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Agenda
9 december 2015 Kerstmis: maak zelf je kerstlicht 3.0
15 december 2015 KBO: Kerstmiddag ”De Grijzen Wijzen“ optreden
20 december 2015 14:30 uur: fanfare Hou en Trou mmv Ritmisch Koor  in Heilig Hartkerk
20 december 2015 19:00 uur: 5 jarig jubileum Spirit(koor Sandra Blokdijk) mmv Ritmisch Koor in 
 H. Dionysiuskerk
24 december 2015 23.00 uur deuren open: Xmas@DeNoord in de Heilig Hartkerk
25 december 2015 10:00 uur: kerstviering mmv Ritmisch Koor
9 januari 2016 16:00 een uur na HB1-OUD HB1: Hugo Boys Nieuwjaarsreceptie
22 januari 2016 20:00 Hugo Girls: Winterkeezen in het Rondeel
23 januari 2016 Playback show
29 januari 2016 Young Seven: Filmavond
5 februari 2016 Young Seven: Sirkelslag
6 februari 2016 WGJ: Carnaval
13 februari 2016 Popquiz Bleeker
11 maart 2016 20:00 Hugo Girls: Voorjaarskeezen in het Rondeel
12 maart 2016 Stille Omgang
24 maart 2016 Paasactiviteit
15 april 2016 Young Seven: Aan de slag voor dieren in je eigen omgeving
30 april 2016 t/m 8 mei 2016 Taizereis (Frankrijk, vanaf 15 jaar)
22 mei 2016 Young Seven: Rondleiding door de Joodse buurt in Amsterdam
3 juli 2016 Young Seven: Zomerfeest

Vrijdag 4 december 2015

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 14 DECEMBER 2015 
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 8 januari 2015.
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Smuigelweg 4   1704 PX 
Heerhugowaard  / Waarland
T 0226 42 13 53 • F 0226 42 29 04
www.stooptuinmachines.nl

Tot ziens in onze showroom:

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

100% Husqvarna.
    0% Brandstof.

De nieuwe Husqvarna Accu Series zijn er: 
een serie sterk presterende accuproducten. 
U krijgt de resultaten van benzineproducten, 
een perfect evenwicht, stille werking, 
geen emissies, universele accu’s die in alle 
handgereedschap passen en tal van unieke 
Husqvarna eigenschappen. € 429,-

Inclusief Accu 
en snellader

€ 459,-
Inclusief Accu 
en snellader

€ 3.599,-
Inclusief Accu, snellader 

en maaidek 85 cm.

HUSQVARNA 
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KLINKENDE
  MUNT WEKEN

Tot E 100,- kado* 
bij de Honda-dealer 

op een nieuwe 
Honda grasmaaier! 

www.honda.nl

€ 80,-
kado*

op de Honda 
HRX-serie**

€100,-
kado*

op de Honda 
HRH/HRD-serie 

€40,-
kado*

op de Honda 
IZY-serie** 

 *) Actie geldig van 
             t/m 30 juli 2012. 

Bedragen zijn inclusief BTW.
**) Uitgezonderd de HRX 476SD 

en de HRG 415P.

Tot ziens in onze showroom:

Jos Kamp Assurantien
Middenweg 200
1701 GG Heerhugowaard
T 072 - 571 12 84
E info@joskamp.nl
I www.joskamp.nl

Altijd in de
buurt Welkom!

Iedereen verdient een bank in de buurt.
Daarom heeft RegioBank Zelfstandig Adviseurs
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
kantoor, via internet of app.
RegioBank is altijd dichtbij.
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R.K. Kerkgemeenschap van het Heilig Hart van Jezus
Gastvrij en inspirerend in Godsnaam!

Parochiecentrum:
Middenweg 541, 
1704 BE  Heerhugowaard
(072) 57 113 34
NL64RABO 0326802185
Pastorie.de.noord@gmail.com
www.kerkdenoord.nl
Openingstijden secretariaat: dinsdag en donderdag van 9:30 uur tot 11:00 uur
Openingstijden kerk: maandag tot en met zondag van 9.00 uur tot 18.00 uur 

Pastor:
Marion Bleeker-Burger 
(0226) 422 731
Jnm.bleeker@quicknet.nl
Donderdagmorgen aanwezig op de Pastorie, vrije dagen op maandag en vrijdag-ochtend

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

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

Heilig Hart raad
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 
Truus van den Berg     072 5719852
 
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 10 december  op  
het secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden 
secretariaat.

In december  is de groep van Riet Berkhout  aan de beurt om de kerk op orde te maken. 

Bloemengroep:
In december   wordt de kerk versierd door Nel van Schagen en Mieke Wolkers 

SPREEKUURvoorzitter.
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!

Vriendelijke groeten,
Gea Klercq

TER OVERWEGING.

Advent, een tijd van hoop en licht,
maar ook een tijd om onszelf te bevrijden van verwachtingen
die de toets van de christelijke kritiek 
niet kunnen doorstaan.
Geloven is immers niet vrijblijvend.
Het vergt alertheid, voortdurende waakzaamheid.

Als Jezus in de Schrift hierop zo sterk de klemtoon legt,
dan doet Hij dat omdat Hij weet
dat er onder ons teveel geloof-op-zijn-zondags is,
geloof dat tijdens de week in slaap wordt gewiegd.

Vragen wij Hem daarom ons wakker te schudden,
zodat wij waardig het Kind Jezus kunnen ontvangen
waarvoor er in de herberg van de wereld vaak geen plaats is.

UIT DE PAROCHIE –  “Gastvrij en inspirerend in Gods naam” –  28 november 2015.
Het is advent, tijd van verwachten en verlangen. Tijd van hoop ook. De verwachten en verlangen 
naar het feest van de geboorte van Jezus. En we hopen dat dat feest wat meer vrede in de wereld 
zal brengen. Maar … u kent het spreekwoord wel: “Verbeter de wereld en begin bij jezelf”. Vrede 
begint bij ons zelf: vrede in je hart, vrede met de mensen om je heen. Dat werkt als een olievlek, 
breidt zich uit. En heel veel van die olievlekken samen betekenen iets meer vrede in de wereld.
We zijn volop bezig met de voorbereidingen voor de Kerstvieringen. Wat nog heel moeizaam gaat, 
is de voorbereiding voor de Kinderkerstviering. We hebben nog dringend kinderen nodig die het 
Kerstverhaal gaan uitbeelden. En liefst ook zingen in het gelegenheidskoor. Help ons kinderen 
te vinden die mee willen doen!!! Uw kinderen, kleinkinderen, neefjes en nichtjes, buurkinderen. 
We horen het graag.
Op 1 december start bij Arno Groen de verkoop van de kaarten voor Xmas@DeNoord.

Op 21 november sloten de vormelingen en hun begeleiders de eerste cyclus van het project van 
dit seizoen af. Ze gingen op maatschappelijk stage naar mensen met een beperking. Vier groepen 
gingen naar vier verschillende adressen. Met de mensen werden pepernoten gebakken, spelletjes 
gedaan en een groep ging naar de intocht van Sinterklaas. Heel mooi was het dat één begeleidster 
van een van de instellingen ’s avonds met drie cliënten naar de viering kwam. 
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Na de stage was er een hemelse maaltijd in de kerk. Dat is een maaltijd waarbij niemand iets mag 
pakken, maar alleen mag uitdelen, mag geven. Alle vormelingen en begeleiders (of hun moeders) 
hadden iets lekkers gemaakt voor die maaltijd. De heerlijkste dingen kwamen langs. 
’s Avonds was er dus een viering, waarbij de begeleiders een koor vormden onder leiding van 
Liesbeth Wijnker en Sara Pater. Ze zongen zo vol enthousiasme dat ik er helemaal blij van werd. 
Dat belooft echt iets voor de volgende vieringen.

Op 22 november vierden we het Sint Ceciliafeest met het Gemengd Koor. Geen jubilarissen dit 
jaar. Maar wel een heel mooie viering. 
In onze parochie willen we aandacht geven aan het jaar van barmhartigheid. Ik schreef hierover 
al eerder. We zoeken daartoe mensen voor een projectgroep die hiermee aan de slag gaan. We 
benaderden hiervoor de werkgroepen. We zouden graag zien dat uit elke werkgroep iemand zich 
opgeeft voor dit project. Maar iedereen mag meedoen en meedenken. In eerste instantie gaan we 
brainstormen over wat we kunnen doen. We willen daarvoor bij elkaar komen op 16 december om 
20.00 uur in de pastorie.
Sowieso zullen we op 8 december om 19.00 uur ‘s avonds in onze kerk een viering houden bij de 
Mariakapel als opening van dit bijzondere jaar.

Wat komen gaat:
6 december: viering met de Gebedsvieringgroep en Ritmisch Koor
8 december: viering bij de Mariakapel vanwege het feest van Maria Onbevlekt Ontvangen en 
opening van het Jaar van Barmhartigheid
16 december: brainstormbijeenkomst over jaar van barmhartigheid
24 december:
16.30 uur – kerstverhaal voor kleuters en peuters (en voor iedereen die daar bij wil zijn)
18.00 uur – kerstviering voor de kinderen (en voor iedereen die daar bij wil zijn)
20.00 uur – eucharistieviering met de Cantorij en pater Jan Molenaar
23.15 uur – kerstverhaal “Xmas@DeNoord  door Loca; tot 24.00 uur – met het einde van dit 
kerstverhaal luiden we de Kerstnacht in
25 december:
10.00 uur – woord- en communieviering met Ritmisch Koor en pastor Marion Bleeker – Burger
26 december:
10.00 uur - woord- en communieviering met gelegenheidskoor van mannen en pastor Marion 
Bleeker – Burger

Hartelijke groet, Marion Bleeker – Burger.

WEEKEINDE 5 EN 6 DECEMBER
Tweede zondag van de advent
 Eerste lezing uit de profeet Baruch 5, 1-9(Een troostlied voor Jeruzalem: God brengt de ballingen 
terug naar de stad van gerechtigheid en vrede)
Evangelie uit Lucas 3, 1-6(Effen de weg, want het koninkrijk van God breekt aan voor de wereld)

ZONDAG 6 DECEMBER
10.00 UUR Viering door de gebedsvieringroep met zang van het Ritmisch Koor.
Gebedsintenties voor: Kees Zuurbier en Truus Zuurbier-Groot en zegen over hun gezin, Jan 
Zuurbier en zegen over zijn gezin, Truus van Stralen-Overtoom, Cok Borst, Jan Beers en zegen over 
zijn gezin, Luc en Ria van Gastel-Tesselaar, Cor Borst en Ria Borst-Groot, Agie Borst-Eeken en Cor 
Borst en zegen over hun gezin, Tiny Veldman-Overtoom en overleden familie Veldman-Overtoom, 
in liefdevolle herinnering Nic Eeken en Michel, in liefdevolle herinnering Dries Keesom die op 5 
december jarig was, Riet Oudeman-Beers en om zegen over haar gezin, Nic Klaver en Ineke en 
zegen over hun gezin, Jan Beers en Ali Beers-Mooij, voor een jarige.
Misdienaars: Stijn Blankendaal en Lau Berkhout. Koster;Kees Berkhout

Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk.
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DINSDAG 8 DECEMBER
19.00 UUR: Onze Lieve Vrouwe Onbevlekt Ontvangen en Opening jaar van Barmhartigheid.
Viering bij de Mariakapel met o.a. een tientje van de rozenkrans. Voorganger: Marion Bleeker – 
Burger.

WEEKEINDE 12 EN 13 DECEMBER
Derde zondag van de advent
Eerste lezing uit de profeet Sefanja 3, 14-18a( Jeruzalem, jubel van vreugde, want God is in je 
midden als een reddende held)
Evangelie uit Lucas 3, 10-18(Wie dubbele kleding heeft, laat hij delen met wie niets heeft)

ZONDAG 13 DECEMBER 
10.00 UUR Eucharistieviering met zang van de Cantorij. Voorganger is pater Jan Molenaar.
Gebedsintenties voor: Jan Bleeker en om zegen over zijn gezin, Cor Borst en Ria Borst-Groot, 
Antonius Aloysius Molenaar en Petronella Gerharda Molenaar-Goedhart en overleden familie 
Molenaar-Goedhart, in liefdevolle herinnering Jaap Pronk, Jan en Sjanet.
Lector: Bert Bijvoet. Misdienaars: Stijn Blankendaal en Lau Berkhout. Koster: Peter Danenberg.

WEEKEINDE 19 EN 20 DECEMBER
Vierde zondag van de advent
Eerste lezing uit de profeet Micha5, 1-4a( Uit de stad en het geslacht van David zal een nieuwe 
koning opstaan, die Israël zal weiden als een herder)
Evangelie uit Lucas 1, 39-45(Twee vrouwen ontmoeten elkaar. Zij begroeten  in elkaar het geschenk 
van God)

ZONDAG 20 DECEMBER
10.00 uur Woord- en communieviering met zang van het Ritmisch Koor uit het Waarland. 
Voorganger is Marion Bleeker-Burger
Gebedsintenties voor: Theo Groot en overleden familie Groot-de Goede, Cok Borst, Alex Weel, Nel 
Smit-Houniet, Piet Zijp en overleden familie Zijp-Braas, in liefdevolle herinnering Jan en familie 
Oudeman-Groot, Adriaan van Langen en zegen over zijn gezin, Piet Mooij en Ursula Mooij-
Oudeman en levende en overleden familie, Nic Commandeur en zegen over zijn kinderen en 
kleinkinderen, voor allen die niet met naam genoemd worden, in liefdevolle herinnering Andre 
Cattermole, overleden ouders van Schagen-Schuit en kinderen en Wilhelmus Groot, Koos van der 
Hulst en Magda van der Hulst-de Koning overleden familie en zegen over hun gezin
Lector: Jos Mooij. Misdienaars: Lysandros Tsiamparlis en Maarten Beers. Koster: Kees Berkhout
Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de 
kerk.

14.00 uur Concert van Hou en trouw

DONDERDAG 24 DECEMBER 
Kerstavond
16.30 uur
Kerstbijeenkomst voor de peuters met Nel Zuurbier en Marga van Langen

18.00 uur Kerstviering met zang van het kinderkoor. Voorgangers zijn Marga van Langen en Sandra 
Oudeman.
Gebedsintenties voor: in liefdevolle herinnering Jan en Ria en overleden ouders Berkhout-Borst, 
Cok Borst, in liefdevolle herinnering Dennis Overtoom, Nelly van Veen en overleden ouders 
Overtoom-Groen, Piet Beers en familie, Piet Overtoom en Emma Overtoom-Groenland en 
overleden familieleden, in liefdevolle herinnering Jan Oudeman-Groot en zegen over zijn kinderen 
en kleinkinderen.
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20.00 uur Eucharistieviering met zang van de Cantorij. Voorganger is pater Jan Molenaar
Gebedsintenties voor: Cok Borst, Antonius Aloysius Molenaar en Petronella Gerharda Molenaar-
Goedhart en overleden familie Molenaar-Goedhart, in liefdevolle herinnering ouders Koomen-
Schouten, Agie Borst-Eeken en Cor Borst en zegen over hun gezin, overleden ouders Buter-bakker, 
Jaap Beers Gina, broeder Patrick overleden ouders en familie en zegen over de kinderen en 
kleinkinderen, in liefdevolle herinnering Andre Veldman en Ank Veldman-Dekker, Riet Oudeman-
Beers en om zegen over haar gezin, Nic Klaver en Ineke en zegen over hun gezin, Henk en Trien 
Groot-groot en zegen over hun gezin, in liefdevolle herinnering Jan Oudeman-Groot en zegen 
over zijn kinderen en kleinkinderen, Riet Ursem-van Langen en overleden familie.
Lector: Bert Bijvoet. Misdienaars: Kirstin Plak en Petros Tsiamparlis. Koster:

23.15 uur Kerstspecial Xmas@DeNoord door Loca. Kaarten verkrijgbaar bij de Spar / Arno Groen.

VRIJDAG 25 DECEMBER
Eerste kerstdag
10.00 uur Woord- en communieviering met zang van het Ritmisch Koor. Voorganger is Marion 
Bleeker-Burger
Gebedsintenties voor: Maria en Catharina van Langen, Cor Borst en Ria Borst-Groot, in liefdevolle 
herinnering Wim Oudeman en Tiny Oudeman-Beers, Theo Groot en overleden familie Groot-de 
Goede, in dierbare en dankbare herinnering onze lieve ouders Jaap en Truus Stam-Overtoom, 
Jan Bleeker en zegen over zijn gezin, Adrianus en Cornelia Moras-Pater en zegen over hun gezin, 
Gerbrand en Jo Langedijk en Piet en Ans de Klerk-Langedijk, Jaap Stoop en zegen over zijn gezin, 
Adrianus Overtoom en Catharina Overtoom-Oudhuis en zegen over hun gezin, Jan Groenland 
en zegen over zijn gezin, Wim Jong en overleden familie, voor Bets Westmeijer-Groot, onze lieve 
zorgzame moeder uit dankbaarheid  voor alles wat zij voor ons heeft betekend, Kees Zuurbier 
en Truus zuurbier-groot en zegen over hun gezin, Koos van der Hulst en Magda van der Hulst-
de Koning overleden familie en zegen over hun gezin, in liefdevolle herinnering Jaap Pronk, 
Jan en Sjanet, in liefdevolle herinnering Andre Veldman en Ank Veldman-Dekker, in liefdevolle 
herinnering Nic Eeken en Michel, Gre Ursem-Jong overleden familie Ursem-Jong en zegen over 
het gezin, Piet Beers en familie, Theo  Hoogland en Annie Hoogland-Bleeker, Simon van Langen 
en Catharina van Langen-Borst en Aad en zegen over de familie, Riet Oudeman-Beers en om 
zegen over haar gezin, in liefdevolle herinnering Jan Oudeman-Groot en zegen over zijn gezin 
en kleinkinderen, Jan Plak en zegen over zijn kinderen en kleinkinderen, Riet Ursem-van Langen 
en overleden familie, Agie Borst-Eeken en Cor Borst, Luc en Ria van Gastel-Tesselaar, Sander Borst 
en zegen over zijn gezin, Cok Borst, Toon Zuurbier en Jo Zuurbier-Dekker, Alex Weel, in liefdevolle 
herinnering Jaap Pronk, Jan en Sjanet
Lector: Jos Mooij. Misdienaars: Bas en Sofie Kavelaar. Koster: Kees Berkhout

ZATERDAG 26 DECEMBER
Tweede kerstdag
10.00 uur Woord- en communieviering met zang van  mannen. Voorganger is Marion Bleeker-
Burger.
Gebedsintenties voor; Marie -Molenaar-Spaansen rn zegen over haar gezin, in dierbare en 
dankbare herinnering onze lieve ouders Jaap en Truus Stam-Overtoom, overleden familie Poel-
Huiberts.
Lector: Marga van Langen. Misdienaars: Stijn Blankendaal en Syb Bakkum. Koster: Peter Danenberg

Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje koffie / thee / warme chocomel 
of een glaasje Gluhwein
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ROOSTERS ’T VELD. WAARLAND EN NIEUWE NIEDORP

T VELD
Zondag 6 december om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink
Zaterdag 12 december om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van 
het gemengd koor.
Zaterdag 19 december om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en volkszang 
Donderdag 24 december om 16.00 uur Eucharistieviering in Maria Mater met pastoor van der 
Linden en zang van interamvo
Donderdag 24 december om 19.30 uur ord-en communieviering met Toon Jorink en zang van 
interamvo en de veldrakkers
Donderdag 24 december om 22.00 uur Eucharistieviering met [pastoor van der Linden en zang 
van het gemengd koor
Vrijdag 25 december om 11.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van een 
gelegenheidskoor.
Zaterdag 26 december om 11.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en de fanfare

WAARLAND
Zondag 6 december om 10.00 uur woord en communieviering met Marion Bleeker-Burger en 
zang van de vrienden van het gregoriaans
Zondag 13  december om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van het 
gemengd koor.
Zaterdag 19 december om 19.00 uur Eucharistieviering met Eduard Moltzer en zang van het 
ritmisch koor.
Donderdag 24 december om 16.00 uur Woord- en communieviering in sabihof met Marion 
Bleeker-Burger en zang van het gemengd koor.
Donderdag 24 december om 18.00 uur woord en communieviering met Marion Bleeker-Burger en 
zang van het kinderkoor
Donderdag 24 december om 22.00 uur Woord- en communieviiering met Theo vertelman en zang 
van het ritmisch koor.
Vrijdag 25 december om 10.00 uur Eucharistieviering met [pastoor van der Linden en zang van 
het gemengd koor

NIEDORP
Zondag 6 december om 10.00 uur Woord- en communieviering met Theo Vertelman
Zaterdag 12 december om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Stok en zang van het 
gemengd koor.
Zondag 20 december om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink
Donderdag 24 december om 19.00 uur woord- en communieviering met Annemiek Wijnker en 
zang van de zonnezangers
Donderdag 24 december om 23.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van 
Timeless
Vrijdag 25 december om 10.00 uur Woord- en communieviering met Theo Vertelman en zang van 
het gemengd koor.
Vrijdag 25 december om 13.00 uur kindje wiegen met de ouderraad en zang van de zonnezangertjes

Agenda
Op 9 december vergadert de parochievergadering om 19.30 uur

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



9

Overleden
Op 19 november overleed op 92 jarige leeftijd Margarethe Maria van Ginkel(Gre)-Jong
Op 24 november vond de afscheidsviering plaats in de heilig hart kerk en op 25 november was de 
crematieplechtigheid in crematorium Waerdse landen in Heerhugowaard

Koperpoetsen
Op 14 december om 10.00 uur zal het koper weer gepoetst worden. U bent van harte welkom.

GEZINSVIERING KERSTMIS.
We hebben dringend meer kinderen nodig voor de Kerstviering van 6 uur, kinderen die het 
Kerstverhaal gaan uitbeelden. En liefst ook meezingen in het gelegenheidskoor. Help ons 
kinderen te vinden die mee willen doen!!! Uw kinderen, kleinkinderen, neefjes en nichtjes, 
buurkinderen. We horen het graag. Marion Bleeker en Marga van Langen.

Het secretariaat op de pastorie heeft er versterking bij gekregen in plaats van Ria vriend.
Margret v Langen is vol enthousiasme begonnen op de dinsdagochtend.
Je kan bij haar intenties opgeven en ook verhuizingen en nieuwe inwoners.
Zij vindt het leuk om u te spreken en de koffie/thee staat klaar.!

Kerkbalans 2015; het jaar is bijna ten einde……. 
In januari wordt altijd de actie Kerkbalans gehouden. U, als 
parochiaan, geeft dan aan welk geldbedrag u over zult maken aan 
de parochie om onze Heilig Hart parochie draaiende te houden. 
Van bijna iedereen is het bedrag binnen, maar er zijn nog enkele 
parochianen die ‘open staan’. Bij deze een herinnering.
Voor een goed functionerende parochie is uw steun onmisbaar! 
Bedankt.

Concert in de Heilig Hart Kerk
Op 20 december a.s. is er in de Heilig Hart Kerk een concert van Fanfare Hou en Trouw in samenwer-
king met het Ritmisch Koor Heerhugowaard-Noord.    Er staat een muzikale en gezellige middag 
op het programma; zowel Hou en Trouw als het Ritmisch Koor brengen kerstliederen ten gehore 
en ook zal er samenzang zijn, zodat u lekker mee kunt zingen.  Als hoogtepunt van deze middag 
wordt het lied “He is born” van Dan Burgess gezongen, speciaal door het koor en de fanfare samen 
ingestudeerd.  
Wij nodigen u van harte uit om  deze bijzondere middag bijwonen; na afloop is er koffie en als u 
wilt ook gluhwein!  Aanvang 14.30 uur. 
Als u de smaak te pakken heeft en nog meer van de zang het Ritmisch koor wilt genieten, kunt u ’s 
avonds om 19.00 uur plaats nemen in de Dionysiuskerk, waar het koor op uitnodiging van het koor 
Spirit o.l.v. Sandra Blokdijk samen met hen een kerstsamenzang verzorgt.  Beide koren brengen 
om beurten kerstliederen ten gehore tijdens een gelezen kerstverhaal. Ook hier kunt u meezingen 
met de traditionele kerstliederen. 
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YoungSeven
YoungSeven is een jongerengroep met allerlei leuke, vormende, 
actieve, gezellige en inspirerende activiteiten voor jongeren van 
12 tot ongeveer 18 jaar.

De Bijbel, wat staat daar eigenlijk allemaal in? En hoe zoek je er iets 
in op? Deze en nog vele andere vragen hebben we geprobeerd te 
beantwoorden op een middag met als thema:  Ontdek de Bijbel.
We startten met een filmpje waarin te zien was uit welke boeken de Bijbel allemaal bestaat. 
Hierdoor werd de opbouw van de Bijbel meteen een stuk duidelijker.
De jongeren noemden zoveel mogelijk verhalen uit de Bijbel, welke vervolgens op chronologische 
wijze aan de tijdlijn werden gehangen met uitleg van Pastor Tilma erbij.
Aan de hand van creatieve- en spelopdrachten kwamen de jongeren meer thuis in de Bijbel.
Zo werd aan de hand van een landkaart duidelijk hoe de boodschap van Jezus de wereld veroverde. 
Er werd nagedacht over hoe het ‘beloofde land’ eruit zou zien en wat voor eigenschappen iemand 
moet hebben om een ‘goede herder’ te kunnen zijn.  Ook werd er een puzzel opgelost door woorden 
op te zoeken in de Bijbel aan de hand van de naam van de profeet, het hoofdstuk en het vers.
De jongeren hebben op deze gezellige middag weer een hoop geleerd en de begeleiding ook 
tijdens  de voorbereidingavonden.

Komende activiteiten van YoungSeven zijn:
-  9 december Kerstmis: maak zelf je kerstlicht 3.0!
- 29 januari     Filmavond

Ga voor meer informatie en opgave naar onze website: www.youngseven.nl 
Hartelijke groeten,

namens  de werkgroep YoungSeven

Advent 2015: 
Wie met profeten dromen droomt, ziet hoe de ware Koning komt. Wij mogen deze ware Koning 
ont-moeten. Ont-moeten door vrij te zijn de weg te volgend die Jezus tijdens zijn leven ons heeft 
voorgehouden. Zoals de natuur ons ont-moet, zoals deze telkens weer meer ontluikt door het 
lengen van de dagen, zoals er steeds meer licht komt als wij de weg van het Licht volgen. 
Ont-moeten losmaken van allerlei verplichtingen en echt met de ander begaan te zijn door jouw 
ont-moeten. Er echt zijn voor de ander. Jezelf ontluiken en de ander in jouw licht te zetten. 
De, zo op het oog, dode tak sluit een nieuw leven in zich. De knopen ontluiken en een nieuw leven 
wordt zichtbaar. Ons zicht wordt elke week scherper en helderder door het licht dat ontstoken 
wordt op de adventskrans. Elke week brandt er een kaars meer. Elke week mogen wij beseffen dat 
het Licht weer in ons midden komt.

Zondag 29 november 1e Advent  

De koning komt

We horen profetische woorden die ons oproepen om aandachtig te leven, om ons niet af te laten 
leiden van het wezenlijke. Eigenlijk kunnen we ons dat appèl het hele jaar door aantrekken en niet 
alleen in deze tijd van het jaar, want christelijk leven is een vorm van aandachtig leven.
Dat geldt vooral in onze jachtige samenleving waarin we de ander minder echt  ont-moeten. Mo-
gen we ons in deze advent bewust worden van nieuwe kansen en mogelijkheden om te groeien in 
een nieuwe en opmerkzame levenshouding en echte ont-moetingen, niet morgen of overmorgen 
maar vandaag.
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Zondag 6 december 2e Advent   

Maak de weg vrij!

De advent is begonnen, de tijd van voorbereiding op het kerstfeest. In deze periode merken we 
hoezeer de nachten steeds langer worden en de dagen korter. We zien uit naar de geboorte van 
Jezus. Hij werd voor ons het licht van de wereld. Hij was degene die alle duisternis verdreven heeft, 
voorgoed.
Vandaag helpen de schriftlezingen ons om ons te richten op de komst van dit licht. We maken ken-
nis met Johannes de Doper, de voorloper van Jezus, zijn wegbereider. In de woestijn roept Hij de 
mensen op om zich te laten dopen en tot inkeer te komen en tot echte ont-moetingen te komen. 
Deze oproep is vandaag ook tot ons gericht.

Zondag 13 december  3e Advent  

Het feest komt er aan

Vanouds heet deze derde zondag van de advent Gaudete, verheug u, wees blij! De lezingen spre-
ken vandaag zonder uitzondering over de vreugde die wij vinden in God. Hij is in ons midden, 
zeggen de profeten Sefanja en Jesaja. En in het evangelie van Lucas horen we hoe Johannes het 
goede nieuws van de komst van Jezus aankondigt. Vandaag wordt ons toegezegd dat God niet ver 
weg is, dat wij ons ont-moet. Zijn komst is aanstaande, zijn licht breekt door in onze wereld, in zijn 
vreugde mogen wij delen. Dat mogen wij vieren, met een opgewekt en blij hart!

Zondag 20 december  4e Advent   

Echte ontmoeting 

Advent is de tijd van wachten en verwachten. In de maanden waarin het steeds vroeger donker 
wordt, zien wij uit naar het licht. Kerstmis is het feest van licht. Dan vieren we dat God mens wordt, 
in de gedaante van een kind. Hij, die de Allerhoogste is, laat zich namelijk vooral ont-moeten in het 
kleine en kwetsbare. Wie kwetsbaar is, weet dat hij of zij het alleen niet redt, maar medemensen 
nodig heeft. Dit besef doet de aandacht voor de ander groeien en maakt een echte ont-moeting 
mogelijk. Maria en Elisabet laten zien dat deze aandacht voor de kwetsbare ander vruchtbaar is.

Kerstmis 2015

Goed nieuws brengen

Een bijzondere avond is aangebroken: kerstavond. Overal ont-moeten mensen elkaar om het goe-
de nieuws te delen van de geboorte van Jezus, Gods Zoon onder de mensen. Dit is een avond van 
verlangen, verlangen naar warmte en vrede. Dit is een nacht waarin we zoeken naar sporen van 
God, naar vonken van licht. We reizen mee, met de herders, met de engel, naar Jezus toe: een kind, 
heel eenvoudig geboren, solidair met de armen. We zingen, bidden en zijn stil. Met woorden en 
gebaren, zoveel ouder dan de onze, laten we ons opnieuw raken en meevoeren in het geheim van 
God-met-ons.

ADVENTSACTIE 2015
Dit jaar is gekozen voor een  weeshuis in MALAWI, een land in Zuid-Afrika. Weeskinderen krijgen 
de kans basisonderwijs en een vakopleiding in dit weeshuis te volgen. Om op hun 18e de stap 
naar zelfredzaamheid te zetten is een centrum voor aanvullende scholing gebouwd, en gericht 
op solliciteren of het runnen van een klein eigen bedrijfje. Dit voorkomt hopelijk dat jongeren 
op zoek in gevaarlijke situaties verzeild raken. Daarom is uw steun naar volwassenheid en een 
hoopvolle toekomst van harte aanbevolen.

Uw giften zijn welkom op het rekeningnummer   IBANnr.----NL89INGB0653100000
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Wake up!!! together
Bijeenkomst van 15 november j.l. 
Na een gezellige brunch werd onze gast van die middag welkom geheten: Ernst Meijknecht, werk-
zaam bij het bisdom voor de afdeling Caritas. Hij nodigde ons uit voor een bijzonder weekend, 
waar hij later op de middag een mooi verhaal over vertelde. Hierna een inleiding over het Jaar van 
Barmhartigheid, met aandacht voor de werken van barmhartigheid en met name voor het feit dat 
barmhartigheid een belangrijke eigenschap is van God zelf. God, die eindeloos geduld met ons 
heeft en ons telkens weer vergeeft. God, die zoveel van ons houdt, dat hij wordt geraakt door ons, 
ook al doen wij regelmatig van alles verkeerd. Barmhartigheid heeft dus te maken met liefde en 
betrokkenheid op de ander, waardoor je bewogen wordt en van daaruit handelt. 
Vervolgens bekeken we een beeldmeditatie over de werken van barmhartigheid, waarna we in 
tweetallen een mindmap maakten en een moodboard met aansprekende afbeeldingen. Er werd ge-
sproken over wat er wel en niet bijhoorde. Er werd gelachen en gezongen (Sinterklaasliedjes werden 
alvast geoefend J). Kortom, ondanks het serieuze onderwerp een vrolijke en gezellige boel.
Na de pauze hield Ernst zijn verhaal. Hij nodigde ons uit om za. 6 en zo. 7 februari deel te nemen 
aan een bijzondere Exposure. Ernst sprak over de Zaligsprekingen (Matt. 5). We ontdekten hierin 
een sleutel om tot de werken van barmhartigheid te komen; het beschrijft een levenshouding die 
maakt, dat je je daartoe geroepen kunt voelen. De basisvraag is: Wie wil je zijn? Voordat je de vraag 
kunt stellen: Wat ga je doen?
Tijdens dit bijzondere weekend komen we  in contact met “de achterkant van Amsterdam”: Hoe over-
leef je als drugsverslaafde? Hoe kom je terecht in de prostitutie? Wat doe je als je als illegaal op straat 
wordt gezet? Maar bovenal: Hoe kom je er weer uit? Waar haal je kracht vandaan? Wie helpt? En hoe? 
Dat gaan we ontdekken. We krijgen de kans op een unieke ervaring, met aparte mensen en een be-
trokken kerk! Zaterdagavond overnachten we in Oudezijds 100; een gemeenschap die midden in de 
binnenstad van Amsterdam probeert het evangelie in praktijk te brengen door concreet hulp te bie-
den door inloop, maatschappelijke opvang, begeleid wonen en medische zorg. Zondagmiddag sluiten 
we af bij Sant’Egidio met een gezamenlijke maaltijd. Ernst raakte de jongeren met zijn verhaal; ze willen 
allemaal mee! Voorwaarde is dat ze kunnen natuurlijk, maar daar gaan ze hun best voor doen!
We sloten de middag af met het gebed dat paus Franciscus heeft opgesteld, speciaal voor het Jaar 
van Barmhartigheid.

Vanaf 16 jr. ben je van harte welkom op onze supergezellige bijeenkomsten. De volgende bijeen-
komst is zondagmiddag 10 januari, inloop met brunchbuffet vanaf 12 uur. Kosten zijn €10. De 
middag eindigt om 17.30 uur. Aanmelding bij karinblaauw@hetnet.nl  
Hier kun je ook terecht voor meer informatie over het Exposure-weekend.

 Afdeling Heerhugowaard
In de diverse kerkdiensten van zaterdag en zondag 13 december vragen we uw aandacht voor de 
jaarlijkse groetenactie voor gewetensgevangenen in diverse landen.
Bij de uitgang kunt u een lijst krijgen met adressen van gevangenen en (soms) mensenrechtenor-
ganisaties  aan wie u een groet ter bemoediging kunt sturen. Hoewel de Kersttijd  de aanleiding 
is voor deze actie, is het niet de bedoeling dat u echte kerstkaarten gaat sturen. Lang niet alle 
door Amnesty International ondersteunde personen en organisaties hebben een christelijke ach-
tergrond. Daarom is er een duidelijke instructie toegevoegd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderstaand adres. Ook als u in de toekomst 
mee wilt werken aan onze organisatie bent u van harte welkom.

contact:J. A. de Fockert
van Wijngaardenplein 25, 1701CG Heerhugowaard, tel. 072-5717217
e-mail: info@amnestyheerhugowaard.nl
internet: www.amnestyheerhugowaard.nl
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Lieverlede – Bezinning op je levensweg

 

 

Persbericht 
November 2015 
 
 
                                                                                                                 

                            
 
 
Lieverlede – Bezinning op je levensweg 
5 weekenden in het Emmaüsklooster in Velp-Grave  
	  
Thema’s	  tijdens	  de	  cyclus	  zijn:	  ‘geraakt	  worden’,	  ‘verlangen’,	  ‘verzoening’,	  ‘thuiskomen’	  en	  ‘op	  nieuw	  op	  
weg’.	  Deze	  worden	  uitgewerkt	  met	  behulp	  van	  creatieve	  werkvormen	  waaraan	  ook	  gastbegeleiders	  
meewerken.	  Lieverlede	  is	  een	  persoonlijke	  bezinningsperiode	  die	  er	  mede	  op	  gericht	  is	  om	  te	  ervaren	  hoe	  
de	  eigen	  leefsituatie	  een	  vindplaats	  van	  God	  kan	  zijn.	  Er	  wordt	  gebruik	  gemaakt	  van	  verworvenheden	  en	  
wijsheid	  uit	  de	  psychosynthese,	  de	  christelijke	  traditie	  en	  de	  franciscaanse	  spiritualiteit.	  	  
	  
Data:	  22-‐24	  april,	  3-‐5	  juni,	  26-‐28	  augustus,	  7-‐9	  oktober	  en	  23-‐27	  november	  2016.	  
Ti jdstip:	  vrijdagavond	  19.30	  uur	  –	  zondagmiddag	  16.00	  uur	  	  
Kosten:	  €	  650,-‐	  Korting	  voor	  minder	  draagkrachtigen	  is	  mogelijk.	  
Aanmelding:	  Een	  uitgebreid	  informatiepakket	  (met	  aanmeldingsformulier)	  kan	  worden	  opgevraagd	  bij	  de	  
coördinator	  van	  Lieverlede,	  Heileen	  Holman,	  lieverlede@heileenholman.nl	  of	  bij	  de	  Franciscaanse	  
Beweging	  via	  info@franciscaansebeweging.nl	  
	  	  

5 weekenden in het Emmaüsklooster in Velp-Grave 

Thema’s tijdens de cyclus zijn: ‘geraakt worden’, ‘verlangen’, ‘verzoe-
ning’, ‘thuiskomen’ en ‘op nieuw op weg’. Deze worden uitgewerkt 
met behulp van creatieve werkvormen waaraan ook gastbege-
leiders meewerken. Lieverlede is een persoonlijke bezinningspe-
riode die er mede op gericht is om te ervaren hoe de eigen leefsit-
uatie een vindplaats van God kan zijn. Er wordt gebruik gemaakt 
van verworvenheden en wijsheid uit de psychosynthese, de chris-
telijke traditie en de franciscaanse spiritualiteit. 

Data: 22-24 april, 3-5 juni, 26-28 augustus, 7-9 oktober en 23-27 november 2016.
Tijdstip: vrijdagavond 19.30 uur – zondagmiddag 16.00 uur 
Kosten: € 650,- Korting voor minder draagkrachtigen is mogelijk.
Aanmelding: Een uitgebreid informatiepakket (met aanmeldingsformulier) kan worden op-
gevraagd bij de coördinator van Lieverlede, Heileen Holman, lieverlede@heileenholman.nl of bij 
de Franciscaanse Beweging via info@franciscaansebeweging.nl

 
M.O.V. de Noord vraagt om uw jaarlijkse gift
M: Missie    O.: Ontwikkeling    V: Vrede  

1. Ondersteuning aan missionarissen:  

 Pater Jan Molenaar  –  weeshuis in Kameroen
 Pater Ger Mooij – in Kenia
 Pater André van Zon – een centrum in Mozambique

2. Ondersteuning 40MM

3. Landelijke campagnes:  
Vastenactie  Memisa  Mensen in Nood 
MIVA   Pax Christie Wereldmissiedag 
Solidaridad  Advent 
De week van de Nederlandse Missionaris  

Tijdens de vastenactie organiseren we jaarlijks een vastenmaaltijd en een vastenestafette met de 
gezamenlijke MOV. 

U kunt uw gift overmaken naar:
32.68.56.595

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

Gon Meester  voorzitter 
Gerard Klercq  secretaris 
Annie de Haan  bestuurslid 
Elly van Diepen  bestuurslid
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Bekijk alvast thuis onze unieke collectie op www.urmaprint.nl

Geopend: maandag-vrijdag 9.00-12.30 / 13.00-17.30 uur
               zaterdag 10.00-16.00 uur

Titanialaan 2
1702 AZ  Heerhugowaard
072-5717611
info@urmaprint.nl
www.urmaprint.nl

✦ GEBOORTEKAARTJES ✦ ROUWDRUKWERK ✦ POSTERS (t/m A0-formaat)

✦ HUWELIJKSKAARTEN  ✦ ZAKELIJK DRUKWERK ✦ CANVASPRINTS

 

Sterrenboschstraat 8,   1704 CN Heerhugowaard

t.   072 - 85 03 971      m. 06 - 229 204 87      e.  info@dick-tegel.nl

Unieke en goedkope 
7 dagen snelservice 

van 10.00-22.00 
voor particulier en kleinbedrijf. 

(geen onderzoekskosten!) http://
www.zorgboeren.nl/fotorij/f_1633_1.jpg

Heeft u ook regelmatig problemen 
met uw computer? Of wilt u er een 

aanschaffen, maar weet u niet 
precies waarop u letten moet? 

Gepensioneerd KPN-computerdeskundige 
geeft nu advies 

en cursus 
om u daarbij 

te helpen. 
Ook reparatie, 

installatie of uitbreiding 
(binnen 1 dag!), eventueel bij u thuis, 

hoeft geen probleem meer te zijn! 
Bel eens voor informatie of afspraak.

Rob Verweij, RCN Niedorp, 
06-517 8 31 32, Winkel

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

Internet: www.rhbeers.nl

kelders
kozijnen
verbouw

woningbouw
utiliteitsbouw
betonvloeren

Hét adres voor:
Hét adres voor:

woningbouw  kelders
utiliteitsbouw  kozijnen
Betonvloeren  verbouw 

Middenweg 494
1704 BM Heerhugowaard

Tel:072-5711254 / Fax:072-5743170
Email: mail@rhbeers.nl
Internet: www.rhbers.nl
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In memoriam Gre van Ginkel-Jong
Op donderdag 19 november overleed Gre Jong op 92 jarige leeftijd. De laatste tijd was haar 
gezondheid behoorlijk verslechterd, zodat ziekenhuisopname noodzakelijk was geworden. 
Daar is zij dan ook overleden.

Gre was het tweede kind van Jan Jong en Anne Schilder in een gezin van totaal 9 kinderen. 
Ze is geboren op het Verlaat. De familie Jong woonde in het grote huis bij de Ringvaart op het 
hoogste puntje van onze polder. Nu draagt het huis de mooie naam ’s Lands Welvaren.
Zoals toen gebruikelijk was had ieder kind een meewerkende taak in het gezin. Gre deed dit 
door het maken van kleding, daarin was ze heel vaardig. Na verloop van tijd ging ze werken in 
een kledingatelier in Alkmaar, waar ze later als cheffin werkzaam was. Na sluiting van dit atelier 
ging ze naar Amsterdam voor hetzelfde werk, maar nu als bedrijfsleider. Daar ontmoette zij 
Carl van Ginkel. Ze gingen trouwen en in Roermond wonen.
Carl is helaas niet zo oud geworden, en na zijn overlijden ging Gre terug naar De Noord naar 
haar ouderlijk huis. Ze woonde daar met haar oudste broer Wim. Toen Wim overleed ging Gre 
naar het Arboretum in Heerhugowaard Centrum. Daar heeft ze met veel plezier gewoond. De 
band met De Noord is echter nooit verbroken; veel kennissen uit De Noord bezochten haar, 
en ook het kerkelijk gebeuren volgde ze op de voet.
Nu is ze herenigd met Carl. Moge zij rusten in vrede.

Anna en Irma on Tour!!
Na twee zeer geslaagde optredens in Café Bleeker treden wij op 30 januari opnieuw op, nu in  
buurthuis De Deel, Jan Glijnisweg 43, Heerhugowaard ’t Kruis. 
Ons programma bestaat uit bekende en minder bekende nummers van onder meer Anouk, The 
Common Linnets, REM en Brigitte Kaandorp. Tussen de nummers door vertellen we ook nog “ons 
verhaal”, met hier en daar een grap en een grol.
De avond begint om 20.30 uur en de zaal is open vanaf 19.45. De toegang bedraagt € 10,00. Dit is 
inclusief een kopje koffie of thee bij binnenkomst.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij:  Hans Boots, telefoon 06-53338147  
    Piet Ursem telefoon 06-12653576

@
 
Wat al een reacties en vragen nu al op ons nog uit te voeren 
kerstpektakel in de Heilig Hartkerk! 
Néé néé…………nog geen kaarten te reserveren of te verkrijgen , 
geduld! 
 
Ons antwoord op jullie vragen: 
Wat is het?: 
Een kerstverhaal wat zich afspeelt in het heden, rijkelijk voorzien van 
stevige rock/pop muziek 
Voor wie is het?: 
Voor iedereen maar vooral als je ouder dan 12 jaar bent 
Wanneer is het?: 
Kerstavond 24-12-2015, deuren open 23.00 uur (eerder geen toegang), 
start exact 23.15 uur, einde 00.00 uur 
Wanneer en waar zijn de kaarten te koop?: 
Vanaf 1-12-2015 bij Attent Arno & Sylvia Groen alhier,  
vooraf reserveren is niet mogelijk!  
Je kaart is een vaste plaats dus alléén op die voor jou speciaal 
gereserveerde plaats kan je zitten. Zonder kaart geen toegang!  
Wat als je geen kaart hebt?:  
Helaas voor jou geen Xmas@DeNoord! I.v.m. brandvoorschriften is er 
een limiet. En er zijn alleen zitplaatsen. 
Waar wordt het geld van de kaartverkoop voor gebruikt?: 
Een gedeelte wordt gebruikt om onze kosten (geluid, licht, kostuums 
e.d.) te betalen wat overblijft is voor de kerk.  
Er zal na afloop, achter in de kerk een schaal staan voor uw donatie 
t.b.v. de Heilig hart kerk.  
Wie doen Xmas@DeNoord 2015: 
Acteurs: Ingrid Boots, Stef Zuurbier, Sarah de Wit, Carola Keesom, 
Nico Beers, Ineke Hoogland, Dolf de Wit. 
Xmas@DeNoord Band: Jeroen de Wit, Irma van Zelm, Freek Jabroer, 
Luuk Beers, Anna Ursem. 
Crew: Nel Zuurbier, Joost Klercq, John Dekker, Kees Korver, Siep 
Groot, Jet Beers, Marijn Kunst, Bregje de Wit, Jonna Spek, …e.a. 
 
See you @ XMAS@DENOORD 24 december, 23.00 uur, Heilig Hart 
kerk 
 
Loca is ……….Lokaal Cabaret, Toneel en Revue 

Wat al een reacties en vragen nu al op ons nog uit te voeren kerstpektakel in de Heilig Hartkerk!
Néé néé…………nog geen kaarten te reserveren of te verkrijgen, geduld!
Ons antwoord op jullie vragen:
Wat is het?: Een kerstverhaal wat zich afspeelt in het heden, rijkelijk voorzien van stevige rock/pop muziek
Voor wie is het?: Voor iedereen maar vooral als je ouder dan 12 jaar bent
Wanneer is het?: Kerstavond 24-12-2015, deuren open 23.00 uur (eerder geen toegang), 
start exact 23.15 uur, einde 00.00 uur
Wanneer en waar zijn de kaarten te koop?: Vanaf 1-12-2015 bij Attent Arno & Sylvia Groen alhier,
vooraf reserveren is niet mogelijk!
Je kaart is een vaste plaats dus alléén op die voor jou speciaal gereserveerde plaats kan je zitten. 
Zonder kaart geen toegang!
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Wat als je geen kaart hebt?:
Helaas voor jou geen Xmas@DeNoord! I.v.m. brandvoorschriften is er een limiet. En er zijn alleen 
zitplaatsen.
Waar wordt het geld van de kaartverkoop voor gebruikt?:
Een gedeelte wordt gebruikt om onze kosten (geluid, licht, kostuums e.d.) te betalen wat overblijft 
is voor de kerk.
Er zal na afloop, achter in de kerk een schaal staan voor uw donatie t.b.v. de Heilig hart kerk.
Wie doen Xmas@DeNoord 2015:
Acteurs: Ingrid Boots, Stef Zuurbier, Sarah de Wit, Carola Keesom, Nico Beers, Ineke Hoogland, Dolf 
de Wit.
Xmas@DeNoord Band: Jeroen de Wit, Irma van Zelm, Freek Jabroer, Luuk Beers, Anna Ursem.
Crew: Nel Zuurbier, Joost Klercq, John Dekker, Kees Korver, Siep Groot, Jet Beers, Marijn Kunst, 
Bregje de Wit, Jonna Spek, …e.a.
See you @ XMAS@DENOORD 24 december, 23.00 uur, Heilig Hart kerk

Loca is ……….Lokaal Cabaret, Toneel en Revue

Vervoersvereniging HugoHopper toont trots nieuwe bussen
Op donderdag 19 november was het dan zover. De eerste twee 
nieuwe bussen voor de HugoHopper zijn geleverd. De sleutels 
zijn in ontvangst genomen door vrijwilligers van het wagen-
park, uit handen van Patrick Aris, vertegenwoordiger van Gomes 
Noord-Holland.

“De huidige bussen zijn inmiddels al vijf jaar oud en echt aan vervanging toe”, aldus Rob Zijlstra 
van het wagenpark bij de HugoHopper. De nieuwe bussen bieden passagiers van de HugoHop-
per nu nog meer comfort. Er is een verlaagde instap, de entree is breder door een schuifdeur en 
rollators kunnen nu nog veiliger en makkelijker worden vastgezet. Ook is het uiterlijk met het 
vernieuwen van de bussen meegenomen en geactualiseerd. “We zijn er trots op en hopen dat alle 
Heerhugowaarders kennis komen maken met de HugoHopper “, zo meldt Karel de Leeuw mede-
werker wagenpark.

Er zullen nog twee bussen volgen, dit zal begin 2016 plaatsvinden. Dan is het wagenpark voor de 
lijndiensten geheel vernieuwd.

Voor meer informatie: Ilona Pieterse, Coördinator PR, 072 737 02 17.
www.hugohopper.nl

Fysio De Noord: wat houdt specialisatie Oedeemtherapie in?
Wij leggen u graag uit wat oedeemtherapie inhoudt.

Lymfoedeem
Lymfoedeem is een chronische aandoening. De klachten die hier-
door kunnen ontstaan zijn: zwelling, vermoeidheid en een zwaar 
gevoel, pijn of beperkingen in de beweging. Het lymfesysteem 
zorgt voor de vochthuishouding van je lichaam. Als deze niet goed 
werkt is er sprake van een abnormale ophoping van lymfevocht in 
een lichaamsdeel. Het ontstaat als de lymfevaten niet in staat zijn 
dit vocht af te voeren door een beschadiging of afwezigheid van 
lymfevaten, een slechte functie van het lymfesysteem en/of een te grote productie van lymfevocht. 
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Oorzaken zijn o.a. een borstkankeroperatie waarbij de lymfeklieren verwijderd zijn, bestraling in een ge-
bied van lymfeklieren (bijv. bij bepaalde vormen van lymfeklierkanker) of na wondroos, chemotherapie, 
tumorgroei, een trauma, het dragen van een prothese, een infectie, spataderen of medicatiegebruik.

Lipoedeem
Patiënten met lipoedeem hebben vaak pijnklachten bij aanraking van de huid, het snel ontstaan 
van blauwe plekken, vermoeidheid en snelle overbelasting, verlies van spierkracht in de armen 
en benen (moeite met traplopen, opstaan uit de stoel en fietsen). Er is in eerste instantie sprake 
van een ophoping van vetweefsel (lipiden), eventueel gecombineerd met vochtophopingen. 
Lipoedeem komt vrijwel alleen voor bij vrouwen en erfelijke factoren spelen vaak een rol. Dit wijst 
vaak op een hormonale stoornis. 

De oedeemtherapeut(e) is gespecialiseerd om patiënten met deze aandoeningen te behandelen. 
Behandeling bestaat uit speciale massagetechnieken (o.a. manuele lymfedrainage), speciale 
technieken met drukverbanden (zwachtelen, therapeutische elastische kous), oefentherapie, 
zelfmanagement en leefstijladviezen.

Margriet Bruijn, fysio-en oedeemtherapeute
www.fysiodenoord.nl 

072-5711223

Van Winterfair en Pieten naar Kerst!!
 

De winterfair was weer een groot succes, mensen kwamen van heinde en verre om het gezellige 
de Noord te bezoeken.
Heel veel leuke reacties omdat iedereen er wat leuks en sfeervols van had gemaakt. Wij hopen dat 
we u hebben kunnen laten zien wat Bakkums boetje allemaal doet en wat we allemaal verkopen.
Iedereen die bij ons stond tijdens de fair wilt u bedanken voor uw komst, gezelligheid en plezier.
Zo werd de fair een succes voor iedereen en daar doen we het ook voor.
Deze gezellig sfeer willen we vast houden, daarom zal de Kerstman op zondag 6 december, on-
der het genot van een glühwein en warme chocomelk het verkoop seizoen van de kerstbomen 
openen.  U kunt dan dagelijks gezellig bij ons binnen komen van 9.30 tot 17.00 uur voor de verse 
groente en aardappelen, lekkere kerstpakketten en natuurlijk de mooie Nordmann kerstbomen.
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Als laatste maar zeker niet onbelangrijk “wat waren de uitslagen van de prijsvragen”?
Wat weegt de Steyr trekker met frontgewicht?
Hij is gewogen op de weegbrug bij Danenberg, wat voor de joos een spektakel was, Jos bedankt 
hiervoor!
Hij woog 4480 kilo. Alice van Stralen zat er het dichts bij met 4485 kg gefeliciteerd!! U heeft een 
mooie kerstboom of een heerlijk groente kerstpakket gewonnen.
 
Sven Mooij heeft het aantal champignons goed geraden, dit waren er 80.
Ook gefeliciteerd je heb een champot gewonnen. Hopelijk teel je veel champignons en kan je 
deze lekker eten tijdens de kerst.
Nogmaals iedereen bedankt, wie weet tot ziens u bent van harte welkom tevens wensen we ieder-
een een fijne december maand.

Groeten Familie Bakkum.

Verdwenen / Opgeruimd
Een paar weken terug op een donderdag was ik bezig met het onderhoud van de parochietuin . 
Echter na de koffiepauze waren alle spullen netjes opgeruimd door iemand. De groenebak was 
netjes op zijn plaats teruggezet. Echter de heggenschaar en de blauwe emmer waren ook opge-
ruimd, maar kan deze nergens vinden. Kan degene die de betreffende spullen heeft opgeruimd 
aangeven waar men de spullen heeft opgeborgen of bij mij langs kunnen brengen. Alvast be-
dankt. 

Siem Buter, Groote Geldebosch 4, tel.: 06-43708863

Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact 
De data voor de komende tijd:

11 december 2015 10.00 uur koffie drinken op de pastorie
26 december 2015 11.00 uur Kerstbrunch op de pastorie

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

U bent van harte welkom!

Onderzoek verplaatsing accommodatie Hugo Girls...
... naar het Dorpshuis

Reeds meerdere keren hebben wij in Contact melding gemaakt van gesprekken met de gemeente 
over de toekomst van het Rondeel. 
De Stichting Dorpshuis is beheerder van het Rondeel, de gemeente is de eigenaar.  Na het ver-
trek van de bibliotheek zijn de leegstandkosten van de begane grond van het Rondeel voor de 
Stichting. Een situatie die voor ons voor een  langere periode niet acceptabel is.  Ook is afgelopen 
periode gebleken er geen gebruikers voor de begane grond van het Rondeel zijn, die een verdere 
rendabele exploitatie binnen onze  doelstellingen mogelijk maken. Verder is er een sterke krimp 
van kinderen op de lagere school  te constateren. Dit zal op termijn invloed hebben op het gebruik 
van de accommodaties in de Noord. 
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Vanuit de gemeente is inmiddels aangegeven dat zij het Rondeel wil “vervreemden”.  Hierbij is 
toegezegd dat de opbrengsten van het Rondeel naar de Stichting Dorpshuis gaan. De gemeente 
is inmiddels verregaand in gesprek over de verkoop van het Rondeel.
De laatste jaren is regelmatig  de vraag  gesteld vanuit   Hugo Girls,  Hugo Boys  alsmede andere 
betrokken Noordenders of een verplaatsing van de sportaccommodatie van Hugo Girls naar het 
Dorpshuis voor de langere termijn voor zowel  Hugo Boys, Hugo Girls als het Dorpshuis niet beter 
zou zijn.  Achtergrond voor deze vraag is onder meer de navolgende verwachte voordelen: 

·	 Sfeerverhoging in de kantine.
·	 eenvoudigere exploitatie van een in plaats van drie gebouwen.
·	 besparing vaste lasten, onderhoudslasten en energiegebruik.
·	 efficiënter  gebruik ruimten.
·	 efficiënter inzet vrijwilligers voor  kantine, schoonmaken en onderhoud.
·	 verhoging inkomsten vanuit de  kantine mogelijk

Inmiddels is door de ledenvergaderingen van Hugo Girls en Hugo Boys de principe uitspraak 
gedaan dat zij achter een verplaatsing van Hugo Girls naar het Dorpshuis staan. Ook Stichting 
Dorpshuis staat hierachter. Afgesproken is dat in de komende periode onderzocht wordt of deze 
verplaatsing (financieel) haalbaar is en wat een en ander betekent voor de :

·	 gebruikers van en rondom het Dorpshuis .
·	 wijze samenwerking Hugo Girls en Hugo Boys.
·	 inrichting Dorpshuis, sportvelden, training accommodaties en bijkomende voorzieningen.
·	 lopende huurovereenkomsten .
·	 afspraken met de gebruikers.
·	 exploitatie  kantine.

In een latere fase moet er beslist worden over de definitieve doorgang van het project. Bij onze 
plannen houden wij, net als bij de renovatie in 2000, bij de invulling van de plannen rekening  met 
de verwachte ontwikkelingen voor de komende 10 tot 20 jaar. 
Inmiddels zijn de navolgende werkgroepen  samengesteld om het proces te begeleiden:
Stuurgroep met als taak aansturing en het nemen van besluiten op hoofdlijnen inzake planvor-
ming, uitvoering , financiële onderbouwing  en toekomstige samenwerkingsvorm. De leden van 
de stuurgroep zijn:  

·	 voorzitter Stichting Dorpshuis Johan Groen  
·	 secretaris/ penningmeester Stichting Dorpshuis  Kees Dekker
·	 voorzitter Hugo Boys Klaas Oudeman 
·	 voorzitter Hugo Girls Ingrid Commandeur

Begeleidingsgroep  met als taak het vertegenwoordigen van betrokken partijen in gezamenlijk 
overleg,  naar de gemeente en in werkgroepen. De leden begeleidingsgroep zijn:

·	 Hugo Girls:  Ingrid Commandeur, Marco van Woerkom, Jurgen Borst
·	 Hugo Boys:  Klaas Oudeman, Henk Kroon, Adri Entius
·	 Dorpshuis:   Johan Groen, Kees Dekker, Nic Buter 

Een groot aantal activiteiten zijn inmiddels opgestart. Ik noem:

·	 Structureel overleg met de gemeente.
·	 Opstellen concept  programma van eisen voor de inrichting van Dorpshuis.
·	 Gesprekken met gebruikers .
·	 Het maken van een eerste financiële onderbouwing. Hierbij is  de gedachte om net als 15 jaar 

terug een Dorpshuisveiling te houden.
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Vanuit de reeds verrichte verkenningen lijkt een uitbreiding aan/in/nabij de Ukkehut de meeste moge-
lijkheden bieden.   Vanuit gesprekken met de Stichting Kinderopvang Heerhugowaard is gebleken dat 
zijn graag in de Noord blijven met een peuterspeelzaal. De komende periode zal duidelijk worden hoe 
hun huisvestingswensen het beste ingevuld kunnen worden en wat dat betekent voor onze plannen.
Voor ons liggen nu:

·	 de oprichting bouwteam met als taak: voorbereiden definitieve programma van eisen alsmede 
voorbereiden en uitvoeren bouwplannen.

·	 Oprichten organisatieteam voor een Dorpshuisveiling met als taak: voorbereiden van een 
Dorpshuisveiling en na definitieve besluit tot doorgaan de organisatie ervan.

·	 Afspraken met  relevante gebruikers in en rondom Dorpshuis.
·	 Vaststellen voorbereidingsplanning, rekening houdende met de wens van de gemeente om 

eind maart duidelijkheid te hebben.

Het is voor alle betrokkenen veel werk om alles in goed banen te leiden. Wilt ook u/jij  een bijdrage 
leveren, geef het aan mij door. Bij de voorbereiding en uitvoering zijn veel taken te verrichten.

Namens Stichting Dorpshuis
Johan Groen

Indien u vragen of opmerkingen heeft dan kunt u zich tot mij richten via:
Mail jmgroen@quicknet.nl  
Tel 0653364757

De “Blik op de weg” in De Noord …( 23 nov. 2015)
Beste mensen,

Om half acht kijk ik, voordat ik mijn rondje begin, even op de thermo-
meter. Het is 1º graad onder 0, maar er staat bijna geen wind! Heerlijk 
wandelweer dus! Met grijper, plastic tas en fototoestel begin ik aan de 
noord-oost ronde. 
De straatlantaarns zijn nog aan en wandelend over het Annaplein is 
dat een prachtig gezicht, met op de achtergrond de Attent-winkel 
en daarachter de prachtig kleurende ochtendlucht. Dat kan dus een 
mooie tocht worden. Op de Middenweg loop ik nu een beetje tegen 
de stroom fietsers en auto’s in. Gelukkig doet mijn oranje jas z’n  werk en dat is maar goed ook, 
want ik lig niet graag met een fietser over me heen in de berm.
Bij de A.C. de Graafweg leeg ik de eerste drinkbekers en pakjes sigaretten in de gele afvalbak. Daar-
na probeer ik in twee keer over de drukke weg te komen, maar dat lukt dankzij de verkeerslichten.
In het Aviastation staat men al klaar om de auto’s van benzine te voorzien. Ik doe het zonder en 
loop naar het witte bruggetje. Daar is het uitzicht fantastisch en ik loop nog even langs het water, 
om een beter standpunt te krijgen. Opkomende zon, een prachtige lucht, een molen,  een paar 
bootjes en eenden op het water! Wat wil een eenvoudige fotograaf nog meer?
Terug ga ik over het bruggetje, dat toch een beetje glad is en dan rechtsaf bij de Irish Cottage. Een 
stille Dorpsstraat, waar aan de linkerkant de vogels een rustplek op het land zoeken. Ze snateren, dat 
het een lieve lust is! Hele groepen komen aangevlogen en dalen met veel lawaai neer. Net, of ze el-
kaar begroeten na een lange reis! Het maïs is van het land gehaald, dus hebben ze nu alle ruimte.  Op 
de sloot zie ik nu ijs liggen en verheugd kan ik constateren, dat de winter zijn eerste tekenen laat zien.
Even verderop staat een man op een ladder het riet op het dak van de boerderij plat de slaan. Als 
ik vraag waar dat toe dient, antwoord hij: “Dan blijft het riet beter bij elkaar en loopt het water er 
niet door!” Een stukje onderhoud dus, maar eerder heb ik dat nog niet gezien.
Dan de Zuiderweg op en nu krijg ik de zon vol in mijn gezicht. Wat heerlijk is dat! 
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En ik loop weer richting A.C. de Graafweg. Langs het water staat nog veel riet, waar nu de gloed 
van de ochtendzon overheen schijnt. Een fietser met de hond aan de lijn rijdt voorbij. Fietser blij 
en de hond niet minder!
Bij de Langereis sta ik even stil. Ook daar ligt het water er doodstil bij en dat is een prachtig gezicht!
Dan steek ik over en dat is even uitkijken, want van weerskanten komt men toch met een aardige 
snelheid aanzetten. Weer en stukje langs het water en dan de Kerkweg op. 
Wat is het hier stil. Een enkele auto rijdt voorbij en schapen in de wei staan me een beetje lodderig 
aan te kijken. Dat vraagt ook om een foto, met wat molens op de achtergrond.
In de Kroontjeshoeve wordt koffie gedronken, want vele handen gaan omhoog. We kennen elkaar 
inmiddels. Ook verderop op nr. 2 gaan de handen vanuit de huiskamer omhoog. Zo zie je maar, 
wie goed doet, goed ontmoet!
Dan rechtsaf op de Veenhuizerweg. Even een blik bij het bloemenstalletje, waar de winterviolen klaar-
staan om verkocht te worden. Een hond blaft me tegemoet,maar hij blijft wel achter de afrastering.
Linksaf de Harlingerstraat in. Bij Danenberg wordt druk gewerkt. Volgens mij is daar altijd wel wat 
te doen! Een enkel blikje vind ik hier nog in de berm en dan is het oversteken en naar de koffie, 
waar ik erg veel trek in heb!

·	     16 blikjes                                   
·	     11 drinkbakjes    
·	       4 plastic flessen!  
·	       4 pk. sigaretten     
·	       0 pk. shag!    
·	       0 flessen!

Met vriendelijke groet,
Gerrit van der Krol
De Ploeg 10
tel. 5726170
e-mail: der.van.krol@quicknet.nl
website: www.gerritvanderkrol.nl

LAATSTE KANS: inschrijven Playbackshow Café Bleeker 
 
Weet je nog, die oergezellige Playbackshow in Café Bleeker? Barre avonden waarover nog lang 
werd gesproken. Laat oude tijden herleven! Zaterdag 23 januari organiseert Café Bleeker weer 
zo’n Playbackshow. Dus schroom niet en trek de stoute schoenen aan. Zoek een fantastisch, nos-
talgisch of actueel nummer uit en bereid een spectaculaire act voor. De jeugd kan het, maar we 
onderschatten ook zeker het oudere volk niet.  

Aanmelden kan nog tot 16 december. Voor deze datum moet ook het lied ingeleverd zijn. Een  in-
schrijfformulier kan je ophalen bij het café.

Zaterdag 23 januari 20:30 aanvang en om 21:00 zal het spektakel van start gaan!

Gewijzigde openingstijden bibliotheek feestdagen 
Aangepaste openingstijden
De gezellige decembermaand staat weer voor de deur. Een prima tijd om een bezoekje aan de bi-
bliotheek te brengen. Tijdens de feestdagen zijn de openingstijden van de bibliotheek aangepast 
zie ook de website: www.bibliotheekkennemerwaard.nl.
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TE KOOP
Leliehofstraat 12, Heerhugowaard Noord

Hoekwoning met dubbele garage

• goed onderhouden woonkamer en keuken
• badkamer en drie slaapkamers op eerste etage
• dubbele garage van 7 × 8,25 meter
• zolder bereikbaar via vlizotrap

Vraagprijs € 196.000, - k.k.

Bezichtiging mogelijk, aanvaarding in overleg

Meer informatie via:
John Borst : 06 5537 1451 Email: : Leliehofstraat12@gmail.com



23

De locaties van Bibliotheek Kennemerwaard gaan op zaterdag 5 december (Sinterklaasavond), don-
derdag 24  december (Kerstavond) en donderdag 31 december (oudejaarsavond) om 17.00 uur dicht.

Op vrijdag 25 december (1e Kerstdag), zaterdag 26 december (2e Kerstdag) en vrijdag 1 januari 
(nieuwjaarsdag)  zijn de bibliotheken de gehele dag gesloten.

Internet
Op de digitale snelweg is de bibliotheek op deze dagen wel  bereikbaar via:
www.bibliotheekkennemerwaard.nl 
Op de website kunt u 24 uur per dag de catalogus raadplegen, uw geleende materialen verlengen, 
materialen reserveren en uw leengegevens  inzien.
De medewerkers van Bibliotheek Kennemerwaard wensen u alvast gezellige feestdagen toe!

Rita van Muiswinkel 
Communicatie en PR 

Bibliotheek Kennemerwaard
Telefoon 072 – 576 48 37 of 06 – 102 816 65

Een druk weekend voor het Noorderend
Naast het gewone sportaanbod hadden we vorig weekend de brommerbeurs in huis. Wat we kon-
den verwachten op deze dag was voor ons allen onbekend en de kantine bleek op zondagmorgen 
rond 8.30 uur al druk bezocht. Om die tijd werden de eerste broodjes bal al besteld en werd er veel 
gevraagd van de mensen achter de bal. Spontaan sprongen er nog een paar mensen bij om alles in 
goede banen te leiden. Geweldig om te zien hoe iedereen zo elkaar probeert te helpen. Als gevolg 
van het minder mooie weer van die dag, kwamen er zo’n 1200 bezoekers op de beurs af, want daar 
was het dus prima weer voor. Het bleef tot vroeg in de avond gezellig en druk in en rond de bar. Ook 
in het voorjaar zal er weer een brommerbeurs worden gehouden en wel op zondag 10 april 2016.
Afgelopen weekend was het winterfair in de Noord maar evengoed bleef men nog wat hangen in 
de kantine. De kantine begint ook langzaam aan iets in wintersferen te veranderen dus kom eens 
langs voor een kop koffie of een biertje en bekijk de veranderingen.
De voorbereidingen voor het Champagnetoernooi zijn in volle gang en de eerste deelnemers heb-
ben zich al ingeschreven. Er kunnen er nog veel meer bij en aarzel dus niet maar meld je aan via 
www.toernooi.nl en dan even zoeken naar “champagnetoernooi 2015”.
Op maandag 7 en 14 december is het weer mogelijk om vrij te biljarten vanaf 13.00 uur.
In het vorige contact hadden we gemeld dat de eerste groep darters van start zouden zijn gegaan. 
Helaas was de groep nog niet compleet maar ze starten nu op 2 december en zullen ook op 15 
december gaan darten. 
Heb je ook interesse om te gaan darten of wil je gewoon een paar uurtjes de hal huren. Neem dan 
contact op via briza@imbuko.eu of 06 21 11 62 93.

Henk Brinkmann
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v Garage Co Borst BV v Co Borst Autoschade
v Co Borst Bedrijfswagens v C.B. Lease
v Airco Service v Piaggio LTV-dealer

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

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

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

Tevens verzorging van particuliere 

aangiftebiljetten

 
 

 

 

 

   

 

 

 
 

    Voor  sierhekwerk en kennelbouw op maat 

 

  Automatische Draai/Schuifpoorten voorzien 

       van intercom, camera, verlichting e.d. 

 

            Tevens voor uw paardenboxen, 

           hondenkennels & dierenverblijven 

 

    Middenweg 598  1704 BS  Heerhugowaard 

   072-5715927 fax 072-5721059 of  06-53716161 
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Nieuws van Hugo Girls
Even wat informatie met betrekking tot de sporthal en de gymzaal.
Het is niet de bedoeling om met schoenen waarmee je buiten op 
straat loopt in de zaal te sporten/fluiten/zaaldienst te draaien/coa-
chen. De zaal wordt daardoor namelijk onnodig smerig. Neem dus 
gewoon schone sportschoenen mee naar de hal en doe ze daar aan. 
We houden alles daarmee met z’n allen schoner.

En nog even een verzoek voor degene die zaaldienst draaien. 
Zouden jullie goed op het spel willen letten, de stand en tijd willen 
bijhouden ook 2-minutenstraffen, orde in de zaal willen houden (dwz 
kinderen tot de orde roepen die teveel rennen, ingrijpen als er commentaar op de scheidsrechters 
gegeven wordt (vaak hebben degene die commentaar leveren er niet eens erg in)) en zou de laat-
ste zaaldienst willen helpen met opruimen dwz tribune op wieltjes zetten en de tafel en de banken 
(op elkaar) opbergen?

De nieuwe scheidsrechters hebben de eerste wedstrijden onder begeleiding van Annie gefloten. 
Het was spannend maar het ging goed.

Dames 1 moet zomaar 4 keer achter elkaar thuis. Alle kans dus om ze een keer in de eigen sporthal 
te bewonderen. Ze staan samen met Con Zelo op de eerste plaats. Ze moeten op 6 december weer 
tegen JHC (de nummer 3) waar ze vandaag ook (thuis) tegen speelden en wonnen. Er kwam alleen 
geen bondsscheidsrechter maar gelukkig wilde Henk wel fluiten en wilde Reinanda in de kantine 
staan waardoor die evengoed door kon draaien. En daarna heeft Henk ook nog Dames 2 gefloten. 
Bedankt alle twee! Op 13 december is Con Zelo de tegenstander. Dus weer een spannende wedstrijd.

Iedereen een fijn Sinterklaasweekend en veel succes.
Het bestuur

HOOFDSPONSORS
Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg
Piet Oudeman Transport

JEUGDSPONSOR
Kalanchoëkwekerij Slijkerman

SHIRTSPONSORS
Ook dit seizoen hebben alle teams weer prachtige gesponsorde shirts. En er zijn er ook die gespon-
sorde trainingspakken en trainingsjasjes hebben. Hieronder staan alle teams met de sponsors.
Sponsors ontzettend bedankt dat jullie ervoor zorgen dat alle teams er weer mooi en professio-
neel uitzien.

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 Loonbedrijf Veldman     www.loonbedrijfveldman.nl
 Trainingsjasjes: SMP
C2 Partycentrum Bleeker      www.caferestaurantbleeker.nl
C1 SHW                     www.straalbedrijfhollandwest.nl
B2 Attent Arno en Silvia Groen
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• tuinaanleg
• tuinonderhoud
• bestrating
• beschoeiing

Tel. 072 - 5711243 
06 - 53557548

Plaetmanstraat 2
1704 CB Heerhugowaard

www.groottuinen.nl

q Gespecialiseerd in:
q BMW onderdelen magazijn
q Tectyleren q Banden / wielen
q leswagen verhuur (sport)
q Onderhoud en reparaties
q In- en verkoop alle merken
q A.P.K. q Alarm inbouw
q Autocleaning 
Adres:

Dopplerstraat 6 
1704 SR Heerhugowaard

TEL: 072-5740859
Fax nr. 072-5721659

Internet: www.automolenaar.com
Email: postmaster@automolenaar.com

René Jonker 
Stationslaan 1

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

www.jonkerhov.nl
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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

Hugo Girls jarigen
Suzanne Hooiveld 3-dec
Lynn Dekker 6-dec
Celina Thoonsen 9-dec

HVS F1 - Hugo Girls F2, 22 november 2015
Ik vind de handbal leuk het was een leuke wedstrijd, het was 7-12 verloren we moesten tegen hvs 
(Schagerbrug). ze waren een sterke tegenpartij we hebben wel goed gespeeld

groeten sidney

GEZINSVIERING KERSTMIS.
We hebben dringend meer kinderen nodig voor de Kerstviering van 6 uur, kinderen die het 
Kerstverhaal gaan uitbeelden. En liefst ook meezingen in het gelegenheidskoor. Help ons 
kinderen te vinden die mee willen doen!!! Uw kinderen, kleinkinderen, neefjes en nichtjes, 
buurkinderen. We horen het graag. 

Marion Bleeker en Marga van Langen.

Nieuws van B2
Wij de B2 willen even iets van ons laten horen. Dit seizoen gaat het erg goed met ons met dank aan 
onze trainers, Anita en Henk die ons al flink vooruit hebben geholpen. we staan nu eerste en dat 
willen we graag zo houden. Zonder onze coaches en publiek waren we nergens geweest. Het gaat 
met vallen en opstaan maar we blijven doorgaan. We willen ook graag onze sponsor , De Attent 
, bedanken voor onze mooie tenues. We hopen dat we dit seizoen eindelijk een keer kampioen 
worden. 

Groetjes, De B2 

CSV 1 – Hugo Girls 1, 15 november 2015
Op zondag 15 november speelde dames 1 in sporthal De Bloemen tegen CSV. Hugo Girls en CSV 
zijn geen onbekende ploegen voor elkaar maar door veranderingen in de teamsamenstelling van 
CSV wist Hugo Girls niet precies wat ze moesten verwachten.
De wedstrijd kende een felle start en binnen no-time stond CSV met 5 – 2 voor. Daarna knokte 
Hugo Girls zich terug en trok de stand gelijk naar 7-7. Het was een leuke wedstrijd om naar te kij-
ken omdat er snel gespeeld werd, al was het af en toe ook wat rommelig aan beide kanten. Hugo 
Girls bouwde haar voorsprong uit met een marge van 4 doelpunten. De ruststand was 9 – 13 in het 
voordeel van Hugo Girls. Na rust probeerde CSV met creatieve aanvallen de Hugo Girls verdedi-
ging te ontregelen. Er werd echter zo sterk gedekt dat er geen doorkomen aan was voor de dames 
van CSV. Met afstandsschoten bleef CSV nog wel succesvol. 
Hugo Girls bleef haar eigen spel spelen en wist daardoor de marge te vergroten tot uiteindelijk 7 
doelpunten verschil. De eindstand was 15 – 22 in het voordeel van Hugo Girls.
De dames van Hugo Girls kunnen tevreden terugkijken op deze fysiek zware, maar sportieve wedstrijd.
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TRIMSALON 
NOORD-END

Voor kleine en middenslag hondjes

UW TRIMSTER 
MARLIES BROERS

   
Veenhuizerweg 57
1704 DR Heerhugowaard - De Noord
tel. 06 - 13108895

GER BRUIN
GARAGE / LPG INBOUW

- Onderhoud & Reparatie van alle 
  merken auto's.
- Banden, Uitlaten,  Accu's etc.
- Airco Service
- APK met Viergas- of Roetmeting.
- Dealer van: 
  BRC en GFi LPG installaties
- Autodiagnose specialist

Ind.terr.  Winkelerzand 36 
1731 LZ  Winkel
Tel: 0224 - 540835   
WWW.GERBRUIN.NL

BEIDE KERSTDAGEN  

KERSTBUFFET 16.00 EN 21.00 UUR 
EN

KERSTDINER 18.00 EN 23.00 UUR

MET 2 X EEN HALF UUR MUZIEK 
VAN DE WHEELBARROWBAND
VOOR KINDEREN APART MENU

VEGETARISCH OF DIEET 
GEEN PROBLEEM

RESERVEER OP TIJD AUB LIEFST 
VIA DE WEBSITE

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

ZONDAG 6 DECEMBER 
IERSE MUZIEKSESSIE 

VANAF 15.30 UUR TOT CA. 18.00 UUR
CARVERY BUFFET TUSSEN 

17.00 EN 19.00 UUR
VOOR DE CARVERY RESERVEREN AUB

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

VRIJDAG 11 DECEMBER MUSIC-DINNER
MET DE JOHN FARMERS WHISTLES

3-GANGEN MUZIEKMENU VOOR 36.50
AANVANG MUZIEK 19.30 UUR, 

RESERVEREN AUB
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

DE HELE MAAND DECEMBER IN 
KERSTSFEER, ALLE MOGELIJKHEDEN 

VOOR KERSTBORREL, ETENTJE,
RECEPTIE OF WAT U MAAR WENST

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

ALLE DAGEN GEOPEND
VANAF 11.00 UUR

ALLEEN 28 DECEMBER EN 
OUDEJAARSDAG GESLOTEN

WWW.THEIRISHCOTTAGE.NL
INFO@THEIRISHCOTTAGE.NL

VERLAAT 4 1734 JN OUDE NIEDORP, 
0226 - 421486
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Hugo Girls 1 – Graftdijk 1, 22 november 2015
Vanwege drukte in onze eigen hal, speelden we onze thuiswedstrijd in Nieuwe Niedorp. Vorig jaar 
hebben we ook tegen Graftdijk gespeeld, 1x gelijkspel en 1x winst.
De start van de wedstrijd was goed, we begonnen sterk en stonden al snel met 5-1 voor. We speel-
den een 5-1 dekking en een hoekenpressing, waar Graftdijk moeit mee had. Graftdijk had scherpe 
afstandsschoten die ook voor de keeper niet te houden waren. In de aanval lag er op het midden 
veel ruimte, door het spelen van de binding, speelden we dit mooi uit. Maar ook zij bleven scoren 
door afstandsschoten of door onnodig balverlies van ons. We gingen de rust in met voorsprong 
van 5 doelpunten: 15-10.
Tijdens de rust bespraken we de looplijnen en de afspraken in het veld. De hoeken zouden een 
stapje terug doen en we wilden nog meer de juiste binding spelen. Helaas ook in de tweede helft 
hadden we balverlies, wat Graftdijk gelijk afstrafte. Maar daarnaast ook veel mooie aanvallen en 
daardoor konden we uitlopen in de score. Na 60 minuten handballen was de winst binnen! 27-21 
voor Hugo Girls.
De volgende wedstrijd is zondag 29 november thuis tegen JHC om 13.00 uur. Het gaat spannend 
worden in de poule en we zullen er hard tegen aan moeten gaan. Wij hopen op uw komst, tot dan!

Hugo Girls 1 – JHC 1, 29 november 2015
Vandaag stond de eerste wedstrijd van een belangrijk drieluik op het programma: JHC thuis. Een 
ploeg die ook strijd om het kampioenschap en die we volgende week zelfde tijd, zelfde plaats 
nog een keer treffen, alvorens we de andere kampioenskandidaat uit Waarland op bezoek krijgen. 
Kortom, drie belangrijke wedstrijden waarvan er eigenlijk niet één verloren mag gaan, maar waar-
van we wel weten dat het geen gemakkelijke opgave zal zijn. 

Maar op zondag de 29e eerst JHC in sporthal Noorderend. Een aantal van ons heeft een paar we-
ken geleden bij Con Zelo tegen JHC gekeken en zo waren we enigszins voorbereid wat we konden 
verwachten. We hadden goed getraind en met gezonde spanning begonnen we aan de voor-
bereiding. Echter, toen de klok bijna 13:00 uur aangaf, was er nog steeds geen scheidsrechter te 
bekennen. Gelukkig is Henk Brinkmann niet alleen sporthalbeheerder, maar ook scheidsrechter en 
wilde hij de wedstrijd voor ons fluiten. Iets vertraagd konden we dus toch van start!

We wisten vandaag dat de cirkelspeelster van JHC sterk was en dat liet ze zien door het eerste 
doelpunt te scoren. De daaropvolgende aanval deed Deanne voor ons wat terug en zo ging de 
score tot 3-3 gelijk op. Toen konden we een gaatje slaan naar 8-4, maar door wat slordigheden in 
het spel kon JHC weer aanhaken en zelfs op voorsprong komen; 9-10. Ondanks er een sportieve 
wedstrijd gaande was, werden er aan beide kanten toch wat verdedigende fouten gemaakt en dat 
resulteerde onder andere in drie tijdstraffen voor een speelster van JHC en dus een rode kaart. Wij 
hielden het hoofd koel en pakten het gat wat eerder geslagen was weer terug, waardoor we met 
een stand van 14-10 in ons voordeel de rust in gingen. 

Na de rust maakte Charelle het eerste doelpunt door een penalty en ook JHC mocht nog een keer 
aanleggen vanaf de 7-meterstreep. Er werd over en weer gescoord, maar wij konden de voor-
sprong toch nog wat vergroten tot 18-11. Ondertussen ontving een tweede JHC speelster haar 
3e tijdstraf en moest ook met rood vertrekken. Dat doet toch wat met je concentratie, maar de 
voorsprong die we hadden, gaven we niet meer uit handen. Bij een stand van 25-19 floot Henk af 
en waren deze belangrijke punten binnen. 

We hebben veel geleerd van deze wedstrijd en zullen de komende week gebruiken om de punt-
jes op de i te zetten voor de volgende wedstrijd tegen deze fysiek sterke, maar sportieve ploeg. 
Dan ontvangen we ze wederom om 13:00 uur in ’t Noorderend en we hopen ze dan nogmaals de 
punten afhandig te maken. We nodigen iedereen van harte uit om ons te komen aanmoedigen! 
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Ik kies voor écht onafhankelijk 
advies. Jij toch ook?

Onafhankelijk advies 
Je droomhuis gevonden of ga je verbouwen? Dan is het erg belangrijk dat je 
écht onafhankelijk financieel advies krijgt. De Hypotheekshop bekijkt en 
vergelijkt aanbieders, zodat je zeker weet dat je de juiste keuzes maakt. 
Maar wij doen nog veel meer voor je. Ook na het afsluiten van je hypotheek 
is het vrijwel zeker dat er een keer iets verandert. Wij kijken dan samen of 
je kunt besparen op je woonlasten en helpen je om je geldzaken op orde 
te houden. Dat geeft rust en overzicht. Bel voor een afspraak met Dennis 
Zuurbier of loop bij ons binnen.

De Hypotheekshop Heerhugowaard | Dennis Zuurbier | Stationsplein 34 - 36 | Heerhugowaard
T. 072-20 101 14

www.hypotheekshop.nl/heerhugowaard

Duidelijk verhaal
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Handbalster van de week

Iris van de Loos

Zondag 6 december

bij de wedstrijd :
Hugo Girls - JHC

Handbalster van de week

Sjeel Doodeman

Zondag 13 december

bij de wedstrijd :
Hugo Girls – Con Zelo

Schoonmaken van ’t Rondeel:        14/12 – 16/12 Dames 2
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Gerja
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Schoonmaken sporthal
datum week wie kldk /toilet laag kldk/toilet hoog
7-12-15 50 maandag x x
15-12-15 51 Handbal  - Dames 2 x x
22-12-15 52 dinsdagmorgen x x
29-12-15 53 Handbal – Recreanten 2 x x
  Puinhoop dames kantine 
6-01-16 1 vrijdag x x
14-01-16 2 donderdagmorgen x x
19-01-16 3 dinsdagmiddag x x
23-01-16 3 ??????? grote schoonmaak 
29-01-16 4 vrijdag x x
2-02-16 5 Handbal x x
11-02-16 6 ZBGG x x
16-02-16 7 Handbal x x
22-02-16 8 maandag x x
27-02-`16 9 ??????? grote schoonmaak 
4-3-2016 10 vrijdag x x
8-3-2016 11 handbal x x
14-03-16 12 maandag x x
22-03-16 13 dinsdag x x
7-12-15 50 maandag x x

Uitslagen 16 t/m 22 november     
Dames 1 Hugo Girls DS1 Graftdijk DS1 27 21
Dames 2 Schagen DS2 Hugo Girls DS2 21 18
Dames 3 CSV DS3 Hugo Girls DS3 21 11
A1 Dynamo DA1 Hugo Girls DA1 21 16
A2 Hugo Girls DA2 Sporting S DA1 21 22
B1 Kleine Sluis/Wieringerwaard DB2 Hugo Girls DB1 12 32
B2 Zwaluwen K DB1 Hugo Girls DB2 9 16
C1 Hugo Girls DC1 CSV DC1 8 11
C2 Meervogels DC1 Hugo Girls DC2 29 5
D1 Meervogels D1# Hugo Girls D1# 10 13
D2 Hugo Girls D2 Berdos D1# 2 17
E1 Graftdijk E1 Hugo Girls E1 4 4
F1 Hugo Girls F1 Berdos F1 17 7
F2 HVS F1 Hugo Girls F2 13 7
F3 Hugo Girls F3 VZV F3 10 8
Recreanten 1 Hugo Girls DR1 Schagen DR1 8 30
     
Uitslagen 23 t/m 29 november     
Dames 1 Hugo Girls DS1 JHC DS1 25 19
Dames 2 Hugo Girls DS2 Tornado DS3 25 20
A1 CSV DA1 Hugo Girls DA1 15 15
A2 KSV DA1 Hugo Girls DA2   
B1 Hugo Girls DB1 HVS DB1 19 3
B2 Hugo Girls DB2 Vrone DB3 11 8
C1 HCV ‘90 DC1 Hugo Girls DC1 13 16
C2 Hugo Girls DC2 Zwaluwen K DC1 18 17
D2 VZV D2 Hugo Girls D2 6 2
E1 Hugo Girls E1 Vrone E1 15 11
E2 Hugo Girls E2 Tornado E1 5 8
F1 A & O F1# Hugo Girls F1 6 2
F2 Kleine Sluis F2 Hugo Girls F2 2 5
F3 KSV F2 Hugo Girls F3 12 4
Recreanten 1 Con Zelo DR1 Hugo Girls DR1 16 9
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PROGRAMMA ZATERDAG 05 DECEMBER T/M VRIJDAG 11 DECEMBER (ZAAL)    
 AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV. VERTREK RES.SH.
DAMES 1 6-dec HG DS1-J.H.C. DS1 Noorderend 13:00 12:00 ------
DAMES 2   VRIJ        
DAMES 3   VRIJ        
A1   VRIJ        
A2   VRIJ        
B1   VRIJ        
B2   VRIJ        
C1   VRIJ        
C2   VRIJ        
D1   VRIJ        
D2    VRIJ        
E1   VRIJ        
E2   VRIJ        
F1   VRIJ        
F2   VRIJ        
F3   VRIJ        
RECR. 1   VRIJ        
RECR. 2 9-dec Lacom ‘91 DR1-HG DR2 Geestmerambacht 21:30 20:45 ------

PROGRAMMA ZATERDAG 12 DECEMBER T/M VRIJDAG 18 DECEMBER (ZAAL)    
         AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV. VERTREK RES.SH.
DAMES 1 13-dec HG DS1-Con Zelo DS1 Noorderend 12:45 11:45 ------
DAMES 2 13-dec HG DS2-Kleine Sluis DS1 Noorderend 14:00 13:30 ------
DAMES 3 12-dec Hollandia T DS2-HG DS3 Harenkarspelhal 20:00 19:00 ------
A1   VRIJ        
A2 13-dec HG A2-Westfriezen A1 Noorderend 15:10 14:40 ------
B1 13-dec VZV DB2-HG DB1 Zijveld, ‘t 14:30 13:50 RES.SH.
B2 13-dec HG DB2-KSV DB2 Noorderend 11:45 11:15 ------
C1 12-dec S.S.V. DC1-HG DC1 Mijse, de 13:15 12:15 ------
C2 13-dec D.S.O. DC2-HG DC2 Slenk, de 14:05 13:05 ------
D1 13-dec A & O D3-HG D1# Oosterhout 10:15 9:35 ------
D2  13-dec DSS D3-HG D2 Waterakkers, de 12:00 11:00 ------
E1 13-dec HG E1-S.C. Dynamo E1 Noorderend 10:00 9:30 ------
E2 13-dec HG E2-S.C. Dynamo E2 Noorderend 10:50 10:20 ------
F1 12-dec S.C. Dynamo F1-HG F1 Mijse, de 14:20 13:20 ------
F2 13-dec D.E.S. F2-HG F2 Molentocht 14:45 13:45 ------
F3 12-dec S.C. Dynamo F2-HG F3 Mijse, de 14:20 13:20 ------
RECR. 1 16-dec J.H.C. DR1-HG DR1 Sport aan Zee 21:30 20:30 ------
RECR. 2 15-dec HG DR2-KSV DR1 Noorderend 21:00 20:30 ------
      
WIJZIGING: Zon 13 dec: DSS D3-D2 om 12.00 uur (was 12.30 uur)     
 Zon 13 dec: Des F2-F2 om 14.45 uur (was 15.55 uur)     
 Zon 13 dec: Westfriezen A1-A1 vervallen     
 Zon 13 dec: A2-Westfriezen A1 om 15.10 uur (ingelast)    
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PROGRAMMA ZATERDAG 19 DECEMBER T/M VRIJDAG 25 DECEMBER (ZAAL)   
          AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV. VERTREK RES.SH.
DAMES 1   VRIJ        
DAMES 2 19-dec Con Zelo DS2-HG DS2 Harenkarspelhal 19:00 18:00 ------
DAMES 3 19-dec HG DS3-KSV DS3 Noorderend 19:40 19:10 ------
A1   VRIJ        
A2 19-dec HG DA2-Sporting S DA1 Noorderend 18:30 18:00 ------
B1 20-dec HG DB1-Schagen DB1# Noorderend 12:00 11:30 ------
B2 20-dec Wijk aan Zee DB1#-HG DB2 Moriaan, de 11:35 10:20 ------
C1 20-dec HG DC1-Hollandia T DC1 Noorderend 11:00 10:30 ------
C2 20-dec HG DC2-Lacom ‘91 DC2 Noorderend 10:00 9:30 ------
D1 19-dec HG D1#-Lacom ‘91 D1 Noorderend 14:30 14:00 ------
D2  19-dec HG D2-H.C.V.’90 D1 Noorderend 13:45 13:15 ------
E1 20-dec DSS E2-HG E1 Waterakkers, de 10:50 9:50 ------
E2 19-dec Vrone E2-HG E2 Geestmerambacht 10:45 9:45 ------
F1   VRIJ        
F2 19-dec HG F2-Dynamo F3 Noorderend 13:00 12:30 ------
F3 19-dec HG F3-Hollandia T F3 Noorderend 13:00 12:30 ------
RECR. 1   VRIJ        
RECR. 2 22-dec Zwaluwen K DR1-HG DR2 Niedorphal 19:00 18:15 ------
      
WIJZIGING: Zat 19 dec: F2-Dynamo om 13.00 uur (ipv 17.45 uur)     
 Zat 19 dec: Vrone-E2 in Geestmerambacht (ipv Oostwal)    

 
ZAALDIENSTEN  CONTROLE
6-dec   Noorderend 
12.45-14.00  Maureen Borst+Jessy Blom 
  
13-dec   Noorderend 
09.45-11.45  Marjet Groot+ouders E2 en E1 Yvon Rendering
11.45-14.00  Nikee Zuurbier+Inge Entius 
14.00-16.15  ? 
  
19-dec   Noorderend 
13.30-15.15  Chantal vd Stoop+ouders D2 en D1 
  
18.15-20.45  A2 en Dames 3 
  
20-dec   Noorderend 
09.45-11.00  Iris Borst + ouders C2  Ingrid Commandeur
11.00-13.00  Sanne Smit+Jolijn Brouwer 

ALS JE VERHINDERD BEN, RUIL DAN MET IEMAND UIT JOUW OF EVENTUEEL EEN ANDER TEAM, EN 
GEEF DIT DAN DOOR AAN INGRID COMMANDEUR
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Wie fluiten er en wanneer?
TEAM DATUM WEDSTRIJD AANVANG SCHEIDRECHTER
DAMES 1 6-dec HG DS1-J.H.C. DS1 13:00 Bond
E1 13-dec HG E1-S.C. Dynamo E1 10:00 Dilara Top-Nadine Hoppen
E2 13-dec HG E2-S.C. Dynamo E2 10:50 Kirstin Plak-Yara de Vries
B2 13-dec HG DB2-KSV DB2 11:45 Romy Snoek
DAMES 1 13-dec HG DS1-Con Zelo DS1 12:45 bond
DAMES 2 13-dec HG DS2-Kleine Sluis DS1 14:00 Monique Beemsterboer
A2 13-dec A2-Westfriezen A1 15.10 ?
RECR. 2 15-dec HG DR2-KSV DR1 21:00 Monique Beemsterboer
F2 19-dec HG F2-Dynamo F3 13:00 Hua-lu Kuilboer-Mabel Ursem
F3 19-dec HG F3-Hollandia T F3 13:00 Kristie vd Hulst-Jill Kavelaar
D2  19-dec HG D2-H.C.V.’90 D1 13:45 Sen Kuilboer-Evi Blankendaal
D1 19-dec HG D1#-Lacom ‘91 D1 14:30 Sen Kuilboer-Evi Blankendaal
A2 19-dec HG DA2-Sporting S DA1 18:30 Nel Borst
DAMES 3 19-dec HG DS3-KSV DS3 19:40 ?
C2 20-dec HG DC2-Lacom ‘91 DC2 10:00 Ineke Schot-Lisa Dekker
C1 20-dec HG DC1-Hollandia T DC1 11:00 Romy Snoek
B1 20-dec HG DB1-Schagen DB1# 12:00 Esmee Mooij

Hugo Boys seizoen 2015-2016
Van de bestuurstafel

Nog niet alle contributie-bedragen zijn geincasseerd. Het incasso-contract 
van de bank dient nl. op een aantal onderdelen aangepast te worden. De 
handtekeningen zullen binnenkort worden gezet. Naar verwachting worden 
de bedragen, voor de seniorleden, tussen 5 en 15 december geincasseerd.

De gesprekken met Hugo Girls en de Stichting Dorpshuis zijn inmiddels 
van start gegaan. Momenteel worden de wensen van beide verenigingen 
geïnventariseerd zodat vervolgens de bouwcommissie aan de slag kan gaan.

De vrijwilligersavond zal worden gehouden op vrijdag 29 januari a.s. De uitnodigingen zullen in 
de 2e helft van december, via de mail, worden verstuurd.

De nieuwjaarsreceptie zal in 2016 worden gehouden op zaterdag 9 januari vanaf 16.00 uur. Er 
is muziek aanwezig. Voorafgaand zal er, bij goed weer, gevoetbald worden tussen oud HB1 en 
Hugo Boys 1. De aanvang hiervan is 15.00 uur. De selectie van oud Hugo Boys zal dit jaar worden 
samengesteld door John Kunst en Thijs Borst.

Een oproep aan onze jeugdleden om de velden in deze tijd van het jaar, buiten de trainingen om, 
niet te betreden. Laten we voorrang geven aan de trainingen en het spelen van de wedstrijden. 
Wij rekenen op jullie medewerking ! 

Resultaten:
Door de slechte weersomstandigheden is er de afgelopen 2 weken niet of nauwelijks gespeeld.
Uitzonderingen daarop waren Hugo Boys 2 en Hugo Boys 4.

Hugo Boys 1 speelde de afgelopen weken niet en voor de winterstop staan er nog een 3-tal wedstrijden 
gepland waaronder de thuiswedstrijd tegen Con Zelo. Deze wedstrijd wordt 13 december a.s. 
gespeeld. We rekenen op veel publiek en na afloop zal er ook muziek zijn in het Dorpshuis.
Hugo Boys 2 speelde uit tegen Koedijk 2 en het werd een 2-2 gelijkspel na een 0-2 voorsprong.
De mannen van Cees Teunissen staan op een 2e plaats achter koploper Vios W.
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Hugo Boys 4 verloor in De Weere van DWB 2 met 3-1. Na een prima seizoensstart zijn de resultaten 
de laatste weken wat minder en daarmee verliest het team van Joey Beers enigszins de aansluiting 
met de bovenste plaatsen in de poule.

Klaas Oudeman, voorzitter 

Dorpshuis / Hugo Boys
Zaterdag 5 december   Zaterdag 12 december

Hugo- Boys
9.30 uur  Gerard
13.00 uur  Irma

Zondag  13 december
9.45 uur  Joke
13.00 uur Barry / Joris / Liesbeth
Spelende leden:  ????

Maandag  14 december
 Tafeltennis Puinhoop 

Dinsdag 15  december
Kbo   Seniorengym

Woensdag 16 december
Revas 

Donderdag  17 december
Training Hugo- Boys

Vrijdag  18  december 
Koersbal            

Hugo-Boys
9.30 uur Hans
13.00 uur Carla 

Zondag 6 december
9.45 uur  Carin / Ria
14.00 uur Tini
Spelende leden ????

Maandag 7 december
Tafeltennis Puinhoop 

Dinsdag  8 december
Kbo   --- seniorengym 

Woensdag 9 december
Revas 

Donderdag 10 december 
Training Hugo Boys

Vrijdag 11 december
Koersbal 

Hugo Boys Senioren          
PROGRAMMA HUGO-BOYS  ZONDAG  6 december 2015      
Terreindienst:  Stefan Brink        
 
wedstr. Omschrijving    aanv.  vertr. Scheidsrechter   
6033 Geel Zwart 30 1  Hugo-Boys 1  14:00  S. Korver  
11642 Alw Forward 2  Hugo-Boys 2  12:00  M. Konte   
133745 Hugo-Boys 4  Victoria O3  10:45 10:00 Ate v.d. Laan   
161021 LSVV 5   Hugo-Boys 5  12:30 11:30   
131266 Duinrand S 2  Hugo-Boys 6  14:00 13:00   
138274 Hugo-Boys 7  Kolping Boys 9  10:45 10:00 Adri v Renswoude 

PROGRAMMA HUGO-BOYS  ZONDAG  13 december 2015      
Terreindienst:    John Beers, Manus v.d. Vliet     
 
wedstr. Omschrijving    aanv.  vertr. Scheidsrechter   
6156 Hugo-Boys 1  Con Zelo 1  14:00  M. de Bruyne   
0 Hugo-Boys 2  vrij       
131637 Schagen 3  Hugo-Boys 4  13:30    
 Hugo-Boys 5  vrij       
132247 Hollandia T 5  Hugo-Boys 6  14:00 13:00   
138200 Con Zelo 6  Hugo-Boys 7  14:00 13:00   
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Kom gezellig binnen we zijn dagelijks geopend van 9.30 tot 17.00 uur 
voor de verkoop van:
                                            

 Nordmann Kerstbomen  
grote bomen € 25,-,  Nobilis takken,  mos en div. kleine bomen.

*Diverse groenten en aardappelen.
*Heerlijke groenten kerstpakketten om iemand 

blij mee te maken, tenslotte wens je iedereen  een gezond 2016! 

Tot ziens in Bakkums Boetje. 
Gewoon, leuk, lekker!!

Attent klanten sparen weer voor Kerstdiner
Gewend: Onze trouwe klanten zijn inmiddels van ons gewend dat we dit organiseren voor de
feestdagen. We krijgen elk jaar uit onze winkel terug dat dit enorm wordt gewaardeerd en dat er
goed gebruik van wordt gemaakt. Daarom ook dit jaar weer ʻKerstsparenʼ.” 

Donkere spaardagen 
In de donkere spaardagen voor Kerst, van 19 november t/m 9 december, ontvangt elke klant bij
besteding van € 5 aan boodschappen 1 spaarzegel. Met 15 spaarzegels is de spaarkaart vol. In 
ruil voor een volle spaarkaart (in te leveren t/m zaterdag 12 december) ontvangen consumen-
ten een tegoedbon waarmee men op woensdag 23 of donderdag 24 december de feestelijke
producten kan afhalen. 

Actieartikelen 
Er kan worden gespaard voor een ambachtelijke rollade, een mooie tapasschotel, een lang
gesneden gerookte zalm, marsepeintaart of een ijstaart met butterscotch karamel. Er zit altijd 
wel iets tussen dat men lekker vindt of kan gebruiken,” zegt Arno Groen “zoveel mensen zoveel
smaken. Het gaat erom dat we voor onze klanten iets extraʼs doen in die periode en hen 
 voordeel bieden in de toch al dure feestmaand. 

Meer informatie over deze actie is te vinden op www.attent.nl/kerstsparen

 
Attent klanten sparen weer voor Kerstdiner 
Gewend: Onze trouwe klanten zijn  inmiddels van ons gewend dat we dit organiseren voor de 
feestdagen. We krijgen elk jaar uit onze winkel terug dat dit enorm wordt gewaardeerd en dat er 
goed gebruik van wordt gemaakt. Daarom ook dit jaar weer ʻKerstsparenʼ.” 

Donkere spaardagen 
In de donkere spaardagen voor Kerst, van 19 november t/m 9 december, ontvangt elke klant bij 
besteding van € 5  aan boodschappen 1 spaarzegel. Met 15 spaarzegels is de spaarkaart vol. In 
ruil voor een volle spaarkaart (in te leveren t/m zaterdag 12 december) ontvangen consumenten 
een tegoedbon waarmee men op woensdag 23 of donderdag 24 december de feestelijke 
producten kan afhalen.  

Actieartikelen  
Er kan worden gespaard voor een ambachtelijke rollade, een mooie tapasschotel, een lang 
gesneden gerookte zalm, marsepeintaart of een ijstaart met butterscotch karamel. Er zit altijd wel 
iets tussen dat men lekker vindt of kan gebruiken,” zegt Arno	  groen “zoveel mensen zoveel 
smaken. Het gaat erom dat we voor onze klanten iets extraʼs doen in die periode en hen voordeel 
bieden in de toch al dure feestmaand.” 

Meer informatie over deze actie is te vinden op www.attent.nl/kerstsparen   

Middenweg 452, Heerhugowaard, 
06-26880016  www.bakkumsboetje.nl
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PROGRAMMA HUGO-BOYS  ZONDAG  20 december 2015      
Terreindienst:           

wedstr. Omschrijving    aanv.  vertr. Scheidsrechter   
5823 Dirkshorn 1  Hugo-Boys 1  14:00    
134579 VZV 5  Hugo-Boys 7  12:30    

Siem Hand 
tel. 072-5740761

          

Pupil van de week

Pupil van de week voor de volgende wedstrijd:

13 December

Hugo Boys 1 - Con Zelo 1 

Sam Oudeman

( 12:45  aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen)

GEZINSVIERING KERSTMIS.
We hebben dringend meer kinderen nodig voor de Kerstviering van 6 uur, kinderen die het 
Kerstverhaal gaan uitbeelden. En liefst ook meezingen in het gelegenheidskoor. Help ons 
kinderen te vinden die mee willen doen!!! Uw kinderen, kleinkinderen, neefjes en nichtjes, 
buurkinderen. We horen het graag. Marion Bleeker en Marga van Langen.

Hugo Boys Jeugd
       
Wedstrijden Hugo Boys Zaterdagjeugd 2014-2015      
 
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd     
Saturday, December 05, 2015  
Terreindienst ‘s ochtends: Rob Zuurbier    
Terreindienst ‘s middags: Rens Hoogland 
   
wedstr. Omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
- Hugo Boys B1 - Vrij       
111636 Egmondia B1 - Hugo Boys B2 12:15 10:45 - 
159132 Hugo Boys C1 - Hollandia T C3 14:00 13:00 Henk Beers 
94893 Hugo Boys D1 - Nieuwe Niedorp D1 11:00 10:15 NNB 
- Hugo Boys E1 - Vrij       
92735 KSV E2 - Hugo Boys E2 10:00 9:15 - 
157916 Hugo Boys F1 - Bergen F1 11:00 10:30 Coach 
- Hugo Boys MP1 - Mini-comp bij Hugo Boys, zie programma verderop in contact 
- Hugo Boys MP2 - Mini-comp bij BOL 9:30 8:45 - 
- Hugo Boys MP3 - Mini-comp bij Hugo Boys, zie programma verderop in contact 
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Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd     
Saturday, December 12, 2015  
Terreindienst ‘s ochtends: Daan Wolkers    
Terreindienst ‘s middags: Roel Wolkers    
wedstr. Omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
110057 Hugo Boys B1 - Duinrand S B2 14:00 13:00 Ate van der Laan 
- Hugo Boys B2 - Vrij       
159126 Schagen C3 - Hugo Boys C1 11:00 9:45 - 
- Hugo Boys D1 - Vrij       
- Hugo Boys E1 - Vrij       
- Hugo Boys E2 - Vrij       
- Hugo Boys F1 - Vrij       
- Hugo Boys MP1 - Vrij       
- Hugo Boys MP2 - Vrij       
- Hugo Boys MP3 - Vrij       
       

Houdt de website en het bord in de gaten ivm gewijzigde wedstrijden!
   

www.hugoboys.nl

Hugo Boys mini-pupillen
     
Mini’s-programma Hugo Boys MP1 en MP3       05-12-2015    
 
Aanvangstijd Veld Thuisteam  Uitteam 
10:00 Mini-A LSVV 1 - Hugo Boys 1 
10:00 Mini-B Victoria O 1 - LSVV 2 
10:00 Mini-C Hugo Boys 3 - Victoria O 2 
10:10-10:15 Pauze    
10:15 Mini-A Victoria O 1 - LSVV 1 
10:15 Mini-B Hugo Boys 1 - Victoria O 2 
10:15 Mini-C LSVV 2 - Hugo Boys 3 
10:25-10:30 Pauze    
10:30 Mini-A LSVV 1 - LSVV 2 
10:30 Mini-B Victoria O 1 - Hugo Boys 1 
10:30 Mini-C Victoria O 2 - Hugo Boys 3 
10:40-10:45 Pauze    
10:45 Mini-A Victoria O 2 - LSVV 1 
10:45 Mini-B LSVV 2 - Victoria O 1 
10:45 Mini-C Hugo Boys 3 - Hugo Boys 1 
     
Starttijd 1e wedstrijd 10:00 uur   
Speeltijd:   10 minuten   
Pauze tussen wedstrijden: 5 minuten   
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RICHTLIJNEN VOOR KOPIJ ‘Contact’ 
- Aanleveradres(mail): redactiecontactdenoord@gmail.com. 
- Gegarandeerd geaccepteerde bestandstypen: txt, doc, docx, jpg, xlsx en pdf. Alle overige 

bestandstypen worden niet gegarandeerd. 
- 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. 
- Kopij 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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• Timmerwerk
• Onderhoud
• Renovatie
• Verbouwing
• Nieuwbouw

 Tel. 06 27088407
 Heerhugowaard

Elke dag 3 broden naar keuze € 5,75Elke dag 3 broden naar keuze € 6,10

Roomboteramandelletter voor € 8,95

Sint slagroomtaart van € 11,95 voor € 10,50

Roomboteramandelstaaf van € 4,75 voor  € 3,95

Reclame voor zaterdag 5 december

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


