Vrijdag 6 november 2015

Agenda
6 november 2015
8 november 2015
10 november 2015
10 november 2015
14 november 2015
14 november 2015
20 november 2015
21 november 2015
28 november 2015
29 november 2015
29 november 2015
9 december 2015
15 december 2015
24 december 2015
9 januari 2016
22 januari 2016
29 januari 2016
5 februari 2016
6 februari 2016
11 maart 2016
12 maart 2016
24 maart 2016
15 april 2016
30 april 2016
22 mei 2016
3 juli 2016

Hugo’s vrienden: jaarvergadering
Ontdek de bijbel: de bestseller vol actie, rust en romantiek
KBO: Avondprogramma met Kees Mol
Kompas op de Noord: Openbare info-avond nieuwbouw de Noord bij Bleeker
Togido: De familie bale.... zwendel voor beginners in dorpshuis ‘t Zwaantje in Veenhuizen
WGJ: Intocht Sinterkaas
Togido: De familie bale.... zwendel voor beginners in dorpshuis ‘t Zwaantje in Veenhuizen
Togido: De familie bale.... zwendel voor beginners in dorpshuis ‘t Zwaantje in Veenhuizen
Winterfair
Winterfair
Kerk: In het donker gezien – een avontuur voor de zintuigen
Kerstmis: maak zelf je kerstlicht 3.0
KBO: Kerstmiddag ”De Grijzen Wijzen“ optreden
23.00 uur deuren open: Xmas@DeNoord in de Heilig Hartkerk
16:00 een uur na HB1-OUD HB1: Hugo Boys Nieuwjaarsreceptie
20:00 Hugo Girls: Winterkeezen in het Rondeel
Kerk: Filmavond
Kerk: Sirkelslag
WGJ: Carnaval
20:00 Hugo Girls: Voorjaarskeezen in het Rondeel
Stille Omgang
Paasactiviteit
Kerk: Aan de slag voor dieren in je eigen omgeving
t/m 8 mei 2016 Taizereis (Frankrijk, vanaf 15 jaar)
Kerk: Rondleiding door de Joodse buurt in Amsterdam
Kerk: Zomerfeest

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 16 NOVEMBER 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 4 december 2015.
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HUSQVARNA 136 LiC
TRIMMER

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

KLINKENDE
MUNT WEKEN

100% Husqvarna.
0% Brandstof.

Inclu sief Accu
en snella der

€ 429,-

HUSQVARNA 136 LiC
TRIMMER

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

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

Inclu sief Accu, snella
en maaidek 85 cm.

der

HUSQVARNA 136 LiHD50
HEGGENSCHAAR

Inclu sief Accu
en snella der

€ 40,-
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Inclu sief Accu
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€ 459,HUSQVARNA
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HUSQVARNA 136 LiHD50
HEGGENSCHAAR

der

€ 3.599,-

Altijd in de
buurt

123_HQ_Dealeradv_NL_Krant_FC.indd 3

Inclu sief Accu
en snella der

HUSQVARNA
RIDER ACCU

15-03-12 09:28

Welkom!

€ 459,-

Kijk ook op www.husqvarna-actie.nl voor meer informatie.

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

15-03-12 09:28

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

2

123_HQ_Dealeradv_NL_Krant_FC.indd 3

15-03-12 09:28

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

Pim Mooij			
Truus van den Berg		

072 571 5265
072 5744771
072 574 2241

072 574 2241
072 5712020

072 5715332
072 5719852

Copij voor het Contact namens de Parochie dient u te mailen naar Annet Kroon:
marcoannet@gmail.com. Gelieve voor zaterdag 12 uur.
Misintenties of andere informatie voor het Contact dient u in te leveren voor 12 november op het
secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.
In november is de groep van Ans van Langen en Toos Mooij aan de beurt om de kerk op orde te maken.
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Bloemengroep: In november wordt de kerk versierd door Ada Borst en Agnes de Goede
SPREEKUUR vice voorzitter.
Op elke laatste donderdag van de maand van 19 uur tot 20 uur houd ik spreekuur voor alle vragen
die er zijn buiten de pastorale vragen.
Kom gerust,u bent van harte welkom!! In de pastorie!
Vriendelijke groeten, Gea Klercq
TER OVERWEGING.
Zo leven
dat je steeds magnifieker
tot je recht komt,
zienderogend toeneemt
in kwaliteit,
steeds volgroeider wordt,
steeds vollediger.
Zo bestaan
dat je aan steeds meer leven
huisvesting verleent,
dat steeds meer mensen
zich mogen nestelen
in je aandacht.
Zo ouder worden
dat je steeds minder
eenzaam wordt,
dat je steeds meer mensen
herbergt,
mensen die zich aan jou
mogen verwarmen,
mensen die jou voltooien.
naar Hans Bouma
UIT DE PAROCHIE – “Gastvrij en inspirerend in Gods naam” – 31 oktober 2015.
Heeft u het gezien? Sinds enkele weken zijn er weer banken bekleed met kussens met rode stof.
Ook de losse bankjes voorin en de ronde bank op het altaar zijn nu bekleed. Wat een luxe! Bij deze
wil ik dan ook iedereen bedanken die dit hebben mogelijk gemaakt.
Nog meer leuk nieuws: er zijn drie nieuwe misdienaars. Ze hebben al ‘cursus’ gehad en binnenkort
gaan ze stage lopen. In de viering van 29 november worden ze officieel geïnstalleerd. Hartstikke
fijn dat zo kinderen betrokken zijn bij de vieringen.
Op 25 oktober werd Julian van Langen gedoopt, zoon van Jasper en Laura. Familie van Langen:
hartelijk gefeliciteerd met de doop van Julian; we wensen jullie toe dat hij mag opgroeien tot een
gelukkig mens die mee gaat bouwen aan een betere wereld.
Morgen vieren we Allerheiligen en overmorgen Allerzielen. Als u dit leest, is het al voorbij, maar nu
kan ik er nog niets over vertellen.
Op vrijdag 13 november trouwen Daniëlle Gieling en Michael Somers bij ons in de kerk. Zondag de
15e is het derde zondag van de maand en hebben we een gastkoor: Mistral.
Op 21 november sluiten de vormelingen, begeleiders en de werkgroep de eerste cyclus van het
project af met een maatschappelijke stage, een hemelse maaltijd in de kerk en een viering. De
begeleiders zullen daarin zingen.
Op 22 november zingt het Gemengd Koor en vieren we het feest van Sint Cecilia.
Op 24 november is de eerste ouderavond van het Eerste Communieproject van dit seizoen.
En zo draait het seizoen op volle toeren.
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Wat komen gaat:
8 november: Ritmisch Koor
13 november: huwelijk Daniëlle Gieling en Michael Somers
15 november: gastkoor Mistral
18 november: 3e projectavond Vormsel
21 november: zorgstage, hemelse maaltijd en afsluitende viering van de eerste cyclus Vormselproject
22 november: feest van Sint Cecilia met het Gemengd Koor
24 november: ouderavond Eerste Communieproject
Hartelijke groet,
Marion Bleeker – Burger.
WEEKEINDE 7 EN 8 NOVEMBER
Eerste lezing uit het eerste boek Koningen 17, 10-16(De weduwe van Sarefat verlaat zich helemaal
op het woord van de profeet;zij deelt het laatste wat zij heeft)
Evangelie uit Marcus 12, 38-44( De hoogste graad van offerzin van een arme weduwe staat in schril
contrast met de schijnvroomheid van veel schriftgeleerden)
ZONDAG 8 NOVEMBER
10.00 UUR Eucharistieviering met zang van het ritmisch koor. Voorganger is pater Jan Molenaar
Gebedsintenties voor: Cor Borst en Ria Borst-Groot, Cok Borst, Jan Beers en zegen over zijn
gezin, Luc en Ria van Gastel-Tesselaar, Agie Borst-Eeken en Cor Borst en zegen over hun gezin, in
liefdevolle herinnering Nic Eeken en Michel.
Lector: Joke van der Voort. Misdienaars: Kirstin Plak en Sofie Kavelaar.
Koster; Rene van Langen
VRIJDAG 13 NOVEMBER
15.00 uur Huwelijksviering van Michael Somers en Danielle Gieling. Voorgangers zijn Marion
Bleeker-Burger en Toon Jorink
WEEKEINDE 14 en 15 november
Drieëndertigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit de profeet Daniël 12, 1-3( in een tijd waarin het joodse volk grote nood en
vervolging kende, vertolkt de profeet de hoop op een leven na de dood)
Evangelie uit Marcus 13, 24-32( in beeldrijke taal spreekt Jezus over het einde der tijden. Het kwaad
krijgt niet het laatste woord, maar wordt door Christus overwonnen)
ZONDAG 15 NOVEMBER
10.00 UUR Woord- en communieviering met zang van het gastkoor Mistral. Voorganger is Marion
Bleeker-Burger
Gebedsintenties voor; Theo Groot en overleden familie Groot-de Goede, Alex weel, Cok Borst, in
liefdevolle herinnering Catharina Westmeijer-Broersen en zegen over haar gezin, Nel Smit-Houniet,
Piet Zijp en overleden familie Zijp-Braas, in liefdevolle herinnering jan en familie OudemanGroot, 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 Bets Westmeijer onze lieve zorgzame moeder uit dankbaarheid voor alles wat zij voor ons
heeft betekend, Jaap Beers, Gina, Broeder Patrick, overleden ouders en zegen over de kinderen
en kleinkinderen, Tiny Veldman-Overtoom en overleden familie Veldman-Overtoom, in liefdevolle
herinnering Bep Keesom die op 13 november is overleden.
Lector; Jos Mooij. Misdienaars:Timo Plak en Stijn Blankendaal. Koster; Peter Danenberg.
Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk.
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WEEKEINDE 21 EN 22 NOVEMBER
Vierendertigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit de profeet Daniël 7, 13-14(Te midden van een beestachtige wereld verschijnt
plotseling iemand die op een mens gelijkt)
Evangelie uit Johannes 18, 33b-37( Voor Pilatus legt Jezus getuigenis af van zijn koningschap dat
anders is. Hij beroept zich niet op macht, maar alleen op de waarheid)
ZATERDAG 21 NOVEMBER
19.00 UUR
Afsluiting van de eerste cyclus van het vormselproject met zang van de begeleiders. Voorganger
is Marion Bleeker – Burger.
ZONDAG 22 NOVEMBER
10.00 UUR – Sint Cecilia
Woord- en communieviering met zang van het gemengd koor. Voorganger is Marion Bleeker-Burger.
Gebedsintenties voor: Joke Mol-Rijk, levende en overleden leden van het zangkoor sint Cecilia,
Theo Groot en overleden familie Groot-de Goede, Alex Weel, voor een jarige en zegen over haar
gezin, Jaap Way en Gre Way-de Boer en overleden familie, Agie Borst-Eeken en Cor Borst en zegen
over hun gezin.
Lector; Bert Bijvoet. Misdienaars: Petros en Lysandros Tsiamparlis. Koster: Kees Berkhout
ROOSTERS ’T VELD. WAARLAND EN NIEUWE NIEDORP:
T VELD
Zaterdag 7 november om 16.00 uur 40 jarig huwelijksviering van familie Kramer-Jong
Woensdag 11 november 0m 16.00 uur sint maarten viering met Toon Jorink
Zaterdag 14 november om 19.00 uur Eucharistieviering met Eduard Moltzer.
Zaterdag 21 november om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van
de veldrakkers.
WAARLAND
Zondag 8 november om 10.00 uur sint maarten viering met pastoor Tilma en zang van het
kinderkoor.
Zaterdag 14 november om 19.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger.
Zaterdag 21 november om 109.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden en zang van
het gemengd koor.
NIEDORP
Zaterdag 7 november om 19.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en
zang van Timeless
Zondag 15 november om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink
Zondag 22 november om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van het
gemengd koor.
Dopen
Wilt u uw kindje laten dopen? Geef dit dan door aan Nathalie van Schagen op tel. 072-8503971
Nieuws uit de parochievergadering van 15 oktober
Achter in de kerk is een prikbord gehangen van BUUV.
Is de bedoelingen dat vraag en aanbod hierbij gemeld gaat worden en dat we zo voor elkaar iets
kunnen betekenen.
Tijdens de winterfair is de kerk ook geopend en is er een presentatie van Wake up Together te
zien.
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Kom gezellig langs, de koffie en thee staan klaar!!
Binnenkort word en de misintenties voor de kerst op het secretariaat doorgenomen. Ivm gewijzigde invulling van de kerst moet het een en ander wordt omgezet. U wordt hiervoor benaderd. Er
zijn zorgen over de opvolging van Marion. Gea is hierover in gesprek geweest met Eduard Moltzer.
We zoeken een enthousiast iemand die zich wil gaan bezighouden met het beheren van de facebookpagina van de kerk. Wie o wie wil?
Meer informatie kun je opvragen bij Gea .
De doopgroep zoekt versterking, momenteel doet Nathalie van Schagen dit alleen.
De kerstkaart dit jaar wordt door een vormeling gemaakt en Nel Zuurbier zal een mooie tekst
maken.
De voorbereidingen voor de kerstmusical is van start gegaan.
Er zijn 3 nieuwe misdienaars van start gegaan.
De vormselgroep is naar de Kaag geweest en hebben een goed weekeinde gehad daar.
10 april is de Eerste Communie.
De MOV werkt nu samen met de 4 andere parochies en ook de PCI gaan samenwerken.
Wim en Riet Kooijman zijn verhuisd. Riet zal bedankt worden voor haar inzet.
De vloer van de pastorie is door Frenk Stoop behandelden is mooi geworden.
Het heilig hartfeest is op 3 juni.
Afgelopen maand hebben de werkers aan de kerk de banken prachtig bekleedt.
Het ziet er heel mooi uit.
Wij willen deze mannen ontzettend bedanken voor al dit werk.
Ik hoop dat een ieder komt kijken in de Heilig Hart parochie.

Gea Klercq

Commissie Werk aan de Kerk
Fleur, kleur en zachtheid in de kerk
Wie adopteert een comfortabele zitplaats in de kerk ?
Dit was enige tijd geleden een oproep in ‘t Contact.
We hebben nadien ook nog verschillende mensen benaderd om
kerkbanken te adopteren en zie: Het is gelukt ! We kunnen als gemeenschap De Noord hier trots op zijn.
De kerk is een plaats van samenkomst voor onze gemeenschap. Voor de een is dit frequenter dan
voor de ander. Het is goed om ons kerkgebouw in goede conditie te houden. Daar horen voor ons
ook bijvoorbeeld aanpassingen bij zoals nu de verbetering van het zitcomfort.
De eerste vijf banken die vorig jaar zijn gerealiseerd waren naar volle tevredenheid van de parochianen. Reden voor onze commissie om het plaatje van verfraaiing en comfort compleet te
maken.
Afgelopen week is door vijf vrijwilligers (Theo Beers, Nic Koomen, Jan de Wit, Nic Buter en Harm
Beers) de kerk grotendeels voorzien van comfortabele zitbanken, precies zoals de eerste vijf banken welke reeds vorig jaar zijn gerealiseerd.
Alleen de achterste kerkbanken laten we zoals ze zijn en dat met reden.
We hopen namelijk dat de kerkgangers zoveel als mogelijk voor in de kerk gaan zitten.
Dat geeft meer sfeer en versterkt elkaar in gebed en zang.
Ook zijn de bankjes voor in de kerk (tegen de voorste bank aan) voorzien van zitkussens.
Op de ronde lange bank op het priesterkoor, waar de misdienaars, lector en voorganger zitten, zijn
nu ook voorzien van hetzelfde zitcomfort.
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Als u achter in de kerk staat ziet u geen enkele verandering. Dit is ook de bedoeling. We willen niet
dat het gezicht van ons monument ingrijpend zou veranderen.
Fleur, kleur en wat ‘zachtheid’ in de kerk, doet goed.
We mogen proficiat aan ons dorp De Noord zeggen met resultaat en met draagvlak!
De H.Hart van Jezuskerk nodigt u uit om de vieringen bij te wonen!
Commissie werk aan de kerk
Harm Beers tel. 072-5713419
Nic Buter
tel. 072-5710688
Jan de Wit
tel. 072-5715593
Gerrie Groot tel. 072-5716114

Op de foto ziet u de 5 vrijwilligers
aan het werk, het was weer een klus,
maar het resultaat mag er zijn!

Collecte
De vredes collecte heeft opgebracht € 114.80
De Missio collecte heeft opgebracht € 170.40
Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Bedankt namens het MOV

Samen Kerk – Samen Sterk
Op zondag 15 november is het weer de derde zondag van de maand met ons vaste thema Samen
Kerk – Samen Sterk. De zang wordt dit keer door een gastkoor verzorgd.
Het vierstemmige koor MISTRAL uit de Wieringermeer, opgericht in november 1991, is een
enthousiast gemengd koor met een vleugje Roomse achtergrond en bestaat momenteel uit 51
leden waarvan 37 dames en 14 mannen. De leeftijd van de leden ligt tussen de 35 en de 75 jaar.
Door het relatief hoog aantal bassen en tenoren en daardoor een evenwichtige stemverdeling is
de zgn. klankkleur van een hoog niveau.
Het repertoire, liturgisch, klassiek en populair waait ( MISTRAL = frisse wind ! ) uit verschillende
streken: Italië, Afrika, Zuid-Amerika, Duitsland, Engeland maar uiteraard ook Nederland.
Het koor staat onder begeleiding van dirigente Ria Appelman en de pianiste is Lisette Smit.
We hopen u weer te ontmoeten en na afloop is er koffie of thee.
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Bericht van pater Ger Mooij
Afgelopen zomer vierde ik mijn 50 jarig jubileum als priester/missionaris. Bij dit feest had ik
ongeveer € 4.400 gekregen. De bestemming voor dat geld was het Pandipieri Project in Kisumu.
Ondertussen is het geld overgemaakt en heb ik een dankbrief van zuster Bernadette gekregen.
Daarin schreef zij o.a.: Er zijn veel straatkinderen die hier wonen en er is een grote groep wezen
die bij opa en oma leven die wij hier dagopvang geven, eten en onderwijs. Verder is een groot
gedeelte van deze groep niet gezond en geven wij medische verzorging. Ook zijn veel kinderen al
op jonge leeftijd misbruikt en hebben daarom psychische hulp nodig.
Ze kunnen ongeveer 700 kinderen plaatsen. Dit is allemaal mogelijk dankzij giften en u kunt dus
begrijpen dat het geld bijeengebracht op mijn jubileum heel welkom was.
Iedereen die hieraan meegewerkt heeft: Nogmaals Hartelijk Dank!
Ger Mooij, missionaris van Mill Hill

Franciscaanse Gideonsbende komt met ‘Alle Goeds’-tas
De Franciscaanse Gideonsbende roept op om zoveel mogelijk vers en van dichtbij huis te eten.
Vul een ‘Alle Goeds’-tas met seizoensgebonden producten en met een recept. Geef deze tas aan
mensen met wie je graag een maaltijd deelt. Deze tassen zijn daarna goed te gebruiken bij de
dagelijkse boodschappen. De tas dient als tegenhanger voor de dure voedselpakketten die de
laatste tijd steeds populairder worden. Tegelijkertijd is het een oproep maaltijden te delen en
contact te zoeken met anderen.
Voedsel is een belangrijke levensbehoefte, we kunnen niet zonder. Maar het is niet alleen een
noodzaak. Belangrijke momenten en feestdagen worden vaak gemarkeerd met een bijpassende
maaltijd die gedeeld wordt met vrienden en familie.
Ons dagelijks voedsel is een geschenk van de aarde en de hemel. Vele mensen werkten aan het
eten dat je iedere avond eet. De boeren, telers, vrachtwagenchauffeurs, inpakkers, verkopers en
koks. Eten verbindt je op die manier met waar het vandaan komt, met wie het bereid heeft en
uiteindelijk met degene met wie je het eet. Daar mag best wat aandacht voor zijn.
Twitter jouw ‘Alle Goeds’-taservaring naar @vredenallegoeds of stuur hem op Facebook naar
Vredeenallegoeds.
De tassen zijn te verkrijgen via www.franciscaansebeweging.nl/shop/1 Meer informatie over deze
actie lees je op www.franciscaansegideonsbende.nl

Wereldjongerendagen Krakau 2016
Van 20 juli t/m 2 augustus 2016 organiseert Bisdom Haarlem-Amsterdam een 14-daagse reis voor
jongeren van 16 t/m 30 jaar naar de Wereldjongerendagen (WJD) in Krakau met paus Franciscus.
Eens in de vijf a zes jaar is de WJD in Europa, een unieke kans dus nu de WJD zo dichtbij georganiseerd wordt. De WJD is met miljoenen jongeren het grootste jongerenevenement ter wereld en
een feest van geloof en verschillende culturen!
Programma: Praag (Sant’Egido), Auschwitz en Krakau
Op woensdag 20 juli 2016 vertrekken we per bus vanuit Haarlem naar Praag (Tsjechië). Hier zullen
we gedurende het voorprogramma verblijven in een youth hostel en leren we de gemeenschap
Sant’Egidio en elkaar beter kennen. Deze gemeenschap is ontstaan uit een groep studenten die
vanuit hun geloof vrienden zijn geworden met de armen van Praag, onder wie daklozen, Romakinderen en ouderen.
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Op maandag 25 juli verlaten we Praag en brengen we een bezoek aan Auschwitz. Daarna vervolgen we onze reis naar Krakau. Hier vindt de WJD plaats. Daar neem je drie ochtenden deel
aan het Nederlandstalig programma. In de middagen en avonden zijn er de jongerenfestivals met
muziek, theater, discussie en veel meer. De hoogtepunten zijn de verwelkoming van de paus op
donderdag en de grote avondwake op zaterdagavond. De WJD wordt afgesloten met een indrukwekkende slotviering.
Prijzen
Schrijf je in vóór 9 mei 2016 en betaal € 685,- Ná 9 mei 2016 betaal je € 765,-. De reissom is inclusief €
100,- sponsoring van Mgr. Punt en Mgr. Hendriks voor de jongeren uit bisdom Haarlem-Amsterdam.
Je kunt je uiterlijk inschrijven t/m 5 juni 2016 via de website www.vnb.nl (reisnummer: PO1684).
Sponsoracties
Zit je even krap bij kas? Het jongerenplatform heeft een sponsoractie bedacht. Via het jongerenplatform
kun je noveenkaarsen of flessen wijn met WJD-etiket goedkoop inkopen om deze in jouw parochie te
verkopen. Voor meer informatie over deze actie stuur je een mailtje naar: dare2share2016@gmail.com
Promotiebijeenkomsten
Verspreid over het Bisdom zijn er verschillende promotiebijeenkomsten. Voor meer informatie
neem je snel een kijkje op www.jongekerk.nl/promotour
Reisthema:Dare2Share!
Het thema voor de komende WJD is de zaligspreking: ‘Zalig de barmhartigen want zij zullen barmhartigheid ondervinden’. Met dit thema nodigt de paus ons uit om zorg te dragen voor anderen,
om lief te hebben en al het goede dat je ontvangen hebt met anderen te delen. Daar van afgeleid
is het thema van de bisdom reis: Dare2Share! Durf jij te delen?
Meer informatie
Wil jij helpen met promoten of op zoek naar promotiemateriaal? Mail naar info@jongbisdomhaarlem.nl
Overige vragen kun je stellen aan Marius van der Knaap, jongerenwerker van het bisdom:
mvanderknaap@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
Meer over het ontstaan van de WJD vind je op: www.jongekerk.nl/ontstaan-WJD

Stichting Platform Armoedebestrijding
Heerhugowaard - Opgericht 26 oktober 1999
KvK 37087293
IBAN: NL16 ABNA 0472263978 ANBI		
Kerkenraad Protestantse Gemeente te Heerhugowaard
Bestuur Pinkstergemeente Sjaloom
Bestuur Dionysiusparochie
Bestuur Heilg Hart van Jezus parochie
Bestuur Heilge Familie parochie
Heerhugowaard, 27 oktober 2015
Betreft: Vacature in het bestuur van de stichting Platform Armoedebestrijding
Voor de goede orde brengen wij mede onder uw aandacht dat het bestuur van de stichting Platform
Armoedebestrijding uiterlijk medio 2016 aanvulling behoeft. Medio 2016 moet vooorzien worden
in de vacature voor de functie van de secretaris. 						
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Indertijd is afgesproken dat in deze functies (bij toerbeurt ) wordt voorzien vanuit de kerken.
Ons verzoek is of u in eigen kring zou willen omzien naar een geschikte kandidaat voor deze
bestuursfunctie, met wie wij vervolgens graag in contact gebracht zouden willen worden.
Vaardigheden en functieprofiel
De gewenste vaardigheden zijn geen andere dan wat voor de bedoelde functie in het algemeen
gebruikelijk is. Daarnaast is een positieve inzet belangrijk voor de samenwerking tussen
de verschillende diaconale en maatschappelijke instellingen, zoals dat in het Platform
Armoedebestrijding gestalte heeft gekregen. Belangstelling voor de politieke kant van dit werk
is ook een aanbeveling. Benoemingen gelden in de regel voor een periode van minimaal 4 jaar, in
overleg met de deelnemers.
Met genoegen geven wij in uw geledingen een nadere toelichting geven op bedoelde vacature.
Desgewenst ook op de doelstelling en de acticiviteiten van het Platform Armoedebestrijding. Op
de bijlage bij deze brief treft u daarvan een samenvatting aan op hoofdlijnen.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
A.F.J. Rotteveel, voorzitter
Stichting Platform Armoedebestrijding (te Heerhugowaard)
Opgericht 			
26 oktober 1999
Kamer van Koophandel dossier
37087293
Website				www.platform-armoedebestrijding.nl
Deelnemers:
Protestantse Gemeente / Diaconie / mw. Rennie Groen
PCI H. Dionysius (Centrum) / dhr Adriaan Rotteveel
PCI H. Hart (de Noord) / dhr Jan van Schagen
PCI H. Familie (´t Kruis) / dhr Marcel Dekker / dhr Aad Kuilboer
Evangelische Broedergemeente / mw
Tina Berenstei
Stichting Sjaloom Langszij ( diaconie Pinkstergemeente Sjaloom) / dhr Jelle Keur / dhr Gerard Wind
Bij Bosshardt (steunpunt van het Leger des Heils) / dhr Edu Koan
Stichting Present Heerhugowaard- Langedijk / mw Odette Dekker
Stichting MET Heerhugowaard (Welschap) / mw Tilly Kersten
Periodiek overleg met:
B & W Gemeente Heerhugowaard, lokale politieke partijen, commissie Maatschappelijke Ontwikkeling
HAL te Werk
Cliënten Advies Raad (CAR)
Samenwerkende Ouderen bonden (te Heerhugowaard) (SOH)
Activiteiten en projecten
Noodfonds van de Kerken
SchuldHulpMaatje
‘Heerhugowaard tegen Armoede en Onrecht’
Financiën
De activiteiten en projecten van het Platform Armoedebestrijding worden gefinancierd uit donaties
van de samenwerkende kerken en verder uit giften en (gemeentelijke) subsidies.
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Geopend: maandag-vrijdag 9.00-12.30 / 13.00-17.30 uur
zaterdag 10.00-16.00 uur

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

✦ GEBOORTEKAARTJES ✦ ROUWDRUKWERK
✦ POSTERS (t/m A0-formaat)
✦ HUWELIJKSKAARTEN ✦ ZAKELIJK DRUKWERK ✦ CANVASPRINTS

Bekijk alvast thuis onze unieke collectie op

www.urmaprint.nl

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

m. 06 - 229 204 87

e. info@dick-tegel.nl

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
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Hét adres voor:

Hét adres voor:

woningbouw
woningbouw
utiliteitsbouw
utiliteitsbouw
Betonvloeren

betonvloeren

kelders
kelders
kozijnen
kozijnen
verbouw
verbouw

Middenweg 494
Tel.:BM
072Heerhugowaard
- 5711254
1704
Tel:072-5711254
/ Fax:072-5743170
E-mail: mail@rhbeers.nl
Email:
mail@rhbeers.nl
Internet:
www.rhbeers.nl
Internet: www.rhbers.nl

Heerhugowaard tegen armoede en onrecht.
17 oktober was Wereldarmoededag misschien heeft u dat wel ergens gelezen en gedacht dat is
ver van mij af. De gezamenlijke kerken van Heerhugowaard willen wel iets doen tegen de armoede en dat is dan weer dichtbij.
Wij van de PCI in De Noord organiseren weer een inzamelingsactie voor de voedselbank. Alle weken worden er, ook voor Heerhugowaardse gezinnen, voedselpakketten uitgedeeld en daar kunnen we nu wat voor betekenen.
Komend weekend 7 en 8 november is het diaconaal weekend, extra aandacht voor onze mede mens.
We vragen u als het mogelijk is om boodschappen te doneren. Hiervoor staat in het kerkportaal
deze week vanaf woensdag, het aanhangertje. Wij zorgen ervoor dat alles dan op de juiste plek
terecht komt.
Boodschappen waar vooral behoefte aan is zijn houdbare levensmiddelen zoals: rijst, pastasauzen. Ragout, soep/groente/vis in blik of pot, knakworst, crackers, koffie, thee, pindakaas, suiker,
meel, frisdrank enz. u ziet keus genoeg om iets bij te dragen.
Wanneer u deze actie wilt steunen maar liever contant geld wilt geven kan dat ook maar wilt u dat
dan voor de veiligheid in de brievenbus van de pastorie doen. Het geld wordt gebruikt om kinderen van ouders die van de voedselbank afhankelijk zijn, kledingbonnen te geven omdat daarvoor
meestal geen financiële ruimte is in die gezinnen. Wilt u liever rechtstreeks geld overmaken voor
deze actie dan kan dat naar NL 16 ABNA 04722 63978 ten name van Stichting Armoedebestrijding
Heerhugowaard.
Voor al uw gaven en of giften zeggen we u bij boorbaat dank en dat het een fijn gevoel mag geven
dat u uw medemens op deze manier helpt en aandacht geeft.
Jan van Schagen,
Voorzitter PCI De Noord.

‘Anna & Irma’ een optreden met een verhaal!
Concerten worden over de hele wereld gehouden, maar om bij allen aanwezig te zijn is bijna onmogelijk. Natuurlijk komt uw favoriete artiest heus wel een keer naar de ‘Ziggodome’ of naar de ‘HMH’, maar dan zit u achter de computer voor kaartjes, ‘uitverkocht!’. Anna
en Irma kwamen op een geweldig idee. Het voorcafe van ‘Café Bleeker’ moest geheel omgebouwd worden tot een kleine concertzaal en met wat hulp van Luuk Beers en Pieter Ratten
werd er een goede geluid- en lichtinstallatie neergezet. Het idee was om een paar liedjes van
al die beroemde artiesten samen te voegen in een soort van huiskamer ‘mini’ concert en dan
gezongen door Anna en Irma! Vrijdag 23 en zaterdag 24 Oktober 2015 was het dan zover!
Twee optredens van twee geweldige artiesten uit ons eigen dorp ‘De Noord’ in Café Bleeker.
De gasten werden geheel in stijl ontvangen, want de rode loper was al uitgerold en bij de deur
stond vader Piet Ursem, al geheel in portiers kleding, klaar om de toegangsbewijzen te controleren. Bij binnenkomst werden de gasten ontvangen in de zaal met een heerlijk bakkie koffie en
een half uur later werden ze verzocht hun plekkie te gaan opzoeken in het voorcafé. Voice-over
Nico Beers begon te spreken met het verzoek om de telefoons op stil te zetten en dat van de
sanitaire voorzieningen pas in de pauze gebruik gemaakt kon worden. Anna en Irma werden,
onder luid applaus, ontvangen en met de mededeling van Anna werd de toon meteen gezet.
‘ Mensen, wat leuk dat jullie allemaal gekomen zijn. Wij hopen dat u er van gaat genieten en
mocht u dat dan toch niet doen, dan kunt u in de pauze alsnog het pand verlaten’, was het Anna
met haar bekende glimlach. Vader Piet Ursem haakte hierop direct in: “ Maar gien geld terug!”
Anna en Irma namens ons meteen mee naar het succesvolle duo Ilse de Lange en Waylon, die
als ‘The Common Linnets’, tweede werden op het Eurovisie Songfestival 2014 in Denemarken.
Na een kort verhaal van Irma, die vertelde over de kleine Anna, die in haar wipstoeltje naast de
piano zat en kon genieten van de muziek die Irma speelde. Na een prachtig lied ‘House for Sale’
waarmee Anna een eerste plek wist te halen bij ‘ De Grote Prijs’ vertelde ze over haar idolen.
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In het begin was dat Anouk en naarmate Anna ouder werd en Adele op kwam stijgen in de hitlijsten was
zij haar grootste idool.“ Wat zou het toch geweldig zijn om eens een keer op te treden met hun. Dan worden we de nieuwe A3! Anouk, Adele en Anna. Dat zou toch geweldig zijn!”, was Anna met een dromerig
gezicht. Natuurlijk werden ook hun grootste hits gespeeld. Na een nummer van ‘Krezip – I would stay’
schoot het eerste deel van het concert voorbij en iedereen kon even op adem komen tijdens de pauze.
Na een korte pauze werd iedereen weer verzocht om plaats te nemen op hun stoel. Vanuit de keukendeur kwam eerst alleen Irma terug op het podium. “ Anna! Anna!! Anna!!!, kom want we moeten
weer op! Die mensen zitten te wachten”, was het Irma, die nog eens door de deur keek waar dochterlief bleef. “Anna, het is een schat van een meid, maar te laat komen heeft ze af en toe wel een handje
van hoor”. Irma wilde even met Anna de rolverdeling doornemen. “Kijk Anna, jij hebt de volgorde van
de nummers gekozen en voor de pauze heb jij dit nummer, dit nummer, dit nummer en dit nummer
gezongen en ik was de tweede stem, maar dat doen we nu even anders. Ik doe nu deze nummers
allemaal en dan mag jij mooi met mij meedoen.”, was het Irma met een zelfverzekerde blik naar
Anna. De ene na de andere topartiest uit Nederland en Internationaal kwamen voorbij. Anna en Irma
hadden zich even verdiept in de liedjes van deze tijd. Met het nummer van ‘Anna Kendrick - Cups’,
zongen ze, enkel met twee plastic bekertjes en vier handen als instrument, dit gehele lied. Na een
prachtige versie van het nummer ‘The greatest love of all’ van Whitney Houston was het voor Anna
tijd voor een slokje water. Dit gaf Irma de gelegenheid om eens een liedje te spelen, dat ze altijd al
voor Anna heeft willen spelen. Ook speelde ze haar bekende nummer ‘Ik heb een heel zwaar leven’,
van Brigitte Kaandorp. Anna zong daarna ook voor haar moeder en samen zongen ze nog een prachtig lied voor de man die de camera bediende. Dit was een hele speciale man voor beide, want die
man was Piet Ursem. Na een prachtige avond sloten Anna en Irma af met een lied die de hele avond
omschreef. Het laatste nummer was van ‘Fairground Attraction’ met het nummer ‘Perfect’, want de
avond was namelijk ook perfect. Anna en Irma, namens alle aanwezige, hartelijk dank voor dit geweldige optreden en we hopen jullie weer snel te zien met jullie vervolg optreden!

xmas noord pdf
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Fysio De Noord bestaat 2 jaar!
Sinds 1 november 2013, alweer 2 jaar, bent u welkom bij Fysio De Noord!
Wij willen iedereen die bij ons onder behandeling is geweest bedanken
voor uw vertrouwen en zien u in de toekomst – mocht u fysiotherapie
nodig hebben – graag bij ons terug. Uiteraard is iedereen, jong en oud,
uit Heerhugowaard-De Noord en omstreken bij ons welkom!
Sinds het voetbalseizoen van 2014-2015 heeft Paul een samenwerking
met Hugo Boys, om het selectieteam te ondersteunen op de
trainingsavonden en op deze avonden een gratis blessurespreekuur voor alle leden aan te bieden.
Daarmee is Fysio De Noord ook dé praktijk voor het behandelen van blessures van spieren, pezen
of gewrichten én voor revalidatie na een operatie van bijvoorbeeld botbreuken, beschadigde
meniscus, gescheurde kruisbanden of enkelbanden.
Fysio De Noord biedt een aantal specialisaties aan:
Bekkenfysiotherapie 			Kinesiotaping
Claudicatiotherapie			Oedeemtherapie
Fysiotherapie bij zwangerschapsklachten
Sportfysiotherapie
Handtherapie
Wat deze specialisaties inhouden, leest u op onze website en in de volgende Contact-uitgaven.
U bent van harte welkom in de praktijk voor verdere vragen, loop gerust eens binnen of bel!
Groeten,
Paul & Margriet Bruijn
Fysio De Noord
Sint Annaplein 1
1704 BP Heerhugowaard-De Noord
T: 072-5711223
E: info@fysiodenoord.nl
I: www.fysiodenoord.nl

Gezocht: Een onbekende bekende Noordender
Binnenkort wil ik gaan stoppen met de rubriek in de Koerier over de bekende Noordender.
Van vrijwel alle Noordender families is wel iemand aan de beurt geweest maar het zal best zo zijn
dat er een paar vergeten zijn.
Als u denkt dat u een keer voor het voetlicht wilt in deze rubriek, laat dat even weten!
Groeten Piet de Goede, piet@pietdegoede.nl of 0637136440

Sint en zijn Pieten
Sint en zijn Pieten komen bijna weer naar ons land.
Dus kantoorpiet Irma, heeft haar agenda alweer bij de hand..
Bel 5744317 voor een bezoekje van de Sint,
of alleen zijn pieten.
Groot of klein, zal daar van genieten!!
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www.caferestaurantbleeker.nl • Als het om feestelijke verzorging gaat.

PRES
ENTE

ERT
:

ZATERDAG 13 FEBRUARI
DE BLEEKER POPQUIZ
OPGEVEN 3 PERSONEN
TEL 5711335 OF 0627918509
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Winterfair 2015
28 en 29 november
Piet de Goede

Laanderweg

25

19 Deco Attent

8

7

Allemoois 9

Hasselaarsweg

18 De Zussies
17

Noorderend

zorgboederij

16 Monique Raap
Middenweg

Van
Schagen

Sandra Oudeman

10

Harlingerstraat
Sandra Valent 21

Altonstraat

Plaetmanstraat

De Eg

Monica Blankendaal 6

23 Hanny Beers

Kringloop De Noord 20

5 Angèl Mooij

Leonie Bruin 22

Groote Geldebosch

Ant. Duijn
11
keukens

24 Jopie’s boetje

4 Skuur 44

Erna de Haan 3

Ted & Det

Veenhuizerweg

Irma Entius 2

1

Verlaat

15 Appeltje-eitje

Praktijk HHW “De Noord”11

Joke Mooij 12

13 Karin Tijm
Middenweg

14 Bakkums Boetje
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Winterfair De Noord 2015
❶ Bij TEDenDET op de Laanderweg 21, kunt u weer terecht voor unieke kerststukken, opgeknapte
meubelen en wanddecoraties.
❷ Op de Middenweg 569 bij Irma Entius “een allegaartje”! Herfsttafereeltjes van vilt, zelfgemaakte
kaarten, babyrompertjes met West-Friese spreuken en gehaakte Sint en Pieten. Amerigo en
kerstdingentjes dus gezellig effe “kaiken”!
❸ Middenweg 565 Erna de Haan: weer leuke en betaalbare kraamcadeaus van luiers (luierjurkje, uil, -drumstel, -taart) en nog veel meer. Leuke babyzeepcadeautjes en geboortebedankjes. Anja staat er
met mooie 3d kaarten en cadeau (geld) envelopjes. Zeker de moeite waard voor een bezoek, wij heten u
van harte welkom.
❹ Groote Geldebosch 44, Skuur 44 is ook dit jaar weer omgetoverd tot een creatieve (kerst) skuur,
vol met leuke, originele, eigen ontworpen cadeau artikelen. Van mooie wandborden tot windlichten,
kraamcadeaus, cadeaupakketten en nog veel meer leuks. Waarvan veel naar eigen idee is te bestellen.
Kom gezellig langs, de koffie staat klaar!
❺ Op het Groote Geldebosch 48 bij Angèl Mooij is het weer een gezellige boel met meerdere
deelnemers. Vendita bijoux, Ambiance huis en tuin decoraties, wijngaard Noordland, fotokaarten
van Simone Neefjes en wie weet nog meer...
❻Blankendaal Bloemdecoratie pakt uit! Kom naar de Altonstraat 11 en waan je in een stijlvolle
kerstsfeer met prachtige creatieve bloemstukken. Profiteer van speciale winterfair acties en leuke
cadeauartikelen. Kom inspiratie opdoen en geniet van de theeproeverij en lekkers van Linda Appelman.
❼ Op de Eg 7 bij Sandra Oudeman: Pictures en Poems. Eigen foto’s gecombineerd met mooie
pakkende teksten, te zien in verschillende voorbeelden. Er is mogelijkheid voor eigen inbreng.
Daarnaast zijn er ook nog andere foto’s te zien. Nieuwsgierig? Kom gezellig even langs.
❽ Op de Dars van Leyhof, Middenweg 523, is er van alles te doen. Heerlijke hapjes van
Mama Mieppies hapjesservice, Van Schagen kids met kinderkleding, pietenmutsen en accessoires,
RSF fotografie voor een mooie foto, Herbalife gewichtsconsulente nog een paar kilootjes eraf voor de
kerst, Shans met heerlijke warme shawls, Joke Verduin met vogeltaarten voor in de tuin en heerlijke
cup cakes. Verder ook leuke houten decoratieborden en kerstbomen. Op zaterdag om 11 uur en ieder
heel uur daarna optreden van Anna en Irma live.
❾ Allemoois is weer in winterse sfeer met brocante én woondecoraties. Wij geven ook interieurtips,
met wat simpele ideeën en kleuren brengen wij een nieuwe sfeer in uw huis. Kom gezellig koffiedrinken
bij ons kacheltje op de Middenweg 515. Groetjes, Annemiek, Marjet en Roos.
❿ Hasselaarsweg 21 Dit jaar is de winterfair in een heel nieuw jasje bij Ant. Duijn Keukens! Kom bij
ons aanschuiven voor een lekker kopje koffie/thee/warme chocolademelk met ter plekke klaar
gemaakte lekkernijen. Mooie cadeauartikelen van de Plantenkraam, steigerhouten meubelen en
plantenbakken van Remon, lekkere taarten van Flappergasted cakes, Massagesalon Suus, even tijd
voor uzelf! Nog veel meer leuke kraampjes door de hele showroom. Wij verwelkomen u graag!
⓫ Bij Praktijk HHW “de Noord” op de Middenweg 465 c gratis afslankproducten van Straigth away
proeven, informatie over acupunctuur, verkoop van leuke cadeau artikelen, brocante, woonaccessoires,
kleding, sieraden en meer.
⓬ Middenweg 463 Joke Mooij Al meer dan 35 jaar ben ik bezig met origami. Origami wordt ook wel
de kunst van het vouwen genoemd. Met een vierkant blaadje kun je mooie dingen maken. Voor op een
kaartje, doosjes vouwen, hangende versieringen enz. Daarnaast doe ik ook aan Deens papier snijden,
kartonnage en stempelen. Genoeg dus om bij mij binnen te komen kijken. Iedereen is van harte welkom.
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Winterfair Heerhugowaard “De Noord”
ZATERDAG 28 EN ZONDAG 29 NOVEMBER 2015 10.00 UUR TOT 17.00 UUR.
Middenweg 457: Bij van Schagen achter in `t Pad:
( nr. 13 op de deelnemerslijst ; Karin Tijm – van Schagen)
– Karin & Marjo: We hebben een geweldige verzameling tweedehands spullen te
koop, de Kringloop is er niets bij!
Ruim 100 m2 : lp`s en cd`s , huisraad, serviesgoed, speelgoed, kerstspullen,
tafels, stoelen, kasten, schilderijen, antieke spulletjes, brocante, prullaria.......
Kom je verbazen en geniet van dit bijzondere gebeuren!
De opbrengst van onze verkoop gaat geheel naar de Hospice in Alkmaar.
- Anita: Expositie van beelden in klei en brons.
- Claudia: Expositie van schilderijen.
- Ans: Woondecoraties in Brocante sfeer.
– Karin: Sieraden en decoraties gemaakt van fietsbanden.
DUS SCHRIJF IN DE AGENDA EN KOM GEZELLIG LANGS !

Tijdens de Winterfair de Noord...
...op de Dars van Lelyhof Middenweg 523
Een Dars vol gezelligheid:
Vogeltaarten en cupcakes van Joke Verduin, Gewichtsconsulente van Herbalife, Ria Potveer,
Anna en Irma geven een miniconcert op zaterdag, ieder heel uur van af 11.00 uur, Van Schagen
kids, Nathalie heeft leuke kinderkleding, pieten mutsen, verjaardag kisten, bekers met tekst etc.,
RSF, Roos maakt mooie foto’s van iedereen en heeft leuke krukjes gemaakt, Mama Mieppie, Miranda heeft weer veel lekkers mee vanuit eigen keuken, Shans, Jette verkoopt heerlijke warme
en mooie sjaals, aparte schoenen en mooie portemonnees, verlichte kerstborden voor binnen en
buiten en houten kerstbomen, Cees en Petra hebben weer iets leuks bedacht.
Kom gezellig bij ons langs. De koffie staat klaar
Groet Petra Reus

Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact
Nog even ter herinnering: op vrijdag 13 november gaan we met het
NOC naar tuincentrum ‘De Boet’. We vragen de mensen die meegaan
om om half 10 bij de kerk aanwezig te zijn, zodat we daar rond 10 uur
kunnen zijn. Veel plezier toegewenst!
De data voor de komende tijd:
13 november 2015 9.30 uur bij de kerk voor een uitje naar de Boet
27 november 2015 17.30 uur maaltijd in het dorpshuis
11 december 2015 10.00 uur koffie drinken op de pastorie
Mary IJdema komt knippen
Janet Wester
Gea Klercq
Riet Beers
Toos Mooij

(5719382)
(5715265)
(5714705)
(5710193)

Tonnie Rozing
(5741684)
Tiny van Stralen
Ria Boekel
(5719919)

U bent van harte welkom!
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v Garage Co Borst BV
v Co Borst Bedrijfswagens
v Airco Service

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

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

Administratiekantoor

DEKKER

Voor sierhekwerk en kennelbouw op maat
Automatische Draai/Schuifpoorten voorzien
van intercom, camera, verlichting e.d.
Tevens voor uw paardenboxen,
hondenkennels & dierenverblijven
Middenweg 598 1704 BS Heerhugowaard
072-5715927 fax 072-5721059 of 06-53716161
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Voor uw:
* bedrijfsadministratie
* belastingzaken
* salarisadministratie
* automatiseringsbegeleiding in- of
exclusief het betalingsverkeer
* algehele bedrijfsadvisering
rticuliere

van pa
Tevens verzorging
aangiftebiljetten

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

KBO Heerhugowaard Noord
Secretariaat: Middenweg 525
Tel: 072-5710193
Kerstprogramma.
Zoals u al in de Nieuwsbrief heeft kunnen lezen kunt u zich vanaf nu
zich opgeven voor de Kerstmiddag van 15 dec.
Het middagprogramma begint met koffie of thee , een glaasje van
het een of ander met een hapje.
En het optreden van “Op Grijze Wijze”
Zij zijn zich nog jong voelende opa’s en brengen een programma van
gezellige kerstliederen gemixt met hun eigen programma.
Met Jose Wolkers van het dorpshuis zijn we er weer in gelukt een lekkere broodmaaltijd samen te
stellen en……nog steeds voor € 20,- p.p. Opgeven kan tot 6 dec.
Als u contant wilt betalen kunt u zich opgeven bij Ans Groot de Eg 27 en Nel Zuurbier Donkereweg 7a
Als u per bank betaald dan graag naar:
Bankrekening no: NL03RABO0326856536 t.n.v. KBO Heerhugowaard -de Noord
i.v.m. veel mensen met dezelfde achternaam graag uw adres +huisnr vermelden.
Als u opgehaald wilt worden kunt u contact opnemen met Ans of Nel.
En vol is vol……
Maar eerst….
Dinsdagavond 10 nov. om 19.30 komt Kees Mol ons vertellen over zijn werkzaamheden bij de
Eerst hulp post van het MCA.
Na de pauze vertelt hij over zijn reis naar Tanzania.
Enige tijd geleden is hij met een groep mensen naar Tanzania geweest om daar o.a. een ziekenhuis
te bouwen. Stof genoeg dus om ons een interessante avond te bezorgen.
Met vriendelijke groet: Truus van den Berg

Intocht Sint Nicolaas in de Noord
Over enkele dagen is het Sint Maarten...
En vlak daarna, op zaterdag 14 november, is alweer de intocht van Sinterklaas in De Noord!
Weer een spannende tijd. De route van de Sint en zijn Pieten is gelukkig al bekend:
De Sint vertrekt om 13.30uur vanaf de familie Mol aan de Hasselaarsweg 10. Vervolgens gaat de
koetsier naar de familie Pronk net om de hoek aan de Middenweg 477 waar even wordt gestopt
en er gelegenheid is Sint de hand te schudden.
Vervolgens zullen ze over de Middenweg doorrijden naar de Plaetmanstraat waar ter hoogte van
het Noordereiland een 2e stop wordt ingelast (rond 14.15uur). Na een ronde over het Noordereiland
via het Groote Geldebosch gaat de Sint via de Bosweg, de Leliehofstraat, de Torenburgstraat en
de Rozenhoutstraat weer naar de Middenweg waar voor de laatste maal wordt gestopt bij de
Doorbraak ter hoogte van de familie van Schagen (rond 14.45uur). De koetsier rijdt hier vandaan
naar het Dorpshuis waar de kinderen de Sint en zijn Pieten rond 15.30uur enthousiast en onder
luid gezang kunnen ontvangen!
Ook dit jaar worden alleen kinderen toegelaten in de zaal van het dorpshuis. Een uitzondering
wordt gemaakt voor ouders met zeer jonge kinderen. Deze ouders mogen met hun kind
plaatsnemen op de hiervoor gereserveerde stoelen. Alle andere ouders kunnen terecht in het
bargedeelte van het Dorpshuis. Tijdens het bezoek worden er liedjes gezongen, een spel gedaan
en is er natuurlijk de mogelijkheid vragen te stellen aan de Sint en zijn Pieten! Daarnaast zullen de
prijzen worden uitgereikt voor de mooiste kleurplaat / puzzel.
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Tussendoor wordt een pauze ingelast waarna de Pieten aan het einde de cadeaus zullen uitdelen!
Rond 16.30 zal het Dorpshuisprogramma afgelopen zijn.

Route intocht Sinterklaas HHW De Noord
VERZOEK AAN IEDEREEN DIE LANGS DE ROUTE WOONT DE VLAG UIT TE HANGEN OM DE SINT
FEESTELIJK TE ONTHALEN.
Kinderen die ook mee willen doen aan de kleurwedstrijd maar die geen kleurplaat hebben
gekregen kunnen deze ophalen bij Dick van Schagen a/d Sterrenboschstraat 8. Daar kunnen ze
ook ingeleverd worden vóór vrijdag 13 november!
Dit feest wordt mede mogelijk gemaakt door sponsoring, hartelijk dank hiervoor!!
Tijdens de intocht zullen er weer foto’s gemaakt worden welke te zien zullen zijn op de website:
www.heerhugowaarddenoord.nl.
Helaas nemen eind van dit seizoen een paar doorgewinterde organisatie leden afscheid van de
werkgroep Jeugd, t.w. Miranda, Cindy, Dave en Sheila. Gelukkig hebben we hier alvast goede
vervanging voor kunnen vinden in de vorm van Lennart Baas, Duco Stam, Marlou Zuurbier en
Arianneke Moraal.
DE WERKGROEP JEUGD
Dick van Schagen, Sheila Versloot, Cindy Blankendaal,
Miranda Beers, Jerry Numan, Jos Pasveer,
Dave Kay en Annemiek Beers.
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Informatie-avond Nieuwbouw de Noord – ...
...dinsdag 10 November bij Bleeker
Geachte bewoners van De Noord, Veenhuizen en het Buitengebied
van Heerhugowaard
Afgelopen zomer heeft u, en uw familie, middels de enquête “Woningbehoefte de Noord” aan kunnen geven wat uw concrete woningbehoefte is voor de aankomende jaren. Door het hoge aantal
ingevulde enquêtes kunnen we de steekproef meer dan representatief noemen!
De resultaten zijn inmiddels door de gemeente HHW verwerkt
tot een analyse van de Enquêteresultaten waarvan een optimaal
bouwprogramma is afgeleid. Dit optimale bouwprogramma zouden we graag willen presenteren tijdens een informatie-avond
bij café Bleeker op dinsdag 10 November om 20:00 uur (zaal open vanaf 19:30 uur).
Naar aanleiding van dit bouwprogramma hebben we ook de volgende stap in werking gezet. Dat
is het proces waarbij de meest geschikte bouwlocaties worden benoemd, geanalyseerd en afgewogen. Ook de resultaten van dit proces zouden we graag bespreken op deze avond.
Dus, voor een ieder die heeft aangegeven binnen nu en 5 jaar (inmiddels 4,5) een woning in de
Noord te willen kopen raden wij aan om zeker te komen naar deze avond op 10 November. Hoe
meer mensen er aanwezig zijn, hoe meer gewicht dit Burgerinitiatief krijgt in de besluitvorming
door de Gemeenteraad en het College van B&W! Immers, de politiek heeft toegezegd mee te werken om alle procedures snel door te laten lopen wanneer wij vanuit de gemeenschap in de Noord
met een duidelijk plan komen. De bal ligt dus bij ons!
Voor verdere details en gang van zaken zullen wij u via het Contact informeren. Wanneer u contact
wilt opnemen met KOMPAS OP DE NOORD 2.0 kan dat via email: marcelvanderloos@gmail.com
(Dorpsraad) of roderigh@hotmail.com (Humulus lupulus)
Met vriendelijke groet!
Kompas Op De Noord 2.0

Nieuws van Veenglas
Over de leveranciers.
Er zijn weer gesprekken geweest met leveranciers waardoor we weer veel extra informatie hebben
en er steeds meer duidelijkheid is over de te verwachten kosten.
Helaas hebben we nog geen definitieve keuze kunnen maken, maar daar wordt aan gewerkt.
Over de huis-aan-huis bezoeken.
Op 20 november is er een bijeenkomst voor een kleine groep vertegenwoordigers uit ons gebied.
Deze “ambassadeurs” zullen in de weken daarna ieder adres gaan bezoeken waarvan de bewoners
niet op de voorlichtingsavond in het Dorpshuis zijn geweest. Het doel is om een zo groot mogelijk
aantal leden te winnen voor de coöperatie-in-oprichting.
Tijdens het bezoek zal zoveel mogelijk informatie worden gedeeld waarna dit ook zal worden
gedeeld via het Zwaantje, het Contact en de website.
Ruud Duin,
namens het bestuur van Veenglas (Ron Peerdeman, René Balvers, Hans van Breugel, Ruud Duin)
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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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Nieuws van Toneelgroep Togido uit Veenhuizen.
Op 14,20 en 21 november om 20.00 uur zal toneelgroep Togido
uit Veenhuizen(gemeente heerhugowaard’ weer haar jaarlijkse
uitvoeringen geven. Dit vindt plaats in dorpshuis t Zwaantje
aan de Kerkweg 30b in Heerhugowaard. De titel van het komische blijspel is: de familie Bale … en zwendel voor beginners.
De entree bedraagt € 7,50 inclusief een kopje thee of koffie.
Korte inhoud:
Het is weer ‘prijs’ in huize Bale. Oma heeft met succes meegedaan aan de play-back-show voor bejaarden als Marlene Dietrich. Vader ruikt het grote geld, werpt zich op als haar manager en sleept
zijn “talent” langs het gehele Nederlandse bejaardentehuizen-circuit, om haar daar minimaal zeven keer per avond op te laten treden. Dochter Petra wil gaan samenwonen met een vijfentwintig
jaar oudere man en dochter Diane is lid geworden is van een sekte. Als de sekte dan tot grote
ergernis van vader, een bijeenkomst in huize Bale organiseert en alle sekteleden zich presenteren,
is het hek van de dam en volgen zich de ontwikkelingen in snel tempo op. En dat leidt natuurlijk
weer tot de bekende spectaculaire taferelen die wij van deze familie gewend zijn.
Rolverdeling
Oma		
Huub Bale
Kitty Bale
Dochter Petra
Dochter Diane
Goeroe		
Anton		
Fiona		
Liesbeth		
Ingrid		

Marian Groot
Ben van Leeuwen
Annet Kroon
Mirea Harlaar
Ilse Wiegman
Alex Kroon
Corney Klaver
Marja Klaver
Tanja Harlaar
Lisa Veenstra

De “Blik op de weg” in De Noord …( 2 nov. 2015)
Beste mensen,
Even na half acht trek ik de deur achter mij dicht en stap de mistige
buitenwereld binnen, maar het zicht is alleszins nog redelijk. Naast
de boerderij van de fam. van Schagen staat een grote wagen, die
binnen enkele ogenblikken de oranje container van zijn afval zal
verlossen. Eén man doet het werk en het karwei is ook binnen enkele ogenblikken gebeurd.
Op de Middenweg tref ik weer de gebruikelijke drukte aan. Auto’s
met allemaal de koplampen aan en jeugdige fietsers met z’n tweeën of drieën naast elkaar. Lekker kwebbelend, of bezig met de bijbehorende smartphone.
Bij de kruising met de Hasselaarseweg ga ik rechtsaf. Vandaag loop ik de noordwest route. Paul,
onze dorpstherapeut, geeft me loyaal voorrang. Met een glimlach begrijpen we elkaar!
Aan de linkerkant zie ik de schoongemaakte sloot. Aan de rechterkant snelt het verkeer. Daartussen probeer ik de rommel mee te nemen en ook een beetje van de ochtend te genieten.
Bij de Noordscharwouderpolderweg steek ik over. Ik hoor de eenden en andere watervogels in het
Apollomeer, maar zien doe ik ze niet.
Wel staat er een oranje hoogwerker, die zeker bedoeld is om de bomen van hun overhangende
takken te ontdoen.
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Ook hier zien de sloten er keurig uit. Het water kan weer doorstromen. Door de mist ontwaar ik het
licht van de kassen. Ja, enige verlichting is nu wel nodig.
Bij het Schoutenbosje ontdoe ik mij van het afval en wandel onder het natte gebladerte door.
Eenden horen mij naderen en vliegen snaterend op. Ik wil het niet, maar verstoor toch een beetje
de rust, die hier heerst.
Zo loop ik over de Westerweg, langs de Roskamsluis en begeef me naar de Waarddijk-Noord, waar
ook de bootjes in mist gehuld liggen. Op een bootje staat “Pas geverfd”, maar dat likje verf moet hij
volgens mij nog krijgen. Even verder hebben vissers, volgens mij, een kleine bijeenkomst gehouden. Ik neem de blikjes en flesjes bier maar mee, want zo kun je dat niet laten liggen. De verhoging
in de weg is inmiddels ook verdwenen. Het ziet er nu weer “glad” uit!
Hier en daar is het riet weggehaald en ik ontdek nu ook de bordjes “ Niedorpervaart”. Weer wat geleerd!
Halverwege worden hondjes uitgelaten op een doodlopend stuk weg. Baasje blij en hondje blij!
Bij de fa. Stoop steek ik de Westerweg over. Er is weinig leven rondom de zaak, dus dan de Laanderweg op, waar de begrafenisauto even inhoudt, omdat er van de andere kant ook een andere
auto nadert. Dan ben ik blij met mijn gemeentejack, dat goed in de mist opvalt!
Op de Middenweg ontmoet ik een vrouw achter een rollator. Het is Mary en zij heeft sinds kort een
nieuwe heup en is dus verplicht iedere dag een stukje te wandelen. Met haar zeven zussen is ze
pas naar Berlijn geweest en dat heeft ze met veel plezier nog kunnen meemaken! Toch vertrouwt
ze me toe, dat ze liever knutselt dan wandelt, maar je hebt niet alles voor het zeggen!
Als ik over het Annaplein loop, slaat de klok half elf. Tijd voor koffie en ik versnel mijn pas nog even!

50 blikjes
26 drinkbakjes				
7 plastic flessen! 17 pk. sigaretten					
3 pk. shag
3 fles

Met vriendelijke groet,
Gerrit van der Krol
De Ploeg 10
tel. 5726170
e-mail: der.van.krol@quicknet.nl
website: www.gerritvanderkrol.nl
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Schrijvenswaard
De kat en de muis
In Bergen woont een muis,
De muis nam snel de benen
die pieste per abuis
en was dus zo verdwenen.
in de drinkbak van de kat van de buren. De kat ging toen het spek
maar zelf consumeren.
De kat was not amused,
wist niet hoe het nu moest
Maar met een grote knal
om het die rot muis te laten bezuren.
zat hij vast in de val
en had geen keus dan
Hij piekerde zich gek
zijn verlies t’ incasseren.
en kocht een stukje spek
om in een muizenval te stoppen.
Nog dagen later
klonk door het huis
De val zat mooi halfvol.
om de flater
De muis kwam uit zijn hol
van de kater
en wilde zijn buik vol gaan proppen.
het geschater
van de muis.
Maar gelukkig nog op tijd
zag hij, tot des katers spijt,
© Jan te Boekhorst
het vuige oogmerk van de traktatie.
Dit inzicht van de muis
was voor de kat een kruis,
zelfs meer nog: een frustratie.
Logeren bij de boer
Een vrouwtjeszebra gaat heel stoer
een week logeren bij de boer,
met onderdak en ook het voer.
Bij aankomst wordt ze voorgesteld,
geen enkel dier blijft onvermeld,
hun taken worden ook verteld.
Een ieder heeft hier dus zijn rol.
De schapen zijn er voor de wol,
de eenden zo maar voor de lol,
de geiten voor de geitenkaas.
Een jonge knecht met voornaam Klaas,
een forse kerel, groot en sterk,
die is er voor het zware werk.
Konijnen zijn er voor de slacht,
maar daarmee wordt tot Kerst gewacht.
De kippen voor de eierleg.
De paarden trekken ploeg en eg
en ook de kar over de weg.
De koeien geven liters melk,
zo is er dus een taak voor elk.

Maar ‘s avonds bij het slapen gaan
blijkt er op stal een dier te staan
dat z’overdag niet heeft ontmoet.
Ze kijkt in ‘t duister nog eens goed.
Een jonge hengst blijkt het te zijn.
“Ik heb gezelschap, dat is fijn.”
denkt ze en timide vraagt zij:
“Wat is uw taak op de boerderij?”
De dekhengst naast haar hinnikt luid
en zegt tot haar verbaasde snuit:
“Dat merk je als de staldeur sluit,
maar trek eerst eens je pyjama uit.”
© Jan te Boekhorst
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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

WIJ HEBBEN PLAATS
VOOR EEN
PART-TIME
BEDIENINGSMEDEWERKSTER
2 A 3 DAGEN PER WEEK
LIEFST MET
HORECA-OPLEIDING EN
RESTAURANTERVARING
WERKTIJDEN VOORAL IN DE
AVOND EN WEEKENDEN
EN

GER BRUIN

EEN SOUS-CHEF /
ZELFSTANDIG WERKEND KOK

GARAGE / LPG INBOUW

FULL-TIME
MET OPLEIDING EN ERVARING

- 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
28

STUUR JE CV NAAR
INFO @THEIRISHCOTTAGE.NL
OF BEL : 0226 - 421486

ZIE ONZE WEBSITE VOOR
INFORMATIE OVER HET BEDRIJF
WWW.THEIRISHCOTTAGE.NL
VERLAAT 4 1734 JN OUDE NIEDORP

Beste dorpsgenoten en muziekliefhebbers,
Zoals er uit vele reacties blijkt, heersen er nog al wat vragen onder de
dorpsgenoten over het uitblijven van Annapop. Zonder uitzondering baalt
een ieder dat de jeugd geen podium heeft gekregen om haar talent ten
toneel te kunnen brengen en nog belangrijker verder ontwikkelen. Wij zijn
er namelijk van overtuigd dat De Noord niets onderdoet voor Volendam
op dit gebied.
De reden van het uitblijven van Annapop komt om in Volendamse muziektermen te praten door de “one way wind” in het huidige bestuur. Juist het
huidige bestuur zit vol met mannen van de praktijk en wijkunnen op dat
niveau alles geregeld krijgen. Als uitvoerend comité een groep waar we trots op zijn, maar dit is
niet genoeg gebleken.
Annapop heeft een frisse wind nodig en behoefte aan organisatorisch toptalent(en) om haar
voortbestaan te kunnen waarborgen. Wij zoeken een bestuurder pur sang die voldoening heeft
in het aansturen van een groep overenthousiaste handige Annapoppers en contacten kan onderhouden met de gemeente en andere organisaties.
Wij beseffen dat we heel wat vragen en hopen dat er iemand opstaat die ons aan kan vullen en het
voortbestaan en de ontwikkeling van het Noordendse talent als levensmotto heeft.
Bent of kent u iemand die deze kwaliteiten bevat en tijd beschikbaar heeft om zijn of haar beste
beentje voor te zetten dan horen wij dat graag.
U kunt een mail sturen naar ikwordvoorzittervanannapop@gmail.com.
Met grote dank het bestuur van Annapop

Informatie start leesgroepen filosofie en geschiedenis
Op dinsdag 24 november worden er informatiebijeenkomsten gehouden in Bibliotheek Kennemerwaard, vestiging Heerhugowaard, voor de oprichting van een leesgroep filosofie en een leesgroep
geschiedenis. Het initiatief komt van de landelijke organisatie Senia, samen met de bibliotheek.
Senia-leesgroepen bespreken 6 à 7 boeken per jaar. De boeken worden besproken aan de hand
van leeswijzers met achtergrondinformatie en discussievragen die het gesprek in de leesgroep
houvast bieden. Meer informatie over de werkwijze is te vinden op www.senia.nl
Informatiebijeenkomst leesgroep filosofie 24 november 10:00
De leesgroep filosofie maakt een keuze uit een door deskundigen samengestelde boekenlijst over
uiteenlopende filosofische thema’s, zie www.senia.nl/filosofie
Informatiebijeenkomst leesgroep geschiedenis 24 november 11:30 uur
De leesgroep maakt een keuze uit een gevarieerde boekenlijst, opgesteld door historici. De lijst
bevat boeken over historische thema’s, van de vroege oudheid tot de geschiedenis van de 20e
eeuw, zie www.senia.nl/geschiedenis
Praktische informatie
Wie belangstelling heeft is welkom op 24 november in Bibliotheek Kennemerwaard, vestiging
Heerhugowaard, Parelhof 1a, Heerhugowaard. Hebt u wel belangstelling maar bent u op 24 november verhinderd dan kunt u contact opnemen met Stichting Senia, tel.0570-562656 of via
info@senia.nl
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ONAFHANKELIJK ADVIES
HOEKSTRA & VAN ECK
FULL COLOR
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Bibliotheek Kennemerwaard genomineerd voor IVI Award
Kinderen bouwen bruggen
Het project is ontwikkeld in verband met de komst van een AZC in Heerhugowaard. Kinderen
van ongeveer 9 tot en met 12 jaar gaan in de bibliotheek aan de gang met de thema’s sport, spel,
muziek en voedsel. Groepjes van zes buitenlandse kinderen worden gekoppeld aan zes Nederlandse leeftijdsgenootjes met twee volwassenen. De kinderen gaan tijdens 10 bijeenkomsten in
tweetallen op onderzoek uit binnen de bibliotheek. Zoeken informatie op en wisselen die uit zodat ze leren van elkaars cultuur. Eén van de onderdelen is het bouwen van een da Vinci Brug. Een
terugkerend item bij ieder bezoek is het bouwen aan een tweetalig picto-woordenboek. Na afloop
wordt het picto-woordenboek aan alle buitenlandse kinderen meegegeven.
Stemmen
Op iviaward.nl kunt u uw stem uitbrengen voorzien van een korte motivatie. Op deze website
vindt u een compleet overzicht van alle genomineerden.
Spreekt het project u aan? Schroom dan niet. Steun ons en breng uw stem uit.

Geslaagd biljarttoernooi in het Noorderend.
De afgelopen week is het grote biljarttoernooi van de Noord/Veenhuizen gespeeld in sporthal
Noorderend. Dit toernooi was voortreffelijk georganiseerd door biljartclub de Vriendschap. Met
65 deelnemers werd er op 3 biljarts de hele week gestreden om de ereplaatsen. Het was een uitermate geslaagd toernooi waarbij het ook na de wedstrijden een gezellig samenzijn was aan de bar.
Nu ik dit stukje schrijf zijn de 4-tallen alweer begonnen aan hun wedstrijdenreeks. Ook hier wordt
weer met plezier om de punten gestreden.
Afgelopen weken zijn ook de eerste handbalwedstrijden weer gespeeld in de sporthal. Met name
de wedstrijden van de F-Jeugd, op de kleine veldjes was erg leuk om te zien.
Aan het einde van het jaar zal het Champagnetoernooi voor de tennissers ook weer gaan plaatsvinden en in het volgende contact zullen we hier meer over melden, zodat iedereen zich vroegtijdig kan aanmelden.
Op de maandagen 9, 16 en 23 november bestaat er de mogelijkheid om vrij te biljarten. Deze
dagen kan er gespeeld worden van 13.00 – 18.00 uur.
Als er nog bedrijven zijn die een bedrijfsvoetbal, handbal of tennistoernooi willen organiseren
neem dan contact op met het Noorderend, om te kijken wat de mogelijkheden zijn.
Henk Brinkmann 06 21 11 62 93 of briza@imbuko.eu
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Biljarttoernooi De Noord/Veenhuizen
Van 26 tot en met 31 oktober heeft het biljarttoernooi De Noord/Veenhuizen plaatsgevonden in de
sport- en tennishal Noorderend. Er hadden zich 70 leden en oud-leden van de 8 biljartverenigingen
opgegeven. Jammer genoeg moesten 5 leden zich wegens ziekte afmelden. Dit was voor de
organisatie niet het enige probleem.
Op 24 september werd bekend gemaakt dat het Noorderend op 1 oktober gesloten zou worden. Dit
kwam voor de organisatie als een complete verrassing. Halverwege de maand september was de
toernooi-week nog afgesproken. Het alternatief zou worden dat in de eerste week van november
het toernooi in het Dorpshuis van Veenhuizen zou kunnen plaatsvinden. Maar in De Noord liet
men het er niet bij zitten en zo kon voor dit seizoen Noorderend gebruikt blijven worden en er
wordt gepoogd om de sport- en tennishal blijvend open te houden. Eén van de drijvende krachten
achter deze reddingsactie is Peter Bleeker en die was nu toevallig belast met de organisatie van
het biljarttoernooi. We konden daardoor gewoon de toernooiweek in Noorderend blijven houden.
Het beheer van Noorderend was overgenomen door Henk Brinkman en zijn vrouw.
Op 26 oktober ging het toernooi van start met toen nog 70 deelnemers, maar al gauw kwamen de
afmeldingen wegens ziekte.
Door de organisatie is er toen een groep, die ´s middags zou biljarten uitgehaald. Drie van de
vijf leden van die groep gingen naar verschillende groepen ´s avonds spelen en de andere twee
konden in de middaggroepen verdeeld worden. Sommige spelers hadden zich geheel ingesteld op
het spelen tegen een speciale tegenspeler, maar die was dan uit de groep verdwenen. Sommigen
hebben daardoor natuurlijk een slechter toernooi gespeeld, terwijl anderen daar “misbruik” van
hebben gemaakt door veel beter te gaan spelen.
Nadat alle groepswedstrijden waren gespeeld, bleven er 13 groepswinnaars over, die op
zaterdagmiddag mochten gaan strijden voor de ereplaatsen in hun categorie. Van de 8 clubs die
meededen waren er twee, die op zaterdagmiddag niet mee mochten doen. Als organisatie hoop
je dat iedere vereniging op zaterdagmiddag mee mag doen om voor de prijzen te spelen, maar
soms zit het wel erg tegen. Ik wil hier één speler benoemen en dat is Jaap Bleeker van BZN, die het
het gehele toernooi heeft weten te presteren om de meeste ballen keurig achter de derde bal om
te spelen. Wel een mooi gezicht met veel àààh´s en ôôôh´s, maar de carambole die je wenste te
maken is weer mislukt.
Aangezien één van de deelnemers voor de vrijdagavond zich wegens ziekte moest afmelden,
werd zijn plaats ingenomen door de beheerder van Noorderend, Henk, die al een hele tijd niet
meer had gebiljart. In de eerste partij, die hij moest spelen verloor hij, maar de tweede partij wist
hij wel te winnen en vooral de serie van 19 caramboles oogstte alle lof van de omstanders. In de
allerlaatste partij op vrijdagavond is tevens de langste partij van het toernooi gespeeld. Het werd
op het center court gespeeld, op het biljart dat volgens sommigen niet het beste biljart was van
de drie. Maar dat de partij zo lang duurde lag niet aan het biljart. De naam van de speler, die ik om
privacy-redenen niet mag noemen, maar de schrijver van dit stuk is, bleek er op dat moment niets
van te kunnen. Zelfs de gemakkelijkste ballen wist hij te missen. We zullen het er maar op houden
dat het late uur van spelen hem parten heeft gespeeld. Zijn tegenstander was natuurlijk de klos
van zijn gepruts. Gelukkig waren de spelers op zaterdagmiddag beter op dreef. Er moest door
iedere speler in de voorronde twee partijen gespeeld worden. In de eerste ronde was de langste
partij 17 beurten en in de tweede ronde waren dat er 18. Voor de derde en vierde plaats waren er
maximaal 23 beurten nodig, maar Nico Buter vond dat je ook wel in 9 beurten een derde plaats
veilig kunt stellen.
De strijd om de eerste plaats was in categorie C al in 16 beurten beslist en in categorie B was de
kampioen in 17 beurten bekend. De categorie A, de categorie met de sterkste biljarters, dacht daar
heel anders over. Na 23 beurten wisten ze remise te spelen. Theo van Schagen, die na 21 beurten
op 10 van de 20 caramboles stond en normaal gesproken in kansloze positie was, wist in de 23e
beurt een serie van 10 caramboles te maken, waarna Wil Groenland in de nabeurt een serie van 3
caramboles maakte. De partij moest over en toen liet Wil Groenland zich niet verrassen en won de
partij in 16 beurten.
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De uitslag is: Categorie A:				
Categorie B:
		1.
Wil Groenland			1.
Paul Hoogland
		
2.
Theo van Schagen		
2.
Gerard van Langen
		3.
Nico Buter			3.
Pé Botman
		
4.
Gabien Bakkum		
4.
Gerard Buren
							5.
Anton de Wit
		
Categorie C:
		
1.
Wim Borst
		
2.
Jos Stam
		
3.
Jos Groot
		
4.
Piet Mooij
De voorzitter van de organiserende vereniging De Vriendschap, Hans Bleeker, bedankte de
organisatie en overhandigde de bekers aan de spelers. De beker voor de beste club ging naar
Noh Heui, die 103,98 procent had gespeeld en daarmee troefden ze Pomerans-donderdag af, die
103,54 procent had gespeeld. De percentages van de andere clubs zijn:
UVO			98,34		Pomerans-dinsdag 97,81
De Vriendschap
97,63		ZBGG			94,57
WNW			90,17		BZN			81,26
Als laatste wilde Piet Mooij het woord om speciaal de organisatie en het beheer van Noorderend te
bedanken voor het mooie toernooi en de gezellige sfeer. Hij maakte ook bekend dat volgend jaar
het toernooi in het Dorpshuis van Veenhuizen zal plaatsvinden.
Ab Klomp

Voortbestaan Sporthal Noorderend
Ja, dat was nog eens nieuws, een ruime maand geleden. Als een donderslag bij heldere hemel
bleek het contract met de vorige beheerder van de sporthal (Jennifer Bergsma) opgezegd te zijn.
Resultaat zou dan zijn: een dichte sporthal. Gelukkig stond daar een Noordendse weldoener op
(Pé Bleeker) die bereid was om via een financiële injectie de sporthal in ieder geval tot het eind
van het winterseizoen open te houden. En ook was daar een zeer enthousiaste nieuwe beheerder
(Henk Brinkmann) die de dagelijkse gang van zaken voor zijn rekening wilde nemen.
Maar ja, dan daarna natuurlijk, na afloop van dit seizoen. Wij hebben direct aan het college van
Heerhugowaard gevraagd hoe zij er in stonden, of ze ook van mening zijn dat er in De Noord een
sporthal dient te staan. In particuliere handen, of als dat niet lukt, in gemeentelijk bezit. In het
zuidelijk deel van de gemeente zijn immers bijna alle sporthallen al van de gemeente.
Het antwoord is nogal ontluisterend. Want, zo gaf het college aan, in Heerhugowaard zijn
meerdere plekken waar zaalsporten kunnen plaatsvinden - met als voorbeeld de nieuwe sporthal
in de Draai. Nu kwam ook vorige week uit dat die al tot zijn nok vol zit met gegadigden, dus sterk
is dat voorbeeld niet. Behalve dat dat ook nog eens kilometers hier vandaan is, en daar komt nog
zo’n vreemd antwoord van het college om de hoek kijken.
Want, zo stelt men: “Het is bekend dat het voor sportbeoefening binnenshuis heel gebruikelijk is
voor wedstrijden en trainingen enige afstand af te leggen”. Juist ja, ziet u het al voor u, dat kinderen
voor hun training naar ‘t Centrum of Langedijk fietsen?
U begrijpt, het laatste woord is hierover nog niet gezegd. Het college vindt dat het geen probleem
hoeft te zijn voor De Noord als er hier geen sporthal meer staat. Daar zijn wij, en ik denk van velen
met ons, het toch heel beslist niet mee eens.
Jos Beers,
Burgerbelang
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Nieuws van Hugo Girls
Het nieuwste en dus jongste F-team, de F3, is inmiddels ook met de
competitie begonnen. Na de zomer zijn ze begonnen met trainen en
tijdens het minihandbaltoernooi in ’t Veld zijn de eerste wedstrijden
gespeeld en nu is dan de eerste competitiewedstrijd gespeeld. En
ze mochten meteen aardig ver weg, namelijk naar DWOW. Maar het
ging goed. Pas op 21 november om 12.30 uur spelen ze de eerste
thuiswedstrijd. Ze kunnen dus eerst nog even uit oefenen voordat in
‘t Noorderend hun kunsten te bewonderen zijn.
De andere twee F-teams speelden afgelopen zaterdag hun eerste
wedstrijd in Noorderend en nog wel tegelijk. Henk had het veld keurig
klaargemaakt met schilderstape. Dank je wel Henk! Doordat de twee
wedstrijden tegelijk waren, was het een gezellige drukte. Het was nog wel even puzzelen met zitplaatsen voor het publiek maar als het goed is komen er nog wat bankjes bij, want ze hebben natuurlijk altijd
lekker veel publiek mee en de tribunes kunnen niet echt naast de velden worden neergezet.
Deze week is er weer overleg over de toekomst van onze veldaccommodatie in het Gemeentehuis
met mensen van de gemeente en Hugo Boys. Als er meer informatie is dan zal dit worden gemeld.
Veel succes iedereen.

Het bestuur

HOOFDSPONSORS
Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg
			Piet Oudeman Transport
JEUGDSPONSOR

Kalanchoëkwekerij Slijkerman

Hugo Girls jarigen
Iza Drenth
12-nov Marlou Oudeman 13-nov
Irma Kuilboer
13-nov Jolijn Brouwer
14-nov
Isa Groot		
16-nov
25 oktober - Tonegido 1 – Hugo Girls 1
Het zaalseizoen is weer begonnen. Het team van Hugo Girls en de trainer hadden er zin in!
Twee weken geleden werd er op het veld ook al tegen elkaar gespeeld. Toen wonnen we met 1
punt verschil. Deze wedstrijd lag nog vers in het geheugen. Er werden vooraf duidelijke afspraken
gemaakt en we begonnen de wedstrijd gelijk fel. Het resulteerde direct in een voorsprong tot 0-7.
Tonegido had geen antwoord op de verdediging en de afwisselende aanvallen van Hugo Girls.
Hier en daar werd er flink aan de noodrem getrokken en was het verdedigingswerk van Tonegido
niet altijd correct. Het resulteerde in de gehele wedstrijd op een flink aantal penalty’s en tijdstraffen.
De ruststand was 9-15 in het voordeel van Hugo Girls.
In de tweede helft was het beeld van de wedstrijd niet veel anders. Hugo Girls bleef afwisselend
spelen en er werd gescoord via verschillende speelsters. Tonegido bleef op achterstand staan.
Er werd geconcentreerd gespeeld en technisch was Hugo Girls beter. Het resulteerde in een eindstand van 19-29 voor Hugo Girls. Een verdiende overwinning!
F2 Hugo Girls tegen DWOW
we moesten tegen .d.w.o.w
we moesten voor het irst tegen jonges en de eerste wetstrijt in de sportzaal.
Het was een leuke wetstrijt
We haden wel verloren maar ja
Het is belangerijker dat je mee doet
Ik mogt daarna nog een wetstrijt spelen met F3
Maar helaas ook niet gewone
En het stont 4-11
Er waren lijnen die ik niet uit elkaar kon houden
Groeten Floor van F2
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Herfstkeezen 30 oktober
Vrijdag 30 oktober stond het herfstkeezen op het programma. Het Rondeel was aangekleed met
lichtjes en allerlei Halloween versiering. Tegen 20.00 uur begon het Rondeel vol te stromen. Er waren veel vertrouwde gezichten, maar ook een paar nieuwe deelnemers. Om 20.00 uur gingen we
van start. Na de elke ronde werd er doorgeschoven naar een andere tafel. Na vier rondes werden
de punten geteld. Nel kwam met de uitslag. De eerste plaats was voor Susan Buter met 57 punten!
Susan kreeg een lekkere fles wijn en werd gekroond tot Herfstkeezkampioen van Hugo Girls. Waar
winnaars zijn, zijn ook verliezers. Deze keer was het de eer aan Kees Oudeman om de poedelprijs
in ontvangst te nemen. Hij kan thuis genieten van een lekker bakkie troost.
Tenslotte werden er lootjes voor de loterij verkocht. De bar stond vol mooie prijzen en de pompoensoepen, kalebassen en andere prijzen werden door de winnaars mee naar huis genomen.
Het was weer een geslaagde en gezellige avond. Iedereen bedankt voor de komst. De volgende
keer is op vrijdag 22 januari. Dan gaan we Winterkeezen. Graag tot dan!
Nel, Irma en Jella
Sportlinked app nu voor iedereen, ook voor toeschouwers
Vanaf dit seizoen wordt het digitaal wedstrijdformulier gebruikt door coaches en scheidsrechters.
Vanaf nu is het ook mogelijk om als toeschouwer, ouders, familie en/of vrienden in te loggen en
teams of personen te volgen. Hiervoor is alleen een emailregistratie nodig. De app is dus niet alleen
voor spelers, coaches en officials, maar ook voor iedereen die een of meerdere teams wil volgen.
Je kunt dan namelijk alle informatie over de teams (uitslagen, programma en standen, adres
en route accommodatie) in de app vinden. Om hier gebruik van te kunnen maken, heb je de
Sportlinked app nodig. Deze app kun je installeren op je smartphone of tablet.
Hoe installeer ik de Sportlinked app?
·
Zoek de app Sportlinked op in de Playstore of Appstore en download de app
·
Nadat de app is geïnstalleerd, open je deze en klik je op Registreren
·
Voer je mailadres in
·
Voer een (zelfbedacht) wachtwoord in
·
Er wordt een mail gestuurd naar het mailadres: klik hierin de activitatiecode aan
·
Klik vervolgens in de app op Inloggen.
·
Hoe log ik in op de Sportlinked app als lid, coach of scheidsrechter?
·
Vul de volgende gegevens in:
o
achternaam (zonder tussenvoegsel(s))
o
geboortedatum
·
Klik op het NHV-logo
·
Evt. relatiecode bijv. (ZZ123ZZ) (of scheidsrechterscode) bij leden
·
Klik op Koppelen
Handbalster van de week
Anouk Duijn
Lynn Snoek

Zondag 8 november
bij de wedstrijd : Hugo Girls –A&O
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Handbalster van de week
Sofie Kavelaar

Zondag 22 november
bij de wedstrijd : Hugo Girls – Graftdijk
Schoonmaken van ’t Rondeel
16/11 – 18/11
Dames 1
14/12 – 16/12
Dames 2
Schoonmaken sporthal
Datum
Week Wie
10-11-15
46
Handbal - Dames 3
28-11-15
49
WIE MELDT ZICH AAN?!
15-12-15
51
Handbal - Recreanten 1
29-12-15
53
Handbal – Recreanten 2
		
Puinhoop dames
23-01-16
3
WIE MELDT ZICH AAN?!
2-02-16
5
Handbal – volgt
16-02-16
7
Handbal – volgt
27-02-`16
9
WIE MELDT ZICH AAN?!
8-3-2016
11
Handbal - volgt
Uitslagen 19 tm 25 oktober			
Dames 1		
Tonegido DS1
Hugo Girls DS1
Dames 3		
Kleine Sluis DS2 Hugo Girls DS3
A1		
Con Zelo DA1
Hugo Girls DA1
A2		
Lacom ‘91 DA2 Hugo Girls DA2
B1		
Tonegido DB1# Hugo Girls DB1
B2		
Hugo Girls DB2 Des DB1		
C1		
Lacom ‘91 DC1# Hugo Girls DC1
C2		
Tornado DC3
Hugo Girls DC2
D1		
Tornado D1
Hugo Girls D1#
E1		
Hugo Girls E1
HCV ‘90 E1
E2		
Hugo Girls E2
KSV E2#		
F1		
Lacom ‘91 F1
Hugo Girls F1
F2		
Dwow F2
Hugo Girls F2
F3		
D.W.O.W. F1#
Hugo Girls F3
Recreanten 1
Geel Zwart DR5 Hugo Girls DR1
Recreanten 2
Geel Zwart DR3 Hugo Girls DR2

kldk /toilet laag
x
grote schoonmaak
x
x
kantine
grote schoonmaak
x
x
grote schoonmaak
x

kldk/toilet hoog
x
x
x
x
x
x

				
19
29		
17
18		
24
14		
12
12		
10
18		
22
14		
14
8		
16
11		
17
9		
6
7		
3
6		
7
2		
8
5		
11
4		
13
9		
11
9		
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Uitslagen 26 oktober tm 01 november			
Dames 3		
Hugo Girls DS3 VZV DS3		
15
A2		
Hugo Girls DA2 DTS ‘48 DA1
12
B2		
Dynamo DB1
Hugo Girls DB2 16
C1		
Hugo Girls DC1 Graftdijk DC1
18
D1		
Hugo Girls D1# SSV D1#		
13
D2		
Hugo Girls D2
Graftdijk D2
7
E1		
Blinkert E1
Hugo Girls E1
10
E2		
Wijk aan Zee E1# Hugo Girls E2
18
F1		
Hugo Girls F1
Tornado F1
18
F2		
Hugo Girls F2
Zap F3		
7

				
15		
17		
12		
2		
5		
15		
9		
4		
4		
10		

PROGRAMMA ZATERDAG 07 NOVEMBER T/M VRIJDAG 13 NOVEMBER (ZAAL)			
		
AANW./
TEAM DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV. VERTR. RES.SH.
DAMES 1 8-nov HG DS1-A & O DS1
Noorderend
13:00 12:30 -----DAMES 2
VRIJ
		
		
DAMES 3 7-nov HG DS3-Zwaluwen K DS1
Noorderend
19:40 19:10 -----A1
8-nov SEW DA2-HG DA1
Opgang, de
17:40 16:40 RES.SH.
A2
8-nov Lacom ‘91 DA2-HG DA2
Geestmerambacht 14:15 13:30 -----B1
8-nov J.H.C. DB2#-HG DB1
Sport aan Zee
14:45 13:45 -----B2
8-nov HG DB2-S.S.V. DB2
Noorderend
12:00 11:30 -----C1
8-nov Tornado DC2-HG DC1
Alkmaar Noord
11:40 10:40 -----C2
7-nov Kleine Ss/Wieringerw DC2-HG DC2 Veerburg, de
15:00 14:00 -----D1
7-nov DSS D2-HG D1#
Waterakkers, de
14:15 13:15 -----D2
7-nov Tornado D2-HG D2
Waardergolf
14:55 14:15 -----E1
VRIJ
		
		
E2
VRIJ
		
		
F1
7-nov Vrone F1-HG F1
Geestmerambacht 10:30 9:45
-----F2
VRIJ
		
		
F3
7-nov Tornado F2-HG F3
Waardergolf
12:30 11:50
RECR. 1 9-nov Kleine Sluis DR1-HG DR1
Multitreffer, de
21:00 20:00 -----RECR. 2 9-nov Niedorp DR2-HG DR2
Niedorphal
19:00 18:15 -----WIJZIGING:
Zat 7 nov: Vrone - F1 in Geestmerambacht (ipv De Oostwal)				
		
Zat 7 nov: Kleine Sluis/Wwaard - C2 om 15.00 uur (ipv 14.00 uur)				
				
PROGRAMMA ZATERDAG 14 NOVEMBER T/M VRIJDAG 20 NOVEMBER (ZAAL)			
DAMES 1 15-nov C.S.V. Handbal DS1-HG DS1
Bloemen, de
14:05 13:05 -----DAMES 2 15-nov HG DS2-Vrone DS1
Noorderend
14:30 14:00 -----DAMES 3 14-nov HG DS3-Schagen DS3
Weijver, de
20:00 19:15 -----A1
15-nov HG DA1-Spartanen DA1
Noorderend
13:15 12:45 -----A2
15-nov Graftdijk DA1-HG DA2
Oosterven, de
11:00 10:00 RES.SH.
B1
15-nov HG DB1-Geel Zwart DB2
Noorderend
12:15 11:45 -----B2
15-nov HG DB2-Tornado DB1#
Noorderend
11:15 10:45 -----C1
VRIJ
C2
15-nov HG DC2-HVS/Petten DC1
Noorderend
10:15 9:45
-----D1
15-nov HG D1#-Vrone D1#
Noorderend
9:30 9:00
-----D2
15-nov De Blinkert D1-HG D2
R.v.d.Geesthal
11:00 9:45
RES.SH.
E1
14-nov HG E1-Lacom ‘91 E1#
Noorderend
10:50 10:20 -----E2
14-nov HG E2-Lacom ‘91 E2
Noorderend
10:00 9:30
-----F1
VRIJ
F2
14-nov J.H.C. F2-HG F2
Sport aan Zee
9:00 8:00
-----F3
VRIJ
RECR. 1 17-nov HG DR1-Schagen DR1
Noorderend
21:00 20:30 -----RECR. 2
VRIJ
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PROGRAMMA ZATERDAG 21 NOVEMBER T/M VRIJDAG 27 NOVEMBER (ZAAL)			
		
AANW./
TEAM DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV. VERTR. RES.SH.
DAMES 1 22-nov HG DS1-Graftdijk DS1
Niedorphal
13:10 12:10 -----DAMES 2 21-nov Schagen DS2-HG DS2
Spartahal, de
20:10 19:10 -----DAMES 3 21-nov C.S.V. Handbal DS3-HG DS3
Bloemen, de
18:45 17:45 -----A1
22-nov Dynamo DA1-HG DA1
De Mijse
12:55 11:55 -----A2
22-nov HG DA2-Sporting S DA1
Niedorphal
12:00 11:15 -----B1
22-nov Kleine Sl/Wieringerw DB2-HG DB1 Veerburg, de
13:10 12:10 -----B2
22-nov Zwaluwen K DB1-HG DB2
Niedorphal
11:00 10:15 -----C1
21-nov HG DC1-C.S.V. Handbal DC1
Noorderend
14:00 13:30 -----C2
22-nov Meervogels’60 DC1-HG DC2
Lelie, de
13:45 12:45 -----D1
22-nov Meervogels D1#-HG D1#
Lelie, de
11:35 10:35 -----D2
21-nov HG D2-Berdos D1#
Noorderend
13:15 12:45 -----E1
22-nov Graftdijk E1-HG E1
Oosterven, de
10:50 9:50
RES.SH.
E2
VRIJ
F1
21-nov HG F1-Berdos F1
Noorderend
11:45 11:15 -----F2
21-nov HG F2-H.V.S. F1
Noorderend
11:45 11:15 -----F3
21-nov HG F3-VZV F3
Noorderend
12:30 12:00
RECR. 1 26-nov Con Zelo DR1-HG DR1
Harenkarspelhal 20:00 19:00 -----RECR. 2
VRIJ
						
WIJZIGING:
Zon 22 nov: A2-Sporting S om 12.00 uur in Niedorphal (ipv 21 nov Noorderend)
		
Zon 22 nov: Dames 1-Graftdijk om 13.10 uur in Niedorphal (ipv 21 nov Noorderend)
						
ZAALDIENSTEN ‘T NOORDEREND				CONTROLE
8-nov		
Noorderend
11.45-14.15
Mieke Kroon+Lisan Reus			
Simone Drenth
						
14-nov		
Noorderend
09.45-12.00
Senna van Schagen + ouders E2 en E1
						
15-nov		
Noorderend
09.15-11.15
Bo Bleeker+Britt Stoop			
Ingrid Commandeur
11.15-13.15
Nienke vd Burg+Melanie van Diepen
13.15-15.45
Jonna Spek+Roos Snel
						
21-nov		
Noorderend
13.00-15.00
Inde Groot+ouders D2 en C1
						
28-nov		
Noorderend
12.30-14.45
Isa Zuurbier+ouders E2 en E1
						
29-nov		
Noorderend
09.45-12.00
Charelle Oudeman+Janine Oudeman
Déanne Molenaar
12.00-14.10
Carin Dekker+Irma Nauta
14.10-15.30
Kirsten Zijp+Isa Groot
						
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
14.00-15.15
Jet vd Berg+ Deni Westmeyer
						
19-dec		
Noorderend
18.15-20.45
A2 en Dames 3
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20-dec		
Noorderend
09.45-11.00
Iris Borst + ouders C2		
Ingrid Commandeur
11.00-13.00
Sanne Smit+Jolijn Brouwer
						
ALS JE VERHINDERD BENT, RUIL DAN MET IEMAND UIT JOUW OF EVENTUEEL EEN ANDER TEAM, EN
GEEF DIT DAN DOOR AAN INGRID COMMANDEUR
Wie fluiten er en wanneer?
						
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
AANV SCHEIDRECHTER
DAMES 3 7-nov
HG DS3-Zwaluwen K DS1
19:40 ?
B2
8-nov
HG DB2-S.S.V. DB2
12:00 Karin Oudeman
DAMES 1 8-nov
HG DS1-A & O DS1
13:00 Joyce/Pascal
E2
14-nov HG E2-Lacom ‘91 E2
10:00 Ineke Schot
E1
14-nov HG E1-Lacom ‘91 E1#
10:50 Lisa Dekker
DAMES 3 14-nov HG DS3-Schagen DS3
20:00 Joyce/Pascal Weijver, de
D1
15-nov HG D1#-Vrone D1#
9:30
Bente Zuurbier-Evi Blankendaal
C2
15-nov HG DC2-HVS/Petten DC1
10:15 Bente Zuurbier-Evi Blankendaal
B2
15-nov HG DB2-Tornado DB1#
11:15 Esmee Mooij
B1
15-nov HG DB1-Geel Zwart DB2
12:15 Nel Borst
A1
15-nov HG DA1-Spartanen DA1
13:15 Karin Oudeman
DAMES 2 15-nov HG DS2-Vrone DS1
14:30 Joyce/Pascal
RECR. 1 17-nov HG DR1-Schagen DR1
21:00 Monique Beemsterboer
F1
21-nov HG F1-Berdos F1
11:45 cursus
F2
21-nov HG F2-H.V.S. F1
11:45 cursus
F3
21-nov HG F3-VZV F3
12:30 cursus
D2
21-nov HG D2-Berdos D1#
13:15 Ineke Schot-Lisa Dekker
C1
21-nov HG DC1-C.S.V. Handbal DC1 14:00 Ineke Schot-Lisa Dekker
A2
22-nov HG DA2-Sporting S DA1
12:00 Nel Borst
Niedorphal
DAMES 1 22-nov HG DS1-Graftdijk DS1
13:10 bond
Niedorphal
E2
28-nov HG E2-Tornado E1
12:45 Lindsey Snoek-Sen Kuilboer
E1
28-nov HG E1-Vrone E1
13:40 Lindsey Snoek-Sen Kuilboer
C2
29-nov HG DC2-Zwaluwen K DC1
10:00 Romy Snoek
B2
29-nov HG DB2-Vrone DB3
11:00 Nel Borst
B1
29-nov HG DB1-H.V.S. DB1
12:00
DAMES 1 29-nov HG DS1-J.H.C. DS1
13:00 bond
DAMES 2 29-nov HG DS2-Tornado DS3
14:10 Joyce/Pascal
RECR. 1 1-dec
HG DR-Tonegido DR1
20:00 Karin Oudeman
Waardergolf
RECR. 2 1-dec
HG DR2-Tornado DR2
21:00 Monique Beemsterboer
DAMES 1 6-dec
HG DS1-J.H.C. DS1
13:00 Joyce/Pascal
E1
13-dec HG E1-S.C. Dynamo E1
10:00 Bregje de Wit-Pien vd Berg
E2
13-dec HG E2-S.C. Dynamo E2
10:50 Bregje de Wit-Pien vd Berg
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
RECR. 2 15-dec HG DR2-KSV DR1
21:00 Monique Beemsterboer
F2
19-dec HG F2-Dynamo F3
13:00 cursus
F3
19-dec HG F3-Hollandia T F3
13:00 cursus
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
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Sint en zijn Pieten
Sint en zijn Pieten komen bijna weer naar ons land.
Dus kantoorpiet Irma, heeft haar agenda alweer bij de hand..
Bel 5744317 voor een bezoekje van de Sint,
of alleen zijn pieten.
Groot of klein, zal daar van genieten!!

Hugo Boys seizoen 2015-2016
Van de bestuurstafel
De contributie bedragen worden deze maand geïncasseerd.
Voor 15 november zal dit plaatsvinden.
Afgelopen dinsdag heeft de eerste bespreking met de Gemeente plaatsgevonden over de plannen voor gezamenlijke huisvesting van Hugo Boys en
Hugo Girls. Zodra er ontwikkelingen zijn zullen wij de leden informeren
Afgelopen zaterdag zijn de reclameborden rondom het A-veld weer gereinigd en zijn de borden
van een aantal sponsors verwijderd ivm beëindiging van het sponsorcontract.
Tijdens de week van de scheidsrechter (3 tot 11 oktober) zijn alle clubscheidsrechters van onze
vereniging in het zonnetje gezet middels een boeketje bloemen.
Het 3e elftal van onze vereniging hebben wij helaas uit de competitie moeten terugtrekken vanwege een struktureel tekort aan spelers. Na een zorgvuldige afweging en overleg met diverse
partijen hebben we dit besluit (helaas) moeten nemen.
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.
Resultaten:
Hugo Boys 1 heeft, na een prima gespeelde bekerwedstrijd tegen het 3 klassen hoger spelende
Fortuna Wormerveer (1-2 nederlaag), de competitie hervat met een goede overwinning op Texel
tegen De Koog. Het werd een 1-4 overwinning voor de mannen van Gosse Bosma.
Hugo Boys 2 verloor in de strijd om de bovenste plaats en uiteindelijk ook de periodetitel met 3-1
bij Vios W. De mannen van Cees Teunissen staan nu op de 3e plaats met 4 punten achterstand op
koploper Vios W. De komende weken zal het elftal hopelijk weer versterkt worden als er spelers
terugkomen van blessures.
Hugo boys 4 t/m 7 halen met regelmaat de punten binnen en staan goed in de stand in hun poules.
In de meeste teams zijn een aantal spelers van het voormalige Hugo Boys 3 opgenomen.
Allen veel succes gewenst de komende weken !

Klaas Oudeman
voorzitter
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Dorpshuis / Hugo Boys
Zaterdag 7 november
Hugo-Boys
9.30 uur Irma
13.00 uur Hans

Zaterdag 14 november
Hugo- Boys
9.30 uur Gerard
13.00 uur Carla

Zondag 8 november
9.45 uur Annet/ Carin
13.00 uur Sil Snoek / John Kunst
Spelende leden :Sander Bakker/
Bart vd Burg/Killian Groot

Zondag 15 november
9.45 uur Liesbeth
13.00 uur Joke
Spelende leden: Rick Groenland/ Dennis Haisma
Maandag 16 november
Tafeltennis Puinhoop

Maandag 9 november
Tafeltennis Puinhoop

Dinsdag 17 november
Kbo Seniorengym

Dinsdag 10 november
Kbo --- seniorengym

Woensdag 18 november
Revas

Woensdag 11 november
Revas
Donderdag 12 november
Training Hugo Boys
Informatie avond kantine vrijwilligers
Vrijdag 13 november
Koersbal

Donderdag 19 november
Training Hugo- Boys
Vrijdag 20 november
Koersbal

Hugo Boys Senioren

										
PROGRAMMA HUGO-BOYS ZONDAG 8 november 2015					
Terreindienst: John Beers, Manus v.d. Vliet 					
wedstr. Omschrijving 			
aanv. vertr. Scheidsrechter
5661
Hugo-Boys 1
Schagen 1 		
14:00
C. Beuving 		
11477 Hugo-Boys 2
ZAP 3		
10:45		
W.J. van der Laan 		
134820 Succes 3 		
Hugo-Boys 4
10:30
9:30			
152843 Hugo-Boys 5
Con Zelo 3
10:45
10:00
Jan Eeken 		
138046 Hugo-Boys 6
Con Zelo 5
10:45
10:00
Adri v Renswoude
135406 DTS 5 		
Hugo-Boys 7
12:15
11:15			
PROGRAMMA HUGO-BOYS ZONDAG 15 november 2015 					
Terreindienst: Cees Bakker, Siem Hand 					
wedstr. Omschrijving 			
aanv. vertr. Scheidsrechter
5823
Dirkshorn 1
Hugo-Boys 1
14:00		
G.H.J. Schiering 		
11543 Hugo-Boys 2
De Blokkers 2
10:45		
A.B. van Weezenbeek
133740 Hugo-Boys 4
Koedijk 6
10:45
10:00
Klaas Oudeman 		
161026 Hugo-Boys 5
VIOS W 4
10:45
10:00			
132247 Hollandia T 5
Hugo-Boys 6
14:00
13:00			
138271 Hugo-Boys 7
HSV 6 		
14:00
13:30
Koen de Koning 		
PROGRAMMA HUGO-BOYS ZONDAG 22 november 2015					
Terreindienst: evt. Jeff Beers
wedstr. Omschrijving 				aanv. vertr. Scheidsrechter
161028 Hugo-Boys 5 		
Con Zelo 3
10:45
10:00			
134579 VZV 5 			
Hugo-Boys 7
12:30
11:30			
										
Siem Hand tel. 5740761
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Pupil van de week
Pupil van de week voor de volgende wedstrijd:
8 November
Hugo Boys 1 - Schagen 1
Lau Berkhout
( 12:45 aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen)

Hugo Boys Jeugd

							
Wedstrijden Hugo Boys Zaterdagjeugd 2014-2015					
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd					
Saturday, November 07, 2015		
Terreindienst ‘s ochtends: Maarten de Moes				
Terreindienst ‘s middags: Dick van Schagen
			
wedstr. Omschrijving			
aanv
Vertr/aanw Scheidsrechter
110030 Vrone B1
- Hugo Boys B1
15:00
13:15
111629 Hugo Boys B2
- LSVV B4
14:00
13:00
NNB
159129 Hugo Boys C1
- Kleine Sluis C4
14:00
13:00
NNB
94889
Hugo Boys D1
- VIOS-W D1
14:00
13:15
Pim Mooij
116909 FC Den Helder E2 - Hugo Boys E1
9:00
7:45
92722
Hugo Boys E2
- Kolping Boys E4 11:00
10:30
Coach
118144 Grasshoppers F1 - Hugo Boys F1
10:30
9:45
Hugo Boys MP1 - Mini-comp bij Hugo Boys, zie programma verderop in contact
Hugo Boys MP2 - Mini-comp bij Hugo Boys, zie programma verderop in contact
Hugo Boys MP3 - Mini-comp bij Hugo Boys, zie programma verderop in contact
			
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd					
Saturday, November 14, 2015		
Terreindienst ‘s ochtends:		 Thomas Kunst				
Terreindienst ‘s middags:		 Paul Groot jr.
			
wedstr. Omschrijving			
aanv
Vertr/aanw Scheidsrechter
110054 Hugo Boys B1
- SVW 27 B2
14:00
13:00
NNB
111613 AFC 34 B2
- Hugo Boys B2
14:30
13:00
159130 Oudesluis/Kaagvogels C1 - Hugo Boys C1 11:30
10:00
94890
Hugo Boys D1
- Grasshoppers D1 11:00
10:15
Marcel Numan
116939 Hugo Boys E1
- Hollandia T E1
11:00
10:30
Coach
92708
George st E1
- Hugo Boys E2
10:00
9:15
157601 Hugo Boys F1
- KSV F4
11:00
10:30
Coach
Hugo Boys MP1 - Mini-comp bij BOL
9:30
8:45 Hugo Boys MP2 - Mini-comp bij LSVV
9:00
8:30 Hugo Boys MP3 - Mini-comp bij LSVV
9:00
8:30 							
Houdt de website en het bord in de gaten ivm gewijzigde wedstrijden! www.hugoboys.nl
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Mini’s-programma Hugo Boys MP1, MP2 en MP3
Aanvangstijd
10:00
10:00
10:00
10:10-10:15
10:15
10:15
10:15
10:25-10:30
10:30
10:30
10:30
10:40-10:45
10:45
10:45
10:45

07-11-2015

			

Veld
Thuisteam		 Uitteam
Mini-A LSVV 1
DTS 1
Mini-B Hugo Boys 2 LSVV 3
Mini-C Hugo Boys 1 Hugo Boys 3
Pauze				
Mini-A Hugo Boys 2 LSVV 1
Mini-B DTS 1
Hugo Boys 3
Mini-C LSVV 3
Hugo Boys 1
Pauze				
Mini-A LSVV 1
LSVV 3
Mini-B Hugo Boys 2 DTS 1
Mini-C Hugo Boys 3 Hugo Boys 1
Pauze				
Mini-A Hugo Boys 3 LSVV 1
Mini-B LSVV 3
Hugo Boys 2
Mini-C Hugo Boys 1 DTS 1

Starttijd 1e wedstrijd
10:00 uur			
Speeltijd: 		
10
minuten			
Pauze tussen wedstrijden: 5
minuten			

Van de Sponsorcommissie
Afgelopen zaterdag hebben we alle borden rond ons hoofdveld weer gereinigd.
Graag willen wij de volgende personen hartelijk danken voor hun hulp en betrokkenheid.
Bart van den Burg		
Dick Zwagerman
Thomas Ursem		
Richard Groen
André Stammis		
Adri Entius
Wim Haisma		
Melvin Tesselaar
Speciale dank gaat uit naar Bouwmachines Nederland voor het beschikbaar stellen van de hogedrukmotorvatspuit. Dit is echt het materieel wat voor deze klus nodig is. André Stammis hartelijk
dank voor de hulp en begeleiding hiervoor !.
Alle voor en achterkanten van alle borden zijn grondig schoon gemaakt. Zodat als u tijdens de
wedstrijd kijken, tegen de boarding leunt, niet een vies pak krijgt. En ook is alles natgespoten met
een anti alg middel, zo hopen we dat de borden ook langer schoon zullen blijven.
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Hugo Boys spaart voor de jeugd met de Grote Clubactie
Elk jaar vindt de Grote Clubactie plaats. Dit jaar doen wij ook weer mee
en willen natuurlijk zo veel mogelijk loten verkopen. Van de opbrengst
gaat een groot gedeelte naar onze clubkas! Bovendien maken lotenkopers kans op fantastische prijzen met als hoofdprijs een geldbedrag van
€ 100.000,-!
Zaterdag 31 Oktober zijn onze B junioren de deuren in het dorp langs geweest om zoveel mogelijk
loten te slijten.
Onze grote dank gaat dan ook uit naar:
Hugo Boys B1
Hugo Boys B2
Merel Bleeker
Cindy Blankendaal
Tevens kwamen er nog een aantal ouders van de spelers van B2 s ’middags om te helpen, echter
door het harde werken van B1 eerder op de dag bleek dit niet meer nodig. Ook deze ouders bedankt voor de betrokkenheid! We hebben al een mooie opbrengst voor de Hugo Boys jeugd binnen gehaald, er zijn echter nog loten over. Als je nog loten wilt bestellen ze zijn €3,-- per stuk, dit
kan via sponsorcommissie@hugoboys.nl. er gaat 80% van de opbrengsten naar Hugo Boys jeugd!
En u maakt kans op prijzen tot €100.000,--!
Raad de minuut
We hebben alleen een bekerwedstrijd gehad. Maar de minjutenloterij gaat alleen over de competitie wedstrijden. Dus nu helaas geen winnaars te melden.
AVIA Clubsparen bij v.v. Hugo Boys
Speciaal voor v.v. Hugo Boys heeft AVIA een vorm van sponsoring geïntroduceerd: AVIA Clubsparen. De leden en alle mensen die v.v. Hugo Boys een warm hart toedragen kunnen GRATIS punten
sparen bij AVIA! Deze spaarpunten kunnen door de club worden verzilverd bij AVIA en geheel naar
eigen inzicht worden besteed.
Hoe werkt het?
Vraag een speciale Clubspaarpas aan bij de leden van de sponsorcommissie en gebruik deze
bij elke tankbeurt op de deelnemende AVIA tankstations.
Op die manier spaart u automatisch en eenvoudig voor v.v. Hugo Boys. Alle spaarpunten kunnen
door de club worden verzilverd bij AVIA en geheel naar eigen inzicht worden besteed.
Elke 100 spaarpunten is €2,- waard voor v.v. Hugo Boys.
Ook is het mogelijk uw oude punten over te zetten naar Hugo Boys. Uw helpt uw club hier enorm mee!
Er zijn al vele passen uitgedeeld, maar mocht u nog geen speciale spaarpas hebben. Laat het een
van de SC leden weten. En start direct met spaarpunten tanken voor Hugo Boys !.
Alex Overtoom, Koen de Koning,
Mariët Ursem, Giel Borst,
Wim Haisma en Melvin Tesselaar.
De sponsorcommissie; sponsorcommissie@hugoboys.nl
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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:
telefoon:
fax:

contacthhw@gerja.nl
0226-421520
0226-421550

Rekeningnummer Contact: NL06RABO0386950989
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ALGEMENE INFORMATIE

Kopij voor deze pagina?
Mail Redactiecontactdenoord@gmail.com of bel Angèl Mooij 072-5715332
Voor een klachtenmelding bij de gemeente over wegen, riolering, verlichting,
plantsoen en reiniging, kunt u bellen met:		
072 – 5714072
Algemeen nummer van de politie is:			
0900 – 8844
(Bij spoed 1 1 2 )
Telefoonnummer Huisartsenpost Alkmaar:		
072 – 5180618
Telefoonnummer regionale Spoedapotheek:		
072 - 5673000
Telefoonnummer Dierenambulance:		
072 – 5150085
Red een dier: 1 44 (ook voor zwerfdieren)

Begrafenis vereniging St. Tekla
Uitvaartleidster Mevr.Gerda Roozendaal 		 0226-422110
		
b.g.g. 06-51039032
of
Dhr. Bart Beemsterboer 		 0226- 422525
		
b.g.g. 06-13574993
Secretariaat
Penningm.

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

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

GLAS IN DE GLASBAK
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• Timmerwerk
• Onderhoud
• Renovatie
• Verbouwing
• Nieuwbouw
Tel. 06 27088407
Heerhugowaard

E-mail: info@bakkerijbeemsterboer.nl
Internet site:www.bakkerijbeemsterboer.nl

Veluweweg 17, Waarland
tel. 0226 - 42 13 40
Zwarteweg 3, ‘t Veld
tel. 0226 - 42 13 70
Dorpsstraat 26 Tuitjenhorn
tel. 0226 - 39 46 56

Reclame voor zaterdag 7 november

appelkruimeltaartje van € 5 ,95 voor €

3,95

Kwarkbolletjes 4 + 2 GRATIS
Roomboteramandelstaaf van € 4 ,75 voor € 3,50
Elke dag 3 broden naar keuze € 6,10
5,75
48

