Vrijdag19 augustus 2016

Agenda
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

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 29 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 16 september 2016.
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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.
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Welkom!

€ 459,-

Iedereen verdient een bank in de buurt. Kijk ook op www.husqvarna-actie.nl voor meer informatie.
Uw geautoriseerde Husqvarna dealer:
Daarom heeft RegioBank Zelfstandig Adviseurs
123_HQ_Dealeradv_NL_Krant_FC.indd 3
in dorpen en kleine steden. Gewoon, een
kantoor om de hoek met een bekend gezicht. Bij
ons
regelt u uw geldzaken zoals u dat wilt. Op
123_HQ_Dealeradv_NL_Krant_FC.indd 3
15-03-12 09:28
kantoor, via internet of app.
RegioBank is altijd dichtbij.

15-03-12 09:28

Jos Kamp Assurantien
Middenweg 200
1701 GG Heerhugowaard
T 072 - 571 12 84
E info@joskamp.nl
I www.joskamp.nl
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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 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.
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Misintenties of andere informatie voor het Contact dient u in te leveren voor 25 augustus op
het secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden
secretariaat.
In augustus is de groep van Jo Stam-van Schagen aan de beurt om de kerk op orde te maken.
In september is de groep van mevrouw van Schagen-Oudeman aan de beurt om de kerk op orde
te maken.
Bloemengroep:
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!
Gea Klercq
TER OVERWEGING:
Hij had het over vuur
als Hij zijn Kerk bedoelde.
Een vuur waaromheen
verkleumde mensen
kunnen samenkomen
om zich te warmen,
om elkaars gezicht te zien,
om niet alleen te zijn
in de nacht.
Hij had het over vuur.
Hij heeft gewild
dat het zou branden,
fel en vurig,
speels en onvoorspelbaar:
telkens nieuwe gensters in de nacht.
Hij had het over vuur
dat moet blijven branden,
gevoed moet worden
door alles wat mensen
nieuw ontdekken door hun vragen,
dat moet aangewakkerd worden
door het waaien van de Geest,
onzichtbaar in de nacht.
Hij heeft zijn Kerk
als een vuur ontstoken.
Misschien hebben wij,
de eeuwen door,
teveel aan brandbeveiliging gedaan.
Manu Verhulst
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UIT DE PAROCHIE – “Gastvrij en inspirerend in Gods naam” – 13 AUGUSTUS 2016.
Na een lange Contact-loze periode is dit weer de eerste Contact, teken dat aan de vakantieperiode
langzaam maar zeker een einde komt. Donderdagavond hebben we weer onze eerste
Parochievergadering. We zijn de Startviering van 25 september al aan het voorbereiden. Ook de
Lourdesreis van september.
Ik hoop dat u, ondanks veel nattigheid, toch heeft kunnen genieten van de zomer en nog steeds
geniet, want het is nog niet voorbij. En ik hoop dat alle mensen die op vakantie zijn geweest het
heerlijk hebben gehad.
Op 22 juli werd onze kleinzoon Jax (spreek uit ‘Djeks’) geboren, zoontje van Roy en Dominique,
wonend op het Noordereiland. We genieten enorm van dit kleine mannetje.
De vieringen gingen natuurlijk gewoon door. Heel vaak zong er een gelegenheidskoor. Het is echt
fantastisch dat bijna elke week dit groepje mensen komt zingen, soms onder leiding van Trudy,
soms a capella. Dat maak ik in de andere parochies niet mee. Lieve zangers en zangeressen, en ook
Trudy: hartelijk dank voor jullie inzet, iedere keer.
Aanstaande zondag de 21e is het de derde zondag van de maand. Ook dan zingt het
gelegenheidskoor. Als mensen graag in het koor mee willen zingen en de “gewone” kerkliederen
wel kennen: je bent van harte welkom.
In de afgelopen periode overleden Jan Joosten, Peter Bijvoet en Anna Pronk – Kieft, alle drie in de
negentig. Ook Ton Groot overleed. Hij was nog maar 69. Families Joosten, Bijvoet, Pronk en Groot:
van harte gecondoleerd. Mogen de mooie herinneringen aan deze mensen hun families steeds
meer kracht geven.
Op 17 juli werd Mees Oudeman gedoopt door Bisschop Jan Oudeman uit Brisbane. Familie
Oudeman: van harte gefeliciteerd en veel geluk met Mees. Dat hij mag opgroeien tot een gelukkig
mens, die eraan gaat meewerken om Gods droom van liefde en vrede werkelijkheid te maken.
Bisschop Jan zat die morgen ook gewoon in de kerk, terwijl ik voorging. Dat vond ik wel heel erg
bijzonder. In maart gaan wij weer naar mijn zus in Australië; ik heb de bisschop beloofd dat we
hem dan weer opzoeken.
Op 28 augustus gaat Gerard Weel voor. In die viering wordt door de MOV uw aandacht gevraagd
voor de MIVA, de MIssie Verkeersmiddelen Actie. Er zal daarvoor ook een collecte zijn.
Op 1 september is de volgende Viering van Meeleven. Het combo van Trudy Hand speelt en
zingt dan.
Wat komen gaat:
21 augustus: 3e zondag van de maand met ons gelegenheidskoor. Koffie en thee na de viering.
28 augustus: aandacht voor de MIVA.
1 september: Viering van Meeleven met het combo van Trudy Hand
17 tot en met 23 september: Lourdesreis.
25 september: startzondag en aandacht voor Amnesty International
Hartelijke groet,
Marion Bleeker – Burger.
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WEEKEINDE 20 EN 21 AUGUSTUS
Eenentwintigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit de profeet Jesaja 66,18-21(In een opgetogen visioen ziet de profeet hoe alle
volkeren en talen geroepen worden door God)
Evangelie uit Lucas 13, 22-30(God nodigt iedereen uit, maar Hij verwacht van onze kant ook
ernstige inzet voor de gerechtigheid)
ZONDAG 21 AUGUSTUS
10.00 UUR – Derde zondag van de maand.
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, Nic Oudeman en overleden familie Oudeman-Bakkum, Nel Smit –Houniet,
Nic Commandeur en zegen over zijn kinderen en kleinkinderen, Piet Mooij en Ursula MooijOudeman 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.
WEEKEINDE 27 EN 28 AUGUSTUS
Tweeëntwintigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit het boek Jezus Sirach 3, 17-18.20.28-29( Wie zich vernedert,vindt genade bij God)
Evangelie uit Lucas 14,1.7-14( Wie zich vernedert, zal verheven worden)
ZONDAG 28 AUGUSTUS
MIVA
10.00 uur
Eucharistieviering met zang van het gemengd koor. Voorganger is Gerard weel.
Gebedsintenties voor: Siemen en Nel Steur-Groot en overleden familie, in dierbare en dankbare
herinnering onze lieve ouders Jaap en Truus Stam-Overtoom, Alie Idema-van Diepen, Jaap Stoop
en zegen over zijn gezin, Piet Luken en zegen over zijn gezin, Jaap Way en Gre Way-de Boer en
overleden familie, Tiny Veldman-Overtoom en overleden familie, Antonius Aloysius Molenaar en
Petronella Gerharda Molenaar-Goedhart
Lector: Bert Bijvoet. Misdienaars: Sofie Kavelaar en Lau Berkhout. Koster: kees Berkhout.
De schaalcollecte die wordt gehouden is voor de MIVA
DONDERDAG 1 SEPTEMBER
19.30 UUR
Viering van Meeleven met Marion Bleeker-Burger en Nel Zuurbier. De zang wordt verzorgd door
het Combo van Trudy Hand.
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,
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in liefdevolle herinnering Nic Eeken en Michel, Tiny Veldman-Overtoom en overleden familie
Veldman-Overtoom, Alie Idema-Van Diepen, Agie Borst-Eeken en Cor Borst, Ina, Cok en Sander en
zegen over hun gezin,In liefdevolle herinnering Marie Molenaar-Spaansen en overleden familie,
Nic Commandeur en zegen over zijn kinderen en kleinkinderen, in liefdevolle herinnering Jan en
de familie Oudeman-Groot ,Andre Cattermole, In liefdevolle herinnering Catharina WestmeijerBroersen en zegen over haar gezin, in liefdevolle herinnering Andre Veldman en Ank VeldmanDekker en om zegen om zegen over hun gezin, Piet Bleeker en zegen over zijn gezin, Riet BleekerKorver,Petra en overleden familie Bleeker-Korver, Riet Ursem-van Langen en overleden familie,
Corrie Haverink.
Koster: Peter Danenberg.
Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk.
WEEKEINDE 3 EN 4 SEPTEMBER
Eerste lezing uit het boek Wijsheid 9, 13-18b( Ware wijsheid is een geschenk van God)
Evangelie uit Lucas 4, 25-33( Niemand kan volgeling van Jezus worden, als hij zich niet losmaakt
van al wat hij bezit)
ZONDAG 4 SEPTEMBER
10.00 UUR
Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en volkszang.
Gebedsintenties: in liefdevolle herinnering Wim Oudeman en Tiny Oudeman-Beers, Kees
Zuurbier en Truus Zuurbier-groot, in dierbare en dankbare herinnering onze lieve ouders Jaap en
Truus Stam-Overtoom, Tiny Veldman-Overtoom en overleden familie, uit dankbaarheid bij het
50 jarig huwelijk van Wim en Joke Beers, uit dankbaarheid voor het 50 jarig huwelijk van Cor en
Toos Deken-de Graaf en voor allen die hen lief zijn en waren.
Lector: Marga van Langen, Misdienaars: Stijn Blankendaal en Bas Kavelaar. Koster Rene van Langen.
MAANDAG 5 SEPTEMBER
15.15 UUR
Kinderkerk voor de onderbouw
DONDERDAG 8 SEPTEMBER
15.5 UUR
Kinderkerk voor de bovenbouw
ROOSTERS ’T VELD. WAARLAND EN NIEUWE NIEDORP:
T VELD
Zaterdag 20 augustus om 19.00 uur Eucharistieviering met Eduard Moltzer
Zaterdag 27 augustus 0m 19.00 uur Woord-en communieviering met Theo Vertelman
Zaterdag 3 september om 19.00 uur woord- en communieviering met Toon Jorink en volkszang
WAARLAND
Linden
Zaterdag 20 augustus om 19.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger
Zaterdag 27 augustus om 19.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger
Zondag 4 september om 19.00 uur woord- en communieviering met Toon Jorink en volkszang
NIEDORP
Zondag 21 augustus om 10.00 uur Woord- en communieviering met Theo Vertelman
Zondag 28 augustus om 10.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger
Zaterdag 3 september om 19.00 uur eucharistieviering met Eduard Moltzer en zang van Timeless
Dopen
Wilt u uw kindje laten dopen? Geef dit dan door aan Nathalie van Schagen op tel. 072-8503971
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Geboren
Op 13 juli is Dirk geboren.
Hij is de zoon van Dick en Jenny Sneek en het broertje van Lotte.
Bij het doopsel ontvangt hij de namen Dirk Kees.
Het adres is Driestedenweg 83a 1662 BH de Weere.
Van harte gefeliciteerd.
Op 19 juli is Yari geboren.
Hij is de zoon van Mike en Sabine Berkhout en het broertje van Faylinn.
Bij het doopsel ontvangt hij de namen Yari Johan
Het adres is Reuzepandasingel 1281704VX Heerhugowaard
Van harte gefeliciteerd.
Overleden
Op 6 juli overleed op 91 jarige leeftijd Petrus Theodorus Bijvoet
De uitvaartdienst vond plaats op11 juli in onze kerk. Daarna vond de crematieplechtigheid plaats
in crematorium de Waerdse landen.
Op 24 juli overleed op 95 jarige leeftijd Anna Pronk-Kieft
Op 29 juli vond de herdenkingsdienst plaats in onze kerk., waarna zij werd begraven op de
begraafplaats achter de kerk.
Op 9 augustus overleed op 69 jarige leeftijd Anthonius( Ton) Groot.
Op 12 augustus vond de avondwake plaats.
Op 13 augustus vond de crematieplechtigheid plaats in crematorium de Waerdse landen.
Openingstijden pastorie in de zomer
In de maand augustus is het parochiesecretariaat alleen open op de donderdag van 9.30 uur
tot 11.00 uur.
JAAR VAN BARMHARTIGHEID.
Werken van barmhartigheid zijn daden van christelijke naastenliefde; het zijn werken die uit
liefde tot de naaste en uit liefde tot God verricht worden, en daarom ook wel ‘liefdewerken’ worden
genoemd.
Het Nederlandse woord barmhartigheid is ontstaan uit een leenvertaling van het
Middeleeuws Latijnse misericordia, dat bestaat uit miseri (‘arm’) en cor (‘hart’).
Barmhartigheid is de innerlijke drang om hulp te verlenen aan mensen die in geestelijke
of lichamelijke nood verkeren. Deze deugd is nauw verbonden met naastenliefde en rechtvaardigheid.
Het leed dat een ander treft, wordt door een barmhartig persoon ervaren als iets dat hemzelf
treft. Uit naastenliefde wil hij de nood zo snel mogelijk lenigen.
Het lenigen van leed kan door snel en ad hoc in te grijpen, maar ook door te proberen onrechtvaardige structuren te veranderen. In dit laatste opzicht is barmhartigheid nauw verwant aan rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid kan ook een antoniem zijn van barmhartigheid.
In die zin is het een equivalent van genade.
In de kerkelijke diaconie zetten gelovigen zich van oudsher in om mensen in nood te helpen.
Zij worden gedreven door een gevoel van mededogen of medelijden met degenen die in
nood verkeren, en door de liefde tot God.
Jezus zelf roept de gelovigen op om barmhartig te zijn jegens de naaste in nood. Als
een naaste om hulp vraagt, is het Jezus zelf, die in nood is; wie de naaste hulp geeft, geeft
daarom Jezus hulp.
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Adres Jan Molenaar
Hierbij het adres en de telefoon nummers van Jan Molenaar.
J.P. Molenaar
Garstkamp 209, 1103 PE Amsterdam
020-7531870 - 06-42914877

Kinderkerk voor de onderbouw
Op donderdag 7 juli was de laatste kinderkerk van het schooljaar en er gingen 17 enthousiaste
kinderen met ons mee.
Het was gelukkig mooi weer, want de kinderkerk was deze keer in de tuin van de pastorie.
Er lag een groot donker kleed en daar mochten de kinderen op zitten.
Deze keer stond het in het teken van de schepping en wat is er mooier dan het scheppingsverhaal
vertellen in de natuur. Ik vertelde het verhaal uit “mijn eerste bijbel” en daar stonden ook hele
mooie plaatjes bij.
Ik heb ook uitgelegd dat God de wereld in 7 dagen had geschapen en dat 7 ook een heel belangrijk getal
is in de bijbel, zoals de 7 dagen van het jaar, de 7 werken van barmhartigheid en we moeten elkaar ook
7 maal 70 keer vergeven. Dus een geluksgetal.
Na het verhaal hebben we uitgelegd, dat we 7 spelletjes hadden ook allemaal in het teken van het
scheppingsverhaal.
Bij het eerste spelletje mochten ze onder het kleed zitten en na 7 tellen ging het kleed weg en was
het licht.
Het tweede spelletje was een waterspel omdat God het water en het land had gescheiden.
Ze mochten waterballonnen in een bak gooien en kijken welke groep het meeste hele ballonnen
in de bak konden gooien.
Het derde spel was een plaat met de zon, de maan en de sterren en daar stond een cijfer in, ze
mochten drie keer gooien en proberen zoveel mogelijk punten te verzamelen.
Bij het vierde spel gingen de kinderen in een estafette bloemen overbrengen en kijken wie het
snelste was.
Het vijfde spel was bij de vijver en ze mochten een visje in een emmer overbrengen door middel
van een touw. Zo gaf ieder kind aan een ander een snoepje een mooi idee.
Het zesde spel was blikken gooien, op ieder blik stond een dier afgebeeld.
Het zesde spel was een puzzel, met Adam en Eva in het paradijs.
De kinderen vonden het geweldig om alle spelletjes te spelen en het uur was zo voorbij.
Tot slot hadden we voor ieder kind een zakje chips verstopt in de tuin.
We hebben iedereen een hele prettige vakantie gewenst.
De volgende kinderkerk is op maandag 4 september om 15.15 uur voor de kinderen
van groep 1 t/m 3
Wilt u kind ook meedoen met de kinderkerk, dan kan natuurlijk altijd. Ik kom uw kind om 15.15 uur
ophalen van school en u kunt uw kind om 16.15 uur ophalen uit de pastorie.
De kinderkerk is bedoeld voor alle kinderen van groep 1 t/m 3
Wilt uw kind meedoen, dan stellen we dat heel erg op prijs, want hoe meer zielen hoe meer
vreugd. 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 en ons hulpje Kirsten Plak
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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

e. info@dick-tegel.nl

Een beter milieu begint bij je zelf
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Kinderkerk voor de bovenbouw
Op 8 juli 2016 was er kinderkerk voor de bovenbouw. Ook voor deze groep is het de laatste kinderkerk van het seizoen en er waren 4 kinderen die met me mee gingen. Kirsten kwam ook helpen en
dat was wel prettig.
We zijn gestart in de pastorie, omdat het weer niet zo mooi was.
Ik heb gevraagd aan de kinderen hoe de wereld is ontstaan en zo gaven ze de antwoorden van
een bacterie die er was, maar ook de oerknal en iemand verteld iets van planeten die draaide, ja
ze denken er wel over na.
Ik heb het scheppingsverhaal verteld uit het boek “Licht op ons pad” en daarna gekeken of er
ook gelijkenissen waren met hun ideeën. Nou zei een kind, nu weet ik dat je geen ster bent als je
dood gaat, want in de bijbel worden de zon de maan en de sterren als lampen aangeduid. Maar de
oerknal staat er wel in, dit is het begin van de schepping.
We hebben ook gekeken naar de spelletjes die in het teken van de schepping stonden en waarom
ik die spelletjes zo had verzonnen
Na de limonade en de koek zijn we net als met de kleine kinderkerk naar buiten gegaan om die
7 spelletjes te doen.
Alle spelletjes vielen in goede aarde en alle kinderen genoten van het waterspel, maar ook van
het dartspel en het blikken gooien, kortom het werd een mooie afsluiting van het seizoen van de
grote kinderkerk.
Iedereen mocht een nog en zakje chips zoeken en daarna werd het tijd om iedereen een prettige
vakantie te wensen.
Volgend seizoen is de grote kinderkerk voor groep 4 t/m 8 en dan hoop ik dat de groep wat groter
zal zijn, zodat we twee gelijke groepen hebben.
De volgende kinderkerk is donderdagmiddag 8 september voor groep 4 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 voor groep 4 t/m 8 en duurt tot 16.15 uur.
Ik hoop weer op een grote opkomst.
Groetjes van Gerda Zuurbier
Mijn mailadres is jmzuurbier@hetnet.nl
telefoonnummer: 072-5740952/ 06-37359617

MIVA
MIVA ondersteunt pioniers in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Pioniers
zijn mensen die het als hun bestemming zien anderen te helpen. Zij
durven het voortouw te nemen en zetten zich in voor kansarme bevolkingsgroepen. Vaak werken zij aan kleinschalige projecten in afgelegen gebieden. MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen.
Palliatieve zorg is in India niet vanzelfsprekend.
Op 27 en 28 augustus vindt de jaarlijkse MIVA-collecte in de kerken plaats. Dit jaar vraagt
MIVA aandacht voor een bijzonder project in India: hulp aan terminaal zieken.
Zorg voor mensen die stervende zijn is in India niet vanzelfsprekend. Zeker voor de allerarmsten
is deze zorg onbereikbaar. Gelukkig zorgt de Indiase katholieke gezondheidszorgorganisatie
CHAI ervoor dat dit gaat veranderen. CHAI is gestart met het opzetten van zorgcentra voor terminaal zieke mensen in India. Op dit moment zijn er zes zogeheten palliatieve centra operationeel.
Broeder Jotish leidt een van deze zorgcentra, in het binnenland van India.
De opbrengst van de collecte is bestemd voor de hulp aan terminaal zieken in India. Met uw
bijdrage hopen we meerdere palliatieve centra van vervoer te voorzien.
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René Jonker

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

www.jonkerhov.nl
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Pater Ger Mooij komt definitief naar Nederland
Beste mensen,
Kenia is eigenlijk mijn tweede huis geworden. 50 jaar heb ik er met veel plezier gewerkt als missionaris, maar nu kom ik voorgoed terug naar Nederland. Missiehuis Vrijland in Oosterbeek wordt
mijn nieuwe woonstek, maar ik zal vaak genoeg in De Noord te vinden zijn bij mijn familie.
Als ik zo terugkijk op die laatste 50 jaar zie ik dat voor een groot gedeelte mijn tijd en energie
gericht zijn geweest op ‘communicatie’. Natuurlijk, een missionaris komt met een boodschap, en
nog wel de ‘Blijde Boodschap’ van Jezus Christus. Zijn taak is om die boodschap door te geven aan
anderen; in die zin houdt elke missionaris zich bezig met communiceren.
Ik arriveerde in Kenia in 1965, het jaar dat het Vaticaans concilie eindigde. Het was een interessante
tijd want grote veranderingen stonden op het programma van de kerk. Was eeuwenlang de taal
van de liturgie het Latijn geweest, nu moest de taal van het land, en in Afrika de taal van elke stam
gebruikt worden. In mijn geval was dat de Luo taal. Samen met een jonge Luo priester hebben we
de teksten van de mis vertaald. Maar het was niet alleen een verandering van de taal, het was een
verandering van de mentaliteit; de cultuur van de stam begon een rol te spelen. Hun traditionele
wijze van zingen en muziek maken kreeg nu eindelijk een kans in de liturgie.
We hebben toen niet alleen een nieuw gebedenboek uitgegeven, maar ook een boekje met nieuwe gezangen die op een bandje opgenomen waren voor wijdere distributie, De trommel, het traditionele instrument bij het zingen en dansen, deed zijn intrede. De vieringen werden geleidelijk
aan levendiger en spontaner. Iedereen in de kerk begon mee te zingen en te deinen. Dansen werd
geleidelijk aan een onmisbare uiting van de viering.
In Lwak was ik de assistent van father Bernard Verhey. Hij was een expert in de Luo taal en was
toen bezig met de vertaling van de bijbel in die taal. Hij deed dit samen met de Anglicanen. Het
heeft jaren geduurd voor deze oecumenische bijbel klaar was om gedrukt te worden, maar ik ben
er trots op dat ik nu de bijbel heb die hem door de Bijbel sociëteit uit erkenning is gegeven.
Een van de zeer wijze beleidsnormen van de Mill Hill congregatie was om een jonge priester eerst
genoeg tijd te geven om bij een oudere persoon ‘het vak te leren’. Ik heb erg veel geleerd van mijn
pastoors in de 12 jaar dat ik kapelaan/assistent was. Verschillende vaardigheden kwamen mij goed
van pas toen ik een nieuwe parochie moest beginnen in 1978.
In 1984 ben ik in Sega benoemd waar ik met veel plezier 15 jaar gewerkt heb. Sega ligt langs de
grote weg naar Oeganda. In Sega zijn we ook de 40MM, een wandeling van 40 km, begonnen te
lopen. Ook nu nog wandelen daar zo’n 3000 mensen elk jaar met veel plezier deze tocht. Ze krijgen
er wat voor van de organisatie in Hem/Venhuizen, en zijn daar dankbaar voor.
Na zoveel jaar op dezelfde plek voelde ik dat het tijd werd om te vertrekken. Dat was beter voor
mij maar ook voor de mensen. Ik verliet hen met pijn in mijn hart. Ik heb toen een sabbatjaar
aangevraagd om in stilte en gebed verschillende opties te overwegen. Het werd tenslotte weer
een parochie, maar nu in de stad Kisumu. Deze parochie was meer dan 100 jaar geleden door de
Mill Hill missionarissen gesticht. Ik heb daar 10 goede jaren gehad. Het was nu ook mogelijk voor
mij om een computer aan te schaffen (ik had tenslotte AOW). Er was hier elektriciteit, maar nog
belangrijker, er waren mensen die mij die mij de eerste beginselen van de computer bij konden
brengen. Na een paar jaar werd ik gevraagd of ik de redacteur van ‘Friends of Mill Hill’ wilde worden. Dat is een krantje met een oplage van ruim 3000 stuks bestemd voor mensen in Oeganda en
Kenia. Met de nieuwe technologie was het nu veel makkelijker om foto’s en teksten te bewerken.
Dat werk heb ik 10 jaar gedaan, met veel voldoening mag ik wel zeggen.
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Ofschoon ik met veel plezier in deze parochie in Kisumu gewerkt heb, begon ik er over na te denken om daar weg te gaan. Na enig wikken en wegen heb ik nu besloten om definitief naar Nederland te gaan. Ik dank God en al die goede mensen die ik ontmoet heb in deze 50 jaar voor de
goede dingen aan mij gegeven.
Voor De Noord wil ik toch expliciet mijn familie noemen, het Missiethuisfront, nu de MOV en het
Jongeheerenconvent, die jaarlijks de opbrengst van hun collecte tijdens de Nieuwjaarsreceptie
naar mij overmaakte. Dankzij hun, en vele andere ‘sponsors’,
heb ik extra activiteiten kunnen ontplooien, alles ten goede besteed aan die mooie, fijne mensen
in Kenia.
Ger Mooij mhm
Johannahoeve 2
6861 WJ Oosterbeek
Telefoon 026-3398028

Diocesaan heiligdom O.L.V. ter Nood
Hoogeweg 65
1851 PJ heiloo
Tel nr secretariaat: 072-5051288
Website: www.olvternood.nl
Zondag 4 september: Runxputlezing
Dit jaar wordt de Runxputlezing verzorgd door theoloog Peter Vermaat. Hij zal in zijn lezing ingaan
op het leven van de Nederlandse martelaar Titus Brandsma, die in de 2e wereldoorlog vermoord
is omwille van zijn redactioneel verzet tegen het Naziregime.
De lezing begint om 14.00 uur .
Zondag 18 september: Westfriese bedevaart
Op zondag 18 september wordt voor de 109e keer de Westfriese bedevaart Naar onze lieve Vrouwe ter Nood georganiseerd.
Mensen van binnen en buiten Westfriesland komen naar Heiloo om op voorspraak van Maria te
bidden tot |God, te danken, om troost en rust te vinden, of gewoon om de liefdevolle nabijheid
van de hemelmoeder bijzonder te ervaren. Er zijn zoveel redenen om tot Maria te gaan, zeker in
deze tijd.
Het dagprogramma is:
10.30 uur Heilige mis met Mgr.Hendriks als hoofd celebrant
11.45 uur Pauze met biecht gelegenheid
12.45 uur Stille aanbidding
13.15 uur Plechtig Marialof met rozenkransgebed.

Wie of wat doet Caritas??
Dit is een veel voorkomende vraag als een van ons een bezoekje aflegt. Ooit noemde men dit
“parochiale armbesturen”. Deze taak is in de loop van de tijd weggevallen. Tegenwoordig bezoeken wij zieken, oudere, eenzamen. Wij zijn een luisterend oor, soms helpende hand voor mensen die bepaalde periode’s in het leven het moeilijk hebben. Het zou fijn zijn als U iemand weet
die even een steuntje in de rug kan gebruiken of ziek is, om dit bij een van ons te melden of u
wijkagent. Dit betreft alle leeftijden. Zodat wij een bezoekje kunnen brengen.
Wij zijn: Jan de Wit, Merie Klompstra, Frans Dekker, Erna Borst, Jan van Schagen, Afra Commandeur,
Nel Borst, Annelies Knol, Annie de Haan en Afra Beers.
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In Memoriam:
Peter Bijvoet
Peter werd geboren in het voorjaar van 1925 aan de Hasselaarsweg in Heerhugowaard. In die
jaren van voor de oorlog was Heerhugowaard nog een boerendorp met maar weinig verkeer.
Het gezin Bijvoet was arm, maar ze waren gelukkig samen en genoten van elkaar en van de
natuur waar ze in woonden.
De jeugd van Peter was gelukkig, maar na de lagere school was er geen kans om door te leren
en begon zijn werkzame leven al toen hij 12 jaar was met werken op het land.
Op 15 jarige leeftijd veranderde dat simpele plotseling toen de 2e wereldoorlog uitbrak in
Nederland. In de vroege morgen van 10 mei 1940 zag hij de zwermen Duitse vliegtuigen
overvliegen en konden ze het bombardement op vliegveld Bergen horen. In 1943 op 18 jarige
leeftijd werd Peter opgeroepen voor de arbeidsdienst, en vlak daarna werd hij verplicht te
werk gesteld in Duitsland. Zijn taak was vrachtwagens rijden vanuit Noord-Duitsland naar het
front in Frankrijk. Na één keer rijden is hij toen naar Nederland terug gelopen en tot het einde
van de oorlog heeft hij ondergedoken gezeten thuis in de Waard.
Peter Bijvoet was medeoprichter van de zeeverkenners in de Noord, waar hij alweer vroeg
mee moest stoppen vanwege een hernia operatie in Wassenaar.
Peter kreeg werk op de blikfabriek in Krommenie en in 1954 ontmoette hij Annie Beers uit
Sint Pancras in café Rijper in Langedijk. Na 4 jaar verkering trouwden ze in oktober 1958.
Ze kregen een woning toegewezen op de Middenweg 462c in Heerhugowaard. Bert werd
geboren in 1960 later gevolgd door Ruud en Yvonne en in 1967 nog een nakomertje Jolanda.
Peter was gek op zijn kinderen en deed alles voor ze om ze te helpen groot te worden. Het
vroege overlijden van Yvonne heeft een diep litteken nagelaten bij hem, hij heeft zich dit erg
aangetrokken.
In 1955 was de blikfabriek verhuisd naar Doesburg en had hij werk gevonden bij de houthandel Eecen in Oudkarspel. Hier heeft hij 27 jaar gewerkt tot hij op 58 jarige leeftijd werd afgekeurd en zijn pensioenjaren begonnen.
Peter was niet iemand die zich verveelde, hij had veel hobby’s zoals lezen, tekenen, dichten,
keyboard spelen, fietsen en fotograferen en muziek. Ook had hij een mooie tuin en een volière met tropische vogels. Veel oog had hij ook voor zijn moeder in het bejaardenhuis waar hij
elke zondagmiddag heen ging om voor te lezen nadat ze blind was geworden. Ook heeft hij
25 jaar bij ons gemengd koor gezongen.
Het was fijn wonen in de Noord totdat de kinderen het huis uit waren, maar op 77 jarige leeftijd van Peter verhuisden hij en Annie naar de Travalje 61 in Heerhugowaard. Hier woonden
ze nog 14 jaar samen.
De ouderdom begon steeds meer zijn tol te eisen, nadat de gewone fiets was verruild voor
de elektrische werd dat ook te gevaarlijk toen hij bijna 90 jaar oud was. Nu bleven alleen zijn
boeken nog over en begon zijn gezondheid hem steeds meer in de steek te laten. Op 6 juli
is hij in Alkmaar in het ziekenhuis op 91 jarige leeftijd overleden. Met een dankbaar gevoel
denken zijn kinderen met liefde terug aan deze zorgzame vader.
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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

Hierbij willen wij iedereen die op welke wijze dan ook aan ons gedacht heeft, voor de kaarten,
bloemen en al het zwaaien naar Ton tijdens zijn ziekbed, en de aandacht na het overlijden,
bedanken. Deze overweldigende belangstelling heeft ons enorm gesteund. Nogmaals
bedankt hiervoor.
Wilma Groot van den Hoek, kinderen en kleinkinderen

Beste Noordbewoners,
De afgelopen jaren heeft u zeer positief gereageerd op mijn oproep, om leesbladen bij mij
te bezorgen. De bewoners van Esdegee-Reigersdaal hebben daar zeer van genoten en gretig
gebruik van gemaakt.
Ik wil u, uit naam van de bewoners, daarvoor héél hartelijk dank zeggen. U heeft menige
mensen een heerlijk uurtje plak-, scheur- en leesplezier bezorgd.
Nogmaals: bedankt!

Vriendelijke groeten,
Agnes Pennewaard

Kittens
Uit twee nestjes hebben we 6 mooie grijs/wit/zwart gestreepte kittens.
Halverwege september mogen ze het nest verlaten,
Bij interesse kun je altijd even langs komen om te komen kijken.
Jacobi en Lennart Baas
Plaetmanstraat 13
06-29586856 of 06-52856565

Hospice organiseert Zomermarkt
Zaterdag 27 augustus organiseren we van 10.00-15.30 uur op het plein van het Hospice Alkmaar voor de 10e keer een Zomermarkt. U bent van harte welkom op de Zomermarkt!
Wat kunt u verwachten? Er zijn vele kramen vol met allerlei klein huisraad, antieke spulletjes,
huishoudelijke apparaten, schilderijen, LP’s, speelgoed en spellen, sieraden etc. Er is een
kraam waar prachtige bloemstukken en boeketten worden gemaakt. Er zijn zelfgemaakte
jams, taarten en cakes te koop en er is een aparte kraam met prachtige bloemstukken en
boeketten. Onder een groot afdak kunt u genieten van de mensen, de muziek, een kopje
koffie of een heerlijk stuk taart.
De opbrengst komt ten goede aan de gasten van het hospice. Mocht u zelf spullen over
hebben die we kunnen verkopen, dan kunt u deze tot 25 augustus afgeven in de hal van het
hospice, Blanckerhofweg 13, 1816 HG Alkmaar. U kunt zo eventueel ook afgeven bij
Siem van Langen, Donkereweg 4, tel. 072-5744771.
Langs deze weg willen wij een ieder bedanken die ons 50 jarig huwelijksjubileum tot een
zeer geslaagde dag hebben gemaakt.
9 augustus was mede door u, een dag met een gouden randje.
Jan en Bets Plak-de Jong
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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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Lieve mensen uit de Noord,
Beter laat dan nooit:
De opbrengst van de steprace voor de wensenambulance is uiteindelijk uitgekomen op
€ 370.Johan en ik willen u hartelijk danken voor de sponsoring.
We maken zo met elkaar toch weer een paar wensen uitvoerbaar voor hele zieke mensen.
In het bijzonder wil ik het team van Richard Blankendaal en Arthur Stoop bedanken, zij
hebben hun sponsorgeld aan ons geschonken.
De wensenambulance uit Amsterdam heeft ons hartelijk bedankt voor de gift.
Volgend jaar zullen Johan en ik weer steppen voor een goed doel, we zijn druk aan het
brainstormen over welk goed doel het dan moet worden. Wij denken aan stichting opkikker,
doe een wens etc.
Heeft u een goed idee, waar wij voor zouden moeten steppen? Laat het ons dan weten
en wellicht gaan wij dan voor dat doel aan de gang. U kunt uw idee aandragen per mail:
evelienplak@kpnmail.nl of telefonisch: 06 25443440
Groetjes Johan en Evelien

Koersbal
Vrijdag 2 september a.s. beginnen wij weer met de koersbal.
Wij hopen weer op een mooi en gezellig seizoen.

Tot dan!
Vera van Langen

Verhuizing
Een beetje laat, maar vanwege de zomerstop laat ik hierbij weten dat ik in juni verhuisd ben
van de middenweg 574, naar de Nelson Mandele straat 112, 1703 WJ Heerhugowaard
Nog één keer naar de fruitbomen
Nog één keer naar de kas
Hoeveel keer heb ik dat gelopen?
Soms wel 20x per dag
De rozenboog staat in bloei en vol met knoppen zit
De seringen bomen bloeien paars en wit
Het gras keurig gemaaid
en nog even naar de uil gezwaaid
Een half jaar terug het besluit genomen
En juni 2016 is het er echt van gekomen
wat is hier veel gebeurd deze 53 jaren
De mooie dingen blijf ik bewaren
Maar toch de laatste keer
Doet toch wel heel erg zeer
Hanny Beers-Burger
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Vernieuwde routes lijndiensten HugoHopper
De lijndiensten van vervoersvereniging HugoHopper rijden zes dagen per week, vier routes
door heel Heerhugowaard. Om de routes voor onze passagiers actueel en efficiënt te houden hebben wij gekeken naar vraag en aanbod. Met deze informatie hebben wij gemeend
de vier routes te moeten aanpassen. Deze veranderingen zullen op maandag 1 augustus
2016 ingaan.
De wijzigingen zijn als volgt:
Rode Route:
De kerk in het Kruis en de Omring komen te vervallen.
AC Op ‘t Landtplantsoen wordt alleen op de heenweg gereden.
Zowel de Zuidwijkring als ook de Huygenhoekring worden helemaal rond gereden.
Groene Route:
De rit langs de Raatstede vervalt (Dolomiet).
Nieuw is de route Smaragd, Jade, Diamant, Smaragd.
De rit langs de Mediamarkt vervalt, in plaats daarvan slaan we eerder links af en gaan we
door de Berlageweg.
Oranje Route:
Roland Holstlaan komt te vervallen.
Ahornlaan, Goudenregenlaan, Rozenlaan en Eikenlaan komen te vervallen.
In plaats daarvan rijden we over de Esdoornlaan direct naar de Olmenlaan en Hortensialaan.
Korte Dreef vervalt, wel rijden we vanaf de Beukenlaan direct naar de Middenweg.
Blauwe Route:
Altonweg en Leliehofstraat vervalt.
We rijden via de Noord door tot het einde van de Middenweg (richting Verlaat) en keren op
het terrein van de firma Snijder.
Terugweg via de Plaetmanstraat, Torenburgstraat en Rozenhoutstraat naar de Middenweg.
Voor alle routes geldt dat er om 17.00 uur alleen nog de route van Middenwaard naar
het eindpunt wordt gereden!
De nieuwe tijdstabellen zijn te vinden op onze website: www.hugohopper.nl
Wij vertrouwen erop met deze routewijzigingen onze leden en passagiers nog beter van
dienst te kunnen zijn.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Ilona Pieterse, Coördinator PR,
072 737 02 17 of mail ilona.pieterse@hugohopper.nl

Misschien……
…….heeft u het bericht over de routewijziging van de HugoHopper al gelezen.
…….heeft u de blauwe HugoHopper al tot het Verlaat zien rijden.
Na 6 jaar HugoHopper is het ons eindelijk gelukt om de HugoHopper tot het eind van de
Noord te laten rijden. Wij vonden dat de Noord niet ophoudt bij de Plaetmanstraat.
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>

>
Ook Noordenders kunnen nu voor 1 Euro heen en terug, bijvoorbeeld naar Middenwaard
of zelfs naar Intratuin. De bus start op het parkeerterrein van Fa. Snijders op maandag t/m
zaterdag ieder uur tussen 09.23u. en 17.23u., En wilt u een gast meenemen dan is daarvoor
een dagkaart te koop voor slecht € 1,50
Het mooie aan deze vervoersvorm is dat u niet perse bij een halte moet in- of uitstappen.
Langs de route kunt u, mits op een veilige plaats, uw hand opsteken en de bus stopt voor u.
Dit geldt ook voor het uitstappen.
De HugoHopper is een vervoersvereniging en om gebruik te kunnen maken van de bus betaalt u € 12,50 per jaar.
Leden die slecht ter been zijn kunnen zelfs vervoer van huis tot huis aanvragen voor 1 Euro
per rit.
Steun een goed LOKAAL doel
U heeft een of twee auto’s voor de deur staan en bent niet van plan om in de bus te stappen?
Dan kunt u toch meehelpen om deze vorm van openbaar vervoer in stand te houden voor
de mensen die daar wel behoefte aan hebben. U kunt dit doen door lid te worden van deze
vervoersvereniging. U steunt dan een goed doel heel dichtbij.
Richard Vos

Waardse Tunnel Route
Hallo allemaal, leden, familie en vriend(inn)en,
Van klein tot groot fietst de Waardse Tunnel
Route! Fiets je ook mee?
Dit jaar kan men kiezen uit 3 afstanden: 20,
40 of 60 kilometer, de routes zijn uitgepijld en
als GPS track beschikbaar.
De start is tussen 9:00 en 11:00 uur en de
eindcontrole sluit om 15:00 uur.
Het vertrek en aankomstpunt zijn deze keer op het Douwstra-plein bij het clubgebouw van
de Roeivereniging OSSA,
Adres: Westdijk 12, 1704 AK Heerhugowaard.
Dit jaar wordt het evenement georganiseerd voor de goede doelen ’t Praethuis en KWF.
Samen met de initiatiefnemers van vorig jaar wordt dit georganiseerd door TC Omnisport.
http://www.tcomnisport.nl/page5/styled-2/index.html
www.tcomnisport.nl
www.tourdewaard.nl
https://www.facebook.com/WaardseTunnelRoute
Wij doen er alles aan om tijdens het Waardse Wieler Weekend met alle sportclubs uit Heerhugowaard en daarbuiten zoveel mogelijk deelnemers voor de Waardse Tunnel Route te
verkrijgen en vervolgens te kunnen genieten van Tour de Waard.
Tot ziens op zaterdag 20 augustus bij de start.

Met vriendelijke groet,
Namens de organisatie WTR
Hennie Wolkers
0615223628
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Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact
De data voor de komende tijd:
19 augustus 2016

koffie-ochtend op de pastorie

1 september 2016

maaltijd in het dorpshuis

16 september 2016

koffie-ochtend op de pastorie

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

(5714705)
(5719919)
(5710193)

KBO Heerhugowaard Noord
Voorzitter: Wout Beers
tel: 5714705
Secretaris: Toos Mooij-Wijnker
tel: 5710193
Penningm: Cor Neeft
tel: 5713628
P.R.
Truus vd Berg-de Boer
tel: 5719852
Lid
Annie Groenland-Groot
tel: 5717551
Lid
Nel Zuurbier-v.Langen
tel: 5716087
Lid
Trudy Ursem- Houtman
tel: 5719168

Middenweg 566
w.beers@quicknet.nl
Middenweg 525
kbo.hhw.noord@gmail.nl
Dorsvlegel 9
cwm.neeft@quicknet.nl
Rozenhoutstraat 6
janentruusvandenberg@quicknet.nl
Middenweg 465D
kees.groenland@quicknet.nl
Donkereweg 7
ca.zuurbier@gmail.com
Middenweg 467
trudyursem@hotmail.com

Nog een paar weken en dan gaan we weer beginnen met de activiteiten.
In de Nieuwsbrief van aug. die volgende week uitkomt krijgt u wat uitgebreidere informatie over
de activiteiten van sept.
Wilt u lid worden van de KBO of kent u iemand die lid wil worden dan kunt u zich bij ons
bestuur aanmelden of bij Richard de Vos die de ledenadministratie verzorgd. Harlingerstraat 3
tel: 072-5710966
Voor € 25,- p.p. per jaar ontvangt u iedere maand de Nestor en bent u welkom op alle
themamiddagen (of avond)
Door u lidmaatschap kunt u ook deelnemen aan de dinsdagmorgen gym en de dinsdagmiddag
soos.
Bij al deze activiteiten wordt wel een kleine bijdrage gevraagd voor de koffie e.a.
PROGRAMMA
5 september: KBO fietstocht
12 September : Cees Verkerke met lezing over zijn bijzondere tuin
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10 oktober:
Marijke van Langen vertelt over haar voetreis naar Sint Petersburg
15 november: Jan Veenstra “De plaat en zijn verhaal” ( avond)
20 december: Kerstmiddag met Webtheater
Alle middagen beginnen om 14.00 uur en het avondprogramma om 19.30 uur
Met vriendelijke groet:
Truus van den Berg

Kindervakantiespelen groep 3 t/m 8: De puntjes op de i
Maandag 22 tot en met donderdag 25 augustus 2016 vinden de Kindervakantiespelen voor de 39e keer plaats. Hierbij nog een vijftal belangrijke punten:
• G
 enoemde bustijden in de uitnodiging en op de website zijn vertrektijden. 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 donderdag
ook ’s nachts.
• Het bouwterrein is dinsdag na 16:00 uur verboden terrein. Dit in verband met de (sociale) veiligheid. 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.
Richard Blankendaal, Judith Ursem, Duncan Kavelaar, Marco van Woerkom, Joost Groot, Nathalie
van Schagen, Jacco Duijn, Amber Groot, Petra Overtoom en Duco Stam

Open monumentendag 10 september 2016
Ook dit jaar is het kerkje van Veenhuizen weer open met
open monumentendag van
11.00 uur tot 16.00 uur.
Dit jaar staat open monumentendag geheel in het teken van de
opgraving van de grafkelder van Reinout van Brederode. U kunt zijn praalgraf bewonderen en
er is een korte film te zien over zijn leven. U kunt ook een PowerPoint presentatie bekijken van
de opgraving van de grafkelder wat in april 2016 gebeurt is. De grafkelder zelf is ook te zien. De
tentoonstelling: “Reinout van Brederode als diplomaat, de heer van Veenhuizen op reis naar
Rusland” is in het kerkje te zien.
Ook zal net als vorig jaar een aantal wichelroedelopers een demonstratie geven. Dit alles is weer
de moeite waard!
We hopen dat u allen weer een kijkje komt nemen.
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Tentoonstelling “Reinout van Brederode als diplomaat
de heer van Veenhuizen op reis naar Rusland”
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. 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 Brederode 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 regering. 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
Goeteeris en zijn tekeningen is in het kerkje van Veenhuizen door Ab Klomp een tentoonstelling
gemaakt die het leven tijdens de reis goed in beeld brengt.
Ook is het praalgraf van Reinout van Brederode te bewonderen, als mede een korte film over zijn
leven. Als laatste kunt u een impressie krijgen van de opgravingen.

Nieuws van Veenglas
Op 7 juli j.l. zijn de Stichting Veenglas en de Coöperatie Veenglas officieel opgericht!
Voor wie zich afvraagt: waarom een Stichting èn een Coöperatie, dan is het antwoord dat de
Coöperatie alle activiteiten zal uitvoeren en dat de Stichting nodig is om zeker te stellen dat het
ook altijd ons eigen netwerk zal blijven.
De bestuursleden zijn:
Stichting 			
Voorzitter
: Ron Peerdeman
Secretaris
: René Balvers
Penningmeester : Mick Duin
Bestuurslid
: Ruud Duin
Coöperatie		
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid

: René Balvers
: Ruud Duin
: Mick Duin
: Ron Peerdeman

Vanwege de vakanties zijn de activiteiten op een laag pitje komen te staan, maar vanaf september
gaan we er weer met frisse moed tegenaan.
http://www.veenglas.nl
http://www.veenglas.eu
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“Blik op de weg” in De Noord …(15 aug. 2016)
Beste mensen,
Sommigen weten het reeds, maar enige tijd geleden, dacht ik en
ook de dokter, dat ik blaasontsteking had. Maar bij nader onderzoek blijkt het blaaskanker te zijn. Afgelopen week heb ik de eerste chemo in het ziekenhuis gekregen en ben nu bezig daarvan te
herstellen.
Over drie weken zal dat opnieuw plaatsvinden, dan zal er opnieuw
een scan worden gemaakt en zal er gekeken worden, of het resultaat heeft gehad.
Helaas kan niemand hier een prognose over geven, dus we moeten maar afwachten hoe het uitpakt
Met veel plezier heb ik de afgelopen tien jaar de wandelingen
gemaakt en de verhalen geschreven. Iedereen dank ik hartelijk voor de vele positieve reacties!
Ik hoop, dat mijn schrijven nog een gevolg
kan krijgen, maar in de toekomst kijken
kan niemand.
We blijven op een positief resultaat hopen!
Met vriendelijke groet,
Gerrit van der Krol
072-5726170/06-18110970
email: der.van.krol@quicknet.nl
website: www.gerritvanderkrol.nl

Nu de vakanties op zijn einde gaan lopen staat Sportcentrum Noorderend voor het begin van
een nieuw sportief seizoen. Er is erg veel werk verzet om de sporthal om te toveren tot een waar
sportcentrum. Een flink aantal vrijwilligers waren met regelmaat te vinden in het Noorderend en
zonder hun inzet hadden we nog niet zover kunnen zijn.
Vanaf 1 september zal het er dus weer sportief aan toe gaan in het Noorderend.
Op de achtergrond wordt er ook hard gewerkt aan een nieuwe website. Dus binnenkort in de lucht
www.sportcentrumnoorderend.nl.
Op vrijdagavond 2 september kan er vanaf 18.00 uur bekeken worden wat er zoal is veranderd in
het sportcentrum.
In het komende seizoen is er nog volop mogelijk om eens iets te organiseren, met name op de
zaterdagavonden. Dus wil je eens iets organiseren in het sportcentrum neem dan even contact op
en dan kijken we wat er mogelijk is.
Sportcentrum Noorderend
Carla en Henk
06 21 11 62 93 sportcentrumnoorderend@gmail.com
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GER BRUIN
GARAGE / LPG INBOUW
WIJ VIEREN OP
ZATERDAG 29 OKTOBER
HET 15-JARIG BESTAAN VAN
THE IRISH COTTAGE
MET EEN FESTIVAL:
4 BANDS, BUFFET VOORAF
VOOR DE LIEFHEBBER EN SESSIE TOE.
PRIJS TOEGANGSKAARTEN 25.00 EURO
MET BUFFET 35.00 EURO
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.ZONDAG 21 AUG.
SESSIE IVM NAZOMEREN
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.ZONDAG 4 SEPTEMBER:
SESSIE EN CARVERY
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.VRIJDAG 9 SEPTEMBER
MUSIC-DINNER
MET DE WHEELBARROWBAND,
KEUZE UIT HET MUZIEKMENU
RESERVEREN AUB
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.ZONDAG 11 SEPTEMBER
WHISKYPROEVERIJ
AANVANG 14.30 UUR,
RESERVEREN AUB
WWW.THEIRISHCOTTAGE.NL
INFO@THEIRISHCOTTAGE.NL
VERLAAT 4 - 0226 - 421486
ALLE DAGEN OPEN VANAF 10.30 UUR
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- Onderhoud & Reparatie van alle
merken auto's.
- Banden, Uitlaten, Accu's etc.
- Airco Service
- APK met Milieumeting
- Dealer van:
BRC en GFi LPG installaties
- Autodiagnose specialist
- Hybride Specialist
Ind.terr. Winkelerzand 36
1731 LZ Winkel
Tel: 0224 - 540835
WWW.GERBRUIN.NL

TRIMSALON
NOORD-END

Voor kleine en middenslag hondjes

UW TRIMSTER
MARLIES BROERS
Veenhuizerweg 57
1704 DR Heerhugowaard - De Noord
tel. 06 - 13108895

Nieuws van Hugo Girls
De vakantie schiet al weer aardig op. De nieuwe veldwedstrijden
zijn inmiddels bekend. De eerste wedstrijd is al in het weekend van
27 augustus. Maar dat is er maar één. De andere teams starten
allemaal een weekend later als er ook al weer een week school op zit.
Monique Beemsterboer heeft aangegeven te stoppen met fluiten.
Monique ontzettend bedankt voor het fluiten en al het andere werk
dat je voor Hugo Girls hebt gedaan.
Dit houdt wel in dat we erg weinig scheidsrechters over houden en
dat we de teams dus echt regelmatig zullen moeten inzetten en ook,
en waarschijnlijk vooral, voor de hogere teams.
Nu nog even een week genieten van lekker veel mooie sport in Rio waaronder de handbaldames.
Ze hebben net verloren van Rusland maar zijn wel een ronde verder. Het zal wel spannend worden
maar hopelijk gaan ze door. Tess, die toch begonnen is bij Hugo Girls, staat goed te keepen en
speelt veel en dat is toch anders kijken.
Iedereen nog een fijne vakantie en tot ziens.

Het bestuur

Hugo Girls kopij voor het Contact moet naar: hugogirlscopy@hotmail.com
Graag voor zondag 18:00 uur aanleveren.
HOOFDSPONSORS
Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg
Piet Oudeman Transport
JEUGDSPONSOR
Kalanchoëkwekerij Slijkerman
Hugo Girls Jarigen
Fenny Borst		
Jet van den Berg		
Monique Beemsterboer
Sem Numan		

21-aug
23-aug
23-aug
24-aug

Deni Westmeyer		
Lois Dekker		
Floor Peters		
Bregje de Wit		

28-aug
28-aug
28-aug
31-aug

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? Ook al denk je iemand te weten! Laat het weten aan iemand van
het bestuur.
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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:

• tuinaanleg
• tuinonderhoud
• bestrating
• beschoeiing

Dopplerstraat 6
1704 SR Heerhugowaard
TEL: 072-5740859
Fax nr. 072-5721659
Internet: www.automolenaar.com
Email: postmaster@automolenaar.com

Tel. 072 - 5711243
06 - 53557548
Plaetmanstraat 2
1704 CB Heerhugowaard
www.groottuinen.nl

Te Huur
Gr. Geldebosch 8 HHwaard N. Te aanvaarden oktober 2016.
Appartement in mooi complex op 1e verd. 100 m2 incl. terras op Z.
Grote lift, luxe keuken, 2 sl. kamers, woonkamer, toilet, badkamer met extra toilet
ruimte voor ketel en wasmachine, grote garage en extra eigen park.plaats
Huurprijs 850,- euro p.m. Serv. kosten 117,- p.m.
Aanvr. bij Fam. Ory, tel. 0229-266395 - e-mail: orbo@quicknet.nl

Oppas gezocht
Voor onze zoon Scot (2 jaar) en dochter Amy (geboren op 8 augustus) zoeken
wij een lieve, verzorgende en energieke oppas. Het gaat om 1 dag in de week
(vrijdags) vanaf eind oktober. Interesse?
Mail je brief met foto naar leoniebruin@hotmail.com

28

Nieuwe bal bestellen
Het nieuwe seizoen staat voor de deur, dus dan wordt het ook tijd om aan de uitrusting te denken.
Is je bal nog goed genoeg om er weer een jaar lang goed mee te kunnen trainen? Zo niet, dan kan
je er eentje bestellen via de vereniging, zodat je kan profiteren van €4,- korting. Dat doe je als volgt:
- Maak uiterlijk 26 augustus as. €17,- (€13,50 voor de F-jeugd) over aan
NL30RABO 0326802894 t.n.v. Hugo Girls
- Vermeld hierbij de naam van de speelster, de balmaat en het team waarin je/ze speelt
Kabouterbal:
Balmaat 1:
Balmaat 2:

F-jeugd
C-jeugd, D-jeugd en E-jeugd
Recreanten, Dames, A-jeugd en B-jeugd

Let op: niet op 26 augustus betaald = geen bal
De verwachting is dat de ballen vóór het eerste speelweekend (voor de meesten) van 3/4 september
geleverd worden, dus dan liggen ze klaar bij ’t Rondeel. De coach van het team krijgt t.z.t.
een seintje.
			
PROGRAMMA ZATERDAG 27 AUGUSTUS T/M VRIJDAG 02 SEPTEMBER (VELD)	 	 
 	 
AANW./		
TEAM
DATUM
WEDSTRIJD
AANV
VERTREK PLAATS
RES.SH.
DAMES 1		
VRIJ
DAMES 2
VRIJ
DAMES 3
VRIJ
A1
VRIJ
A2
VRIJ
B1
VRIJ
B2
VRIJ
C1
VRIJ
C2
VRIJ
D1		
VRIJ
D2
VRIJ
E1
27-8-2016 KSV E2#-HG E1
11:00
10:15
t Kruis
-----E2
VRIJ
F1
VRIJ
F2
VRIJ
F3
VRIJ
RECR. 1
VRIJ
RECR. 2
VRIJ
PROGRAMMA ZATERDAG 03 SEPTEMBER T/M VRIJDAG 09 SEPTEMBER (VELD) 	 	 	
 	 
					
AANW./		
TEAM
DATUM
WEDSTRIJD
AANV
VERTREK PLAATS
RES.SH.
DAMES 1 4-sep
HG DS1- Quick DS1
13:00
12:30
De Noord
-----DAMES 2 4-sep
HG DS2-J.H.C. DS1
14:15
13:45
De Noord
-----DAMES 3 3-sep
J.H.C. DS2-HG DS3
19:30
18:30
Julianadorp
-----A1
4-sep
S.C. Dynamo DA1#		
HG DA1
12:30
11:30
Ursem
-----A2
4-sep
Tonegido DA1-HG DA2 11:30
10:30
Hippolytushoef -----B1
4-sep
HG DB1-KSV DB2
15:30
15:00
De Noord
-----B2
4-sep
HG DB2-S.S.V. DB1
12:00
11:30
De Noord
-----C1
4-sep
D.S.O. DC2-HG DC1
10:50
9:50
Den Helder
-----29

C2
4-sep
D1
D2
E1
E2
4-sep
F1
4-sep
F2
4-sep
F3
RECR. 1 7-sep
		
RECR. 2 5-sep
		

HG DC2-Vrone DC3
VRIJ
VRIJ
VRIJ
De Blinkert E1-HG E2
HG F1-J.H.C. F1
Tornado F1-HG F2
VRIJ
HG DMW1Tonegido DMW1
Lacom ‘91 DMW1HG DMW2

11:00

10:30

De Noord

------

10:00
10:00
10:30

8:45
9:30
9:45

Haarlem
De Noord
HHW

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

20:00

19:30

De Noord

------

19:30

18:45

N-Scharw

------

PROGRAMMA ZATERDAG 10 SEPTEMBER T/M VRIJDAG 16 SEPTEMBER (VELD)	 	 	
 	 
					
AANW./		
TEAM
DATUM
WEDSTRIJD
AANV
VERTREK PLAATS
RES.SH.
DAMES 1 11-sep
Spartanen DS1-HG DS1 13:10
12:10
Wognum
-----DAMES 2 10-sep
Zwaluwen K DS1-HG DS2 19:00
18:00
Kolhorn
-----DAMES 3 10-sep
HG DS3-Tornado DS4 19:30
19:00
De Noord
-----A1
11-sep
HG DA1-SEW DA2#
12:30
12:00
De Noord
-----A2
11-sep
HG DA2-Victoria O DA1 13:45
13:15
De Noord
-----B1
11-sep
HG
DB1				
Maedilon/VZV DB2
11:30
11:00
De Noord
-----B2
11-sep
Con Zelo DB1-HG DB2 12:00
11:15
Waarland
-----C1
11-sep
HG DC1-J.H.C. DC1#
10:30
10:00
De Noord
-----C2
11-sep
VVW DC2-HG DC2
11:45
10:45
Wervershoof
-----D1
10-sep
S.S.V. D1#-HG D1
10:00
9:00
Stompetoren
-----D2
VRIJ
E1
10-sep
HG E1-Z.A.P. E2
14:30
14:00
De Noord
-----E2
VRIJ
F1
10-sep
Z.A.P. F1-HG F1
10:00
9:00
Breezand
-----F2
10-sep
HG F2-Geel Zwart F1
13:30
13:00
De Noord
-----F3
11-sep
Tornado F3-HG F3
11:00
10:15
HHW -----RECR. 1 15-sep
Con Zelo DMW1				
HG DMW1
19:30
18:45
Waarland
-----RECR. 2 12-sep
HG DMW2				
D.W.O.W. DMW1
19:30
19:00
De Noord
-----PROGRAMMA ZATERDAG 17 SEPTEMBER T/M VRIJDAG 23 SEPTEMBER (VELD)	 	 	
 	 
				
AANW./		
TEAM
DATUM
WEDSTRIJD
AANV
VERTREK PLAATS
RES.SH.
DAMES 1 18-sep
Excelsior
‘53
DS1				
HG DS1
12:00
11:00
Grootebroek
RES.SH.
DAMES 2 18-sep
HG DS2-H.V.S. DS1
15:15
14:45
De Noord
-----DAMES 3 17-sep
Kleine Sluis DS2-HG DS3 19:00
18:00
Annapaulowna -----A1
18-sep
Tornado DA1-HG DA1 11:45
11:00
HHW -----A2
18-sep
HG DA2-S.S.V. DA1
14:00
13:30
De Noord
-----B1
18-sep
Schagen DB1#-HG DB1 13:35
12:35
Schagen
-----B2
18-sep
HG DB2				
S.C. Dynamo DB1
13:00
12:30
De Noord
-----C1
VRIJ
C2
18-sep
HG DC2-D.W.O.W. DC1 12:00
11:30
De Noord
-----30

D1
D2
E1
E2
F1
F2
F3
RECR. 1
RECR. 2

18-sep
18-sep
17-sep
18-sep
17-sep
VRIJ
17-sep
VRIJ
19-sep

HG D1-Geel Zwart D2
HG D2-Tornado D4
Kleine Sluis E1#-HG E1
Tornado E1-HG E2
HG F1-Westfriezen F1

11:00
10:00
14:00
12:30
13:00

10:30
9:30
13:00
11:45
12:30

De Noord
De Noord
Annapaulowna
HHW -----De Noord

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

HG F3-Vrone F2

14:00

13:30

De Noord

------

Schagen

------

Schagen DMW1-HG DMW2 19:30 18:30

------

PROGRAMMA ZATERDAG 24 SEPTEMBER T/M VRIJDAG 30 SEPTEMBER (VELD)	 	 	
 	 
				
AANW./		
TEAM
DATUM
WEDSTRIJD
AANV
VERTREK PLAATS
RES.SH.
DAMES 1 25-sep
HG DS1-Victoria O DS1 12:30
12:00
De Noord
-----DAMES 2 25-sep
Vrone DS2-HG DS2
14:40
13:40
St Pancras
-----DAMES 3 24-sep
HG DS3-Con Zelo DS2 19:30
19:00
De Noord
-----A1
25-sep
HG DA1-VVW DA1
13:45
13:15
De Noord
-----A2
25-sep
kl SL/Wwaard DA1				
HG DA2
13:30
12:30
Annapaulowna -----B1
25-sep
HG DB1-SEW DB2
11:30
11:00
De Noord
-----B2
25-sep
Tornado DB3-HG DB2 12:45
12:00
HHW -----C1
25-sep
HG DC1-Schagen DC2 10:30
10:00
De Noord
-----C2
24-sep
Tornado DC1-HG DC2 11:30
10:45
HHW -----D1
25-sep
A & O D2-HG D1
12:45
11:45
Alkmaar
-----D2
24-sep
Maedilon/VZV
D2				
HG D2
11:00
10:15
t Veld RES.SH.
E1
24-sep
HG E1-Schagen E1#
15:00
14:30
De Noord
-----E2
24-sep
HG E2-Graftdijk E1
14:00
13:30
De Noord
-----F1
24-sep
Maedilon/VZV F1-HG F1 10:00
9:15
t Veld RES.SH.
F2
24-sep
HG F2-Lacom ‘91 F1
13:00
12:30
De Noord
-----F3
24-sep
Lacom ‘91 F2-HG F3
16:00
15:15
Lacom’91
-----RECR. 1 28-sep
Geel Zwart DMW1				
HG DMW1
19:00
18:00
t Zand -----RECR. 2 26-sep
HG DMW2				
Geel Zwart DMW3
19:30
19:00
De Noord
-----PROGRAMMA ZATERDAG 01 OKTOBER T/M VRIJDAG 07 OKTOBER (VELD)
	 	 	 	 
					
AANW./		
TEAM
DATUM
WEDSTRIJD
AANV
VERTREK PLAATS
DAMES 1 VRIJ
DAMES 2 2-okt
Tonegido DS2-HG DS2 12:30
11:30
Hippolytushoef
DAMES 3 1-okt
Zwaluwen ‘30 DS2				
HG DS3
19:30
18:30
Hoorn -----A1
1-okt
Meteoor DA1#-HG DA1 19:00
18:15
Hoogwoud
A2
2-okt
HG DA2-Vrone DA1
13:30
13:00
De Noord
B1
2-okt
HG DB1-Tonegido DB1 12:30
12:00
De Noord
B2
2-okt
HG DB2-J.H.C. DB1
11:30
11:00
De Noord
C1
1-okt
Hollandia T DC2-HG DC1 18:00
17:00
Tuitjenhorn
C2
2-okt
HG DC2-Kleine Sluis DC1 10:30
10:00
De Noord
D1
VRIJ
D2
1-okt
HG D2-Lacom ‘91 D2
14:30
14:00
De Noord
E1
VRIJ

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

31

E2
2-okt
F1
2-okt
F2
2-okt
F3
1-okt
RECR. 1 5-okt
				
RECR. 2 5-okt
				

A & O E1-HG E2
10:55
St. George F1-HG F1
10:00
A & O F1-HG F2
12:45
HG F3-C.S.V. Handbal F2 13:30
HG DMW1Geel Zwart DMW4
20:00
Hollandia T DMW1HG DMW2
20:15

9:55
9:00
11:45
13:00

Alkmaar
Spierdijk
Alkmaar
De Noord

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

19:30

De Noord

------

19:15

Tuitjenhorn

------

PROGRAMMA ZATERDAG 08 OKTOBER T/M VRIJDAG 14 OKTOBER (VELD)
	 	 	 	 
AANW./		
TEAM
DATUM
WEDSTRIJD
AANV
VERTREK PLAATS
DAMES 1 9-okt
HG DS1-Vido DS1
13:30
13:00
De Noord
DAMES 2 9-okt
HG DS2-Petten DS1
14:45
14:15
De Noord
DAMES 3 8-okt
KSV DS3-HG DS3
19:00
18:15
t Kruis -----A1
9-okt
HG DA1-Spartanen DA1 12:15
11:45
De Noord
A2
9-okt
HG DA2-Tonegido DA1 11:00
10:30
De Noord
B1
VRIJ
B2
9-okt
S.S.V. DB1-HG DB2
10:00
9:00
Stompetoren
C1
9-okt
KSV DC2-HG DC1
12:00
11:15
t Kruis -----C2
9-okt
Tonegido DC1-HG DC2 10:30
9:30
Hippolytushoef
D1
9-okt
HG D1-Tornado D3
10:00
9:30
De Noord
D2
8-okt
HG D2-Kleine Sluis D2 11:30
11:00
De Noord
E1
9-okt
D.S.O. E1-HG E1
10:00
9:00
Den Helder
E2
8-okt
Lacom ‘91 E2-HG E2
16:00
15:15
N-scharw
F1
8-okt
HG F1-VVW F1
10:30
10:00
De Noord
F2
8-okt
SEW F1-HG F2
11:00
10:00
Nibbixwoud
F3
8-okt
HG F3				
Maedilon/VZV F3
10:30
10:00
De Noord
RECR. 1 12-okt
HG DMW1				
Tornado DMW1
20:00
19:30
De Noord
RECR. 2 10-okt
Tonegido DMW2				
HG DMW2
20:00
19:00
Hippolytushoef
PROGRAMMA ZATERDAG 15 OKTOBER T/M VRIJDAG 21 OKTOBER (VELD)
	 	 	 	 
AANW./		
TEAM
DATUM
WEDSTRIJD
AANV
VERTREK PLAATS
DAMES 1 16-okt
St. George DS1-HG DS1 13:00
12:00
Spierdijk
DAMES 2 16-okt
Lacom ‘91 DS2-HG DS2 13:00
12:15
Lacom’91
DAMES 3 15-okt
HG DS3-Hollandia T DS2 19:30
19:00
De Noord
A1
16-okt
St. George DA1-HG DA1 14:10
13:10
Spierdijk
A2
16-okt
Victoria O DA1-HG DA2 10:40
9:55
Obdam
B1
16-okt
HG DB1-D.S.O. DB1#
13:30
13:00
De Noord
B2
16-okt
HG DB2-Con Zelo DB1 12:30
12:00
De Noord
C1
16-okt
HG DC1				
HVS/Petten DC1
11:30
11:00
De Noord
C2
16-okt
HG DC2				
Geel Zwart DC2
10:30
10:00
De Noord
D1
15-okt
Con Zelo D2-HG D1
11:00
10:15
Waarland
D2
16-okt
Niedorp D2-HG D2
11:40
10:55
Niedorp
E1
15-okt
HG E1-Vrone E2#
15:00
14:30
De Noord
E2
15-okt
HG E2-Berdos E1
14:00
13:30
De Noord
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RES.SH.
-------------------------------------------------------RES.SH.
----------------

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

F1
F2
F3
RECR. 1
RECR. 2

16-okt
15-okt
16-okt
19-okt
17-okt

KSV F1-HG F1
10:00
HG F2-Westfriezen F2 13:00
Niedorp F1-HG F3
10:00
H.C.V.’90 DMW2-HG DMW1 19:30
HG DMW2-Tornado DMW2 19:30

9:15
12:30
9:15
18:15
19:00

t Kruis -----De Noord
Niedorp
Velzen -----De Noord

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

KANTINEDIENST
9.15 uur tot 12.00 uur
12.00 uur tot 14.30 uur
14.30 uur tot17.15 uur
Shelley van Poorten
Maartje Deken en
Mieke Kroon
en Mandy Smit
Senna van Schagen
en Janine Bakker
			
19.15 uur tot 21.45 uur 		
7 sept
Inger Smit		
			
12.35 uur tot 16.00 uur
18.45 uur tot 21.30 uur
10 sept Ellen Kunst en Jill Kavelaar Amber Groot
			
9.45 uur tot 12.45 uur
12.45 uur tot 15.45 uur
11 sept Floor Snel en Marit stoop
Judith de Mees en Maud Doodeman
			
18.45 uur tot 21.30 uur 		
12 sept Charelle Oudeman		
4 sept

Mannendag!!
Zaterdag 27 augustus vanaf 15.00 uur is het weer zover: Mannendag!
Vorig jaar hadden we erg veel inschrijvingen, zoveel zelfs dat er
drie tegen drie getennist moest worden. Dit jaar hopen we op wat
minder deelnemers en om daarvan een beeld te krijgen start de
inschrijving vanaf nu!
Zoals je wellicht weet is het
tennissen van ondergeschikt
belang en zijn ook niet-leden
én niet-tennissers (vanaf 18+)
van harte welkom.
De prijs is € 25,- en daarvoor krijg je onbeperkt koffie, fris,
alcoholhoudende versnaperingen, eten en vooral veel
plezierige herinneringen.
Maak kans op de fel begeerde titel: Most Macho Man!
(Nu in handen van Siep Groot en dat mag niet zo blijven).
OPGEVEN
Bel of app nu: 0637136440 of mail naar: piet@pietdegoede.nl
Groet, de organisatie
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Kantinediensten en schoonmaak
Tennisvereniging ‘t Noord-End
vrijdag, augustus 19, 2016
vrijdag, augustus 19, 2016
dinsdag, augustus 23, 2016
dinsdag, augustus 23, 2016
woensdag, augustus 24, 2016
donderdag, augustus 25, 2016
vrijdag, augustus 26, 2016
vrijdag, augustus 26, 2016
zaterdag, augustus 27, 2016
zaterdag, augustus 27, 2016
zaterdag, augustus 27, 2016
zaterdag, augustus 27, 2016
dinsdag, augustus 30, 2016
dinsdag, augustus 30, 2016
woensdag, augustus 31, 2016
donderdag, september 01, 2016
vrijdag, september 02, 2016
vrijdag, september 02, 2016
dinsdag, september 06, 2016
dinsdag, september 06, 2016
woensdag, september 07, 2016
donderdag, september 08, 2016
vrijdag, september 09, 2016
vrijdag, september 09, 2016
dinsdag, september 13, 2016
dinsdag, september 13, 2016
woensdag, september 14, 2016
donderdag, september 15, 2016
vrijdag, september 16, 2016
vrijdag, september 16, 2016
vrijdag, september 16, 2016
dinsdag, september 20, 2016
dinsdag, september 20, 2016
woensdag, september 21, 2016
donderdag, september 22, 2016
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Vera Mul
Schoonmaak 09.00 - 11.00 072-5712836
Anneke Borst
Schoonmaak 09.00 - 11.00 072-5713123
Kantinebegeleiding José Wolkers			
Tossavond			
Karel Oosenbrug
Bardienst
19.30 - 23.00 072-5349652
Wout Beers
Bardienst
19.30 - 23.00 072-5714705
Wil Beers
Bardienst
19.30 - 23.00 0224-215507
Wil Wolkersvan Weerdenburg Schoonmaak 09.00 - 11.00 0226-315529
Ria Borst-Dudink
Schoonmaak 09.00 - 11.00 072-5743145
Mannendag			
Nikki Bruin
Bardienst
15.00 - 18.00 06-30368741
Rachel Groen
Bardienst
18.00 - 21.00 06-23569353
Nikki Bruin
Bardienst
18.00 - 21.00 06-30368741
Rachel Groen
Bardienst
15.00 - 18.00 06-23569353
Kantinebegeleiding Gerie Beers			
Tossavond			
Tys Borst
Bardienst
19.30 - 23.00
Arjen Visser
Bardienst
19.30 - 23.00 072-5746728
Manuel Villena
Bardienst
19.30 - 23.00 06-24770530
Ria Borst-Dudink
Schoonmaak 09.00 - 11.00 072-5743145
Riet BeersStadegaard
Schoonmaak 09.00 - 11.00 072-5714705
Tossavond			
Jill Zuurbier
Bardienst
19.30 - 23.00 072-5740027
Sandra Oudeman Bardienst
19.30 - 23.00 072-5742675
Boy Zomerdijk
Bardienst
19.30 - 23.00 06-52693891
Riet BeersStadegaard
Schoonmaak 09.00 - 11.00 072-5714705
Joke PronkOvertoom
Schoonmaak 09.00 - 11.00 072-5713304
Kantinebegeleiding Agnes de Goede 		
Tossavond			
Tys Borst
Bardienst
19.30 - 23.00
Arjen Visser
Bardienst
19.30 - 23.00 072-5746728
Mariska Rinkel
Bardienst
19.30 - 23.00 06-10536020
najaarscompetitie 16 sept t/m 28 okt.2016			
Ria Borst-Dudink
Schoonmaak 09.00 - 11.00 072-5743145
Joke PronkOvertoom
Schoonmaak 09.00 - 11.00 072-5713304
Bonny Kok			
Tossavond			
Dion van ‘t Padje
Bardienst
19.30 - 23.00 06-30457506
Bram Schuijt
Bardienst
19.30 - 23.00 06-20372157
Nikki Bruin
Bardienst
19.30 - 23.00 06-30368741

vrijdag, september 23, 2016
vrijdag, september 23, 2016
vrijdag, september 23, 2016
zaterdag, september 24, 2016
dinsdag, september 27, 2016
dinsdag, september 27, 2016
woensdag, september 28, 2016
donderdag, september 29, 2016
vrijdag, september 30, 2016
vrijdag, september 30, 2016
vrijdag, september 30, 2016
dinsdag, oktober 04, 2016
dinsdag, oktober 04, 2016
woensdag, oktober 05, 2016
donderdag, oktober 06, 2016
vrijdag, oktober 07, 2016
vrijdag, oktober 07, 2016
vrijdag, oktober 07, 2016
dinsdag, oktober 11, 2016
woensdag, oktober 12, 2016
donderdag, oktober 13, 2016
vrijdag, oktober 14, 2016
vrijdag, oktober 14, 2016
vrijdag, oktober 14, 2016
zaterdag, oktober 15, 2016
dinsdag, oktober 18, 2016
woensdag, oktober 19, 2016
donderdag, oktober 20, 2016
vrijdag, oktober 21, 2016
zaterdag, oktober 22, 2016
dinsdag, oktober 25, 2016
woensdag, oktober 26, 2016
donderdag, oktober 27, 2016
vrijdag, oktober 28, 2016
zaterdag, oktober 29, 2016
maandag, oktober 31, 2016
maandag, oktober 31, 2016
maandag, oktober 31, 2016
maandag, oktober 31, 2016
maandag, oktober 31, 2016
maandag, oktober 31, 2016
maandag, oktober 31, 2016
zaterdag, november 26, 2016

Riet BeersStadegaard
Schoonmaak 09.00 - 11.00 072-5714705
Joke PronkOvertoom
Schoonmaak 09.00 - 11.00 072-5713304
Laura Rendering			
Kantinebegeleiding Tineke Borst			
Jeugd 5 dorpentoss HHw Noord			
Tossavond			
Jeltje Karman-Nauta Bardienst
19.30 - 23.00 072-5742605
Richard Groen
Bardienst
19.30 - 23.00 06-83896123
Aad Duys
Bardienst
19.30 - 23.00 0226-312012
Vera Mul
Schoonmaak 09.00 - 11.00 072-5712836
Anneke Borst
Schoonmaak 09.00 - 11.00 072-5713123
Jörn Job Klaver
Bardienst
19.30 - 23.00 06-40763810
Tossavond			
Aad Duys
Bardienst
19.30 - 23.00 0226-312012
Mariska Rinkel
Bardienst
19.30 - 23.00 06-10536020
Jenny van Leijen
Bardienst
19.30 - 23.00 06-26308949
Carola Groen
Schoonmaak 09.00 - 11.00 072-5714654
Riet BeersStadegaard
Schoonmaak 09.00 - 11.00 072-5714705
Manuel Villena
Bardienst
19.30 - 23.00 06-24770530
Kantinebegeleiding José Wolkers
		
Wout Beers
Bardienst
19.30 - 23.00 072-5714705
Jörn Job Klaver
Bardienst
19.30 - 23.00 06-40763810
Johan den Hartog Bardienst
19.30 - 23.00 072-5715494
Karin Stoop
Schoonmaak 09.00 - 11.00 072-5742688
Ria Borst-Dudink
Schoonmaak 09.00 - 11.00 072-5743145
Boy Zomerdijk
Bardienst
19.30 - 23.00 06-52693891
Mariska Rinkel
Bardienst
19.30 - 23.00 06-10536020
Kantinebegeleiding Tineke Borst			
Sanne Melten
Bardienst
19.30 - 23.00 06-14195884
Yvon Rendering
Bardienst
19.30 - 23.00 06-13978105
Iep Stam
Bardienst
19.30 - 23.00 06-21196780
Derek Ursem
Bardienst
19.30 - 23.00 06-22925211
Giel Bruin
Bardienst
19.30 - 23.00 06-83536899
Yvon Rendering
Bardienst
19.30 - 23.00 06-13978105
Iep Stam
Bardienst
19.30 - 23.00 06-21196780
Sanne Melten
Bardienst
19.30 - 23.00 06-14195884
Johan den Hartog Bardienst
19.30 - 23.00 072-5715494
Jeugd 5 dorpentoss in Warmenhuizen			
Eindschoonmaak( Onder voorbehoud) 		
Vera Mul
Schoonmaak 09.00 - 11.00 072-5712836
Vera Mul
Schoonmaak 09.00 - 11.00 072-5712836
Anneke Borst
Schoonmaak 09.00 - 11.00 072-5713123
Annie Stammis
Schoonmaak 09.00 - 11.00 06-13785471
Annie Stammis
Schoonmaak 09.00 - 11.00 06-13785471
Karin Stoop
Schoonmaak 09.00 - 11.00 072-5742688
Anneke Borst
Schoonmaak 09.00 - 11.00 072-5713123
Jeugd 5 dorpentoss in Warmenhuizen		
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Hugo Boys seizoen 2016-2017

Dorpshuis / Hugo Boys
Zaterdag 20 augustus
Hugo-Boys
9.30 uur

Zaterdag 27 augustus
Hugo- Boys
9.30 uur

Zondag 21 augustus
9.45 uur
13.00 uur
Leden :

Zondag 28 augustus
9.45 uur beker HB2
13.00 uur beker HB1
Leden :

Maandag 22 augustus
Tafeltennis Puinhoop

Maandag 29 augustus
Tafeltennis Puinhoop

Dinsdag 23 augustus
Kbo en Seniorengym

Dinsdag 30 augustus
Kbo en Seniorengym

Woensdag 24 augustus
Beker HB1 Adri / Alex
Revas ??

Woensdag 31 augustus
Revas ??

Donderdag 25 augustus
Training Hugo Boys
Beker HB2: Annet /Carin

Donderdag 1 september
Training Hugo Boys
Vrijdag 2 september
koersbal

Vrijdag 26 augustus

Hugo Boys Senioren
Bekerprogramma Hugo-Boys 							
Zondag 21 augustus 2016		
wedstr. Omschrijving 		
aanv.
vertr.
Scheidsrechter
248
Con Zelo 1
Hugo-Boys 1
14:00		
G.M. Jak
1045
LSVV 2
Hugo-Boys 2
11:00
C.A.M. Huisman
Woensdag 24 augustus 2016					
Terreindienst:
Siem Hand
wedstr. Omschrijving 		
aanv.
vertr.
Scheidsrechter
562
Hugo-Boys 1
Grasshoppers 1		
19:30
C. Beuving
Donderdag 25 augustus 2016 						
Terreindienst:
Perry en Adri Entius 		
wedstr. Omschrijving 		
aanv.
vertr.		
Scheidsrechter
1131
Hugo-Boys 2
Alliance 22 2
19:30
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Zondag 28 augustus 2016 								
Terreindienst:
Joost Dekker 			
wedstr. Omschrijving 		
aanv.
vertr.		
Scheidsrechter
28
Hugo-Boys 1
WMC 1
14:00			
J.A.M. Smit
964
Hugo-Boys 2
Bloemendaal 2
10:45			
C.A. Jansen
Zondag 4 september 2016 								
Terreindienst:
Lex Rendering en Henk Kroon			
		
wedstr. Omschrijving 		
aanv.
vertr.		
Scheidsrechter
6256
Hugo-Boys 1
JVC 1
14:00
16772 Hugo-Boys 2
De Valken 2
10:45
13564 Kolping Boys 11 Hugo-Boys 3
12:00
11:00
29222 Alliance 22 JO19-2 Hugo-Boys JO19-1 09:30
Siem Hand tel. 5740761

Van de Sponsorcommissie
Raad de minuut
Ook dit seizoen wordt supporters van Hugo Boys 1 weer de mogelijkheid geboden minuten te
‘kopen’ voor de thuiswedstrijden voor de gehele competitie 2016-2017 . Wanneer Hugo Boys 1
een doelpunt scoort wint de eigenaren van die minuut een geldprijs van maximaal 50 euro. Wij
nodigen uw van harte uit om weer mee te spelen met dit spel en daarmee de club te steunen.
Inschrijven kan vanaf heden door e-mail te sturen naar w.haisma@quicknet.nl en in die e-mail aan
te geven welke minuut je graag zou willen kopen. Onderstaand vindt u de complete spelregels.
Hoe werkt het?
Inleg: Voor 20 euro (m.u.v. de 45ste en 90ste minuut) bent u voor alle competitiewedstrijden in
het seizoen 2016-2017 eigenaar van uw minuut naar keuze.
Vaststellen minuut: Het scorebord geeft de minuten aan. Wanneer Hugo Boys 1 een doelpunt
maakt, stelt de speaker vast in welke minuut is gescoord. Dit is het aantal minuten dat het scorebord aangeeft verhoogd met 1 minuut. Zolang het scorebord op 0 staat, loopt namelijk de eerste
minuut.
Ingeval van een foutieve tijdsweergave op het scorebord, zal de speaker vanuit zijn eigen tijdswaarneming de correcte minuut van scoren vaststellen. Direct in de wedstrijd wordt de minuut
van het doelpunt omroepen, de eigenaren van minuten weten zodoende direct of het doelpunt
in hun minuut is gevallen.
De 45ste en 90ste minuut zijn bijzonder. Wanneer Hugo Boys een doelpunt in de extra tijd maakt
van de eerste of tweede helft wordt de prijs uitgekeerd aan de eigenaar van respectievelijk de
45ste en 90ste minuut. Met de aanschaf van deze minuten ben je zodoende eigenlijk eigenaar van
deze minuten en de bijbehorende extra tijd. Gezien het grote aantal extra speelminuten dat doorgaans wordt bijgeteld is besloten dit seizoen de 45ste en 90ste minuut voor 40 euro te verkopen.
Prijs: Iedere wedstrijd wordt 50 euro verdeeld onder de eigenaren van de minuten waarin Hugo
Boys 1 heeft gescoord. Iedere wedstrijd is zodoende maximaal 50 euro te winnen, wanneer Hugo
Boys 1 meermaals scoort, wordt deze prijs van 50 euro verdeeld onder alle eigenaren van een
minuut waarin een doelpunt viel. Wanneer Hugo Boys 1 niet scoort wordt geen prijs uitgekeerd.
Minuut kopen:
Iedere minuut wordt slechts 1 maal aangeboden. U bent er zodoende zeker van dat u het exclusieve recht heeft op de minuut die u koopt. Het aantal minuten dat u koopt is niet gelimiteerd. U kunt
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dus bijvoorbeeld ook aantal minuten achter elkaar bemachtigen. U kunt een minuut naar keuze
reserveren door een e-mail te sturen naar w.haisma@quicknet.nl .
Een hoop mensen willen graag weer dezelfde minuut als verleden jaar. Deze proberen we daarom
tot een week voor de eerste competitie thuiswedstrijd voor u te reserveren. Daarna geeft tijd van
verzending van de e-mail aan wie het eerste recht heeft op gereserveerde minuten. In die zin is het
‘wie het eerst komt die het eerst maalt’. Mocht de minuut al gekozen zijn, dan geven we de minuut
die het dichts bij is en wel vrij is.
Betaling:
De betaling kan plaatsvinden vanaf heden tot aan de start van de eerste thuiswedstrijd van het
seizoen. U kunt uw betaling contant voldoen bij een van de leden van de Sponsorcommissie. Let
erop dat u dit tijdig doet, dus voor de start van de eerste competitiewedstrijd van het seizoen.
Bij aanvang van deze wedstrijd vervalt uw reservering en worden de minuten vrij verkocht. Voor
vragen of reserveringen van minuten kunt u een e-mail sturen naar
w.haisma@quicknet.nl Of een van de Sponsor commissie leden aanschieten. Er probeert iedere
oefen / beker wedstrijd iemand van ons aanwezig te zijn.
Leden Sponsor Commissie; Alex Overtoom, Koen de Koning, Mariët Ursem, Giel Borst, Wim Haisma
en Melvin Tesselaar.
Nieuwe borden sponsor erbij !

Nauta Deurenservice is een familiebedrijf met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van levering,
montage, reparatie, onderhoud en schadeherstel van deuren. Dit doen wij zowel voor de zakelijke
markt als particulieren markt. U kunt bij ons terecht voor alle soorten en merken industriële afsluitingen, rolluiken en garagedeuren. Geen merk, bouwjaar of uitvoering is voor Nauta onbekend.
Voor de particulieren markt, leveren, monteren en onderhouden wij garagedeuren van ons eigen
kwaliteitsmerk. Een nieuwe garagedeur van Nauta kunnen wij leveren bij bijvoorbeeld nieuwbouw of renovatie van uw huis of garage. Een design garagedeur van Nauta geeft uw woning een
luxe, moderne of juiste perfect karakteristieke uitstraling.
De Nauta 24/7 service- en storingsdienst staat altijd voor u klaar. Nauta zorgt voor een spoedige
reparatie van uw bedrijfsdeur, dockleveller of rolluik.
Nauta Deurenservice is uw betrouwbare- en vakkundige partner voor al u bedrijfsdeuren en
dock equipment. Kijk voor meer informatie op; www.nauta-deuren.nl
Alex Overtoom, Koen de Koning, Mariët Ursem, Giel Borst, Wim Haisma en Melvin Tesselaar.
De sponsorcommissie; sponsorcommissie@hugoboys.nl
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TE KOOP:
Sterrenboschstraat 22
1704 CN Heerhugowaard-De Noord
Mooie ruime tussen woning midden in De Noord.
Dit huis is altijd goed onderhouden en uniek in
zijn soort. De woonkamer is in februari nog
volledig opgeknapt en alle platte daken zijn
vervangen met nieuw bitumen. Voor- en achtertuin
is royaal voor het soort huis. De achtertuin ligt op
het westen waardoor er vrijwel de hele dag zon in
de achtertuin staat. Op de Sterrenboschstraat komt
alleen bestemmingsverkeer waardoor het veilig
en rustig wonen is.
Begane grond
U komt binnen in de hal. Hier is de voordeur en de aangrenzende beglazing
geïsoleerd. De hal leidt u naar het toilet. Het toilet heeft een zwevend toilet.
Gang en toilet zijn voorzien van vloerverwarming.
De woonkamer is voorzien van een PVC vloer.
De vloer is voorzien van vloerverwarming. Woonkamer heeft openslaande
deuren naar de tuin.
Keuken is voorzien van alle luxe inbouwapparatuur en geeft een landelijke
uitstraling.
Tuin is onderhoudsvriendelijk en heeft een sfeervolle uitstraling. In de tuin
staat een schuur met gemetselde muren en een betonnen vloer. De steeg loopt
dood in de tuin waardoor er alleen bewoners van het blok in de steeg aanwezig
zullen zijn.
1e verdieping
Hier zijn 3 slaapkamers en een royale badkamer. De badkamer heeft een
moderne uitstraling met wasbak, vrijstaande douche, bad en een tweede toilet.
Master bedroom heeft vaste kasten en heeft een landelijke uitstraling.
2e en 3e slaapkamers zijn zowel te gebruiken als slaapkamer en als
studeerkamer.
2e verdieping
2e verdieping is te bereiken via een vaste trap. Wanneer u hier de trap opkomt
ziet u de ruimte voor de wasmachine en droger.
Er bevindt zich hier de 4e slaapkamer met aan weerskanten ramen.
2e verdieping geeft ook toegang tot een ruim dakterras. Ook is deze geheel
vernieuwd met bitumen , tegelwerk en voorzien van nieuw voegwerk.
Vraagprijs: 225.000 kk
Voor informatie bel: 0652678346
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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.

HOU DE STRAAT SCHOON!
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RICHTLIJNEN VOOR KOPIJ ‘Contact’
- Aanleveradres(mail): redactiecontactdenoord@gmail.com.
- Gegarandeerd geaccepteerde bestandstypen: txt, doc, docx, jpg en xlsx. Alle overige
bestandstypen worden niet gegarandeerd. PDF bestanden worden als advertentie bestanden
afgehandeld.
- Bij het onderwerp de naam van de betreffende vereniging of instelling vermelden.
- U kunt te allen tijde een briefje inleveren op het redactie-adres: Groote Geldebosch 48 te
Heerhugowaard-de Noord of even bellen met de redactie 072- 57 15 332.
- Uiterste inleverTIJD is 19.00. Na dit tijdstip aangeleverde kopij zal in de daarop volgende uitgave
worden gepubliceerd. Contact verschijnt, met uitzondering van de zomervakantieperiode en
mogelijk de kerstperiode, in de ON-even weken.
- De redactie zal na ontvangst van de per e-mail aangeleverde kopij een automatisch bericht aan
de afzender toezenden met als onderwerp de datum van plaatsing.
- Het aanleveren van advertenties via redactiecontactdenoord@gmail.com of contacthhw@gerja.nl
- Per vereniging, instelling, organisatie of andere instantie, is het gewenst de kopij via één e-mail
adres aan te leveren. Op deze manier heeft de betreffende instelling grip op de juiste volgorde
en bovendien kan de redactie makkelijker terugkoppelen bij vragen of opmerkingen.
- Logo’s dient men eenmalig in bezit te stellen van de redactie of van Gerja in een 4X4 cm
formaat (bij voorkeur jpeg). Het logo zal blijvend gebruikt worden. De kopij alleen als tekst
aanleveren, zonder logo. Eventuele bijlagen (bijvoorbeeld foto’s) apart bijvoegen in de eerder
genoemde bestandstypen, met in de tekst vermeld welke bijlage / bestandsnaam op welke
plaats ingevoegd dient te worden.
- Er zijn extra kosten verbonden aan het laten publiceren van meerdere foto’s of van kleurenfoto’s.
- De opmaak van het Contact en uw kopij wordt geheel door Gerja verzorgd. Neem contact op
met de redactie indien u uw opmaak gepubliceerd wilt zien.
- opij zonder (herleidbare) afzender zal niet worden gepubliceerd.
- Indien u een evenement op de agenda wilt laten plaatsen, dan kunt u dit kenbaar maken via
een apart verzoek aan de redactie per e-mail.
Advertentietarieven (zwart/wit): 1/1 pag € 42,50
				1/2 pag € 24,50
				1/4 pag € 15,00
				
1/6 pag € 11,25 (personeelsadvertentie)
Personeel(zwar t/wit):		

1/6 pag € 11,25

Advertentietarieven (full color):

Nader te bevragen bij contacthhw@gerja.nl

Abonnementstarieven:		
				

- bezorgd bij u thuis € 20.00
- bezorgd via de post in Nederland € 57.00

Contact verschijnt twee wekelijks op oneven weken onder redactie van Angèl Mooij, Pim Mooij,
Paul Mooij, Jos Beers en Robbert Jongkind.
Redactie-adres: Groote Geldebosch 48, 1704 CP, Heerhugowaard-Noord.
Pim en Angèl Mooij: 072-5715332 / Jos Beers: 072-5718737 / Paul Mooij: 072-5711625
Redactiecontactdenoord@gmail.com
Voor het aanleveren van advertenties:
Drukkerij Gerja: e-mail: contacthhw@gerja.nl
		telefoon: 0226-421520
		fax:
0226-421550
Rekeningnummer Contact: NL06RABO0386950989
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Ti m m e r b e d r i j f

Snel

Tel. 072 53 47 173

• 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 20 augustus

Witte kadetten 10 voor € 2,95
Appeltaartje van € 5,95 voor € 3,95
Gevulde koeken 3 + 1 GRATIS
Elke dag 3 broden naar keuze € 6,25
5,75
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