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Agenda
10 augustus 2015 t/m 13 augustus: Kindervakantiespelen

25 augustus 2015 Uiterlijk inleveren kopij voor het eerste Contact na de vakantie (28 augustus)

29 augustus 2015 39e editie Noordender Volksspelen aansluitend feestavond bij Bleeker

28 augustus 2015 Eerste Contact na de zomervakantie

1 september 2015 t Skarpet: sluiting seizoen

7 september 2015 KBO: Fietstocht

14 september 2015 KBO: seizoen bijpraten,  ook ruiken en voelen

18 september 2015 t/m 23 september 2015, 6 daagse vliegreis naar Lourdes

23 september 2015 20:00 lezing De reizen van Reinout van Brederode door Ab Klomp

 in het kerkje van Veenhuizen

4 oktober 2015 14:30 uur Concert van Moment in kerkje van Veenhuizen

12 oktober 2015 KBO: Justitie pastoraat

10 november 2015 KBO: Avondprogramma met Kees Mol

28 november 2015 Winterfair

29 november 2015 Winterfair

15 december 2015 KBO: Kerstmiddag ”De Grijzen Wijzen“ optreden

Vrijdag 17 juli 2015

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

Uw tekst voor de volgende uitgave van ‘t Contact dient u uiterlijk MAANDAG 24 AUGUSTUS 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 28 augustus 2015.
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Smuigelweg 4   1704 PX 
Heerhugowaard  / Waarland
T 0226 42 13 53 • F 0226 42 29 04
www.stooptuinmachines.nl

Tot ziens in onze showroom:

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

100% Husqvarna.
    0% Brandstof.

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

Inclusief Accu 
en snellader

€ 459,-
Inclusief Accu 
en snellader

€ 3.599,-
Inclusief Accu, snellader 

en maaidek 85 cm.

HUSQVARNA 
RIDER ACCU 

HUSQVARNA 136 LiHD50 
HEGGENSCHAAR 

HUSQVARNA 136 LiC 
TRIMMER 
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KLINKENDE
  MUNT WEKEN

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

op een nieuwe 
Honda grasmaaier! 

www.honda.nl

€ 80,-
kado*

op de Honda 
HRX-serie**

€100,-
kado*

op de Honda 
HRH/HRD-serie 

€40,-
kado*

op de Honda 
IZY-serie** 

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

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

en de HRG 415P.

Tot ziens in onze showroom:

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

Altijd in de
buurt Welkom!

Iedereen verdient een bank in de buurt.
Daarom heeft RegioBank Zelfstandig Adviseurs
in dorpen en kleine steden. Gewoon, een
kantoor om de hoek met een bekend gezicht. Bij
ons regelt u uw geldzaken zoals u dat wilt. Op
kantoor, via internet of app.
RegioBank is altijd dichtbij.
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R.K. Kerkgemeenschap van het Heilig Hart van Jezus
Gastvrij en inspirerend in Godsnaam!

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

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

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

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

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

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

De Vijfhoek
Pim Mooij      072 5715332 
Truus van den Berg     072 5719852
 
Copij voor het Contact namens de Parochie dient u te mailen naar Annet Kroon: 
marcoannet@gmail.com. Gelieve voor zaterdag 12 uur. 

Misintenties of andere informatie voor het Contact dient u in te leveren  voor  20 augustus op  
het secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden 
secretariaat.
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In juni en juli zijn  de groepen van Marijke Morsink  en Riet Berkhout aan de beurt om de kerk op 
orde te maken.
In augustus is de groep van Jo Stam-van Schagen aan de beurt om de kerk op orde te maken.

Bloemengroep:
In juli  wordt de kerk versierd door Ada Borst en Agnes de Goede.
In augustus wordt de kerk versierd door Nel van Schagen en Mieke Wolkers.

SPREEKUUR vice voorzitter.
Op elke laatste donderdag  van de maand van 19 uur tot 20 uur houd ik spreekuur voor alle vragen 
die er zijn buiten de pastorale vragen.
Kom gerust,u bent van harte welkom!! In de pastorie!

Vriendelijke groeten,
Gea Klercq

TER OVERWEGING.

We hebben dringend nodig: 
mensen die geschiedenis maken 
en zich niet door de feiten laten meeslepen. 
Grootmoedige zielen in een wereld vol eigenbelang, 
sterke geesten in een eeuw vol middelmatigheid.

We hebben dringend nodig: 
meer mensen die zeggen: 
ik zal iets proberen te doen 
en minder die zeggen: 
het is allemaal toch onmogelijk. 
Meer mensen die samenwerken aan een project 
en minder die verzuren in alleen maar negatieve kritiek.

We hebben hoogdringend nodig: 
een woud van weldoende handen 
die een lucifer aansteken om het pessimisme te verdrijven.
Een kleine lucifer, onbetekenend, 
die een licht van recht en vrede geeft 
en de duisternis van haat en dood verjaagt.

UIT DE PAROCHIE –  “Gastvrij en inspirerend in Gods naam” –  11 juli 2015.

Een heerlijke vakantie heb ik achter de rug. De eerste dagen waren koud, maar daarna werd het 
prachtig, bijna tropisch weer. Dat was ook heel fijn voor mijn zus en zwager en hun kinderen, want 
ze zijn niet gewend aan kou. Zij hebben drie weken bij ons gelogeerd en dat was weer zo gezellig. 
Mijn vader kwam elke dag eten; hij kon dan weer gaan als het hem teveel werd. Maar hij vond het 
wel erg fijn. We hebben heel wat keren mijn moeder bezocht in Zuyderwaart, want daar kwamen 
mijn zus en haar gezin natuurlijk ook voor. 
Onze logees en wij hebben dingen samen ondernomen, maar ook apart. We hebben gefietst en 
gewandeld (naar de kust of aan de kust), aan het strand gelegen in Camperduin (wat een prachtig 
groot strand is daar gekomen). We zijn naar Kaeskoppenstad geweest wat erg leuk was; naar de 
Marinedagen, wat met name voor onze neef en onze kleinzoon van beide 12 jaar heel boeiend 
was. En we hebben natuurlijk heeeeel veel gekletst. Het afscheid was weer zwaar, maar ja …. dat 
is nu eenmaal zo. De volgende dag ben ik meteen weer aan het werk gegaan; daardoor kon ik het 
ook wel weer los laten. Nu ben ik me aan het inwerken en me door de mails aan het worstelen. 
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Ik heb nog geen idee wat er de afgelopen twee en een halve week in de parochie is gebeurd. Ik 
heb niets gehoord: ‘geen bericht is goed bericht’ zullen we maar zeggen.

De laatste viering die ik deed was van Vaderdag met het combo van Trudy Hand. Dat was een 
mooie viering.
De dag ervoor was de uitvaart van Guurtruida Alida Zuurbier – Groot, die de maandag ervoor was 
overleden, een uur nadat zij de ziekenzegen had ontvangen. Zij overleed op de sterfdag van haar 
zoon Jan. Familie Zuurbier: van harte gecondoleerd en veel sterkte!
Er zijn inmiddels een paar doopjes geweest, maar daarvan heb ik nog niet de juiste gegevens, dus 
daarop kom ik na de zomerstop van Contact nog terug.

Morgen 12 juni is de jubileumviering van pater Ger Mooij. De Cantorij zingt. Dat is al achter de rug 
als u dit leest.
19 juli is de derde zondag van de maand. Dan zingen de Vrienden van het Gregoriaans. 
In de zomerperiode zijn de meeste vieringen met volkszang. Maar op 16 augustus zingt het 
gastkoor Anima Mea een Maria Hemelvaartviering.

Zo! De kop is er weer af. Met frisse moed ben ik weer aan het werk.

Wat komen gaat:
19 juli: Vrienden van het Gregoriaans
16 augustus: Maria Hemelvaart met Anima Mea
6 september: startviering
16 september: wegzendingsviering Lourdespelgrims

Hartelijke groet,
Marion Bleeker – Burger.

WEEKEINDE 11 EN 12 JULI
Vijftiende zondag door  het jaar
Eerste lezing uit  de profeet Amos7 12-15 (Door de machthebbers ter verantwoording geroepen 
getuigt de profeet Amos van zijn roeping. Hij is van niemand  afhankelijk, behalve van  de Heer, 
die hem zond)
Evangelie uit  Marcus 6, 7-13( Jezus zendt zijn leerlingen uit. Vrij en ongebonden moeten zij gaan, 
in de naam en met de kracht van hun Heer)

ZONDAG 12 JULI
10.00 UUR
 Eucharistieviering met zang van de cantorij. Voorgangers zijn Ger Mooij en Jan Molenaar
Gebedsintenties voor: Cor Borst en Ria Borst-Groot, Jan Beers en zegen over zijn gezin, Piet Mooij 
en Ursula Mooij-Oudeman  en zegen over allen die ons dierbaar zijn,  als dank voor een 50 jarig 
jubileum, in liefdevolle herinnering Andre Cattermole, overleden ouders Buter –Bakker, Antonius 
Aloysius Molenaar en Petronella  Gerharda Molenaar-Goedhart en overleden familie Molenaar-
Goedhart, Tiny Veldman-Overtoom en overleden familie Veldman-Overtoom.
Lector: Marga van Langen. Misdienaars: Maud  en Lau Berkhout.  Koster: Kees Berkhout. 

WEEKEINDE 18 EN 19 JULI
Zestiende zondag door het jaar
Eerste lezing uit de profeet Jeremia 23, 1-6( Jeremia verwijt de leiders dat zij hun herderschap over 
het volk verwaarloosd hebben. Maar God zal een echte herder doen opstaan)
Evangelie uit Marcus 6, 30-34( Jezus voelt medelijden met de menigte, want zij zijn als schapen 
zonder herder)
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Zondag 19 juli
SAMEN KERK/ SAMEN STERK
10.00 UUR
Woord- en communieviering met zang van de Vrienden van het Gregoriaans. Voorganger is 
Marion Bleeker-Burger. 
Gebedsintenties voor: Joke Mol-Rijk, Cok Borst, Theo Groot en overleden familie Groot-de Goede, 
Alex Weel, Nel Smit-Houniet, Piet Zijp en overleden familie Zijp-Braas, in liefdevolle herinnering  
Jan en de familie Oudeman-Groot, Adriaan van Langen en zegen over zijn gezin, Piet Mooij en 
Ursula Mooij-Oudeman en levende en overleden familie, Nic Commandeur en zegen over zijn 
kinderen en kleinkinderen, Adrianus en Cornelia Moras-Pater en zegen over hun gezin, Gerbrand 
en Jo Langedijk en Piet en Ans de Klerk-Langedijk, Jaap Stoop en zegen over zijn gezin, voor allen 
die niet met naam genoemd worden, in liefdevolle herinnering ouders Koomen-Schuit, Wim Jong 
en overleden familie,
voor Bets Westmeijer, onze lieve moeder uit dankbaarheid voor alles wat zij voor ons heeft 
betekend, Jaap Way en Gre Way-de Boer en overleden familie, Jaap Beers, Gina, broeder Patrick 
overleden ouders en familie en zegen over de kinderen en kleinkinderen.
Lector: Jos Mooij. Misdienaars: Petros en Lysandros  Tsiamparlis. Koster: Peter Danenberg.
Na de  viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de 
kerk.

WEEKEINDE 25 EN 26 JULI
Zeventiende zondag door het jaar
Eerste lezing uit het tweede boek Koningen 4, 42-44( De profeet Elisa geeft een teken van Gods 
overvloed: er is voedsel voor iedereen, en ze houden nog over)
Evangelie uit Johannes 6, 1-15( met vijf broden  en twee vissen verzadigt Jezus een menigte 
mensen. Het volk herkent in Hem de lang  verwachte profeet)

ZONDAG 26 JULI
10.00 UUR
Woord- en communieviering met volkszang. Voorganger is Marion Bleeker-Burger.
Gebedsintenties voor; in liefdevolle herinnering Wim Oudeman en Tiny Oudeman-Beers, Maria en 
Catharina van Langen, Ineke Snoek-Baars, overleden ouders van Schagen-Schuit en kinderen en 
Wilhelmus Groot.
Lector: Bert Bijvoet. Misdienaars: Stijn Blankendaal en Jip van den Berg. Koster; Gon Meester

WEEKEINDE 1 EN 2 AUGUSTUS
Achttiende zondag door het jaar
Eerste lezing uit het boek Exodus16 , 2-4.12-15(God voedt zijn volk in de woestijn)
Evangelie uit Johannes 6, 24-35( Jezus heeft de honger van de mensen gestild. Nu begint Hij hen 
toe te spreken. Zij moeten zoeken naar een voedsel dat niet vergaat)

ZONDAG 2 AUGUSTUS
10.00 UUR 
Woord- en communieviering met volkszang. Voorganger is Marion Bleeker-Burger.
Gebedsintenties voor; Kees en Truus Zuurbier en zegen over hun gezin, Jan Zuurbier en zegen over 
zijn gezin,  Truus van Stralen-Overtoom, Tiny Veldman-Overtoom en overleden familie Veldman-
Overtoom.
Lector; Joke van der Voort. Misdienaars: Kirstin Plak en Sofie Kavelaar. Koster; Rene van Langen.

WEEKEINDE 8 EN 9 AUGUSTUS
Negentiende zondag door het jaar
Eerste lezing uit het eerste boek Koningen19,4-8( in de woestijn wordt de profeet Elia door God 
gesterkt met spijs en drank)
Evangelie uit Johannes 6 ,41-51(Jezus is het brood des levens, dat uit de hemel is neergedaald)
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ZONDAG 9 AUGUSTUS
10.00 UUR
Eucharistieviering met volkszang . Voorganger is pater Jan Molenaar.
Gebedsintenties voor; Henk Borst, Cor Borst en Ria Borst-Groot, Henk en Trien Groot-Groot en 
zegen over hun gezin, Cees Meester, Jaap Beers, Gina, broeder Patrick, overleden ouders en familie 
en zegen over de kinderen en kleinkinderen. Antonius Aloysius Molenaar en Petronella  Gerharda 
Molenaar-Goedhart en overleden familie Molenaar-Goedhart.
 Lector; Marga van Langen. Misdienaars: Petros  Tsiamparlis en Timo Plak. Koster; Gon Meester.

WEEKEINDE 15 EN 16 AUGUSTUS
Hoogfeest Maria Tenhemelopneming
Eerste lezing uit het boek openbaring11 19a;12.1-6a.10b(God redt zijn volk uit de machten van 
het kwaad)
Evangelie uit Lucas 1, 39-56(Maria  wordt zalig geprezen door Elisabet.  Zij zingt een lied over God, 
die de heersers onttroont en de kleinen verheft)

ZONDAG 16 AUGUSTUS
SAMEN KERK/ SAMEN STERK
10.00 UUR
Woord- en communieviering met zang van  Anima Mea. Voorganger is Marion Bleeker-Burger.
Gebedsintenties voor; Marie Molenaar-Spaansen en zegen over haar gezin, in liefdevolle 
herinnering Jan en Ria en overleden ouders Berkhout en Borst, Cok Borst, Theo Groot en overleden 
familie Groot-de Goede, Alex Weel, Nel Smit-Houniet, Piet Zijp en overleden familie Zijp-Braas, in 
liefdevolle herinnering Jan en familie Oudeman-Groot, Adriaan van Langen en zegen over zijn 
gezin,  Piet Mooij en Ursula Mooij-Oudeman en levende en overleden familie, Nic Commandeur 
en zegen over zijn kinderen en kleinkinderen, Adrianus en Cornelia Moras-Pater , Gerbrand en 
Jo Langedijk en Piet en Ans de Klerk-Langedijk, uit dankbaarheid bij een 45 jarig huwelijk, voor 
Bets Westmeijer onze lieve  zorgzame moeder uit dankbaarheid voor alles wat zij voor ons heeft 
betekend, Siem Borst en geef ons kracht om verder te gaan.
Lector;  Joke van der Voort. Misdienaars: Maud Berkhout en Lysandros Tsiamparlis. Koster; Kees Berkhout.

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

ROOSTERS ’T VELD. WAARLAND EN NIEUWE NIEDORP:

T VELD
Zaterdag 11 juli  om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor Tilma en volkzang
Zaterdag 18 juli om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink
Zaterdag 25 juli om 19.00 uur Viering met Piet Steur
Zaterdag 1 augustus om 19.00 uur Woord- en communieviering met Theo Vertelman
Zaterdag 8 augustus om 19.00 uur Woord- en communieviering met Theo Vertelman en volkszang
Zaterdag 15 augustus om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink
Zaterdag 22 augustus om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden

WAARLAND
Zondag 12 juli om 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor Tilma en zang van de vrienden van 
het gregoriaans
Zaterdag 18 juli om 19.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger
Zaterdag 25 juli om 19.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger.
Zondag 2 augustus om 10.00 uur Woord- en communiedienst met Theo Vertelman
Zondag 9 augustus om 10.00 uur Woord- en communiedienst met Theo Vertelman
Zaterdag 15 augustus om 19.00 uur Woord- en communieviering met M Bleeker-Burger
Zaterdag 22 augustus om 19.00 uur Woord- en communieviering met M Bleeker-Burger
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NIEDORP
Zaterdag 11 juli om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Stok
Zondag 19 juli om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink
Zondag 26 juli om 10.00 uur Viering met Piet Steur
Zaterdag 1 augustus om 19.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger
Zaterdag 8 augustus om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Stok
Zondag 16 augustus om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink
Zondag 23 augustus om 10.00 uur eucharistieviering met pastoor van der Linden

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

Secretariaat
In de maanden juli en augustus is  het parochiesecretariaat alleen op de donderdag geopend van 
half 10 tot 11 uur.

Agenda
Op donderdag 27 augustus vergadert de parochievergadering en het heilig hart bestuur.

TOEGIFT.

Een Portugese zeepfabrikant zei tegen een priester: 
‘Het christendom heeft niets bereikt.  
Het wordt al tweeduizend jaar verkondigd,  
maar de wereld is er niet beter op geworden.  
Er is nog steeds zoveel kwaad  
en er zijn nog steeds zoveel harde egoïstische mensen.’ 

De priester wees op een buitengewoon vuil kind,  
dat op straat in de modder speelde, en merkte op:  
‘Zeep heeft niets bereikt.  
Er is nog steeds modder  
en nog steeds zijn er smerige mensen op de wereld.’ 

‘Zeep’, zei de fabrikant, ‘helpt alleen als het aangewend wordt.’  
‘Christendom ook,’ antwoordde de priester. 

Federatie Kana

Samen Kerk – Samen Sterk: zondag 19 juli
Zondag 19 juli, midden in de vakantieperiode,  hebben we het herenkoor uit Langedijk als gast 
koor. Deze heren zingen Gregoriaans. Vroeger werd dit altijd in de kerken gezongen, wat dat 
betreft is het wel fijn om hier weer eens naar te luisteren. U bent van harte welkom, en na afloop 
is er natuurlijk koffie of thee.

Samen Kerk – Samen Sterk: zondag 16 augustus
In de vakantie ontvangen we dit keer de zanggroep Anima – Mea op de derde zondag in 
augustus. Het wordt een speciale Maria viering. De zanggroep bestaat uit vier gelijkgestemde 
zielen, die bij toeval (als dat bestaat) ontdekten dat hun stemmen ‘kleurden’.
Dit leidde ertoe dat het viertal in 2013 besloot, invulling te geven aan hun hartenwens.
A capella zingen vanuit een innerlijke bezieling. ‘Anima - Mea’ betekent ‘Mijn Ziel’.
Hierdoor ‘geraakt’ hoopt de zanggroep, op eigentijdse wijze en met veelal eigen (lied)teksten, iets 
waardevols toe te voegen aan het verhaal van God en mensen.
U bent weer Van Harte welkom, en na afloop staat de koffie en thee klaar.
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De Kinderkerk voor de onderbouw
Op woensdag  1 juli  was er weer kinderkerk en er waren 13 kinderen die met ons meegingen. Ans 
kwam me deze keer weer helpen.
Het was de laatste kinderkerk van dit schoolseizoen en het was ook nog prachtig weer. De kin-
deren hadden op school waterfeest gehad en iedereen was bepakt en bezakt. 
We hadden er allemaal reuze zin in, want  de laatste kinderkerk is altijd een feest.
We begonnen met onze gebruikelijke opening en natuurlijk een gebedje die erbij hoort.
Ik had voor deze dag een toepasselijk verhaal uitgezocht, namelijk over de schepping.
God had alles geschapen, maar hij had vergeten de vogels een kleur te geven. Alle vogels zijn 
naar God gevlogen, om een kleur te halen. God zag dat het niet goed,ging en daarom liet hij het 
regenen, zodat de vogels niet konden verbranden. Hierbij kwam de regenboog tevoorschijn en 
alle vogels vlogen er doorheen, zo kwamen de vogels aan hun kleuren. 
We hebben hier nog even over nagepraat, terwijl Ans drinken en een koekje uitdeelden.
Hierna begon de speurtocht, Ans en ik hadden allebei een speurkaart en samen met de kinderen 
gingen we de kleuren van de regenboog opzoeken. Bij iedere kleur was er een enveloppe verstopt 
met een opdracht en een letter. Er waren opdrachten, zoals krantenmep, een lied zingen, met een 
lepel en een balletje een parcours lopen, wc rolletjes gooien, een kaars opsteken bij Maria op het 
kerkhof en koekhappen. Aan het laatste spelletje kwamen we niet toe,want de ouders stonden al 
weer te wachten, daarom mochten ze in de pastorie naar hun verrassing zoeken.  Voor ieder kind 
was er een zakje chips verstopt. 
De kinderen vonden de speurtocht hartstikke mooi en wij als leiding van het prachtig, dat ze zo 
genoten.
Het was een geweldig mooie afsluiting van dit  jaar kinderkerk.
Robin nam afscheid, want hij gaat verhuizen en hij vroeg of ik in Avenhorn ook de kinderkerk 
kwam doen, nou een groter complement kan je niet krijgen.  
Ik kan terug zien op een zinvol jaar en ik hoop dat er het volgende schooljaar weer net zoveel 
enthousiaste kinderen komen. 
 

De volgende kinderkerk is op woensdag  
2 september om 12.00 uur

Wilt u kind ook meedoen met de kinderkerk, dan kan natuurlijk altijd. Ik kom uw kind om 12 uur 
ophalen van school en u kunt uw kind om 13.00 uur ophalen uit de pastorie.
De kinderkerk is bedoeld voor alle kinderen van groep 1 t/m 4. 
Wilt uw kind meedoen, dan stellen we dat heel erg op prijs, want hoe meer zielen hoe meer vreu-
gd. Heeft u vragen dan kunt u mij altijd bellen of mailen.
U kunt mij bereiken op dit onderstaande mailadres    of op telefoonnummer 072-5740952 
jmzuurbier@hetnet.nl

Groetjes van de leidsters van de kinderkerk 
LindaTesselaar, Ans de Wit en Gerda Zuurbier

Kinderkerk voor de bovenbouw
Op dinsdag 30 juni was er weer kinderkerk voor de bovenbouw,  het was weer een hele hete dag 
en ik was benieuwd hoeveel kinderen er met me mee gingen. Er waren 5 kinderen die het wel 
zagen zitten. In de pastorie was het in ieder geval weer heerlijk koel.
Ik had het verhaal uitgezocht, van Jezus die 72 vrienden op weg stuurden om mensen te bezoek-
en en vrede te wensen. Ze mochten geen reistas en schoenen meenemen. Ze mochten mensen 
genezen en vertelden bij terugkomst dat ze dit ook hadden gedaan. Jezus vertelden hun dat ze 
deze kracht van God hadden ontvangen. We hebben hier nog over nagepraat en we kwamen tot 
de slotsom, dat je alleen al met je bezoekje de zieken verlichting kan geven. 
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Voor ieder kind  had ik een vel papier met heel veel schoen erop, ze moesten hieruit een zin zoeken 
en die vonden ze natuurlijk. Er stond; “ veel liefs van God” en iedereen schreef er achteraan en ook 
van Gerda. Wat lief hé. Na het drinken en het koekje begon de speurtocht, 
maar ze moesten eerst even aan het werk, want ik had hun schatkaart verknipt en die mochten ze 
aan elkaar puzzelen en op een vel papier lijmen..
Het was toch moeilijker dan ze dachten, maar samen kwamen ze er wel uit. Ik had dezelfde speur-
tocht uitgezet als bij de onderbouw en ook de meeste opdrachten waren hetzelfde.
Deze groep had nog een opdracht om gekke en mooie gezichten trekken en een hart te  maken 
van grassprieten.
Zelf hebben ze de letters aan elkaar gepuzzeld en ook voor hun was er een verrassing in de pasto-
rie verstopt. Ze vonden het een toffe speurtocht en dat wilde ik natuurlijk graag horen.
Al met al heb ik ook met de bovenbouw een heel goed jaar gehad en ik hoop, dat het  volgend jaar 
weer net zo’n mooi jaar gaar worden.

De volgende kinderkerk voor de bovenbouw is dinsdag 1 september

Op  dinsdagmiddag 1 september van 15.15 uur tot 16.15 uur is er kinderkerk voor de kinderen van 
groep 5 t/m 8.
Ik kom uw kind dan van om 15.15 van school ophalen en zal dan ook met het bordje grote kinder-
kerk staan. Ik hoop op een grote opkomst.

Groetjes van Gerda Zuurbier
Mijn mailadres is jmzuurbier@hetnet.nl

telefoonnummer: 072-5740952

YoungSeven
YoungSeven is een jongerengroep met allerlei leuke, vormende, 
actieve, gezellige en inspirerende activiteiten voor jongeren van 12 
tot ongeveer 18 jaar.

Zomerfeest
Meestal zit het mee, maar soms ook niet helemaal. Onze slotactivi-
teit van ons derde seizoen was een kanotocht in Waarland met als 
afsluiting een barbeque bij pastor Toon Jorink in de tuin. We waren 
zeer blij met de vele jongeren die zich opgegeven hadden; leden van 
YoungSeven en vormelingen van Middenmeer, Schagen en ’t Veld.
De originele kanotocht hadden we ingekort, omdat er toch weinig 
ervaren kanoërs onder ons waren. Dit bleek niet helemaal voor niets. De een had last van dit, de 
ander voelde dat na afloop. Er ging een kano ondersteboven en er belandde iemand bijna tussen 
‘wal en schip’, wat een natte broek tot gevolg had.  Afijn, we kwamen allemaal veilig aan de kant 
en gingen naar pastor Toon Jorink voor de barbecue. Helaas begon het toen te regenen, terwijl 
het de hele week  mooi weer was geweest. Gelukkig stond de deur wijd open voor ons en konden 
we met z’n dertigen binnen zitten en  de barbeque kon onder het afdak van het tuinhuis. Wat een 
gastvrijheid!  Kwam het toch allemaal goed. 

Pastor Tilma heeft het seizoen met ons afgesloten en met het nieuwe programma voor 2015/16 
ging iedereen weer huiswaarts.

We wensen iedereen een fijne, zonnige vakantie en hopen je weer te zien bij onze openingsactivi-
teit op 11 oktober;  YoungSeven op adventure! 
(ons hele programma voor komend seizoen vind je op: www.youngseven.nl  onder: activiteiten)

Hartelijke groet namens de werkgroep YoungSeven
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Bijzondere Lourdes en Bernadette viering Martinuskerk 
ZATERDAG 8 AUGUSTUS 19.00 UUR:
EEN BIJZONDERE LOURDES EN BERNADETTE VIERING MARTINUSKERK ’T VELD

Van vrijdag 18 september t/m woensdag 23 september gaat er weer een groep van 45 mensen uit 
onze dorpen en parochies naar Lourdes.
Daar zullen we stil staan bij wat twee eenvoudige en gewone vrouwen teweeg gebracht hebben: 
Bernadette en Maria. Bernadette, het 14 jarig meisje, dat uit een arm gezin kwam, zag daar in 1858 
in de grot die andere eenvoudige vrouw: Maria, uit Nazareth.
Niet dankzij machtige, mannelijke, kerkelijke leiders, maar dankzij deze twee eenvoudige vrouwen 
is Lourdes uitgegroeid tot de grootste christelijke bedevaartplaats. Per jaar komen er 6 miljoen 
pelgrims!
In onze parochies hebben we al bijna 12 jaar de Lourdeswerkgroep ’t Veld – Heerhugowaard, die 
steeds weer opnieuw mensen een goede en mooie reis naar Lourdes weet te geven. 
Om bij dit alles stil te staan willen we op zaterdag 8 augustus in de Martinuskerk te ’t Veld 
om 19.00 uur een viering houden, waarin we met name stil zullen staan bij de eenvoud en 
bescheidenheid van Bernadette en Maria. 
Het wordt een viering waarin we ook veel Marialiederen zullen zingen en uiteraard het lied van 
Lourdes: Te Lourd op de bergen.
U bent allemaal van harte welkom. 
Ikzelf mag erin voorgaan en na afloop wordt er een deurcollecte gehouden om met onze reizen 
ook die mensen mee te kunnen nemen, die het financieel moeilijk hebben. I
k hoop u te zien.

Theo Vertelman
voorzitter Lourdeswerkgroep

Dankbetuiging 50 jaar Priesterjubileum Ger Mooij
Het is de dag na het mooie feest. 
Het feestgeruis speelt nog na in mijn hoofd. Het was een prachtige dag waar ik met 
dankbaarheid en voldoening op terugkijk. 
Het begon allemaal met een Eucharistieviering met acht voorgangers! 
Er zaten ruim 270 mensen in de kerk. 
Daarna een receptie waar meer dan 200 mensen aanwezig waren. 
De warme belangstelling van zoveel mensen heeft me echt goedgedaan. Mensen kwamen 
van Groningen en Limburg, en al wat er tussen ligt. Het was geweldig.
Ik ben nog bezig met de vele felicitatiekaarten. Ik kan u dus nog niet vertellen wat er allemaal 
in de enveloppen zit. 
De collecte in de kerk heeft het mooie bedrag van 1000 euro opgebracht. Daarvoor mijn 
hartelijke dank.
Op 26 augustus hoop ik weer terug te gaan naar Kenia. 
Mijn mobielnummer in Nederland is 06 37584078.

Ger Mooij mhm  
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In memoriam Magda van der Hulst – de Koning
Op 6 juni overleed Magda van der Hulst op 78 jarige leeftijd. Alhoewel haar krachten door 
de ziekte van Parkinson en beginnend Alzheimer minder werden, kwam haar dood toch 
onverwachts. Zondag was ze nog present geweest in de kerk, ze was een diep gelovige 
vrouw.

Magda de Koning werd geboren op 7 oktober 1936 in Leidschendam in een gezin van 9 
kinderen.
Vader en moeder de Koning hadden een groente kwekerij, dus het was logisch dat ze op 
jonge leeftijd ook mee moest helpen. Dit was trouwens kenemerkend voor haar. Haar hele 
leven was erop gericht zich dienstbaar te maken.
Eind jaren ‘50 ontmoette ze Koos van der Hulst op het ijs bij het bos van Duivenvoorde.
Ze trouwden in de ijskoude winter van 1963, op 29 januari. Ze betrokken het huis bij het 
bedrijf dat Koos in 1962 in Aalsmeer was gestart. Uit hun huwelijk werden 3 kinderen geboren.

Naast het werken in de kas  is handwerken  altijd een bezigheid geweest waar zij veel plezier 
aan had.
Sokken breien, kleden en kussens knopen, borduren, naaien, haken, verstellen van kleding, 
alles op dit gebied is in haar leven wel zo’n beetje aan bod gekomen.

In 1984 begonnen ze in Heerhugowaard met een nieuw bedrijf. Leo en Robert hadden 
aangegeven het bedrijf te willen voortzetten. Van de kantine maakte Magda een gezellig 
thuis, en in 1988 verhuisden ze naar hun nieuwgebouwde huis. Door de prettige omgang 
met de nieuwe buren en dorpsgenoten voelde ze zich helemaal op haar plek.

Samen met Koos maakte ze vele reizen. Frankrijk bleef het favoriete vakantieland. Met de 
camperbus trokken ze langs Lourdes, de Pyreneeën, en de Provence. Ook gingen ze mee met 
groepsreizen naar Rome, Griekenland en Rusland. Samen met andere familie bezochten ze 
haar zwager Pater Arie van der Hulst die missiewerk deed op de Filippijnen. 
Toen Petra in Italië woonde, kwamen ze vele jaren achter elkaar voor langere periodes naar 
Toscane.

Mede doordat haar dochter Petra bij haarkwam wonen en dankzij de hulp van de thuiszorg, 
kon zij tot het eind in haar eigen huis blijven wonen. Daarnaast genoot ze ontzettend van de 
koffie ochtenden en de maaltijden bij  het NOC.

De kinderen en kleinkinderen zullen hun liefhebbende en zorgzame moeder en oma erg 
missen. Maar Magda, gelovig als ze was, is nu weer herenigd met haar man Koos.
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    In memoriam Truus Zuurbier – Groot

De dood van Truus Zuurbier – Groot kwam onverwachts, ook al was ze 88 jaar. 
Ze stond nog volop in het leven en genoot er nog ontzettend van. Ze was een tevreden en 
zeer gelovig mens.  Iedere zondag vertrok ze op tijd met haar rollator naar de kerk, nog even 
een kaarsje bij Maria opsteken en ging dan naar haar vaste plek. 

Truus is geboren op 4 augustus 1926 te Zuid-Scharwoude. Later werd het een gezin van 9 
kinderen. Ze is opgegroeid aan de Hasselaarsweg, waar een gemengd bedrijf werd gerund. 
Ze ging naar de lagere school en daarna heeft ze 3 jaar lang de naaischool gedaan. Ze ging 
na haar schooltijd en tijdens haar opleiding al aan de slag als naaister. 
In café Groenland in de Noord ontmoette ze Kees Zuurbier waar ze later mee trouwde op 28 
april 1949. 
Ze gingen wonen aan de Middenweg 538, waar ze introkken bij opa de Goede. 
Truus heeft daar tot 2000 gewoond. 
In dat huis werden alle 11 kinderen geboren, 9 jongens en 2 meiden, wat best druk was. 
Met de kermis was het altijd gezellig druk en iedereen kon soep, brood en eieren komen eten. 
De kinderen werden groter en kregen verkering en gingen het huis uit, daar had ze veel moeite 
mee. Na een aantal jaren kwamen de eerste kleinkinderen, daar had ze erg veel plezier van. 
Toen Kees overleed op 25 april 1999 viel haar steun en toeverlaat weg en heeft ze ongeveer 
nog een jaar op 538 gewoond. Ze ging verhuizen naar de overkant, de Zicht 13. 
In de Zicht heeft ze ruim 15 jaar met veel plezier gewoond. 
Ze verheugde zich altijd op de weekenden, want dat waren de dagen dat er veel visite kwam. 
Door de weeks ging ze vaak kaarten. 
De NOC groep (Noordender Ontmoeting en Contact) ochtenden en de uitjes met de 
Zonnebloem en de KBO vond ze erg leuk. Daar had ze in het begin wel een zetje voor nodig. 
Verder sloeg ze ook nooit een verjaardag over want haar hele gezin had ze graag om haar heen. 
Maandag 15 juni werd de familie overvallen door het bericht dat Truus met de ambulance 
naar het ziekenhuis gebracht was. Daar ging het met het uur slechter met haar. 
Na de ziekenzalving te hebben ontvangen en na een korte maar hevige strijd overleed ze 
daar ’s avonds om kwart voor tien, op de sterfdag van haar zoon Jan. 
Het verlies is hard, maar de familie is dankbaar dat haar een verder lijden bespaard is 
gebleven. En gelovig als ze was, is ze nu zeker herenigd met haar man Kees en zoon Jan.

GOED DOEL:  
2000 meter zwemmen in de Amsterdamse grachten voor ALS ZONDAG 6 SEPTEMBER 2015
Jan Scholtens
Team Jan Scholtens doet mee aan de ACS om Jan te herdenken en te eren. Jan is 16 maart jl.  
overleden aan de gevolgen van ALS. Hij heeft veel gedaan om ALS op de kaart te zetten. 
Deze kanjer heeft dmv orgaandonatie nog 2 mensen een beter leven geschonken.
 
Als vriendin van Jan en Marion wil ik graag mijn steentje bijdragen om ALS de wereld uit te 
zwemmen. Wil je ons team Jan Scholtens ondersteunen? Elk bedrag is welkom.
Doneren kan via de site: www.amsterdamcityswim.nl   
Ga naar: deelnemers – teams – j (van jan scholtens) – klik op mijn foto – doneer aan Mariëtte Oudeman  
en volg de verdere instructies. Ik ga de uitdaging aan – willen jullie mij daarbij sponsoren? 
Alvast super bedankt !!!
Doneren aan huis mag natuurlijk ook altijd, dan “stort” ik het uiterlijk 1 september aan ALS/ACS.

 
Groetjes,

Mariëtte Oudeman – Groote Geldebosch 17 – 1704 BT Heerhugowaard.  
E-mail: mariette.oudeman@quicknet.nl
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Team-uitje of  lekker ‘n middag op stap met familie en vrienden?
Zeeverkennersvereniging St. Joris organiseert een vaartocht i.s.m. 
‘Family and Friends’ , deelnemer aan ‘Samenloop voor Hoop Heer-
hugowaard’.
De vaartocht zal plaatsvinden op zaterdag 12 of 26 september en 
duurt circa 2 uur.

De boot vertrekt om 14.00 uur en er kunnen max. 30 personen mee. 
Dit kan één groot gezelschap zijn, maar het is ook mogelijk dat u 
zich b.v. met 5 personen aanmeldt en afwacht met wie u verder de 
boot  instapt. Ook leuk, toch! 
Voor een ‘natje en droogje’ wordt gezorgd.
Na het varen  is er een gezellig samen zijn in het botenhuis ‘de Roef’  aan de Niedorperdijk.  
De kosten bedragen slechts 15 euro p.p.

Dit bedrag komt ten goede aan de sponsorloop voor KWF Kankerbestrijding.
Dus u draagt uw steentje bij en krijgt hiervoor een leuke middag!!

Voor meer informatie of  aanmeldingen graag contact opnemen met

Tini van Stralen,   tel: 06-17487655  of   0226-422701
(wacht niet te lang, want vol is vol!!!)

Verhuisd
Na 48 jaar hebben wij De Noord verlaten.
We hebben er altijd met veel plezier gewoond.
In Rosmalen hebben we een gezellig huis gevonden.
Ons nieuw adres is:

Coos en Ria Vriend
Klaproosstraat 22

5241 XM Rosmalen. 
Tel. 073-8885459

Alle lieve, gezellige en behulpzame mensen bedankt voor alles.
Kom gerust eens langs, iedereen is hartelijk welkom op onze nieuwe stek. Tot ziens!
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Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact 
De data voor de komende tijd:
24 juli 2015  17.30 uur maaltijd op de pastorie
7 augustus 2015  10.00 uur koffie drinken op de pastorie
21 augustus 2015  10.00 uur koffie drinken op de pastorie
4 september 2015  17.30 uur maaltijd in het dorpshuis

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

Enquête Woningbehoefte 
Geachte bewoners van De Noord, Veenhuizen en het Buitengebied 
van Heerhugowaard, Inmiddels 7 weken geleden werd tijdens de in-
formatiebijeenkomst Kompas Op De Noord de kickoff gegeven van 
het woningbehoefte-onderzoek in de Noord en buitengebied. Toen de 
enquêtes waren verspreid konden wij niet inschatten hoeveel er ook 
daadwerkelijk zouden worden ingevuld. Inmiddels kunnen wij melden 
dat er ruim 200 compleet ingevulde enquêtes zijn verwerkt. (na verwij-
deren van doublures). Een prachtig aantal waarmee deze “steekproef” 
bijna kan gelden als referendum. In ieder geval kunnen wij spreken van 
een goede representatieve steekproef.
De uitslagen worden de aankomende maanden besproken in het over-
leg KODN2.0. We kunnen alvast melden dat de uitslagen onze vermoedens zeker onderbouwen. Ook 
zaten er een aantal verrassende uitslagen bij. Voor ons in ieder geval genoeg stof voor goed beraad.
Een tipje van de sluier…een aantal resultaten op een rijtje:
- Er zijn ruim 200 enquêtes verwerkt, na verwijderen van doublures 199 stuks over.
- Maar liefst 52 % geeft aan binnen 5 jaar een nieuwe woning nodig te hebben.
- 27% van de enquêtes zijn ingevuld door personen onder de 25 jaar, 53 % boven de 40 jaar. De 

groep tussen 25 en 40 jaar zit blijkbaar goed.
- 8% is ingevuld door personen buiten de Noord en buitengebied.
- 32 % heeft behoefte aan een starterswoning, 36 % bezit reeds een koopwoning en wil door-

stromen. 35% wil niet in de Noord gaan wonen.
- Veel ondervraagden zullen ook een koophuis achterlaten. De meesten zullen een vraagprijs 

tussen de € 200.000,- en € 500.000,- in het hoofd hebben.
- Verdere gegevens over samenstelling, woningtype en prijscategorieën zullen nader geanaly-

seerd moeten worden voordat daar uitspraken over gedaan kunnen worden. 
U zult begrijpen dat we de vergaarde informatie goed willen analyseren. Daarvoor zullen wij het 
zomerreces van Gemeenteraad en College B&W gebruiken. Direct na dit reces zullen we de ge-
sprekken weer hervatten. Ook zal dan een advies geformeerd worden richting Gemeenteraad en 
College. Wanneer zij de toegezegde medewerking zullen honoreren is de verwachting dat we al 
tegen het eind van dit jaar concrete plannen kunnen gaan maken mbt aantallen van nieuw te 
bouwen woningen, bouwlocatie, type woningen e.d.
Laten we vooral niet vergeten dat we deze mogelijkheid nu hebben doordat u met zo velen ge-
hoor heeft gegeven aan onze oproep. Daarvoor onze hartelijke dank!
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
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Bekijk alvast thuis onze unieke collectie op www.urmaprint.nl

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

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

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

✦ HUWELIJKSKAARTEN  ✦ ZAKELIJK DRUKWERK ✦ CANVASPRINTS

 

Sterrenboschstraat 8,   1704 CN Heerhugowaard

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

Unieke en goedkope 
7 dagen snelservice 

van 10.00-22.00 
voor particulier en kleinbedrijf. 

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

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

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

Gepensioneerd KPN-computerdeskundige 
geeft nu advies 

en cursus 
om u daarbij 

te helpen. 
Ook reparatie, 

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

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

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

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

Internet: www.rhbeers.nl

kelders
kozijnen
verbouw

woningbouw
utiliteitsbouw
betonvloeren

Hét adres voor:
Hét adres voor:

woningbouw  kelders
utiliteitsbouw  kozijnen
Betonvloeren  verbouw 

Middenweg 494
1704 BM Heerhugowaard

Tel:072-5711254 / Fax:072-5743170
Email: mail@rhbeers.nl
Internet: www.rhbers.nl
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23 september – Brederode reis naar Estland 
Lezing door Ab Klomp over de diplomatieke reis van Reinout van Brederode in 1617. 
Hij stond aan het hoofd van de Nederlandse delegatie van onderhandelaars. 
20.00 uur Kerk, Kerkweg 26, Veenhuizen 
Toegang € 5,00 inclusief koffie/thee

Open monumentendag 12 september 2015
Ook dit jaar is het kerkje van Veenhuizen weer open met 
open monumentendag van 11.00 uur tot 16.00 uur.

In het kort het programma:
Het koor Hopefull uit Hoogwoud zal tussen 11.30 uur en 
13.00 uur optreden, zij zingen voornamelijk Nederlandse 
liedjes.

Er zijn demonstraties over wichelroede lopen, gedurende de dag door.
Vanaf 13.30 uur is Dhr. Zomerdijk aanwezig. Hij komt met materiaal om ter plekke laten zien hoe 
een midwinterhoorn gemaakt wordt.
De midwinterhoorn is een langwerpige, houten hoorn, van circa 120 tot 150 centimeter. De hoorn 
wordt aangeblazen op een mondstuk van vlierhout, de happe. De verschillende buurtschappen 
hebben soms ieder hun eigen melodieën, de vijf of zes tonen die gespeeld kunnen worden zijn 
pure natuurklanken. De Midwinterhoorngroep “Van Hakken Komt Blazen “ zet zich actief in om de 
traditie te bewaren, onder andere door evenementen te organiseren maar ook door het geven van 
cursussen midwinterhoorn maken en midwinterhoornblazen. Beiden vergen eigen technieken en 
vaardigheden.
Het midwinterhoornblazen is nu geplaatst op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultuur Erfgoed 
in Nederland. 

Dit jaar bestaat de kerk 50 jaar. Ab Klomp zal in het kerkje een foto collage laten zien van de 
afgelopen 50 jaar.

Dit alles is weer de moeite waard en we  hopen dat u allen weer een kijkje komt nemen.

Optreden Moment in het kerkje van Veenhuizen
Op zondagmiddag 4 oktober om half 3 zal de groep Moment 
een optreden verzorgen in het kerkje van Veenhuizen.
De groep bestaat uit Erwin, Linda, Leslie en Suzanne. Vier 
vrienden en zij zingen een afwisselend repertoire.
De entree bedraagt 6 euro inclusief een kopje koffie of thee 
vooraf.
Na afloop is er gelegenheid om nog even na te kletsen on-
der het genot van een drankje.
Kaarten kunt u reserveren bij Annet Kroon op telefoon nummer 072-5711428 of 06 53105907.
Aanmelden kan ook via de email: marcoannet@gmail.com
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De “Blik op de weg” in De Noord …( 13 juli 2015)
Beste mensen,

Vanmorgen om kwart over zeven loop ik de wijk uit en wat is het 
rustig! De schoolvakantie is inmiddels ingetreden, dus geen scho-
lieren, die in rijen naar de school toe “snellen”.
Als ik langs de boerderij van de fam. van Schagen wandel, rent een 
konijn met lange oren naar me toe en de schapen laten ook hun 
aanwezigheid goed horen. Ze zien natuurlijk de plastic zak, maar 
helaas zit daar niets eetbaars in.
De Middenweg is nu één en al rust. Een tractor zoekt zijn weg en 
een enkele fietser passeert.
Dan de Hasselaarseweg op en deponeer het eerste afval in de daarvoor bestemde bak. Het fiets-
pad is gerenoveerd, want hier en daar zie je dat de teerwagen zijn werk heeft gedaan.
Op het land staan de schapen me met interesse aan te kijken en verderop wordt met vereende 
krachten de kool van het veld gehaald. Dat gebeurt op de knieën en met de handen. Mijn pet af 
voor zoveel inspanning!
Ik passeer de spoorbomen, waarveel klaprozen staan en een mevrouw klampt mij aan. “Wat doe je 
toch een goed werk,” zegt ze en ze ziet de hoeveelheid blik en plastic, die ik reeds heb verzameld.
Het is mevr. Kooij “met de puntjes op de ij” en dat doe ik dus ook. Ze vertelt, dat haar man vier jaar 
geleden is overleden en dat ze het best aardig redt. 
Haar hond, een herder, kijkt in onze richting en de schapen eten rustig aan het gras en houden het 
op hun manier kort.
Even verder zie ik een man in de grond wroeten. Ik vraag, wat dat te betekenen heeft. Hij antwoord 
met: “Ik kijk, of het zaad al aan het kiemen is!” Hij stelt zich voor als Leon, van Daily Sunshine (aan 
de Noordscharwouderpolderweg!), en vertelt, dat het zaad van zonnebloemen is. Dit stuk land 
heeft hij gehuurd, samen met zijn broer. Nu gaat hij er met de trekker overheen, om het onkruid te 
bestrijden! Dan neem ik er natuurlijk een foto van!
Mirjam komt op de fiets voorbij. Een “goedemorgen” en weg is ze al. 
Zo loop ik langs hotel/restaurant Babylon naar de Westerweg. Marion toetert, zij gaat ook naar 
haar werk! Langs het fietspad is de berm ontzettend begroeid door allerlei planten: zevenblad, 
witte en paarse smeerwortel, boterbloemen, akkerdistel, haagwinde, heggewikke en wilgeroosje.
Nu begint het te motregenen. Dan zit er veel zuurstof in de lucht zegt onze hardlopende zoon 
altijd!
In het kanaal zie ik een schip, dat van zijn lading zand wordt ontdaan. Dat is blijkbaar nodig voor 
werkzaamheden aan de overkant.
Aan het eind nader ik het fietstunneltje. Hier ligt meestal wat blik of plastic. Ook aan “muurschilde-
ringen” ontbreekt het hier niet! Waarom toch zo de boel te vernielen?
Bij de ING-bank staat gelukkig een afvalbak. Het nodige kan ik hier weer in kwijt.
Zo loop ik iets lichter naar de Westtangent. Mensen lopen langs, die hun hond uitlaten.
Nu begint het flink te regenen en mijn bovenkleding begint lichtelijk verzadigd te raken.
Ik neem even een vruchtenreep en dat geeft energie voor het laatste stuk.
Bij de rotonde loop ik de Middenweg weer op. Paul stopt met de auto en roept: “Wil je meerijden?” 
Ik bedank en wil graag mijn route afmaken, ook al is het in de regen!
Lopend langs mevr. Borst wenkt ze me binnen. We hebben elkaar een tijd niet gesproken en dat 
gaan we, onder het genot van een bakje koffie, even inhalen. Ik vertel over onze vakantie en zij laat 
mij de prachtige, zelfgemaakte kaarten zien. Met een paar eieren in de rugtas nemen we afscheid 
van elkaar!
Even verder staat Nico Zonneveld naar zijn planten te kijken. We praten over de prachtige bloe-
men en de kleinschaligheid van het bedrijf. Ook vertelt Nico, dat hij het komend weekend een 
Flox-expositie houdt. Even kijken dus!
De regen is inmiddels gestopt, dus nu is het tijd voor een kopje koffie met mijn geliefde!
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·	     48 blikjes                                   
·	     30 drinkbakjes    
·	     14 plastic fles!  
·	     19 pk. sigaretten     
·	       3 pk. shag    
·	       3 flessen

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

Schrijvenswaard    
Elke derde dinsdag van de maand komen leden van stichting 
Schrijvenswaard bij elkaar. U bent van harte uitgenodigd onze 
website te bezoeken: www.schrijvenswaard.nl . Dit keer een citaat 
uit de krant, gevolgd door een gedicht  één onzer leden.

Gemeente Heerhugowaard opent het graf van Reinout van 
Brederode in Veenhuizen

‘Hij ligt dan wel begraven in een eenvoudig, goed verborgen dorpje, 
maar Reinout van Brederode (1567-1633) was niet zomaar iemand’, 
aldus het Noordhollands Dagblad, 4 juli 2015.
‘Geen afgedwaalde telg van een roemrijk geslacht die maar een beetje op zijn naam teerde in 
de weidse weilanden langs de Heer Hugo Waard. Nee, hij was een belangrijk diplomaat uit de 
Gouden Eeuw. Hij was de schoonzoon van Johan van Oldebarnevelt en een tijdlang de hoogste 
rechter van Holland en Zeeland. Maar ook was hij de Heer van de ‘Heerlijkheid’ Veenhuizen, dat hij 
op zijn vijftiende levensjaar van zijn moeder had geërfd. Hij bezat nog wel meer heerlijkheden, 
o.a. Spierdijk, Oosthuizen, maar Veenhuizen was kennelijk zo speciaal voor hem dat zijn vrouw en 
kinderen hem daar ter aarde bestelden, ook al woonde hij toen in Den Haag. 
Dat hij geen eenvoudige jongen was, mag ook blijken uit zijn tombe. Daar ligt hij levensgroot op 
uitgebeeld door niemand minder dan Pieter de Keijser, die ook het grafmonument voor Willem van 
Orange in de Nieuwe Kerk te Delft voltooide. Reinouts overblijfselen zijn bijgezet in een grafkelder 
onder een kerkje dat in 1965 werd vervangen door moderner exemplaar. Boven die kelder staan nu 
wat struiken in de tuin. Er liggen zeven mensen in dat graf, weet Gerlof Kloosterman van de gemeente 
Heerhugowaard.  Volgend jaar, in het ‘Brederode Jaar’ wordt de kelder open gemaakt.
In het Brederode Jaar werkt de gemeente Heerhugowaard samen met de gemeente Velsen en Vianen. 
De bedoeling is dat de drie gemeenten een boek laten schrijven over het geslacht van Brederode 
omdat het vijf eeuwen lang een van de belangrijkste adellijke families was van Holland. Historica Carly 
Misset is uitverkoren als auteur. Daarnaast, zo zegt Kloosterman, moet er een multimediale presentatie 
komen waarin Reinout zelf de kijker vertelt over zijn leven. Een theaterspektakel moet een re-
enscenering geven van het dagelijks leven op een kasteel. Dat moet in mei volgend jaar in Santpoort 
worden opgevoerd, in juni in Vianen en in september in Heerhugowaard. Het liefst in Veenhuizen zelf.
En naast dat alles wordt er ook gewerkt aan Brederode fiets-  en wandelroutes’…
Belastingen en rechtspraak
Of Reinout van Brederode veel in Veenhuizen geweest is, staat niet vast. Wel moet hij er een ‘huysinge’  
met landerijen hebben bezeten. Als ‘heer’ van de Heerlijkheid Veenhuizen mocht hij er belasting 
innen en rechtspreken. Veel zullen die belastingen in het arme Veenhuizen niet hebben opgebracht.
Reinout maakte de drooglegging van ‘de Grote Waert’ mee en daarmee de geboorte van Heerhugowaard.
Hij was een geleerd man die al op zijn veertiende rechten studeerde aan de Universiteit van 
Leiden. (aldus het AC 04/07/’15)
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Graaf van Brederode
In Veenhuizen staat een monument
Van een graaf, die daar zijn laatste rustplaats vond.
Sinds twee eeuwen liggen zijn resten hier onder de grond,
Reinout van Brederode, een naam bij velen bekend.

Hij was een schoonzoon van Johan van Oldebarnevelt
En bemiddelde in de oorlog tussen Rusland en Zweden.
Hij verwierf zich vele Heerlijkheden,
Door zijn edelmoedigheid was een ieder op hem gesteld.

Ga eens naar Veenhuizen en zie op zijn graf
Het eerbetoon dat zijn weduwe hem gaf.

© Marry Overtoom-Bruin

Voortgang Volksspelen 2015
In een enkele wijk is de tent alweer opgebouwd, de schoolkinderen 
hebben vakantie en voor velen onder ons is de vakantie ook 
begonnen of gaat deze binnenkort beginnen.  De eerste coachen 
bijeenkomst hebben we gehouden en wij zijn de afgelopen tijd 
weer druk bezig geweest met de voorbereidingen om de 39e 
Volksspelen op zaterdag 29 augustus weer tot een succes te maken. 

Sponsors    
De afgelopen weken zijn de sponsors weer benaderd met het verzoek 
of zij ook dit jaar de Volksspelen weer (financieel) willen ondersteunen. 
Velen hebben hun sponsoring weer toegezegd. Hiervoor onze grote 
dank. Mede dankzij hun bijdrage lukt het ons weer om er een hele mooie dag van te maken. 

Vrijwilligers
Zonder de vele vrijwilligers is het onmogelijk de volksspelen te organiseren. Iedereen hierbij alvast 
hartelijke dank. 

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

Tapijt  
Vanaf heden kan uw overtollige vloerbedekking weer worden ingeleverd bij de familie Van 
Schagen aan de Middenweg 523. Bij voorkeur in stroken van maximaal 1 meter breed.
Wel willen wij u verzoeken even van tevoren te bellen (072-5711238) zodat het direct op de juiste 
plaats komt te liggen. Namens het GV4 alvast bedankt.  

Ploegenpresentatie in het contact.
Het is altijd voor velen weer leuk als ze het contact lezen daags voor de Volksspelen. Hierin staan 
vaak hele leuke stukjes vermeld over de ploegenpresentatie van de deelnemende wijken. Voor de 
coaches die de ploegenpresentatie vermeld willen hebben in het contact van 28 augustus a.s die 
dienen dit uiterlijk vrijdag 21 augustus per mail toe te zenden naar stichtinggv4@hotmail.com  
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Voortgang deelnemende teams 
Tijdens de eerste coachen vergadering, welke redelijk goed bezocht werd, hebben we de 
voortgang van de teams doorgenomen. De coaches zijn allen weer druk bezig om een team bij 
elkaar te krijgen en dat gaan ze hopelijk ook allemaal weer lukken.  Voor de coaches die er niet 
waren zouden wij het op prijs stellen om even een mail te sturen naar stichtinggv4@hotmail.com 
om aan te geven of ze een sportteam en/of een wagen hebben voor de ploegenpresentatie. 

Wij willen uiterlijk 15 augustus weten hoeveel sportteams er zijn en hoeveel wagens er te bewonderen 
zijn tijdens de ploegenpresentatie. Wij hopen uiteraard op een maximale deelname van alle teams.

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

Voorlopig is dit de laatste informatieverstrekking van het GV4 middels het contact, aangezien 
de volgende editie van het contact op 28 augustus weer verschijnt. Aan de coaches het verzoek 
om de mail wel regelmatig in de gaten te houden want vanaf nu zullen we jullie de informatie 
verstrekken via de mail.

Datum en Feestavond
De 39e editie van de Noordender Volksspelen wordt gehouden op zaterdag 29 augustus 2015. 
De feestavond wordt gehouden in Café Partycentrum Bleeker waarbij de muziek verzorgt gaat 
worden door “De coverband 8-PM”.

Wij wensen iedereen een hele goede vakantie en uiteraard heel veel plezier en succes toe met de 
voorbereidingen van de 39ste  Volksspelen.

Namens de 6 van het GV4
Cocky van Diepen, Mandy de Git, Rik Appelman, Kevin Hof, Edwin Redder, Danny Overtoom

Nieuws van hugo girls
Gevonden voorwerpen in het rondeel
Aan het eind van het handbalseizoen zijn de volgende voorwer-
pen blijven liggen:

- Rood vestje(name it) maat 116
- Zwarte keepersbroek maat 140-152
- Rood/Roze Trainingsjack maat 140
- Paars/Zwart jack maat 140
- Donkergroen plaid
- Lila plaid
- Masita keepersbroek maat s
- Grijs vest maat 140/146
- Vest zwart/ donkerroze  Maat m
- Zwarte trainingsbroek maat 164
- Roze bolero
- Blauwe kniebeschermers
- Gele Kempa schoenen maat 40,5
- Zwarte bh top
- Bal lichtblauw/donkerblauw
- Bidons isostar
- Bidon blauw aquarius
- Bidon roze adidas

Voor info: Annet Kroon 072-571148
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
�����������������������������������������

Naamloos-22   1 27-08-2010   10:52:54

De clubkampioenschappen komen er weer aan!

Doe je ook mee?

JE KUNT JE INSCHRIJVEN VOOR DE VOLGENDE ONDERDELEN:

- 14 t/m 23 augustus:    heren- en damesdubbel
- 22 t/m 30 augustus:    heren- en dames enkel
- 29 augustus t/m 6 september:    mix-dubbel

 
 

     Voor inschrijven, ga naar www.toernooi.nl 
Selecteer Tennis > vul linksboven Noordend in. Nu kom je bij de clubkampioenschappen 
uit, waar je kunt kiezen uit bovenstaande onderdelen. De jeugd kan zich ook bij deze onder-
delen opgeven.

Wij maken aan de hand van de inschrijvingen de categorieën.   
We hopen op veel aanmeldingen, zodat we leuke tenniswedstrijden kunnen spelen!
Groeten, de toernooicommissie Tennisvereniging ’t Noord End

Terugkijken naar Kerkepad 2015
In de week van 5 tot met 12 juli is het Kerkepadtoernooi  weer gespeeld. Het jaarlijks terugkerend 
open toernooi was weer een daverend succes: veel deelnemers, veel publiek en een vol terras. 
 
We hadden het qua weer niet beter kunnen treffen: het waren stralende dagen, met hier en daar 
een buitje.  Slechts 4 sets zijn er binnen in de hal gespeeld. 

Spannende partijen
Dat de finaledag spannend was, kon je terugzien aan de sets. Bijna alle finalisten moesten 3 sets 
spelen om uiteindelijk de partij te kunnen beslissen. De prijsuitreiking was pas laat op de zondag-
avond, maar het terras was vol en de stemming was goed.

Organisatie, deelnemers en de commissies: BEDANKT voor het toptoernooi!

P.S. een speciaal bedankje voor Daphne Beers, die dit jaar voor het laatst toernooileiderwas.
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v Garage Co Borst BV v Co Borst Autoschade
v Co Borst Bedrijfswagens v C.B. Lease
v Airco Service v Piaggio LTV-dealer

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

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

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

Tevens verzorging van particuliere 

aangiftebiljetten

 
 

 

 

 

   

 

 

 
 

    Voor  sierhekwerk en kennelbouw op maat 

 

  Automatische Draai/Schuifpoorten voorzien 

       van intercom, camera, verlichting e.d. 

 

            Tevens voor uw paardenboxen, 

           hondenkennels & dierenverblijven 

 

    Middenweg 598  1704 BS  Heerhugowaard 

   072-5715927 fax 072-5721059 of  06-53716161 
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kantinediensten tennisvereniging ‘t Noord End
Datum Naam Dienst tijd
  Kantinebegeleiding Gery    
  Vakantie 20-7 t/m 7-8-2015    
  Kerkepadje 8 t/m 16-8-2015    
zaterdag 8 augustus 2015 Mariska Rinkel Bardienst 09.30 - 12.30
zaterdag 8 augustus 2015 Manuel Villena Bardienst 12.30 - 15.30
zaterdag 8 augustus 2015 Cor Zonneveld Bardienst 15.30 - 18.00
zondag 9 augustus 2015 Carin Hoedjes Bardienst 09.30 - 18.00
maandag 10 augustus 2015 Wout Beers Bardienst 09.30 - 12.30
maandag 10 augustus 2015 Piet Mooij Bardienst 12.30 - 18.00
dinsdag 11 augustus 2015 Dia Mors Bardienst 09.30 – 23.00
woensdag 12 augustus 2015 Dia Mors Bardienst 09.30 – 23.00
donderdag 13 augustus 2015 Dia Mors Bardienst 09.30 – 23.00
  Clubkampioenschappen Heren en damesdubbel  
  14 t/m 23 augustus 2015    
vrijdag 14 augustus 2015 Mirjam Molenaar-Berkhout Schoonmaak 09.00 - 11.00
vrijdag 14 augustus 2015 Karin Stoop Schoonmaak 09.00 - 11.00
vrijdag 14 augustus 2015 Piet Mooij Bardienst 09.30 - 12.30
vrijdag 14 augustus 2015 Cor Zonneveld Bardienst 12.30 – 18.00
vrijdag 14 augustus 2015 Evy Blom Bardienst 19.30 - 23.00
  Kantinebegeleiding Tineke    
zaterdag 15 augustus 2015 Manuel Villena Bardienst 09.30 - 12.30
zaterdag 15 augustus 2015 Dia Mors Bardienst 12.30 – 18.00
zaterdag 15 augustus 2015 Roel Wolkers Bardienst 19.30 - 23.00
  Finale kerkepadje    
zondag 16 augustus 2015 Angelique Witte Bardienst 09.30 – 18.00
maandag 17 augustus 2015 Karel Oosenbrug Bardienst 19.30 - 23.00
dinsdag 18 augustus 2015 Cor Zonneveld Bardienst 19.30 - 23.00
woensdag 19 augustus 2015 Arjen Visser Bardienst 19.30 - 23.00
donderdag 20 augustus 2015 Manuel Villena Bardienst 19.30 - 23.00
vrijdag 21 augustus 2015 Marijke Zuurbier-Burger Schoonmaak 09.00 - 11.00
vrijdag 21 augustus 2015 Greet Klaver-Huting Schoonmaak 09.00 - 11.00
  Clubkampioenschap heren, dames, jeugd enkel    
  22 t/m 30 augustus 2015    
  Kantinebegeleiding Agnes    
zaterdag 22 augustus 2015 Mariska Rinkel Bardienst 09.00  - 12.00
zaterdag 22 augustus 2015 Roel Wolkers Bardienst 12.00  - 18.00
zondag 23 augustus 2015 Karel Oosenbrug Bardienst ????
zondag 23 augustus 2015 Fenny Zuurbier-Pancras Bardienst ??????
zondag 23 augustus 2015 Fenny Zuurbier-Pancras Bardienst ???????
  Kantinebegeleiding Agnes    
maandag 24 augustus 2015 Leo van der Hulst Bardienst 19.30 - 23.00
dinsdag 25 augustus 2015 Joop Berkhout Bardienst 19.30 - 23.00
woensdag 26 augustus 2015 Aad Duys Bardienst 19.30 - 23.00
donderdag 27 augustus 2015 Herman Sol Bardienst 19.30 - 23.00
vrijdag 28 augustus 2015 Vera Mul Schoonmaak 09.00 - 11.00
vrijdag 28 augustus 2015 Anneke Borst Schoonmaak 09.00 - 11.00
  Clubkampioenschappen Mix heren en dames    
  29 augustus t/m 6 september    
  Kantinebegeleiding José    
zaterdag 29 augustus 2015 Hannie Bakker-Koeman Bardienst 09.00  - 12.00
zaterdag 29 augustus 2015 Jose Kruijer-Schotten Bardienst 12.00  - 15.00
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zaterdag 29 augustus 2015 Jose Kruijer-Schotten Bardienst 15.00 - 18.00
zondag 30 augustus 2015 Evy Blom Bardienst ???
zondag 30 augustus 2015 Marieke Hoedjes Bardienst ?????
  Kantinebegeleiding Tineke    
  Start najaarscompetitie datum ????    
dinsdag 1 september 2015 Joop Berkhout Bardienst 19.30 - 23.00
woensdag 2 september 2015 Marc Baas Bardienst 19.30 - 23.00
donderdag 3 september 2015 Herman Sol Bardienst 19.30 - 23.00
vrijdag 4 september 2015 Vera Mul Schoonmaak 09.00 - 11.00
vrijdag 4 september 2015 Anneke Borst Schoonmaak 09.00 - 11.00
  Kantinebegeleiding Gery    
dinsdag 8 september 2015 Joop Berkhout Bardienst 19.30 - 23.00
woensdag 9 september 2015 Wil Beers Bardienst 19.30 - 23.00
donderdag 10 september 2015 Monique Komen Bardienst 19.30 - 23.00
vrijdag 11 september 2015 Karin Stoop Schoonmaak 09.00 - 11.00
vrijdag 11 september 2015 Carola Groen Schoonmaak 09.00 - 11.00
  Kantinebegeleiding Tineke    
dinsdag 15 september 2015 Fenny Zuurbier-Pancras Bardienst 19.30 - 23.00
woensdag 16 september 2015 Marc Baas Bardienst 19.30 - 23.00
donderdag 17 september 2015 Monique Komen Bardienst 19.30 - 23.00
vrijdag 18 september 2015 Marian Bos Schoonmaak 09.00 - 11.00
vrijdag 18 september 2015 Riet Beers-Stadegaard Schoonmaak 09.00 - 11.00
  Kantinebegeleiding Agnes    
dinsdag 22 september 2015 Marc Baas Bardienst 19.30 - 23.00
woensdag 23 september 2015 Wil Beers Bardienst 19.30 - 23.00
donderdag 24 september 2015 Monique Komen Bardienst 19.30 - 23.00
vrijdag 25 september 2015 Carola Groen Schoonmaak 09.00 - 11.00
vrijdag 25 september 2015 Riet Beers-Stadegaard Schoonmaak 09.00 - 11.00
       
  Kantinebegeleiding José    
zaterdag 26 september 2015 Eindtoernooi/feestavond Bardienst bestuur
dinsdag 29 september 2015 Tys Borst Bardienst 19.30 - 23.00
woensdag 30 september 2015 Karel Oosenbrug Bardienst 19.30 - 23.00
donderdag 1 oktober 2015 Leo van der Hulst Bardienst 19.30 - 23.00
vrijdag 2 oktober 2015 Riet Beers-Stadegaard Schoonmaak 09.00 - 11.00
vrijdag 2 oktober 2015 Marian Bos Schoonmaak 09.00 - 11.00
vrijdag 2 oktober 2015 Kantinebegeleiding José    
zaterdag 10 oktober 2015 Kantinebegeleiding Tineke    
zaterdag 17 oktober 2015 Kantinebegeleiding José    
zaterdag 24 oktober 2015 Kantinebegeleiding Tineke    
dinsdag 27 oktober 2015 Algemene ledenvergadering    
  Eindschoonmaak( Onder voorbehoud)    
maandag 2 november 2015 Nel Smit-Beers Schoonmaak 09.00 - 11.00
maandag 2 november 2015 Marian Visser-Lantman Schoonmaak 09.00 - 11.00
maandag 2 november 2015 Carola Groen Schoonmaak 09.00 - 11.00
maandag 2 november 2015 Marian Bos Schoonmaak 09.00 - 11.00
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Hugo Boys seizoen 2014-2015
OPROEP – OPROEP – OPROEP – OPROEP – OPROEP – OPROEP 

Hierbij wil ik nogmaals een dringende oproep doen aan onderstaande 
leden. Velen hebben een pasfoto ingeleverd na de vorige oproep, 
maar nog lang niet iedereen. Jullie spelerspas is na afgelopen seizoen 
verlopen. Om volgend seizoen weer te kunnen voetballen dien ik 
voor jullie een nieuwe spelerspas aan te vragen. Hierbij heb ik wel een 
pasfoto van jullie nodig.

Voor de duidelijkheid:
Geen pasfoto, is geen spelerspas en dus NIET voetballen seizoen 2015/2016.

Hierbij het verzoek om de pasfoto bij mij thuis in te leveren.
Ledenadministratie Hugo Boys
t.a.v. Danny Overtoom
Driecantebosch 3
1704 CS Heerhugowaard

Graag de pasfoto in een envelop met je naam, geboortedatum en je adres erop. Hierbij doe ik 
tevens een beroep aan de coaches / begeleiders om dit onder de aandacht te brengen bij de 
betreffende spelers. Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Relatienummer Naam Speler Geboortedatum Elftal VORIG seizoen (‘14/’15)
FLHC50B T.J. Joosten 24-2-1992 Selectie
FLHC35Y N.C. Blom 16-10-1990 Selectie
FLHC32V M. Borst 22-5-1990 Selectie
FRDW32X V. Markus 19-3-1993 Hugo Boys 3
FLHC408 K.S.I. Beers 21-6-1991 Hugo Boys 3
FVXB19B F. beke 19-9-1990 Hugo Boys 3
FLHC31U R.T. Hoogland 11-5-1990 Hugo Boys 3
NYCT28P L. Leegwater 25-1-1996 Hugo Boys 6
FWWQ35O M. Brouwer 27-2-1995 Hugo Boys 6
FTGD76V S. Bakker 25-7-1994 Hugo Boys A1
FWWL555 L. Beers 15-1-1995 Hugo Boys A1
FTGD78X D. Haisma 12-3-1994 Hugo Boys A1
LYXL00U C. Homan 4-10-1999 Hugo Boys B1
MBJQ38Y M.L.J. van der Berg 11-3-2000 Hugo Boys B1
MBJQ39Z R. Borst 20-6-2000 Hugo Boys B1
MBJQ21O D. Tesselaar 11-8-2000 Hugo Boys B1
MCLS716 K.M.J. Baars 27-8-2000 Hugo Boys C1
MBJQ24R K. de Jager 27-10-2000 Hugo Boys C1
MCFM04E P.J. Stoop 25-10-2000 Hugo Boys C1
CBHQ29O R. Stoop 8-5-1990 Steunend lid
FLHC34X D. Zuurbier 11-9-1990 Steunend lid  (Typefouten voorbehouden)

Met vriendelijke groet,
Ledenadministratie v.v. Hugo Boys

Danny Overtoom

OPROEP – OPROEP – OPROEP – OPROEP – OPROEP – OPROEP 
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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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Hugo Boys Senioren
          
BEKERPROGRAMMA HUGO-BOYS  ZONDAG  23 augustus 2015    
Terreindienst:   Joost Dekker        
 
wedstr. Omschrijving  aanv.  vertr. Scheidsrechter  
604 RKEDO 1  Hugo-Boys 1  14:00    
1369 Hugo-Boys 2  SVW 27  2  10:45    
         
BEKERPROGRAMMA HUGO-BOYS  WOENSDAG 26 augustus 2015     
Terreindienst:         
  
wedstr. Omschrijving  aanv.  vertr. Scheidsrechter  
575 Hugo-Boys 1  Sporting S1  19:30    
         
 
BEKERPROGRAMMA HUGO-BOYS  DONDERDAG 27 augustus 2015    
wedstr. Omschrijving  aanv.  vertr. Scheidsrechter  
1334 Vrone 2  Hugo-Boys 2  19:30    
         
 
BEKERPROGRAMMA HUGO-BOYS  ZONDAG 30 augustus 2015      
wedstr. Omschrijving  aanv.  vertr. Scheidsrechter  
603 SV Spartanen 1  Hugo-Boys 1 14:00    
1356 Meervogels 31 2  Hugo-Boys 2  11:00    
         
 
PROGRAMMA HUGO-BOYS  ZONDAG 6 september 2015      
wedstr. Omschrijving  aanv.  vertr. Scheidsrechter  
4668 Nw Niedorp 1  Hugo-Boys 1 14:00    

Scheidsrechters  gevraagd !!!! 

Beste leden van Hugo-Boys, 
Ook dit jaar konden we weer rekenen op een waardevolle groep 
scheidsrechters.  Maar om deze mensen niet teveel te hoeven belas-
ten zoeken we er nog scheidsrechters bij! 
We zijn op zoek naar enthousiaste mensen die zo af en toe een wed-
strijd willen fluiten.  Wil je hiervoor een cursus volgen, kan dat meest-
al in de buurt en bij voldoende deelname wellicht bij Hugo-Boys!  
Eén aanmelding is al binnen! 
Aarzel niet en meld je ook aan!!!   

Zonder scheidsrechter geen wedstrijd! 

Voor informatie en aanmelding:   Siem Hand tel. 072-5740761
Email:  siemhand@hotmail.com   

Willen degenen die niet meer fluiten bij Hugo-Boys en wel in het bezit zijn van een scheidsrech-
terspak van de vereniging deze retour brengen naar De Zeis 15?  Alvast bedankt!  
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TRIMSALON 
NOORD-END

Voor kleine en middenslag hondjes

UW TRIMSTER 
MARLIES BROERS

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

GER BRUIN
GARAGE / LPG INBOUW

- Onderhoud & Reparatie 
  van alle merken auto's.
- Banden, Uitlaten,  Accu's etc.
- Airco Service
- APK met Viergas- of Roetmeting.
- Dealer van: BRC en GFi  
  (Necam/Koltec en 
  AG LPG installaties)

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

ZATERDAG 18 JUL
20.30 UUR, PUB

BOB FERGUSON VRIJ ENTREE
 IERSE, SCHOTSE FOLK 
EN HEEL VEEL PLEZIER

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

ZONDAG 2 AUG
IERSE SESSIE EN CARVERY

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

14 - 22 AUGUSTUS
VIERING 600 JAAR STEDERECHT 

OUDE NIEDORP
 *14 AUG.  

WHEELBARROWBAND IN DE RUINEKERK
 * EXPOSITIE IN THE IRISH COTTAGE

 * MENU “ ETEN VAN VROEGER”
 * 20 AUG.: DIA-AVOND OLV THEO V.D.FLUIT

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

ZO. 23 AUG. 
WHISKY-PROEVERIJ

14.30- 17.00 UUR 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
        

PER 1 SEPTEMBER NODIG 
RESTAURANTMEDEWERK(ST) ER
MET OPLEIDING EN ERVARING

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

ALLE DAGEN OPEN VANAF 10.00 UUR

 ZIE OOK 
WWW.THEIRISHCOTTAGE.NL        

VERLAAT 4 
1734 JN OUDE NIEDORP

0226 - 421486   
INFO@THEIRISHCOTTAGE.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:   contacthhw@gerja.nl 
       telefoon: 0226-421520 
       fax:   0226-421550 

Rekeningnummer Contact: NL06RABO0386950989
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gerja



33

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

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

 

HOU DE STRAAT SCHOON!
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Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

OP GORDIJNEN & BUITENLAK

BTW VRIJE WEKEN!

Actie geldt van 25 mei t/m 6 juni 2015!Acties geldig t/m 31 juli 2015

ReseRveRen vooR lAteR geen pRobleem!

zomeRActie lAminAAt
pAllet vooRdeel!

• 10% extRA koRting!
• gRAtis plAkplinten!
• gRAtis ondeRvloeR!

Alle 
laminaat-
vloeren

(voorraad)
nu: 
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Elke dag 3 broden naar keuze € 5,75Elke dag 3 broden naar keuze € 5,95

Appelkruimeltaartje van € 5,95 voor € 3,95

Krentenbollen 4 + 2 Gratis 

Gevulde koeken 3 + 1 Gratis

Reclame voor zaterdag 18 juli

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

• Timmerwerk
• Onderhoud
• Renovatie
• Verbouwing
• Nieuwbouw

 Tel. 06 27088407
 Heerhugowaard


