Vrijdag 5 december 2014

Agenda
14 december 2014 YoungSeven: Iets doen voor een ander
16 december 2014 KBO: kerstmiddag met de groep Melancholie
26 december 2014 sporthal: gezellige middag voor jong en oud
16 januari 2015

YoungSeven: Filmavond

6 februari 2015

YoungSeven: Sirkelslag

6 februari 2015

Winterkeezen

14 februari 2015

Carnaval

21 februari 2015

de Bleeker popquiz

20 maart 2015

klaverjaskampioenschap De Noord

21 maart 2015

Stille Omgang

27 maart 2015

Lentekeezen

3 april 2015

De YoungSeven Passion

12 april 2015

sporthal: Brommerbeurs

17 april 2015

Diatonica’s: jubileumshow in de Sporthal

18 april 2015

Diatonica’s: jubileumshow in de Sporthal

14 mei 2015

YoungSeven: Dauwtrappen met monniken

21 juni 2015

YoungSeven: Seizoensafsluiting

28 juni 2015

YoungSeven: KJD Festival

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 financiÎn: 072-5718737
Adres: Groote Geldebosch 48, 1704 CP Heerhugowaard-De Noord. Rekeningnr: NL06RABO0386950989
Uw tekst voor de volgende uitgave van ‘t Contact dient u uiterlijk MAANDAG 15 DECEMBER 2014
vóór 19:00 in te leveren via RedactieContactDeNoord@gmail.com of bij uitzondering bij Angèl Mooij, Groote
Geldebosch 48. Na dit tijdstip wordt kopij geplaatst in de uitgave van vrijdag 2 januari 2014.
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een serie sterk presterende accuproducten.
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een perfect evenwicht, stille werking,
geen emissies, universele accu’s die in alle
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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,-

HUSQVARNA 136 LiC
TRIMMER

Inclu sief Accu
en snella der

een
serie sterk presterende accuproducten.
€ 459,HUSQVARNA
HUSQVARNA 136 LiC
RIDER
ACCU
U
krijgt
de resultaten van benzineproducten,
TRIMMER
De nieuwe Husqvarna Accu Series zijn er:*
een perfect evenwicht, stille werking,
een seriedersterk presterende accuproducten.
HUSQVARNA 136 LiHD50
op de Honda geen emissies, universele accu’s die in alle
Inclu sief Accu, snella
Inclu sief Accu
HEGGENSCHAAR
85 cm. de resultaten van benzineproducten,
Udekkrijgt
en maai
IZY-serie** handgereedschap
Kijk ook
op www.husqvarna-actie.nl
voor meer informatie.
en snella der
passen
en tal van unieke
*
,- evenwicht, stille werking,
3.599
perfect
€ een
€ 429,Uw geautoriseerde Husqvarna dealer:
Husqvarna eigenschappen.
geen emissies, universele accu’s die in alle
op de Honda
Inclu sief Accu
en snella der
HRH/HRD-serie
handgereedschap passen en tal van unieke
€ 429,Husqvarna eigenschappen.

kado

HUSQVARNA
RIDER ACCU

€100,kado

Inclu sief Accu, snella
en maaidek 85 cm.

HUSQVARNA 136 LiHD50
HEGGENSCHAAR

Inclu sief Accu
en snella der

der

€ 459,-

€ 3.599,-

100% Husqvarna.
€ 80,0% Brandstof.
Kijk ook op www.husqvarna-actie.nl
voor meer informatie.
*
bij de Honda-dealer
Inclu sief Accu, snella
en maaidek 85 cm.

HUSQVARNA 136 LiHD50
HEGGENSCHAAR

der

99,Tot €E 3.5
100,kado*

kado

*) Actie geldig van
Inclu sief Accu
t/m 30 juli 2012.
en snella der
Bedragen
zijn
inclusief
BTW.
9,45LiC
€
HUSQVARNA 136
**) Uitgezonderd
de HRX 476SD
TRIMMER
en de HRG 415P.

Uw geautoriseerde Husqvarna dealer:

op een nieuwe
HUSQVARNA
op de Honda
Tot
in siefonze
showroom:
RIDER
ACCU
HRX-serie**
Honda grasmaaier!
De nieuwe Husqvarna
Accu
Series
zijnziens
er: Inclu
Accu
Smuigelweg
4 1704
PX
een serie sterk presterende accuproducten. en snellader
www.honda.nl
€ 459,HUSQVARNA

Heerhugowaard
/ Waarland
U krijgt de resultaten
van benzineproducten,
Kijk ook op www.husqvarna-actie.nl voor meer informatie.
een perfect evenwicht,
stille
werking,
T
0226
42
13
53
•
F 0226 42 29 04
geen emissies, universele accu’s die in alleUw geautoriseerde Husqvarna dealer:
Inclu sief Accu
www.stooptuinmachines.nl
en snella der
passen en talvoor
van meer
uniekeinformatie.
Kijk ook handgereedschap
op www.husqvarna-actie.nl
€ 429,Husqvarna
eigenschappen.
Uw geautoriseerde
Husqvarna dealer:

RIDER ACCU

123_HQ_Dealeradv_NL_Krant_FC.indd
Tot ziens in onze showroom:

Inclu sief Accu , snella
en maaidek 85 cm.

3

15-03-12 09:28

HUSQVARNA 136 LiHD50
HEGGENSCHAAR

der

€ 3.599,-

Wij blijven

Inclu sief Accu
der

en snella
3##"2Ȕ,##1Ȕ -**-3.1#-Ȕ(-Ȕ#"#1+-"
€ 459,HUSQVARNA
123_HQ_Dealeradv_NL_Krant_FC.indd
3
€ 50 09:28
5#1"6()-#-ƠȔ#16()+Ȕ(#"#1##-Ȕ##-Ȕ
-*Ȕ(-Ȕ"#
Nu15-03-12
RIDER ACCU
cadeau bij een *
4413Ȕ5#1"(#-3ƠȔ1.,Ȕ +()$3Ȕ#%(.-*Ȕ..*Ȕ(betaalrekening!
##1'4%.61"ƠȔ()Ȕ.-2Ȕ1#%#+3Ȕ4Ȕ46Ȕ%#+"9*#9.+2Ȕ4Ȕ"3Ȕ6(+3ƠȔ/Ȕ*-3..1ơȔ5(Ȕ(-3#1-#3Ȕ.$Ȕ//Ơ Kijk ook op www.husqvarna-actie.nl voor meer informatie.
#%(.-*Ȕ(2Ȕ+3()"Ȕ"(!'3 ()Ơ
Uw geautoriseerde Husqvarna dealer:
123_HQ_Dealeradv_NL_Krant_FC.indd 3

123_HQ_Dealeradv_NL_Krant_FC.indd 3

2

15-03-12 09:28

Wij zijn uw bank.

.2Ȕ ,/Ȕ2241-3(#(""#-6#%ȔƋƉƉ
ƊƒƉƊȔȔ##1'4%.61"
 ƉƒƋȔǃȔƐƒƊȔƊƋȔƓƎ
 (-$.Ǚ).2*,/Ơ-+
666Ơ).2*,/Ơ-+

15-03-12 09:28

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

072 571 5265
072 5744771
072 574 2241

072 574 2241
072 5712020

Personele Unie
Pim Mooij						072 571 5332
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 11 december op het
secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.
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In december is de groep van Riet Berkhout aan de beurt om de kerk op orde te maken
Bloemengroep:
In december wordt de kerk versierd door Nel van Schagen en Mieke Wolkers
SPREEKUUR vice voorzitter.
Op elke donderdag 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!! Plaats in de pastorie!
Vriendelijke groeten,
Gea Klercq
TER OVERWEGING: ADVENTPROJECT
Voor en rond Kerstmis horen we verhalen over ‘verderkijkers’,
over mensen die verder kijken dan anderen,
die ‘uitzien naar’, die ‘voorzíén, die anderen zien, die inzien.
Door met hen mee te kijken,
krijgen we steeds meer te zien van Kersmis.
We zullen de verderkijkers elke week laten zien in een beeld.
EERSTE WEEKEND VAN DE ADVENT.
Advent: een tijd om samen op weg te gaan naar Kerstmis,
een tijd van hoopvol uitzien en verwachten.
Maar ook een tijd om onszelf te genezen van verwachtingen
die de toets van de christelijke kritiek niet kunnen doorstaan.
Geloven is immers niet vrijblijvend.
Het vergt alertheid, voortdurende waakzaamheid.
Als Jezus dit in de evangelielezing van vandaag
zo sterk beklemtoont,
dan doet Hij dat omdat Hij weet
dat er onder ons teveel geloof-op-zijn-zondags is,
geloof dat tijdens de week in slaap wordt gewiegd.
Vragen wij God om ons wakker te schudden,
en als een deurwachter uit te zien naar het Kind,
waarvoor er in de herberg van de wereld geen plaats is,
om het waardig te kunnen ontvangen.
(De Zwarte Pieten waren de deurwachters)
TWEEDE WEEKEND VAN DE ADVENT.
De profeet Jesaja heeft gezegd:
‘Bereid de weg van de Heer,
maak zijn paden recht.’
Johannes was de man die de oproep van Jesaja gestalte gaf in Jezus’ tijd.
De ‘voorziener’, de ‘voorloper’, ‘de doper’, ‘de wegbereider’,
die zelf in het voetspoor van Jezus ging.
Laten wij ons in deze voorbereiding op Kerstmis
raken door zijn voorzienigheid, door zijn boodschap en voorbeeld.
(Beeld: Johannes de Doper)
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UIT DE PAROCHIE – “Gastvrij en inspirerend in Gods naam” – 29 november 2014.
Het is Advent. Een nieuw kerkelijk jaar is begonnen, het B-jaar ofwel Marcusjaar. Dit kerkelijk jaar
lezen we dus veel verhalen uit het Bijbelboek van de evangelist Marcus. Marcus was geen apostel,
zoals Matteüs, maar een zoon van één van de Maria’s uit het Evangelie; en ook medewerker van
Paulus, die hij begeleidde op zijn eerste zendingsreis. Gekweld door heimwee haakte hij echter
af. Marcus heeft waarschijnlijk vooral geschreven voor heidenen die zich bekeerd hadden tot het
christendom. Het is een soort van inwijdingstekst voor nieuwe christenen. Hij legt daarom veel uit.
Marcus legt de nadruk op de dienstbaarheid van Jezus, Hij is de Dienstknecht van de Heer die zelfs
bereid is te sterven. Tegelijkertijd wordt ook sterk de nadruk gelegd op zijn macht als Zoon van
God. In dit Bijbelboek wordt onderwijs gegeven over dienstbaarheid.
Een nieuw kerkelijk jaar begint altijd met de Advent. Morgen, 30 november, is de Eerste zondag
daarvan. Advent betekent ‘komst’. In deze periode verwachten we de ‘komst van God’. De Advent
heeft in de liturgie een dubbel karakter:
-Het is de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus in onze
mensengeschiedenis ruim 2000 jaar geleden.
-Eveneens is de Advent de periode van verwachting van Jezus’ terugkomst op het einde der tijden,
wanneer God alles in allen zal zijn.
De Advent is een voorbereidingstijd voor Kerstmis, opdat Jezus ook in onze harten geboren kan
worden.
We hebben weer een Adventsproject. Bij Ter Overweging kunt u de teksten daarvan lezen. We
laten “Verderkijkers” zien. Morgen (30 november) zijn dat de Zwarte Pieten, die deurwachters zijn.
De weken daarna steeds een beeld. Op 7 december een beeld van Johannes de Doper.
In de vorige Contact heb ik een storende fout gemaakt. Bij de twee jubilarissen van het Gemengd
Koor heb ik Nel Rinkel – Danenberg genoemd. Maar zij was dat vorig jaar al. Nu was het Nel Borst
– Koppes. Sorry, Nel. Maar alsnog van harte gefeliciteerd met je onderscheiding.
De Sint Ceciliaviering was een prachtige viering. Het Gemengd Koor liet zich van haar beste kant
zien.
Op 15 november ben ik, met nog een bus vol mensen uit Waarland en omgeving, naar de
diakenwijding van Toon Jorink geweest in de Vituskerk in Hilversum. De Bavo in Haarlem was
niet beschikbaar vanwege een verbouwing. Ik vond dat niet erg, want de Vituskerk is echt een
prachtige kerk. De diakenwijding van Toon en nog vijf andere mannen was heel indrukwekkend.
Heel bijzonder. Drie bisschoppen, de monseigneurs Punt, Hendriks en Van Burgsteden leidden de
mis, maar ook heel veel priesters en diakens waren daarbij aanwezig. Toon: nogmaals van harte
gefeliciteerd met deze bijzondere stap in je leven! Dat het je mag brengen wat je ervan verwacht
en van hoopt.
Toen ik een paar weken geleden met twee collega’s op bezoek was bij de bisschoppen, hebben we
uitgesproken dat het jammer is dat vrouwen geen toegang hebben tot het diakenambt. Diakens
mogen namelijk dopen en huwelijken inzegenen. Pastoraal werk(st)ers niet meer. Maar ja, dat zit
er dus gewoon niet in. Nu mogen vrouwen alleen nog catechiste worden. Daardoor zullen over
een aantal jaren er geen vrouwelijke pastores meer zijn.
Zaterdag de 22e was de viering ter afsluiting van de eerste cyclus van het Vormselproject. ’s
Middags gingen de vormelingen en begeleiders naar mensen met een beperking op vier
verschillende locaties om met hen spelletjes te doen of een andere activiteit. De jongeren waren
daarvan wel onder de indruk. Daarna was er een ‘hemelse’ maaltijd in de kerk, een maaltijd van
gerechten die de deelnemers zelf hadden gemaakt (of hun moeders). Er was genoeg eten voor vijf
van deze groepen, maar ja, dat is altijd zo. Het was overigens allemaal heel divers en ook heerlijk.
Dat ‘hemelse’ van hemelse maaltijd wil zeggen dat de deelnemers niet zelf iets mochten pakken,
maar moesten wachten tot ze iets kregen. Dat ging heel goed. Iedereen was voldaan.
’s Avonds was er een viering ter afsluiting. Helaas was het niet gelukt om een koor van begeleiders
te vormen en ook een gastkoor lukte niet meer.
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Dus werden nog wel ‘Bless the Lord’ en ‘Ubicaritas’ door vormelingen en begeleiders gezongen,
maar verder muziek van een MP3-speler gespeeld. De begeleiders vertelden over hun activiteiten
met de groep en lieten daarvan ook beelden zien, maar doordat die nogal door elkaar heen
stonden, was dat wat lastig. We kunnen terugkijken op een geslaagde dag. We beginnen vol goede
moed aan de tweede cyclus met een thema-avond voor de begeleiders en na de feestdagen weer
met de projectavonden.
Op 17 november overleed volkomen onverwachts Nic Eeken op 73-jarige leeftijd. Nic werd niet
meer wakker. Voor zijn familie is het nog bijna niet te bevatten. Familie Eeken: nogmaals van harte
gecondoleerd en heel veel sterkte toegewenst.
Op 20 november overleed Hillie Groot – Borst op 80 jarige leeftijd. Haar gezondheid ging de laatste
tijd al erg achteruit. Ze verbleef al enige tijd in een verpleeghuis in Wognum. Familie Groot: ook
van harte gecondoleerd en veel sterkte toegewenst.
Op 25 november was de eerste ouderavond voor de ouders van de Eerste Communicanten. Een
compliment voor de ouders: van elk kind dat meedoet was er minimaal één ouder. Dat is heel
prettig werken. We hebben dit seizoen twaalf deelnemers aan het project. Groep vier is maar een
kleine klas, dus meer zat er niet in. Maar vol enthousiasme zijn we de 26e met hen aan de slag
gegaan. Ze hebben toen een adventskransje gemaakt voor de viering van morgen.
Wat komen gaat:
-14 december – viering met Ritmisch Koor met en aandacht voor de adventsactie van de MOV
en een huwelijksjubileum
-21 december – gastkoor Impulzz en groetenactie van Amnesty International.
-24 december – kerstavond met kleuterviering, Kerstmusical en Kerstvieringen
-25 december – eerste Kerstdag
-26 december – tweede kerstdag met gelegenheidskoor van mannen en vormelingen
Hartelijke groet,
Marion Bleeker – Burger.

WEEKEINDE 6 EN 7 DECEMBER
Tweede zondag van de advent
Eerste lezing uit Jesaja 40, 1-5,9-11(Goed nieuws voor het volk in ballingschap:zij mogen terugkeren
naar hun land, de Heer komt naar hen toe. Baan de weg voor de Heer.)
Evangelie uit Marcus 1, 1-8( Johannes de Doper roept in de woestijn: Bereidt de weg van de Heer;
maakt de paden van de Heer recht!)
ZONDAG 7 DECEMBER
10.00 UUR
Woord- en communieviering met zang van de Cantorij. Voorganger is Toon Jorink.
Gebedsintenties voor: Truus van Stralen-overtoom en zegen over haar gezin, Alie Idema-van
Diepen,Kees Zuurbier en zegen over zijn gezin, Jan Zuurbier en zegen over zijn gezin, Marie
Wester-Kruijer en Willem Wester en allen die hen dierbaar waren
Lector; Bert Bijvoet. Misdienaars: Maud en Lau Berkhout. Koster: Gon Meester.
WEEKEINDE 13 EN 14 DECEMBER
Derde zondag van de advent
Eerste lezing uit de profeet Jesaja 61, 1-2a10-11(De profeet dankt God voor zijn redding. Later
heeft Jezus deze profetie gelezen als het programma voor zijn messiaanse optreden)
Evangelie uit Marcus 1, 1-8( Johannes de Doper roept in de woestijn: Bereidt de weg van de Heer,
maakt de paden van de Heer recht)
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ZONDAG 14 DECEMBER
10.00 uur
Eucharistieviering met zang van het ritmisch koor. Voorganger is pater Jan Molenaar
Gebedsintenties voor: uit dankbaarheid voor het 40 jarig huwelijk van Her en Nel Tesselaar, Cor
Borst en Ria Borst-Groot, Adriaan van Langen en zegen over zijn gezin,Henk Groot en zegen over
zijn gezin,Antonius Aloysius Molenaar en Petronella Gerharda Molenaar-Goedhart en overleden
familie Molenaar-Goedhart, Piet Dekker en zegen over zijn gezin, Cok Borst, Luc en Ria van
Gastel-Tesselaar,Jan Beers en zegen over zijn gezin, Tiny Veldman-Overtoom en overleden familie
Veldman-Overtoom,Jaap Pronk, Jan en Sjanet in liefdevolle herinnering, Jan Bleeker en om zegen
over zijn gezin.
Lector: Marga van Langen. Misdienaars: Maud Berkhout en Jip van de Berg. Koster: Ria Danenberg.
Er wordt een deurcollecte gehouden voor het MOV
Tevens is er na de viering verkoop van wereldwinkelprodukten
WOENSDAG 17 DECEMBER
20.00 UUR
Concert van de Barbershopsingers
WEEKEINDE 20 EN 21 DECEMBER
Vierde zondag van de advent
Eerste lezing uit de profeet Jesaja 61, 1-2a.10-11(De profeet dankt God voor zijn zending. Later
heeft Jezus deze profetie gelezen als het programma voor zijn messiaanse optreden)
Evangelie uit Johannes 1, 6-8.19-28(Het getuigenis van Johannes, de grote onbekende in ons midden)
ZONDAG 21 DECEMBER
Samen kerk/samen sterk
10.00 UUR
Woord- en communieviering met zang van Impulzz. Voorganger is Marion Bleeker-Burger
Gebedsintenties voor: Cok Borst, Piet Dekker en zegen over zijn gezin, Theo Groot en overleden
familie Groot-de Goede, Alex Weel, overleden ouders van Schagen-Schuit en kinderen en Wilhelmus
groot, Piet Zijp en overleden familie Zijp-Braas, Nic Commandeur en zegen over zijn kinderen en
kleinkinderen, Piet Mooij en Ursula Mooij-Oudeman levende en overleden familie,Chris Dekker,
Will en Nelly en om zegen over allen die hen dierbaar zijn, Riet Oudeman-Beers en om zegen over
haar gezin, Bets Westmeijer-Groot en zegen over haar gezin, Nel Smit-Houniet.
Lector; Jos Mooij. Misdienaars:Ermioni Tsiamparlis en Sofie Kavelaar. Koster: Peter Danenberg.
De collecte die wordt gehouden is voor de gevangenen in de gevangenissen in Heerhugowaard,
die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk.
WOENSDAG 24 DECEMBER
Kerstavond
16.30 uur Kleuterviering.
Voorgangers zijn Nel Zuurbier en Marga van Langen.
18.00 uur
Kinderviering met zang van het kinderkoor. Voorgangers zijn Sandra Oudeman en Marga van
Langen.
Gebedsintenties voor: In liefdevolle herinnering Jan en Ria en overleden ouders Berkhout en Borst
Cok Borst, Sander Borst en zegen over zijn gezin, Riet Oudeman-Beers en om zegen over haar
gezin, Piet Beers en familie, Toon en Annie Spaansen-Borst
Koster; Rene van Langen
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20.00 uur
Eucharistieviering met zang van de Cantorij. Voorganger is pater Jan Molenaar.
Gebedsintenties voor: Piet Overtoom en Emma Overtoom-Groenlanden overleden familieleden,
Piet Dekker en zegen over zijn gezin, overleden familie Vriend-Bleeker, Cok Borst, overleden ouders
van Schagen-de Moel, Aris en Jan, Sander Borst en zegen over zijn gezin, in dankbare herinnering
ouders Koomen-Schouten, Henk en Trien Groot-Groot en zegen over hun gezin, overleden
ouders Buter-Bakker,Antonius Aloysius Molenaar en Petronella Gerharda Molenaar-Goedhart en
overleden familie Molenaar-Goedhart, Marie Wester-Kruijer en Willem Wester en allen die hen
dierbaar waren, Nic Klaver en Ineke en Jan Beers en Alida Beers-Mooij, Toon en Annie SpaansenBorst, Catharina Westmeijer-Broersen en zegen over haar gezin.
Lector; Joke van der Voort. Misdienaars: Petros en Lysandros Tsiamparlis. Koster:Gon Meester
22.30 uur
Woord en communieviering met zang van het ritmisch koor. Voorganger is Marion Bleeker-Burger
Gebedsintenties voor; Alie Mooij-Zuurbier en zegen over haar gezin, in liefdevolle herinnering
Berry, Cok Borst, Luc en Ria van Gastel-Tesselaar, Piet Dekker en zegen over zijn gezin, Alie Idemavan diepen, Theo en Annie Hoogland-Bleeker, Sander Borst en zegen over zijn gezin, Cees Verwer
en Tiny Verwer-Veldman, Johannes Verwer en Alida Verwer-Ursem, Pe Wester en Gerrit Schaafsma
en zegen over hun gezin, Riet Oudeman-Beers en om zegen over haar gezin. Cor en Ria BorstGroot, Jan Beers en zegen over zijn gezin, Jaap en Gina Beers overleden ouders en zegen over
de kinderen en kleinkinderen, Jaap Pronk, Jan en Sjanet in liefdevolle herinnering, Piet Beers
en familie, Annie en Toon Spaansen-Borst,Toon Zuurbier en Jo Zuurbier-Dekker, Alex Weel, in
liefdevolle herinnering Jan en de familie Oudeman-Groot.
Lector Bert Bijvoet. Misdienaars:Jan Groot en Jill Kavelaar. Koster; Kees Berkhout en Ria Danenberg.
DONDERDAG 25 DECEMBER
KERSTMIS
Eerste lezing uit de profeet Jesaja 52, 7-10( In zijn visioen ziet de profeet een vreugdebode
aankomen die goed nieuws heeft voor de wereld.)
Evangelie uit Johannes 1. 1-18( Hymne over Christus, het Licht der wereld, het eeuwige woord van
God, dat in ons midden zijn tent heeft opgeslagen)
DONDERDAG 25 DECEMBER
Eerste kerstdag
10.00 UUR
Woord- en communieviering met zang van het gemengd koor. Voorganger is Toon Jorink
Gebedsintenties voor:Jaap Stoop en zegen over zijn gezin, Maria en Catharina van Langen,
Adrianus Overtoom en Catharina Overtoom-Oudhuis en zegen over hun gezin, Theo Groot en
overleden familie Groot-de Goede,in liefdevolle herinnering Wim Oudeman en Tiny OudemanBeers, in dierbare en dankbare herinnering aan onze lieve ouders Jaap en Truus Stam-Overtoom,
Cor Borst en Ria Borst-Groot,Bets Danenberg-Stoop en Alex Weel, Trien Koomen en overleden
familie, overleden familie Jong-Schilder, Gerbrand en Jo Langedijk-Bekker en Piet en Ans de KlerkLangedijk, Adrianus en Cornelia Moras-Pater en zegen over hun gezin, in liefdevolle herinnering
Andre Cattermole, Jan Groenland en zegen over zijn gezin, Riet Oudeman-beers en om zegen
over haar gezin, Jaap Way en Gre Way-de Boer en overleden familie, Tiny Veldman-Overtoom en
overleden familie Veldman-Overtoom, Jan Bleeker en om zegen over zijn gezin.
Lector:Jos Mooij. Misdienaars:Jochem en Stijn Blankendaal .Koster: Peter Danenberg.
VRIJDAG 26 DECEMBER
Tweede kerstdag
10.00 UUR
Woord- en communieviering met zang van Deo Vacare en jongeren. Voorganger is Marion BleekerBurger
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Gebedsintenties voor: overleden ouders Poel-Huiberts, in dierbare en dankbare herinnering aan
onze lieve ouders Jaap en Truus Stam-Overtoom, in liefdevolle herinnering Piet Korver en zijn
dochter Helma, Marie Molenaar-Spaansen en zegen over haar gezin, Toon en Annie Spaansen-Borst.
Lector;Marga van Langen. Misdienaars:Timo Plak en Lau Berkhout. Koster; Gon Meester.
Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje koffie of een glaasje gluhwein
Rooster Waarland, t Veld en Niedorp
t Veld
Zaterdag 6 december om 19.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker- Burger
Zaterdag 13 december om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van
de lofstem
Zaterdag 20 december om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en volkszang
Woensdag 24 december om 16.00 uur Eucharistieviering in Maria Mater met pastoor van der
Linden en Toon Jorink en zang van het gemengd koor
Woensdag 24 december om 19.30 uur Woord- en communieviering met Theo Vertelman en zang
van het gemengd koor.
Woensdag 24 december om 22.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van
Interamvo
Donderdag 25 december om 11.00 uur Kerstmusical met Theo Vertelman en zang van het
kinderkoor
Waarland
Zondag 7 december om 10.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en
zang van de vrienden van het gregoriaans
Zondag 14 december om 10.00 uur Woord- en communieviering met Truus Molenaar en zang van
het Oekraïense ensemble Garmoniya
Zaterdag 20 december om 19.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en
zang van het gemengd koor.
Woensdag 24 december om 16.00 uur Woord- en communieviering in sabinahof
Woensdag 24 december om 18.00 uur Kerstmusical met Marion Bleeker-Burger en het kinderkoor.
Woensdag 24 december om 22.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden en zang van
het gemengd koor.
Donderdag 25 december om 10.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger
en zang van het ritmisch koor.
Vrijdag 26 december om 11.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en de fanfare.
Nieuw Niedorp
Zaterdag 6 december om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van
Timeless.
Zaterdag 13 december om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Stok en zang van het
gemengd koor.
Zondag 21 december om 10.00 uur woord- en communieviering met Toon Jorink
Woensdag 24 december om 18.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van
de zonnezangertjes
Woensdag 24 december om 22.30 uur Woord- en communieviering met Annemiek Wijnker en
zang van het gemengd koor.
Donderdag 25 december om 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden en zang van
Timeless.
Donderdag 25 december om 13.00 uur kindje wiegen met zang van de zonnezangertjes.
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Dopen
Wij stellen het zeer op prijs als er een geboortekaartje naar de pastorie gestuurd wordt.
Wilt u uw kindje laten dopen? Geef dit dan door aan Nathalie van Schagen op tel. 072-8503971
Geboren
Op 31 oktober is Noud geboren
Hij is de zoon van Pim en Samantha Lips
Zij wonen op Verlaat 2 1704 JP Heerhugowaard
Van harte gefeliciteerd.
Op 7 november is Kate geboren. Zij is de dochter van Rene en Susan Buter-Ligthart en het zusje
van dave, Lynn en maud
Hun adres is Harlingerstraat 22 1704 BT Heerhugowaard.
Ook jullie van harte gefeliciteerd.
Overleden
Op 17 november overleed op 73 jarige leeftijd Nicolaas Jozef(Nic ) Eeken
Op 21 november was de afscheidsviering in onze kerk. Op 22 november vond de crematieplechtigheid plaats in Crematorium Waerdse landen.
Op 20 november overleed op 80 jarige leeftijd Hillegonda (Hillie) Groot-Borst
De afscheidsviering vond plaats op 24 november waarna zij werd begraven op de begraafplaats
achter de kerk.
Secretariaat
Op dinsdag 30 december en donderdag 1 januari is het secretariaat van de pastorie gesloten.

Maandag 8 december is er kinderkerk voor de bovenbouw
Deze kinderkerk is van 15.15 uur tot 16.15 uur in de pastorie en is bedoeld voor de kinderen van
groep 5 t/m 8.
Ik kom uw kind om 15.15 van school ophalen en zal dan ook met het bordje grote kinderkerk
staan. Als de kinderen spontaan meegaan, mogen ze altijd even hun ouders bellen in de pastorie.
Ik hoop dan op een grote opkomst.
Groetjes van Gerda Zuurbier
Mijn mailadres is jmzuurbier@hetnet.nl
telefoonnummer: 072-5740952
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Vreedzaam samenleven in Bethlehem
In de Westelijke Jordaanoever leven moslims en christenen samen. Door politieke
spanningen komen de mensen van de
Westbank, onder andere in Ramallah en
Bethlehem, nauwelijks buiten hun regio.
Tijdens de adventsperiode besteden we
speciaal aandacht aan bewoners van Bethlehem, waar de Nederlander Toine van
Teeffelen al heel wat jaren met zijn gezin
woont. Als onderwijsconsulent zag hij dat
op de Westbank veel te weinig begrip was
tussen jongeren met een christelijke en met een islamitische achtergrond. Hierdoor heeft hij een
bijzonder onderwijsprogramma opgezet: “Leven in het Heilig Land: verschillen respecteren”.
Dankzij dit onderwijsprogramma wordt er gebouwd aan een nieuwe generatie Westbankbewoners,
die open staan voor elkaar en die respectvol met andere religies omgaan. Het helpt religieus extremisme te beteugelen én het bevordert het gemeenschapsgevoel in dit geïsoleerde gebied.
Interreligieus onderwijs wordt nergens in de Arabische wereld gegeven, maar dit schooljaar zegde
de Palestijnse overheid toe dat dit programma ook op openbare scholen gegeven mag worden!
Daardoor kunnen ruim 750 leerlingen worden bereikt tussen de 14 en de 17 jaar. Zij worden begeleid door twee godsdienstdocenten: één moslim en één christen. Tijdens de schoolreizen gaat een
speciaal getrainde jeugdwerker mee.
Omdat het project buiten de schoolmuren treedt, bereikt het meer mensen dan alleen de jongeren. Zo zijn ook sjeiks, imams en priesters betrokken, bijvoorbeeld als gastspreker. Op die manier
groeit het netwerk van mensen die openlijk met elkaar over verschillende religies praten. Dit biedt
hoop voor de verscheurde Westbank.
De Adventsactie wil dit project graag ondersteunen met een donatie van € 30.000.
Hebt u de beschikking over een computer, dan kunt u (nu al) veel meer lezen én zien over dit project op onze website www.adventsactie.nl. Daar ziet u ook hoe u dit project kunt steunen.

Terugkijken kan mooi zijn.
Nu ik dit artikel aan het schrijven ben is het al meer dan een week geleden dat ik gewijd ben tot diaken
in de Vituskerk in Hilversum. Ik heb me voor het diakenschap me voorbereid in de Abdij van Egmond.
Wat was het goed om tot rust en bezinning te komen en toe te leven naar de dag van de wijding.
Zaterdag 15 november was het zover. In alle vroegte naar Hilversum om op tijd in de Vituskerk
te zijn. Met een bus vol en vele auto’s kwamen vele mensen mee uit ’t Veld, Nieuwe Niedorp en
Heerhugowaard, naast mijn familie en vrienden naar Hilversum. Wilt u zien hoe de viering was, dat
kunt u doen door naar de website van het bisdom te gaan: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl
daar vindt u vele foto’s. Na de vele felicitaties in de kerk terug met de bus naar Waarland om daar
met elkaar te genieten van een drankje en een hapje en gezellig samen na te praten.
Ik wil iedereen bedanken, ook namens Joan en de kinderen, die op welke wijze dan ook stil heeft
gestaan bij deze hele mooie gebeurtenis. De vele kaarten, de mooie woorden, de cadeaus en
vooral hun aanwezigheid waren overweldigend. Een dag om met nieuwe inspiratie te beginnen
als diaken. Ik hoop dit nog vele jaren in goede gezondheid te mogen doen en met Gods zegen er
te mogen en te kunnen zijn voor iedereen.
Toon Jorink, diaken.
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In februari heeft u aangegeven hoeveel hoe u dit jaar zou
overmaken. Bijna alle toegezegde bedragen zijn binnen en we
kunnen weer rekenen op een mooi bedrag. Mocht u het echter nog
vergeten zijn, zou u dit dan alsnog willen doen, dan kunnen we in
januari 2015 het eindresultaat vertellen.
Bedankt voor uw medewerking.
Commissie Kerkbalans

In memoriam Nic Oudeman
Op 22 oktober overleed Nic Oudeman. Nic was een bekende Noordender en de laatste jaren
een vertrouwd wandelend beeld in De Noord. Hij had al geruime tijd te maken met dementie
en al wandelend liep hij zijn vaste paadjes, totdat verzorging thuis niet meer mogelijk was en
opname in Zuyder Waert noodzakelijk was.
Toen er lichamelijke complicaties bijkwamen kon zijn lichaam de strijd niet meer winnen.
Hij is 80 jaar geworden.
Nic is geboren op 20 augustus 1934 aan de middenweg 532 in Heerhugowaard en groeide op
in een gezin van 10 kinderen. Na de lagere- en tuinbouwschool ging hij, net als zijn vader, het
tuindersvak in. Eerst samen met broer (lange) Jan en later alleen. Maar het verbouwen van
groente was niet wat hij echt wilde.
Na verloop van tijd stopte hij met het tuindersvak en ging bij de PD werken. Bomen keuren
in de regio en in de winter maanden bij Daalimpex boten laden. Dit werd later zijn volledige
baan.
Tijdens een voetbaluitje op Texel raakte hij in 1956 aan de praat met Atie Bakkum, ook uit
De Noord, die voor de gezelligheid mee was. In 1961 trouwden ze en gingen wonen in een
nieuw huis op Rozenhoutstraat nr. 12. Hier werden de 4 kinderen geboren; Mariska, Erik,
Claudia en Roos.
Trots was hij dat hij het ouderlijk huis van zijn vader en moeder kon kopen. Na een grondige
verbouwing verhuisden ze in 1980 naar de Middenweg 532. Met de 11 kleinkinderen had hij
altijd een goede band, die kwamen dan ook erg graag bij opa. Altijd tijd voor een praatje of
spelletje en vooral grapjes maken.
In 1981 werd Nic geschept door een auto recht voor zijn huis. Na een zware strijd in het
ziekenhuis en een lange revalidatie kwam hij daar toch niet helemaal ongeschonden uit. Hij
heeft altijd last van zijn knie gehouden.
Voetbal was een grote passie. Nic heeft een aantal jaren in Hugo Boys 1 gespeeld, hij was
consul en heeft in het bestuur van de Vrienden van Hugo Boys gezeten. Hij was altijd op het
voetbalveld te zien, vooral op de zaterdag genoot hij van de jeugd.
Ook paarden hebben een groot deel van zijn leven beïnvloed. Met Kes Rozenhout en Olivia
Volann had hij toppers op de drafbaan. Jarenlang ging hij naar Alkmaar om een gokje te
wagen en om naar paarden te kijken.
Voor een spelletje was hij ook altijd te porren; kaarten, biljarten, dammen het maakte niet uit.
Het biljarten heeft hij lang volgehouden.
Nic was een trouw kerkbezoeker, daarom was het ook een rijk moment toen hij temidden
van zijn vrouw Atie en zijn kinderen de ziekenzalving ontving. De volgende dag is hij rustig
ingeslapen.
We hebben afscheid genomen van een bekende Noordender, maar vooral van een gezellige
echtgenoot, een lieve vader en opa. Nic, rust zacht.
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In memoriam Bep Keesom-Lemmens
Op 13 november overleed Bep Keesom-Lemmens op 78 jarige leeftijd.
De laatste tijd was ze al behoorlijk ziek.
Op 3 januari 1936 werd Bep geboren in Anna Paulowna en groeide op in een gezin van 9
kinderen. Haar vader was Sjef Lemmens, een hardwerkende bollenboer (uit België) en haar
moeder was Katrien van Diepen.
Toen ze 4 jaar was brak de oorlog uit wat voor iedereen die het meemaakte een moeilijke
tijd was.
Bep kon goed leren en mocht zelfs studeren voor gezinsverzorgster in Amsterdam. Ze zat
daar intern.
Na haar opleiding begon natuurlijk ook het uitgaan voor haar. Eerst in Anna Paulowna
en later in Schagen waar ze al gauw haar grote liefde Dries Keesom tegenkwam. Eenmaal
getrouwd vertrokken ze naar Heerhugowaard en later naar de Noord. Hier runden ze een
filiaal van Kees Beemster met elektrische apparaten.
Tussen de bedrijven door werden er 5 kinderen geboren.
Het tweelingbroertje van Carola, Eddy, overleed toen hij 16 maanden was aan
hersenvliesontsteking. Dit was een hele verdrietige periode.
Net toen Bep en Dries rustig aan hun pensioen wilden beginnen overleed Dries zeer
onverwachts. Het gemis was enorm en Bep vond het leven vanaf dat moment een stukje
minder leuk. Toch pakte ze het leven weer op en heeft aan de Van Duivenvoordestraat nog
een aantal jaar lekker gewoond.
Ze kon nog van haar hele gezin persoonlijk afscheid nemen, en wij hebben in een mooie
avondwake afscheid van haar genomen.
Wat ons rest zijn de mooie herinneringen aan haar, en die zullen haar kinderen en
kleinkinderen zeker koesteren.

Kerstconcert “Barbershop Singing Heerhugowaard”
De Vereniging “Barbershop Singing Heerhugowaard” organiseert op woensdag 17 december
2014 weer een kerstconcert.
De beide koren ‘The Hugo Barber Ladies’ o.l.v. Jeannine Caland en ‘The Hugo Singers’ o.l.v. Marie
Anne Pak treden daar op samen met de kwartetten ‘Just Four Fun’ en ‘Herons in Harmony’.
Zij zingen daarbij in hun vierstemmige, a capella Barbershop harmony stijl.
Het gastoptreden wordt verzorgd door Klez-Maar-Raak.
Het concert vindt plaats in de Heilige Hart kerk aan de Middenweg 541, Heerhugowaard-de Noord.
De kerk is open om 19.30 uur, het concert begint om 20.00 uur en zal anderhalf uur duren.
De toegangsprijs is € 7,50.
Kaarten zijn te bestellen bij:
Els Louwrink 072-5717425 en bij Gerard Brink 072-5715077
of bij een van de koorleden van beide koren.
Na afloop is er een afterglow bij Café Bleeker aan de overkant van de kerk.
Kijk ook op www.barbershopheerhugowaard.
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Mijn moeders trouwring
Ik ben ergens in de Noord mijn gouden trouwring verloren.
De ring is erg dun, heeft geen inscriptie en is verder glad afgewerkt.
De ring is ook van mijn moeder geweest.
Als u de ring vindt zou ik het werkelijk geweldig vinden als u mij de ring wilt teruggeven.
Bel 072-5724046.
Vriendelijk bedankt.

Nel Rinkel

Sportbuurtwerk op het ijs
IT GIET OAN! WINTERSE ACTIVITEITEN MET SPORTSERVICE HEERHUGOWAARD
Op woensdag 17 december zijn onze sportbuurtwerkers van 14.00-16.00 uur met “Sportbuurtwerk
op het ijs” te vinden op de ijsbaan van Hartje Winter (Stadsplein).
Op de kleine en grote baan kunnen kinderen uit groep 3 t/m 8 meedoen met o.a.: ijssjoelen,
ijshockey, schaatsparcours, estafette en Swinx on ice.
Deelnemen kost €2,50, dit bedrag is inclusief schaatshuur en een vrijkaartje voor een volgend
bezoek.
Dus 2 keer schaatsen voor €2,50!
Kleuterkrabbelen en Alternatieve Elfstedentocht
Voor kinderen uit groep 1 en 2 organiseren wij dit jaar wederom het kleuterkrabbelen.
Op woensdag 24 december kunnen de kleuters van 10.30 uur tot 12.00 uur oefenen en spelletjes
doen op de kleine baan.
Ook de alternatieve Elfstedentocht mag natuurlijk niet ontbreken!
Deze ochtend kunnen kinderen uit groep 3 t/m 8 op de grote baan opdrachten uitvoeren om de
Elfstedentocht te voltooien en zo een echte medaille winnen.
Meedoen kost €2,50, dit bedrag is inclusief schaatshuur en een vrijkaartje voor een volgend
bezoek.
Dus 2 keer schaatsen voor €2,50!

Rustig rijden!
Dit is eenbijna wanhopige oproep van Bas Vessies van de Schapenweg.
In de 2,5 jaar dat wij hier nu wonen zijn er al 3 poezen van mij voor ons huis dood gereden.
Via deze weg wil ik iedereen vragen om op buitenwegen zoals onze Schapenweg, rustig te rijden
zodat dieren en kinderen de kans krijgen om ook veilig over straat te gaan!
Vertelt u dit allemaal verder dan gaan we samen voor een veilig buitengebied.
Bedankt voor uw aandacht en veilige feestdagen toegewenst.

Groetjes fam Vessies.
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URMAPRINT
digitaal

COPY & PRINT

✦ GEBOORTEKAARTJES
✦ HUWELIJKSKAARTEN
Bekijk onze collectie: www.urmaprint.nl

✦ ZAKELIJK DRUKWERK

Stationsweg 42A - 1702 AG Heerhugowaard - 072-5717611 - info@urmaprint.nl - www.urmaprint.nl
Geopend: maandag-vrijdag 9.00-12.30 / 13.30-17.30 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

NU OOK PRINTEN OP GROOT FORMAAT

NU IN EEN NIEUW PAND!

Op diverse papiersoorten en canvas ✦ Snelle levering ✦ Scherpe prijzen

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

kelders

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

Ken je S.A.V. De Noordkop al?
S.A.V. staat voor Studieclub Agrarische Vrouwen.
Wij zijn op zoek naar nieuwe leden.
Wij verzorgen ongeveer 6 bijeenkomsten per seizoen die agrarisch
getint zijn, maar ook andere onderwerpen komen bij ons aan bod.
Zoals creatief, uiterlijke verzorging, alternatieve therapieën, bedrijfsbezoeken, boekhouden etc. Het merendeel van deze avonden zullen in
De Boereplaats in het Waarland worden gehouden maar ook op locatie.
Dus verbreed je horizon en sluit je bij ons aan!
Het lidmaatschap is € 25,- per seizoen.
Voor meer informatie kun je mailen/bellen met:
Anja Hooiveld
hooi67@planet.nl
072-5719839
Erna Borst
ernaborst@live.nl
072-5744361
Misschien is er nog iemand in jouw omgeving, die wellicht ook interesse heeft in onze vereniging,
informeer die dan ook over deze brief.
Kom gerust vrijblijvend een keertje kijken bij een van onze bijeenkomsten.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Studieclub Agrarische Vrouwen De Noordkop
Voorzitter/penningmeester: Gre Hoedjes
Schagen		
Secretariaat:
Helma Vermue
Warmenhuizen
Secretariaat:
Erna Borst
Heerhugowaard
Ledenadministratie:
Corina Ruijter
Warmenhuizen
Uitnodigingen/sponsoring: Anja Hooiveld
Heerhugowaard
Bestuurslid:
Annemarie Breed St Maartensvlotbrug

0224-296312
0224-399615
072-5744361
0226-391689
072-5719839
0224-561132

Volkstuinvereniging De Noord
Er is een volkstuin vrij gekomen. Dit is de kans om zelf een groenten of bloemen tuin te beginnen.
Je eigen groenten of bloemen telen is een mooie hobby. Er zijn voldoende mensen met de nodige
kennis, waar u altijd advies en raad van kunt krijgen. Als u interesse heeft kun u contact met mij
opnemen. Piet Tesselaar, tel. 5715566

Begrafenis vereniging St. Tekla
Op zondag 14 dec. organiseren de gezamenlijke uitvaartverenigingen van Heerhugowaard met
Warnaar uitvaartverzorging een Wereldlichtjesdag.
Dit jaar staan we stil bij alle kinderen die, op welke leeftijd en om welke reden dan ook, zijn
overleden. We eren en herinneren all kinderen door om 19.00 uur een kaarsje te branden, te
luisteren naar muziek, troostende woorden en gedichten.
Maar ook als u een andere dierbare wilt gedenken bent u van harte welkom op deze avond.
De inloop is van 18.15 – 18.45 in rouwcentrum De Dreef, Dreef 21 Heerhugowaard
U kunt zich aanmelden via de mail info@warnaaruitvaartverzorging.nl of op tel.no 06-43279474
Namens St. Tekla
Truus van den Berg
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Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact
De data voor de komende tijd:
12 december 2014 10.00 uur koffie drinken op de pastorie
Het knippen met Mary gaat deze keer jammer genoeg
niet door.
26 december 2014 11.00 uur Kerstbrunch op de pastorie
9 januari 2015
10.00 uur nieuwjaarsreceptie met alle vrijwilligers en de ouderen op de pastorie
			
23 januari 2015
10.00 uur koffie drinken op de pastorie en creatief knippen met Mary IJdema
		
Janet Wester
(5719382)
Tonnie Rozing
(5741684)
Gea Klercq
(5715265)
Tiny van Stralen
Riet Beers
(5714705)
Ria Boekel
(5719919)
Toos Mooij
(5710193)
U bent van harte welkom!

Toneelvereniging LOL presenteert:
NEE SCHAT, NU NIET
Een klucht door Ray Cooney en John Chapman
Tijdens de vakantie van mevrouw Suze Kleyburg, hoofd van de afdeling verkoop, beleeft het
op de bovenste verdieping gelegen chique Modehuis “Kleyburg & Blom” hectische tijden. Rinus
Kleyburg maakt dankbaar gebruik van de afwezigheid van zijn vrouw en zet de bloemetjes eens
lekker buiten.
Zijn motto is : Wat niet weet wat niet deert. Zijn maitresse Mollie belooft hij een zeer exclusieve en
dure mantel en denkt daarmee een tripje naar het paradijs te krijgen.
De man van Mollie komt echter ook opdagen, maar niet om een een dure mantel voor zijn vrouw
te kopen.
Tot overmaat van ramp komt Suze Kleyburg eerder terug van vakantie, en wil Mollie niet
meewerken, zonder de exclusieve mantel die haar beloofd is.
De kuise zakenpartner Arnold Blom moet alles in rechte banen leiden en dat gaat hem, na de
eerste schrik, niet eens zo slecht af.
Toneel vereniging L.O.L. wenst u veel kijkplezier met Nee schat, nu niet.
Uitvoering op :
Zaterdag 31 januari 20..00 uur,
Zondag 1 februari 14.30 uur,
Vrijdag 6 februari 20.00 uur en
Zaterdag 7 februari 20.00 uur.
In dorpshuis ’t Zwaantje, Kerkweg 32, Veenhuizen (Heerhugowaard)
Entree € 5,-- per persoon
Reserveren kaarten is mogelijk vanaf 2 januari 2015 bij: Ali Appel: 0226 - 351417
Meer informatie op www.toneelvereniginglol.nl
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v Garage Co Borst BV
v Co Borst Bedrijfswagens
v Airco Service

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

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

Administratiekantoor

DEKKER

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

van parti
Tevens verzorging
aangiftebiljetten

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

De “Blik op de weg” in De Noord …( 3 nov. 2014)
Beste mensen,
Helaas was ik de vorige iets te laat met het inleveren van mijn stukje, zodat u dat in het vorig contact hebt moeten missen. Nu is het
misschien wat gedateerd, maar ik wil het u toch niet onthouden!
Het is 7.20 u. als ik vol goede moed de buitenlucht inga en merk,
dat de temperatuur aangenaam is voor de tijd van het jaar.
De Doorbraak uitlopend, zie ik in de verte, net als vorige keer, een
prachtige ochtendlucht, waar ik weer erg van geniet en natuurlijk
ook even vastleg.
Dat zijn de mooie momenten, die je zoveel plezier bij zo’n wandeling geven.
Minder lol ervaar je bij de verkeersdruk op de Middenweg. Zou deze weg toch niet in sommige
gevallen als sluiproute gebruikt worden?
Wandelend langs de fa. Snoek zie ik, dat Nielco al voor de kinderen aan het zorgen is. Geweldig, op
maandag is de zaak niet open, maar sta je wel voor je kinderen klaar! Mirjam moet wel naar haar
werk, een ochtendgroet en verder gaat ze de ochtendlucht in.
Dan rechtsaf, de Hasselaarseweg op. Vandaag de zuid-west route!
Ganzen vliegen in groepjes over en laten dat onder luid gesnater horen. Als je wandelt kun je af en
toe ook eens even omhoog kijken!
De spoorweg over en het eerste afval leeg ik in de daarvoor bestemde bak.
Paul rijdt voorbij en gaat naar z’n praktijk Fysiotherapie. Ook de voetballers kunnen een beroep op
hem doen en dan ben je toch ook een aanwinst voor het dorp!
Linksaf, de Pannekeetweg op en wandel langs Babylon, waar het nu nog erg rustig is. Zo kom ik op
de Westerweg en dan is het even met de rust gedaan.
Toch geniet ik van het leven op het water en de herfsttinten, die nu op veel bomen zichtbaar zijn.
De molen, met het roeibootje, loop ik voorbij en wandel op de nieuwe loop- en fietsbrug af. Tot
slot duik ik het nieuwe viaduct in en dan zit de helft er zo’n beetje op.
Even wat rommel meenemen, want dat is toch geen gezicht in zo’n nieuw “onderkomen”!
Voorbij het station staat gelukkig een afvalbak, want mijn plastic zak zit tot aan de nok toe vol. En
dan nog even een foto van het prachtige waterschapsgebouw.
Bent u er ook in het kader van “Waardse Senioren in Beweging” geweest? Leuke, kleurige zitjes en
bureaus met stoelen, die allemaal op hoogte verstelbaar zijn!
Wandelend langs de Westtangent is nu ook een genoegen. Mooi onderhouden gras, prima bestrating en heel veel verschillende soorten bomen.
Een man rijdt mij achterop. Het is Hans, het wielermaatje bij Omnisport. Even moeilijk te herkennen, maar beiden hebben we nu ook andere kleren aan!
Zo kom ik weer op de Middenweg.
Het laatste afval gaat bij de ingang naar de Vork in de grote afvalbak. Bij de Molenweg zie ik een
tractor in het water liggen.
Met een kraan probeert men hem eruit te halen. Gelukkig is er niemand gewond geraakt! Zo kun
je zomaar even van de weg raken ...! Men is gewaarschuwd!
In de verte zie ik de kerktoren. Jane en Els trappen tegen de wind in.
Mevr. Borst heeft het beter bekeken, zij heeft lekker de wind in de rug. Als ik een foto van de schapen wil maken, kijken ze eerst heel nieuwsgierig, maar op het juiste moment draaien ze hun kont
naar me toe. Dieren kun je niet sturen!
Ook Ans fietst al groetend voorbij. Zij heeft met veel liefde Bea, mijn eerste vrouw, in het hospice
in Alkmaar, verzorgd.
Om 11.10 u. loop ik de wijk weer in. De eerste druppels zijn gevallen. Volgens mij moet de koffie
nu wel erg lekker smaken!
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LEKKER UIT ETEN OP
SINTERKLAASAVOND??
KOM 5 DECEMBER NAAR
THE IRISH COTTAGE
SINT EN PIET KOMEN OOK NOG
OP BEZOEK
NAAST DE KAART OOK NOG EEN
LEKKER SINTMENU
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
ZONDAG 7 DECEMBER IERSE
MUZIEKSESSIE EN CARVERY
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
ZATERDAG 13 DECEMBER MUSIC-DINNER
MET DE O’BRANONS,
3- OF 4 GANGEN MENU
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
ZONDAG 14 DECEMBER
WHISKEY-PROEVERIJ!!
14.30 - 17.00 UUR RESEREVEREN AUB
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

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

CHRISTMAS IN THE IRISH
COTTAGE
BEIDE KERSTDAGEN KERSTDINER
EN KERSTBUFFET
MET MUZIKALE INTERMEZZO’S
VAN DE WHEELBARROWBAND
RESERVEER OP TIJD!!
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

DECEMBER : 12.50 KORTING
OP HET PROEVERIJMENU OP
MAANDAG,DINSDAG,WOENSDAG EN
DONDERDAGAVOND
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
ZOEK JE EEN BAANTJE NA SCHOOL?
BEL OF STUUR JE CV
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
WWW.THEIRISHCOTTAGE.NL
INFO@THEIRISHCOTTAGE.NL
VERLAAT 4 0226 - 421486

ALLE DAGEN OPEN
VANAF 11.00 UUR
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• tuinaanleg
• tuinonderhoud
• bestrating
• beschoeiing
Tel. 072 - 5711243
06 - 53557548
Plaetmanstraat 2
1704 CB Heerhugowaard
www.groottuinen.nl

34 blikjes
36 drinkbakjes			
18 plastic flesjes			
12 pk. sigaretten			
1 pk. shag			
0 flessen
Natuurlijk heb ik op maandag 1 dec.
ook weer gewandeld. Zo koud was
het nog niet geweest! De volgende
keer zal ik maar een muts opzetten.
Toch lagen er nog 43 blikjes! Ze liggen inmiddels in de afvalbak!
		
Met vriendelijke groet,
Gerrit van der Krol
De Ploeg 10 tel. 5726170 e-mail: der.van.krol@quicknet.nl

website: www.gerritvanderkrol.nl

p.s. Foto’s van de wandelingen vindt u nog steeds op mijn website!

Nieuws van hugo girls
‘Bondscoach kiest voor Tess Wester’ stond zaterdag als kop in de
krant. Tess is gekozen voor de definitieve EK-handbalselectie voor
het EK in Hongarije en Kroatië. Dit is heel goed nieuws voor Tess
en haar familie maar ook wel een klein beetje voor Hugo Girls. Tess
is tenslotte haar handbalcarrière bij Hugo Girls begonnen. Het EK
wordt gehouden van 7 tot en met 21 december 2014. Nederland
speelt op 8 december de eerste wedstrijd. We wensen Tess en haar
ploeggenoten heel veel succes en hopen maar dat Tess heel veel
ballen tegenhoudt en dat haar ploeggenoten veel goals maken!
Dan nog even wat informatie over de zaaldienst op zaterdag omdat we denken dat dat niet altijd goed gaat.
Op zaterdag is het de bedoeling dat de zaaldienst wordt gedraaid door een ouder van een van de
speelster van het team dat dan moet handballen en een speelster uit de C of D jeugd. Omdat de
verantwoording te groot is voor alleen een jeugdspeelster heeft Hugo Girls ervoor gekozen om altijd
een ouder zaaldienst te laten draaien. In de tabel in het Contact staat daarom altijd ‘ouders jeugd’.
Het is de bedoeling dat de coach van het team de ouders indeelt (net als het, wat meestal ook wordt
gedaan, een rij- en wasschema). Deze ouder moet er dan wel vanaf het begin van de wedstrijd totdat
de wedstrijd klaar is zitten. We zullen de informatie ook nog even via de e-mail verspreiden.
De website schiet inmiddels al aardig op maar is nog niet klaar. De eerste ontwerpen zien er goed uit.
En Dames 1 heeft de eerste punten voor de zaalcompetitie binnen. In de prachtige shirts van de
sponsors Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg en transportbedrijf Piet Oudeman wonnen
ze in de Hectorlaan van Monnickendam. Aanstaande zondag moeten ze tegen Excelsior die net
even hoger staat maar evenveel punten heeft. Het wordt dus spannend!
Nog even het adres voor sportkleding: https://hugo-girls.gratisclubshop.nl/
Iedereen veel plezier gewenst.

Groeten van het bestuur
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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

René Jonker

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

www.jonkerhov.nl
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HOOFDSPONSORS
Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg
Transportbedrijf Piet Oudeman
JEUGDSPONSOR
Kalanchoëkwekerij Slijkerman
ONZE JARIGEN
Lynn Dekker		
Marije Kamp		
Bianca Groot		
Melanie van Diepen
Devi Bakkum		
Inde Groot		
Marijke Dekker		

6-dec
14-dec
15-dec
15-dec
15-dec
15-dec
16-dec
Noa Renshof

Noa Renshof
Zondag 07 december om 12.10 uur in Noorderend
bij de wedstrijd :
Hugo Girls – Excelsior

Noa,je word een half uur voor aanvang in de sporthal Noorderend verwacht met je sportschoenen.
Veel plezier.
De Jeugdcommissie

Schoonmaken Rondeel
De volgende teams van Hugo Girls zijn aan de beurt om het Rondeel schoon te maken.
Er is even niets schoon te maken.
De sleutel is bij P. Jaspers.
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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 6 december

€ 3,60
Taart 8 tot 10 personen € 9,95
Proefstol € 3,95

Banketstaaf van € 4,75 voor

Elke dag 3 broden naar keuze € 5,95
5,75
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Herons in Harmony
Locatie: Heilig Hart kerk
Middenweg 541, Ladies
1704 BE
The Hugo Barber
Heerhugowaard-de Noord
Entreeprijs € 7,50
Aanvang 20.00 uur

H
T

UITSLAGEN HUGO GIRLS
17 TM 23 NOVEMBER
Dames 1 Hugo Girls DS1
Dames 2 Hugo Girls DS2
A1
Hugo Girls DA1
B1
Sew Westfriesland DB2
B2
Hugo Girls DB2
B3
Hugo Girls DB3
C1
SSV DC1
C2
JHC DC3
D1
Hugo Girls D1
D2
Volendam D6
E1
Hugo Girls E1
E2
Victoria O E2
F1
Zap F1
R1
Hugo Girls DR1
R3
CSV DR2

Monnickendam DS1
Des DS1
Dynamo DA1
Hugo Girls DB1
Hollandia T DB1
Lacom’91 DB1
Hugo Girls DC1
Hugo Girls DC2
Vrone D3
Hugo Girls D2
Westfriesland/SEW E1#
Hugo Girls E2
Hugo Girls F1
VVW ‘t Fortuin DR1
Hugo Girls DR3

21
16
17
13
11
10
17
1
3
7
3
12
2
13
9

-

17
14
11
22
18
6
12
25
18
12
9
3
11
7
8

24 TM 30 NOVEMBER
Dames 2 Lacom ‘91 DS1
Hugo Girls DS2
29 - 15
Dames 3 Hugo Girls DS3
Lacom ‘91 DS3
22 - 17
A1
Blinkert DA1
Hugo Girls DA1
15 - 21
B1
Hugo Girls DB1
Spartanen DB1
13 - 11
B2
Meervogels DB2
Hugo Girls DB2
19 - 1
B3
Vrone DB3
Hugo Girls DB3
3
- 12
C1
Hugo Girls DC1
Niedorp DC1
13 - 18
C2
Hugo Girls DC2
Con Zelo DC1
12 - 9
D1
Zwaluwen K D1
Hugo Girls D1#
10 - 5
De eerste helft ging gelijk op, maar de tweede helft gooide hun beter op doel			
D2
Hugo Girls D2
Spartanen D3
19 - 3
E2
Hugo Girls E2
Zap E3
6
- 2
F1
Hugo Girls F1
Geel Zwart F1
8
- 4
R1
Hugo Girls DR1
DSS DR1
11 - 8
R2
Hugo Girls DR2
Geel Zwart DR4
13 - 13
ingers
R3
Wijk aan Zee DR1
Hugo Girls DR3
20 - 8

gramma

Fun

PROGRAMMA ZATERDAG 06 DECEMBER T/M VRIJDAG 12 DECEMBER (ZAAL) 			
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV. AANW./ VERTR. RES.SH.
DAMES 1 7-dec HG DS1-Excelsior ‘53 DS1 Noorderend
12:10 11.15
-----DAMES 2 7-dec HG DS2-KSV DS4
Noorderend
11:00 10.30
-----DAMES 3 6-dec Graftdijk DS3-HG DS3
De Oosterven
17:45 16.30
RES.SH.
A1
7-dec VVW DA2-HG DA1
Dars, de
12:30 11.30
-----Harmony
B1
7-dec Vrone DB1-HG DB1#
Oostwal, de
16:05 15.15
-----B 2 Ladies
7-dec HG DB2-Graftdijk DB1
Noorderend
9:55
9.30
-----Barber
B3
VRIJ
C1
6-dec SEW DC3-HG DC1
De Bloesem
15:30 14.30
RES.SH.
C2
7-dec Geel Zwart DC2-HG DC2 Multitreffer, de
12:10 11.00
-----D1
6-dec HG D1#-DSS D2
Noorderend
14:15 13.45
-----Programma
D2
6-dec Victoria O D4-HG D2
De Stap
13:00 12.15
-----The Hugo
E1Singers 6-dec HG E1-A & O E1
Noorderend
13:30 13.00
-----Just Four
E2Fun
7-dec Lacom ‘91 E1-HG E2
Geestmerambacht 10:00 9.15
-----F1
7-dec D.S.O. F1#-HG F1#
Slenk, de
9:15
8.00
-----ntermezzo
RECR. 1
VRIJ
RECR.
2 9-dec HG DR2-HV Texel DR1
Noorderend
19:00 18.30
-----Herons in
Harmony
RECR.
3 Ladies
8-dec DSS R2 - HG R3
De Moriaan
19.00 18.00
The Hugo
Barber
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PROGRAMMA ZATERDAG 13 DECEMBER T/M VRIJDAG 19 DECEMBER (ZAAL)			
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV. AANW./ VERTR. RES.SH.
DAMES 1
VRIJ
DAMES 2 14-dec A & O DS1-HG DS2
Oosterhout
13:00 12.00
-----DAMES 3 13-dec HG DS3-V.Z.V. DS3
Noorderend
19:00 18.30
-----A1
VRIJ
B1
VRIJ
B2
14-dec HG DB2-St. George DB1 Noorderend
11:00 10.30
-----B3
14-dec HG DB3-SEW/Zuidermeer DB4 Noorderend
10:00 9.30
-----C1
13-dec Westfriezen DC2-HG DC1 Zwaag
12:15 11.15
-----C2
VRIJ
D1
VRIJ
D2
13-dec Zwaluwen’30 D1#-HG D2 Zwaluwen’30
17:45 16.45
-----E1
VRIJ
E2
13-dec t Fortuin/VVW E3-HG E2 Dars, de
11:55 10.00
-----F1
14-dec HG F1#-Con Zelo F1
Noorderend
12:00 11.30
-----RECR. 1 15-dec Victoria O DR1-HG DR1 De Stap
21:30 20.45
-----RECR. 2 15-dec S.C. Dynamo DR2-HG DR2 Mijse, de
19:00 18.00
-----RECR. 3
VRIJ
PROGRAMMA ZATERDAG 20 DECEMBER T/M VRIJDAG 26 DECEMBER (ZAAL) 			
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV. AANW./ VERTR. RES.SH.
DAMES 1 21-dec Graftdijk DS1-HG DS1
De Oosterven
12:15 10.30
RES.SH.
DAMES 2
VRIJ
DAMES 3 20-dec Schagen DS2-HG DS3
Schagen
19:00 18.00
-----A1
VRIJ
B1
21-dec Valken DB1-HG DB1#
Banne, de
13:15 12.15
RES.SH.
B2
VRIJ
B3
VRIJ
C1
VRIJ
C2
VRIJ
D1
21-dec Meervogels D1#-HG D1# Lelie, de
10:30 9.30
-----D2
VRIJ
E1
VRIJ
E2
VRIJ
F1
VRIJ
RECR. 1
VRIJ
RECR. 2
VRIJ
RECR. 3
VRIJ
TEAM
E1
D1
B2
DAMES 2
DAMES 1
RECR. 2
DAMES 3
B3
B2
F1

28

DATUM
6-dec
6-dec
7-dec
7-dec
7-dec
9-dec
13-dec
14-dec
14-dec
14-dec

WEDSTRIJD
HG E1-A & O E1
HG D1#-DSS D2
HG DB2-Graftdijk DB1
HG DS2-KSV DS4
HG DS1-Excelsior ‘53 DS1
HG DR2-HV Texel DR1
HG DS3-V.Z.V. DS3
HG DB3-SEW/Zuidermeer DB4
HG DB2-St. George DB1
HG F1#-Con Zelo F1

AANV
13:30
14:15
9:55
11:00
12:10
19:00
19:00
10:00
11:00
12:00

SCHEIDRECHTER
Bente Zuurbier-Lyndsey Snoek
Sen Kuilboer-Evi Blankendaal
Astrid Snel
bond
Annie Groenland
Joyce Hey-in ‘t Veld-Pascal Hey
Romy Snoek-Inge Entius
Nel Borst
Bregje de Wit-Denise Sprenkeling

ZAALDIENSTEN ‘T NOORDEREND					CONTROLE
6-dec			
13.15-15.00
		
7-dec			
09.45-12.00
12.00-13.30
		
14-dec			
09.45-12.00
12.00-12.45

Noorderend
ouders jeugd + Devi Bakkum
Noorderend
Nikee Zuurbier + Amber Molenaar		
Marlou Zuurbier + Sharon Moorman

Simone Drenth

Noorderend
Amber Groot + Janine Oudeman		
ouders jeugd

Liane Borst

Activiteitenkalender
Mini handbal middagen in het Zijveld in ’t Veld
Aanvang 14.00
11 februari
11 maart
15 april
Wij zijn op zoek naar versterking in de jeugdcommissie.
We weten het wel iedereen heeft het druk, druk, druk!!!! Maar het geeft voldoening als je uiteindelijk
ziet dat we toch een mooie vereniging zijn, met al onze vrijwilligers die er ook hun energie in
steken. Met extra mensen is het altijd lichter werken.
Dus kom op!!!
Iedereen weer veel succes gewenst en vooral veel handbalplezier,
Namens de jeugdcommissie, Hugo Girls
Jamie handbalster van de week
Ik was zondag handbal ster van de week. het was heel gezellig met de meiden van de dames 1,
ze hadden 21-17 gewonnen. er waren heel veel penalty ’s en de meeste penalty’s zaten.
ik kreeg op het laatst nog een handdoek met mijn naam erop. En een foto met alle meiden erop.
En ik heb er veel van geleerd.
Bedankt voor de leuke dag

Groetjes Jamie
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Hugo Boys seizoen 2014-2015
Van de bestuurstafel
Afgelopen week bereikte ons het droevige nieuws dat ons oud-lid Robin van den Hemel op de veel te jonge leeftijd van 50 jaar is overleden.
Robin is een aantal jaren lid geweest van de selektie en was woonachtig in Hoogwoud. Wij wensen zijn vrouw en 2 kinderen veel sterkte toe
met dit verlies.
Het bestuur is samen met de technische commissie volop bezig met het
voeren van gesprekken met kandidaat-trainers als opvolging van onze
huidige hoofdtrainer Ronald de Rooy. Bij deze gesprekken wordt ook een afvaardiging van de spelersraad betrokken. Wij hopen op korte termijn de naam van de nieuwe trainer bekend te kunnen maken.
De contributie-inning heeft inmiddels bij de meeste leden plaatsgevonden. Er zijn echter nog een
aantal leden waar de incasso niet kon plaatsvinden. De reden hiervan is meestal dat er geen juist
formulier met o.a. de financiële gegevens is ingevuld en ingeleverd De penningmeester zal dit
verder oppakken en indien noodzakelijk contact opnemen.
Als er vragen zijn over de contributie-inning kan er contact op worden genomen met onze penningmeester, via het mailadres info@stellastoop.nl
Momenteel worden er gesprekken met de Gemeente gevoerd over de toekomst van het Rondeel.
Ook wordt er nagedacht over een mogelijke gezamenlijke huisvesting van Hugo Girls en Hugo Boys.
9 december a.s. is er weer een gesprek met de Gemeente waarbij naast bovengenoemde verenigingen ook een afvaardiging van de Stichting Dorpshuis aanwezig zal zijn.
De nieuwjaarsreceptie zal worden gehouden op zaterdagmiddag 3 januari a.s. vanaf 16.00 uur.
Voorafgaandzaloud-HugoBoystegenhethuidigeHugoBoys1voetballen.Aanvangis14.30uur.
John Kunst zal de selectie van oud-Hugo Boys 1 samenstellen. Er is live muziek aanwezig.
Resultaten
Hugo Boys 1 behaalde afgelopen zondag, na 2 nederlagen op rij, weer 3 punten. Uit tegen Nieuwe
Niedorp werd een dik verdiende 3-0 overwinning behaald. Er zijn nog 2 wedstrijden voor de winterstop (7 dec thuis tegen Geelzwart en 14 dec uit tegen ZDH) te spelen.
Hugo Boys 2 behaalde de volle winst uit de laatste 2 wedstrijden en met nog 1 wedstrijd voor de
winterstop (7 dec thuis tegen Valken) staan de mannen van coach Cees Ursem fier aan kop. Een uitstekend resultaat waarbij ook de 1e periode een aantal weken geleden nog binnen werd gehaald.
Door het binnenhalen van deze periode verzekerd het team zich sowieso van deelname aan de
na-competitie aan het einde van het seizoen.
Hugo Boys 3 speelde afgelopen zondag niet omdat tegenstander SVW niet voldoende spelers op
de been kon brengen. De week ervoor won het team van Koedijk met 2-1.
Hugo Boys 4 wist na een aantal mindere wedstrijden de winst weer te behalen en won met 5-1`van
VZV. Hugo Boys 5 is ook koploper in de poule en won de laatste 2 wedstrijden van respectievelijk
Con Zelo en Koedijk.
De dames wonnen en verloren een keer. Er werd gewonnen van VIOS en verloren van Nieuwe
Niedorp. Na de winterstop gaat Edwin van Diepen de training en coaching overnemen van Tim
Admiraal. Wij wensen hem daarbij veel succes.
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De A junioren gaan ook onverstoord verder met winnen. De laatste 2 wedstrijden werden eenvoudig gewonnen van SRC en RKEDO. Zij staan op de 2e plaats achter koploper Always Forward. Donderdag 4 december spelen zij de eerder afgelaste bekerwedstrijd in Blokker tegen Blokkers A1.
Voor de winterstop zijn er nog 2 volledige competitie-ronde te spelen. Allen veel succes daarbij
gewenst.
Klaas Oudeman
voorzitter

Nieuwe horecafrituur en leger tenten aangeschaft met klusbudget Dorpsraad
Het klusbudget van de Dorpsraad heeft onlangs de aanschaf van een nieuwe horecafrituur in het
Dorpshuis mogelijk gemaakt. Daarnaast zijn door Hugo Boys en Hugo Girls twee legertenten voor
voetbal- en handbalkampen aangekocht.
De horecafrituur in het dorpshuis was nodig aan vervanging toe. Vrijwilligers in het dorpshuis
kunnen nu veiliger en makkelijker snacks klaar maken. Ook is het nu mogelijk patat te bereiden.
Kom gerust een keer proeven!
Met de nieuwe legertenten kan voldaan worden aan vergunningseisen en normen voor het organiseren van een veilig jeugdkamp. Zo kan Hugo Boys weer een voetbalkamp met overnachting
organiseren en heeft Hugo Girls een comfortabele tent voor het handbalkamp bij Berdos.
Namens Hugo Boys, Hugo Girls en andere verenigingen willen we de Dorpsraad hartelijk danken
voor haar bijdrage en inzet. Het klusbudget is mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Heerhugowaard.
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Dorpshuis / Hugo Boys
Zaterdag 6 december				
Hugo-Boys
9.30 uur Irma
13.00 uur Jose

Zaterdag 13 december
Hugo- Boys
9.30 uur Carla
13.00 uur geen programma

Zondag 7 december
Hugo-boys
9.45 uur Laura/ Bo Wagemaker/ Maud Bruins
13.00 uur Annet / Carin
Leden Jur Stam / Sander v Kleef / Dennis Haisma

Zondag 14 december
Hugo-boys
9.45 uur Ineke/ Erna
13.00 uur Joke
Leden: Jordy van Stralen / Co van Vliet

Maandag 8 december
Tafeltennis Puinhoop

Maandag 15 december
tafeltennis

Dinsdag 9 december
Kbo --- Senioren gym

Dinsdag 16 december
Kbo
seniorengym

Woensdag 10 december
Revas
Donderdag 11 december
Training Hugo- Boys
Vrijdag 12 december
Koersbal

Woensdag 17 december
Revas
Donderdag 18 december
Training Hugo Boys
Vrijdag 19 december
koersbal

Hugo Boys senioren
WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS DONDERDAG 4 december 2014 		
8458
De Blokkers A 1 Hugo-Boys A 1 		
19:30			
WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS ZONDAG 7 december 2014 				
Terreindienst: 		Vincent Plak 						
wedstr.
39608
42432
0
121460
121382
124560
128696
115373
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Omschrijving 				
aanv. vertr. Scheidsrechter
Hugo-Boys 1
Geel Zwart 30 1 		
14:00		
W.N. Dingerdis
Hugo-Boys 2
De Valken 2 		
10:45
10:00
H.J. Jacobs
Hugo-Boys 3
vrij 					
VIOS-W4
Hugo-Boys 4 		
11:00
10:00		
Kolping Boys 8 Hugo-Boys 5 		
12:00
11:00		
Victoria O 5
Hugo-Boys 6 		
10:30
9:30		
SVW 27 A2
Hugo-Boys A 1		
14:00			
Hugo-Boys VR 1 Wiron VR 1 		
10:45
10:00
Richard Borst

WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS ZONDAG 14 december 2014 				
Terreindienst: 		Jurgen Wester 						
wedstr. Omschrijving 				aanv. vertr. Scheidsrechter
39184 ZDH 1		
Hugo-Boys 1 		
14:00		
L.C. Blank
0
Hugo-Boys 2
vrij 					
122833 FC den Helder 4 Hugo-Boys 3 		
11:30
10:30		
123709 Hugo-Boys 4
VIOS 4 			
10:45
10:00
Willem Wester
0
Hugo-Boys 5
vrij 					
127988 Hugo-Boys 6
Con Zelo 5 		
14:00
13:15
Rene Buter
128889 Hugo-Boys A1
Schagen A1 		
10:45		
Klaas Oudeman
0
Hugo-Boys VR 1 vrij
					
											
winterstop tot 25 januari 2014

Pupil van de Week
Pupil van de week voor deze wedstrijd:
7 December
Hugo Boys 1 - Geel Zwart 1
is
Levanny Levering
12:45 uur aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen.

Hugo Boys Jeugd
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd
					
Zaterdag 6 December 2014
Terreindienst ‘s ochtends: Richard Groot					
Terreindienst ‘s middags: Thijs Zuurbier
wedstr. Omschrijving			
68971 Kolping Boys B4
- Hugo Boys B1
144668 Hugo Boys C1
- Koedijk C3
68984 Winkel D1
- Hugo Boys D1
101294 Wieringermeer E1
- Hugo Boys E1
94767 Hugo Boys E2
- Nieuwe Niedorp E4
101307 Wieringermeer F2
- Hugo Boys F1
110067 Hugo Boys MP1
- Medemblik MP1
86280 Hugo Boys MP2
- HSV MP2
			

aanv
15:00
14:00
12:00
11:30
11:00
10:15
11:00
10:00

Vertr/aanw
13:45
13:00
11:00
10:45
10:30
9:30
10:30
9:30

Scheidsrechter
-		
Pim Mooij
-		
-		
Adri/ Sandra/ Frank
-		
Ruud
Erik		
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Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd
					
Zaterdag 13 December 2014
Terreindienst ‘s ochtends: Jelle Loos					
Terreindienst ‘s middags: Joost Dekker*
wedstr. Omschrijving			
aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
Hugo Boys B1
- Vrij
		
Hugo Boys C1
- Vrij
		
68981 Texel 94 D2
- Hugo Boys D1
11:30 9:00
-		
Hugo Boys E1
- Vrij
		
Hugo Boys E2
- Vrij
		
Hugo Boys F1
- Vrij
		
150273 KGB MP1
- Hugo Boys MP1
11:00 9:45
-		
150259 Hugo Boys MP2
- Foresters de MP3 11:00 10:30
Erik		
								
Hou goed de website en het bord in de gaten ivm gewijzigde wedstrijden!
					
www.hugoboys.nl
Team		Team
tijd
datum
Hugo Boys F1
- DTS F2
9:00 3-Jan-15
DTS F2
- Hugo Boys F1
9:40 3-Jan-15
Hugo Boys Ka1
- LSVV Ka2
10:20 3-Jan-15
LSVV Ka2
- Hugo Boys Ka1
11:00 3-Jan-15
Hugo Boys Ka2
- Kaagvogels Ka1
11:40 3-Jan-15
Hugo Boys F2
- CSV BOL F1
12:00 3-Jan-15
Kaagvogels Ka1
- Hugo Boys Ka2
12:20 3-Jan-15
CSV BOL F1
- Hugo Boys F2
12:40 3-Jan-15
					
Hugo Boys F2
- v.v. Callantsoog F1
8:20 10-Jan-15
v.v. Callantsoog F1
- Hugo Boys F2
9:00 10-Jan-15
Hugo Boys F1
- v.v. Winkel F1
9:40 10-Jan-15
v.v. Winkel F1
- Hugo Boys F1
10:20 10-Jan-15
Hugo Boys E2
- DTS E5
11:00 10-Jan-15
DTS E5
- Hugo Boys E2
11:40 10-Jan-15
					
Hugo Boys Ka1
- v.v. Nieuwe Niedorp Ka1
9:20 17-Jan-15
v.v. Nieuwe Niedorp Ka1 - Hugo Boys Ka1
10:00 17-Jan-15
Hugo Boys F2
- Aannemingsbedrijf BOV F1
10:40 17-Jan-15
Aannemingsbedrijf BOV F1 - Hugo Boys F2
11:20 17-Jan-15
Hugo Boys E2
- de Jong & Roos E5
11:40 17-Jan-15
de Jong & Roos E5
- Hugo Boys E2
12:20 17-Jan-15
					
Hugo Boys F2
- J. Strooper Bloembollen F2
8:00 24-Jan-15
J. Strooper Bloembollen F2 - Hugo Boys F2
8:40 24-Jan-15
Hugo Boys Ka2
- V.d. Stoop en Kruijer
9:20 24-Jan-15
		 Autobedrijf Ka1
V.d. Stoop en Kruijer Autobedrijf Ka1 - Hugo Boys Ka2
10:00 24-Jan-15
Hugo Boys F1
- Sem´s World, Reisbureau op wielen F2 10:40 24-Jan-15
Sem´s World, Reisbureau op wielen F2 - Hugo Boys F1
11:20 24-Jan-15
Hugo Boys E2
- v.v. Winkel E3
11:40 24-Jan-15
v.v. Winkel E3
- Hugo Boys E2
12:20 24-Jan-15
					
Hugo Boys Ka1
- DTS Ka2
9:40 31-Jan-15
DTS Ka2
- Hugo Boys Ka1
10:40 31-Jan-15
Hugo Boys Ka2
- Metselbedrijf de Heer en Schilder Ka1 9:20 7-Feb-15
Hugo Boys F2
- De Makkers F1
9:40 7-Feb-15
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sporthal
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord

Metselbedrijf de Heer en Schilder Ka1- Hugo Boys Ka2
10:00 7-Feb-15
De Makkers F1
- Hugo Boys F2
10:20 7-Feb-15
Hugo Boys E2
- v.v. Nieuwe Niedorp E4
11:00 7-Feb-15
v.v. Nieuwe Niedorp E4
- Hugo Boys E2
11:40 7-Feb-15
v.v. Schagen F2
- Hugo Boys F1
10:20 7-Feb-15
Hugo Boys F1
- v.v. Schagen F2
11:00 7-Feb-15
					
Hugo Boys F1
- Van der Voort Groep F2
8:00 14-Feb-15
Van der Voort Groep F2
- Hugo Boys F1
8:40 14-Feb-15
Hugo Boys Ka1
- CSV BOL Ka1
9:20 14-Feb-15
Hugo Boys Ka2
- v.v. Callantsoog Ka1
9:40 14-Feb-15
CSV BOL Ka1
- Hugo Boys Ka1
10:00 14-Feb-15
v.v. Callantsoog Ka1
- Hugo Boys Ka2
10:20 14-Feb-15
Hugo Boys E2
- Advisafe E2
11:00 14-Feb-15
Advisafe E2
- Hugo Boys E2
11:40 14-Feb-15
					
NUMMER 5
- NUMMER 6
11:40 21-Feb-15
NUMMER 6
- NUMMER 5
12:20 21-Feb-15
NUMMER 3
- NUMMER 4
12:40 21-Feb-15
NUMMER 1
- NUMMER 2
13:00 21-Feb-15
NUMMER 4
- NUMMER 3
13:20 21-Feb-15
NUMMER 2
- NUMMER 1
13:40 21-Feb-15
Intertoys Pim v/d Fluit E2 - Hugo Boys E2
14:20 21-Feb-15
Hugo Boys E2
- Intertoys Pim v/d Fluit E2
15:00 21-Feb-15
NUMMER 3
- NUMMER 4
9:00 21-Feb-15
NUMMER 5
- NUMMER 3
9:20 21-Feb-15
NUMMER 1
- NUMMER 2
9:40 21-Feb-15
NUMMER 4
- NUMMER 5
10:00 21-Feb-15
NUMMER 2
- NUMMER 1
10:20 21-Feb-15
NUMMER 5
- NUMMER 6
9:00 21-Feb-15
NUMMER 3
- NUMMER 4
9:20 21-Feb-15
NUMMER 6
- NUMMER 5
9:40 21-Feb-15
NUMMER 4
- NUMMER 3
10:00 21-Feb-15
NUMMER 1
- NUMMER 2
10:20 21-Feb-15
NUMMER 2
- NUMMER 1
11:00 21-Feb-15
Brouwer meubelen Ka1
- Hugo Boys Ka1
12:00 21-Feb-15
Hugo Boys Ka1
- Brouwer meubelen Ka1
12:40 21-Feb-15

NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
SPARTAHAL - Schagen
SPARTAHAL - Schagen
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
MULTITREFFER - ‘t Zand
MULTITREFFER - ‘t Zand
MULTITREFFER - ‘t Zand
MULTITREFFER - ‘t Zand
MULTITREFFER - ‘t Zand
MULTITREFFER - ‘t Zand
NIEDORPHAL - Winkel
NIEDORPHAL - Winkel
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
SPARTAHAL - Schagen
SPARTAHAL - Schagen
SPARTAHAL - Schagen
SPARTAHAL - Schagen
SPARTAHAL - Schagen
SPARTAHAL - Schagen
T ZIJVELD - ‘t Veld
T ZIJVELD - ‘t Veld

Van de Sponsorcommissie
Loonbedrijf Danenberg verlengt Sponsor Contract
Wij zijn zeer verheugd om te kunnen melden, dat Loonbedrijf Danenberg zijn sponsoring bij ons
2de team van de selectie voort zet. Op 23 november werden de nieuwe tenues voor het eerst in gebruik genomen in de thuiswedstrijd tegen Koedijk. Deze wedstrijd werd gelijk keurig gewonnen,
met 3-0 werden de Koedijkers aan de kant gezet.
Op dit moment staat het 2de op een keurige 1ste plaats in de derde klasse A. En hebben ze pas geleden ook al de eerste periode titel in de wacht gesleept.
Loonbedrijf Danenberg is een veelzijdig bedrijf met 35 medewerkers, opgericht in 1953. Als loonbedrijf werken zij in de agrarische sector; veehouderij, tuinbouw en bollenteelt.
Als verhuurbedrijf werken zij in de grond- weg en waterbouw met grondverzetmachines zoals rupskranen (van 5 tot 28 ton), mobiele kranen, mini gravers, shovels en dumpers, maar ook met loonwerkmachines zoals kilverborder, gras- zaaicombinaties, kippers, veegmachines en waterwagens.
Als transportbedrijf beschikt Danenberg over een zwaar transport combinatie, een vijf assige
vrachtwagen en een keeptrailer combinatie.
Daarnaast neemt Danenberg delen werk aan van aannemers in de GWW en zitten ook sloopwerkzaamheden in het pakket.
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Danenberg levert o.a. zand, betonbuizen, betonplaten, pvc, graszaad en drainage en verhuurt stalen rijplaten. Dit alles met een VCA- en VKL certificering.
Kijk voor meer informatie op; www.loonbedrijfdanenberg.nl

Raad de minuut
Hugo Boys – SRC 2-3

Winnaars raad de minuut; John Kunst en Joke Groen.
Willem Zwagerman, Alex Overtoom, Koen de Koning,
Mariët Ursem, Giel Borst en Melvin Tesselaar.
De sponsorcommissie; sponsorcommissie@hugoboys.nl

Hugo Boys E2 KAMPIOEN.....
Of ik ff een stukje wil(de) schrijven in verband met het evt. kampioenschap van E2 aankomende
zaterdag? Uhhh ja natuurlijk. Wel een beetje kort dag, gister gevraagd en vandaag al weer inleveren
(-: Wat zullen we nu eens schrijven? Behalve dan dat het wel heel gek moet lopen willen wij geen
Kampioen worden aankomende zaterdag!
Zaterdag 6 december a.s. om 11.00 uur spelen de jongens van Hugo Boys E2 hun laatste wedstrijd
van dit seizoen voordat ze naar binnen gaan. Op het moment van schrijven staan ze 1ste. Alle 10
de gespeelde wedstrijden gewonnen dus reeds 30 punten. Alleen VZV, nu 2de, zou nog gelijk op
punten met ons kunnen komen. Moeten wij zaterdag van de nr. 10 verliezen en zij winnen van de
nr. 11. Echter met de doelpunten voor en tegen van Hugo Boys E2 kan het bijna niet anders dan
dat we toch 1ste zullen blijven. Afgelopen weekend is zelfs het 100ste doelpunt gescoord. Nu totaal
103 voor en 14 tegen. VZV heeft nu 74 doelpunten voor en 20 tegen. Wat ik al zei het moet wel heel
raar lopen willen we niet op de 1ste plaats blijven staan.
We is: Bas, Diesel, Joppe, Kacper, Mac, Levanny, Raphael, Sem van D., Sem van R., Storm en Wessel.
De jongens van Hugo Boys E2. Ze hebben de afgelopen periode heel erg hun best gedaan. Er
zaten een paar spannende wedstrijden bij. Eigenlijk waren dat de leukste wedstrijden Waarin we
gelukkig wonnen maar waarvan we ook veel geleerd hebben. Overspelen, terug komen bij een
tegen aanval “met z’n allen”, je eigen mannetje verdedigen. En vooral samen spelen. En natuurlijk
luisteren naar en leren van de trainer(s) en coachen. Heel mooi om een stijgende lijn te zien.
Als afsluiter van dit winterseizoen eerst zaterdag inderdaad nog maar een keertje zien te winnen
en het zou leuk zijn als jullie ons komen aanmoedigen.
(Hopelijk) Tot dan,
Sandra Weel (coach E2) en de mannen
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Kerstbomen - Nordmann

Nobilis takken, mos, div. kleine bomen met kluit,
grote bomen € 25,-

Bakkums Boetje

is dagelijks geopend voor de verkoop van:
*Diverse groenten en aardappelen uit de streek.
*Cadeau artikelen waaronder
mooie groenten cadeau pakketten, incl. recept.
Openingstijden verkoop kerstbomen:
ma t/m vr 13.00 – 17.00 uur
weekend 10.00 – 17.00 uur
Tot ziens in
Middenweg 452,
Heerhugowaard,
06-26880016
www.bakkumsboetje.nl

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.
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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 € 10,75

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
38

!

ter ere van ons jubileum

FEESTMAANDEN ACTIES
actie

december
2014

actie

februari
2015

actie

april
2015

actie

juni
2015

actie

augustus
2015

actie

oktober
2015

Elke woensdag in december
4 personen verse frites
voor € 4,50

Elke woensdag in januari
4 kroketten
voor € 4,50

januari
2015

Elke woensdag in februari
4 frikandellen
voor € 4,50

Elke woensdag in maart
alle pizza’s per stuk
voor € 4,50

maart
2015

Elke woensdag in april
kippenpoot met verse frites
voor € 4,50

Elke woensdag in mei
hamburger + milkshake (m)
voor € 4,50

Elke woensdag in juni
schnitzel met verse frites
voor € 4,50

Op 1, 8 en 15 juli
2 frikandellen + 2 kroketten
voor € 4,50

Op 12, 19 en 26 augustus
2 souﬂesse + 2 kipkorn
voor € 4,50

Elke woensdag in september
actie
patat stoofvlees + milk- september
2015
shake (m) voor € 4,50

Elke woensdag in oktober
portie kipsaté
voor € 4,50

Elke woensdag in november
actie
november
4 personen verse frites
2015
voor € 4,50

actie

actie

actie

mei
2015

actie

juli
2015

Middenweg 544 • 1704 BP Heerhugowaard • Tel. 072 57 1 12 67 • Fax 072-571 80 42
info@snackeethuishugo.nl

www.snackeethuishugo.nl

geopend: di. t/m za.: 11.30 - 21.00 uur - zondag: 13.30 - 21.00 uur | gesloten: maandag
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Meer verzekeringen
= Meer korting
Wist u dat Univé méér biedt dan alleen de zorgverzekering?
Ook voor uw overige verzekeringen kunt u bij ons terecht.
Dat is niet alleen heel gemakkelijk, maar ook heel voordelig!
Want als u meerdere verzekeringen bij ons heeft,
krijgt u tot 10% korting op uw basisverzekering en maar
liefst tot 15% korting op uw schadeverzekeringen.
Profiteer nú van de voordelen van Univé!
Kom langs of bel (072) 502 45 00.
Univé HAL
Alkmaar, Rogier van der Weijdestraat 1
Heerhugowaard, M. de Klerkweg 1
Stompetoren, Dres 1

www.unive-hal.nl

Daar plukt ú de vruchten van!

Ti m m e r b e d r i j f

Snel

Tel. 072 53 47 173
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Heerhugowaard

Timmerwerk - Onderhoud - Renovatie - Verbouwing

• Timmerwerk
• Onderhoud
• Renovatie
• Verbouwing
• Nieuwbouw
Tel. 06 27088407
Heerhugowaard

