Vrijdag 21 november 2014

Agenda
21 november 2014 Blijspel ‘Een goed soldaat’ 20:00 ‘t Zwaantje 20:00 u Veenhuizen
22 november 2014 Blijspel ‘Een goed soldaat’ 20:00 ‘t Zwaantje 20:00 u Veenhuizen
29 november 2014 Winterfair
30 november 2014 Winterfair
14 december 2014 YoungSeven: Iets doen voor een ander
16 december 2014 KBO: kerstmiddag met de groep Melancholie
16 januari 2015

YoungSeven: Filmavond

6 februari 2015

YoungSeven: Sirkelslag

6 februari 2015

Winterkeezen

14 februari 2015

Carnaval

21 maart 2015

Stille Omgang

27 maart 2015

Lentekeezen

3 april 2015

De YoungSeven Passion

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 1 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 19 december 2014.
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HUSQVARNA 136 LiC
TRIMMER

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

KLINKENDE
MUNT WEKEN

100% Husqvarna.
0% Brandstof.

Inclu sief Accu
en snella der

€ 429,-

HUSQVARNA 136 LiC
TRIMMER
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Husqvarna.
€ 3.599,100% Husqvarna.0% Brandstof.
0% Brandstof.
9,-zijn er:
€ 42
De nieuwe Husqvarna Accu
Series

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

Inclu sief Accu, snella
en maaidek 85 cm.

der

HUSQVARNA 136 LiHD50
HEGGENSCHAAR

Inclu sief Accu
en snella der

€ 40,-
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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
Erna Borst		
Sectie Diaconie en Pastoraat
Vacature

072 571 5265
072 5744771
072 574 2241

072 574 2241
072 574 4361

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 27 november op het
secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.
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In november zijn de groepen van Ans van Langen en Toos Mooij aan de beurt om de kerk op orde
te maken
Bloemengroep:
In november wordt de kerk versierd door Ada Borst en Agnes de Goede
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: Christus Koning.
Zondag de 23e vieren we het feest van Christus-Koning,
de laatste zondag van het kerkelijk jaar.
De volgende zondag begint de advent.
Het evangelie confronteert ons met het laatste oordeel.
Net als bij het scheppingsverhaal
gaat het ook hier niet om een beschrijving
van wat op een bepaald moment te gebeuren staat,
maar om de fundamentele vraag:
wat is zinvol leven?
Maakt het niet uit hoe we leven,
of zijn er principes waaraan wij ons als christen te houden hebben?
De huidige seculiere tijdsgeest lijkt vrij hedonistisch:
geniet zoveel mogelijk van de kansen die je krijgt.
Daar staat het Jezuswoord
dat we op Christus Koning te horen krijgen, lijnrecht tegenover:
“Wat je aan de minsten van mijn mensen hebt gedaan,
dat heb je aan Mij gedaan.”
UIT DE PAROCHIE – “Gastvrij en inspirerend in Gods naam” – 15 november 2014.
Bent u ook naar het cabaret “De Noord draait door” geweest? Wat was dat toch ontzettend leuk! En
zo knap in elkaar gezet. We hebben enorm genoten.
De kerk kwam ook nog prominent aan bod. Een ‘zuster’ vond het toch wel zorgelijk dat het
kerkbezoek zo terug loopt en bedacht wat daaraan gedaan zou kunnen worden. Ze stelde vast dat
we hier in De Noord SAMEN van alle markten thuis zijn en de kerk dus wel kunnen redden. Maar
ja, dan moeten de mensen niet “voor het zingen de kerk uitgaan”. Opgemerkt werd dat ík over een
paar jaar met pensioen ga en hoe moet het dan verder. Daarover denk ik zelf natuurlijk ook wel na.
Nog twee jaar en dan is het zover. Het lijkt nog ver weg, maar voor we het weten zijn ze voorbij.
Tot zo lang blijft ik heel erg mijn best doen om de parochie zo sterk mogelijk te laten zijn. Maar dat
kan ik alleen met uw hulp, met hulp van goeie vrijwilligers.
Het belangrijkste advies dat we kregen van de zuster van “De Noord draait door” was, dat
we voortaan beter stukjes broeder kunnen uitdelen dan hosties. Ik vind dat wel een mooie
woordspeling: broeder uitdelen om met elkaar verbroederd te zijn in het geloof. Maar ja … of de
bisschop het daarmee eens zal zijn …..???? J
Op 2 november hebben we Allerzielen gevierd met een vrij volle kerk. De namen werden
genoemd van de overledenen van het afgelopen jaar; er werden kaarsen voor hen aangestoken
door familieleden.
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Heel veel lichtjes werden aangestoken voor alle overledenen die de bezoekers wilden gedenken.
Heel veel misintenties werden er ook gelezen. Aan het einde van de viering gingen we met
Ritmisch Koor en al naar de begraafplaats om daar nog een laatste tekst te lezen en om nog het
lied “Als je eenzaam bent en in het duister” te zingen. We hopen dat veel mensen in deze viering
weer wat troost en kracht hebben gevonden.
Als u dit leest is het feest van Sint Cecilia al geweest, maar nu ik dit schrijf, moet het nog komen.
Wat ik al wel kan verklappen, is dat er twee jubilarissen zijn: Nel Rinkel – Danenberg en Nel Botman
– de Wit. Beide dames zitten al 25 jaar bij het Gemengd Koor. Vanaf deze plaats normaals: van harte
gefeliciteerd en bedankt voor jullie inzet.
Aanstaande zaterdag is de viering ter afsluiting van de eerste cyclus van het Vormselproject. ’s Middags
gaan de vormelingen en begeleiders naar mensen met een beperking om met hen spelletjes te doen
of een andere activiteit. Daarna is er een ‘hemelse’ maaltijd in de kerk, een maaltijd van gerechten die de
deelnemers zelf hebben gemaakt (of hun moeders?). Dat ‘hemels’ wil zeggen dat de deelnemers niet
zelf iets mogen pakken, maar moeten wachten tot ze iets krijgen. Spannend natuurlijk.
Zondag is er een viering met de Gebedsvieringen groep en het Ritmisch Koor.
De zondag erna, de 30e, is er een Zwarte Pietenviering. In die viering komen de nieuwe Eerste
Communicanten voor het eerst in beeld.
Op donderdag 13 november overleed Bep Keesom – Lemmens op78-jarige leeftijd. Familie
Keesom: van harte gecondoleerd en heel veel sterkte.
Wat komen gaat:
22 november: maatschappelijke stage en viering ter afsluiting van de eerste cyclus van het Vormselproject.
23 viering met de Gebedsvieringengroep en het Ritmisch Koor
25 november: Ouderavond Eerste Communieproject
26 november: projectmiddag voor de Eerste Communicanten in het kader van de advent
30 november: Zwarte Pietenviering en installatie 5 nieuwe misdienaars
Hartelijke groet,
Marion Bleeker – Burger.
WEEKEINDE 22 EN 23 NOVEMBER
Vierendertigste zondag door het jaar – Christus Koning
Eerste lezing uit de profeet Ezechiël 34, 11-12.15-17( Uiteindelijk zal God recht doen, maar dan wel
op de juiste wijze van een herder)
Evangelie uit Matteüs 25, 31-46( Al wat gij gedaan hebt voor een der geringsten van mijn broeders,
hebt gij voor Mij gedaan)
ZATERDAG 22 NOVEMBER
19.00 UUR
Afsluiting eerste cyclus vormselproject. Voorganger is Marion Bleeker-Burger
Koster: Ria Danenberg
ZONDAG 23 NOVEMBER
10.00 UUR
Gebedsviering met zang van het Ritmisch koor. De gebedsviering groep gaat voor.
Gebedsintenties voor:Theo Groot en overleden familie Groot- de Goede, Cees Verwer en Tiny
Verwer-Veldman, Johannes Verwer en Alida Johanna Verwer-Ursem, voor een jarige en zegen over
hun gezin,vader en moeder Groen-Zut, Atie, Stefan en Jan.
Koster: Ria Danenberg
Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk.
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WEEKEINDE 29 EN 30 NOVEMBER
Eerste zondag van de advent
Eerste lezing uit Jesaja 63, 16b-17.19b;64,3b-8(De profeet verwacht redding van God, wiens trouw
sterker is dan de ontrouw van de mensen)
Evangelie uit Marcus 13, 33-37(Wees waakzaam, want de Heer komt onverwachts)
ZONDAG 30 NOVEMBER
10.00 UUR – Zwarte Pietenviering.
Woord- en communie viering met de eerste communicantjes en zang van het kinderkoor.
Voorganger is Marion Bleeker-Burger.
Gebedsintenties voor: in liefdevolle herinnering Berry,Theo en Annie Hoogland-Bleeker, in
liefdevolle herinnering Jan en Ria en overleden ouders Berkhout en Borst, in liefdevolle herinnering
Wim Oudeman en Tiny Oudeman-Beers, Nic Klaver en Ineke en Jan Beers en Alida Beers-Mooij.
Lector: Marga van Langen. Misdienaars: Ermioni en Petros Tsiamparlis. Koster; Rene van Langen.
WOENSDAG 3 DECEMBER
12.00 UUR
Kinderkerk voor de onderbouw
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:
MAANDAG 8 DECEMBER
15.15 uur
Kinderkerk voor de bovenbouw
’t Veld
Zaterdag 22 november om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink
Zaterdag 29 november om 19.00 uur woord- en communiedienst met Toon Jorink en zang van
Interamvo, er is KWD
Zondag 30 november om 12.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger ter
gelegenheid van het 50 jarig bruidspaar Van Diepen-Wijnker
Zaterdag 6 december om 19.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker- Burger
Waarland
Zaterdag 22 november om 19.00 uur Woord- en communieviering met Theo Vertelman en zang
van het Ritmisch koor. Er is KWD
Zaterdag 29 november om 19.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger
Zondag 7 december om 10.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en
zang van de vrienden van het gregoriaans
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Nieuwe Niedorp
Zondag 23 november om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van het
gemengd koor.
Zondag 30 november om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van het
kinderkoor?
Zaterdag 6 december om 19.00 uur Woord- en communieviering Met Toon Jorink en zang van
Timeless.
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
Overleden
Op 13 november overleed op 78 jarige leeftijd Bertha Hendrika Augusta( Bep) Keesom-Lemmers
Op 17 november was de avondwake. Dinsdag 18 november vond de crematieplechtigheid plaats
in crematorium Waerdse landen in Heerhugowaard

EERSTE COMMUNIE
Heeft u een kind in groep 4 dat in 2015 zijn of haar Eerste Communie mag doen of die mee zou
mogen doen met het Eerste Communieproject? Geef het dan op bij Marion Bleeker, Marga van
Langen of Angela Vessies.
Als we weten dat uw zoon of dochter aan het communieproject gaat meedoen, krijgt u op de eerste
Ouderavond op 25 november een lijst met data, zodat u weet wat er allemaal gaat gebeuren. In elk
geval is de datum van de Eerste Communieviering op zondag 3 mei 2015.
Opgavestrookje
Naam:
Adres:
E-mail:
doet mee aan het Eerste Communieproject en wil wel/geen Eerste Communie doen.
Hij/zij is wel/niet gedoopt.
Graag zo snel mogelijk inleveren in de brievenbus van de pastorie.

Nieuws van de parochievergadering van 4 november
Het Annabeeld op het Annaplein zal door Haker worden opgeknapt.de voorbereidingen voor de
kerstkaart zijn in volle gang
De nieuwe misdienaars zijn vol enthousiasme aan het ‘stage lopen.
Er komt een bewegingsmelder in de kerk.
Er zijn 12 aanmeldingen van eerste communicanten
Er komen boekjes voor de vasten- en de paastijd. Marga en Truus gaan deze maken/De parochie
heeft mee gedaan met een actie voor de voedselbank
Er wordt nog gezocht naar een penningmeester voor de PU, langzaam begint alles te draaien.
De pastorie is opgefleurd met nieuwe planten.
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Kleine Kinderkerk voor de onderbouw
Op woensdag 5 november was er weer kinderkerk en deze keer gingen er 11 kinderen met ons
mee. Er was een verjaarspartijtje in groep 2 en daarom waren er een aantal kinderen niet. Marion
hielp deze keer en ook Ans kwam kijken wat we allemaal in de kinderkerk doen.
Na onze gebruikelijke opening merkte ik wel dat de kinderen al vol waren van Sint Maarten, want
met de gebedjes wilde ze eigenlijk al om de beurt een liedje zingen. Het liedje van Woepie het
hondje was echt hun favoriet. En dat hebben we heel veel keer langs horen gaan.
Ik had een toepasselijk verhaal gezocht van de 5 domme en verstandige meisjes, waarbij de
domme meisjes vergaten om olie mee te nemen voor hun lampje. We hebben hier nog verder
over nagepraat en ik denk dat ze het verhaal wel begrepen, want toen ik mijn kleinkinderen naar
huis bracht, hoorde ik ze herhaaldelijk vertellen over hoe ze nu verstandig konden zijn en wanneer
ze dom waren.
Dit verhaal was natuurlijk een mooi opstapje naar Sint Maarten en daarom mocht ieder kind een
lampion beplakken. Ik had een wegwerp soepkom en die konden ze alleen maar beplakken, want
stift en kleurpotlood gaat er gelijk af.
Terwijl de kinderen met de lampionnen bezig waren heb ik het verhaal van Sint Maarten vertelt,
hierbij had ik wat plaatjes om te laten zien, waadoor het verhaal gelijk voor hun ging leven. Zo
ging de tijd heel snel, de lampionnen waren prachtig geworden. Wij zijn toen met de kinderen
de kerk ingegaan, ze kregen een waxinelichtje in hun lampion en al zingend zijn we naar voren
gegaan, op het altaar mochten ze daarna om de beurt nog een liedje zingen.
Na afloop was er voor ieder kind een bellenblaas en een zakje chips. Ik hoop dat de kinderen het
leuk vonden, wij in ieder geval wel.
Het was weer een goede kinderkerk.
De volgende kinderkerk is op woensdag 3 december 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
vreugd. 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
Linda Tesselaar, Marion Danenberg, Ans de Wit en Gerda Zuurbier

Grote Kinderkerk voor de bovenbouw
Op donderdag 30 oktober was er kinderkerk voor de grote kinderen, dit was een week naar voren
geschoven, omdat de hele school op donderdag 6 en 13 november vrij zijn ivm met een studiedag.
Ik had het rooster nooit gezien en daarom wist ik hier ook niets vanaf. Gelukkig was er een ouder
die me dit heeft doorgemaild. Ik had geen tijd op nog iets op de deur te plakken, jammer, want
daarom was de opkomst niet groot.
Er gingen 4 kinderen met me mee en die hadden allemaal een beetje haast, omdat ze nog om half
5 moesten trainen. Gelukkig waren ze wel heel enthousiast.
Ik had een verhaal van de dwaallichtjes gekozen, met het oog op 2 november, Allerzielen. Dit
verhaal ging over een pastoor die het laatste oliesol moest toedienen bij een zieke. Op zijn
terugweg kwamen er allemaal dwaallichtjes op hem zitten. Hij wist echt niet wat dit was, maar als
hij ze zegende gingen ze weer weg.
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Toen hij in een dorp aankwam vertelde hij deze belevenis en het bleek dat het allemaal kinderen
waren die begraven waren zonder gedoopt te zijn.
Zo hebben we over Allerzielen gepraat en natuurlijk over deze kinderen die niet gedoopt waren.
Voor ieder kind had ik een wegwerpsoepkom, die ze mochten beplakken.
Ze kregen daarna allemaal een waxinelichtje en deze lichtjes hebben we op het kerkhof gezet, bij
mensen die hun dierbaar waren. Het was toch weer een goed zinvolle kinderkerk.
De volgende kinderkerk is op maandag, dit komt voor de kinderen en ook voor mij beter uit en ik
hoop dat er dan heel veel enthousiaste kinderen met me meegaan
De volgende kinderkerk is op maandag 8 december
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

Verdrietig
Afgelopen week kwam iemand op het secretariaat van de pastorie die zeer verdrietig was.
Deze persoon was op de begraafplaats geweest en kwam daar tot de conclusie dat er dingen
waren ontvreemd die op de graven van dierbaren stonden.
Dit is zeer triest en wij vinden dit ook ontzettend vervelend dat anderen aan de spullen komen
die niet van hun zijn.
Bovendien heeft dit een emotionele waarde, die niet te vervangen is.
Laten wij hopen dat dit een eenmalig incident is geweest en dat dit in de toekomst niet meer voor komt.
Wij willen in ieder geval iedereen adviseren, zeker geen waardevolle spullen neer te zetten.

VOOR AANKONDIGING.
gelegenheids mannenkoor zingt op 2e kerstdag!
In de tweede kerstdagviering zingt een groep mannen als gelegenheidskoor.
Het is toch prachtig dat dit zomaar elk jaar weer met elkaar lukt.
We versterken hiermee de gemeensschapszin en leveren een bijdrage aan het welzijn van vele
Ook de brugklassers van dit jaar die zich voorbereiden op het vormsel zullen mee zingen.
Drie keer is er al met ze geoefend zodat ze de liedjes een beetje onder de knie hebben.
Voor hun is het natuurlijk een bijzondere ervaring die ze nooit zullen vergeten om mee te zingen
met een groep (voor hun ouwe) mannen. Het betekent veel meer dan we nu kunnen bevroeden.
Het zaadje van omzien naar elkaar wordt hiermee al gezaaid.
Er zijn ook dit jaar weer twee repetities voorafgaand aan de tweede kerstdagviering.
Deze keer niet op woensdag (want dan is de kerk bezet) maar op donderdagavond.
Vandaar deze voor aankondiging zodat iedereen deze datums kan blokken in de agenda.
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We gaan oefenen in de kerk op:
1e repetitie Donderdag 11 december 2014. 19.30 – 21.30 uur. (met koffiepauze)
2e repetitie Donderdag 18 december 2014. 19.30 – 21.30 uur. (met koffiepauze)
2e kerstdag viering op vrijdag 26 december 10.00 uur
We nodigen iedereen weer graag uit om mee te zingen. We hebben iedereen nodig. We willen het liefst dat de koorruimte uitpuilt van mannen. Hoe meer zielen
hoe meer vreugd.
Samen vier je kerst ! Ook op tweede kerstdag.
Mede namens de organisatie van Deo Vacare
Gerrie Groot
gerrie.groot@gkz.nl

Commissie Werk aan de Kerk
Er is veel te vertellen.
Misschien denkt u wel eens, we horen niet zoveel van de commissie die
de verantwoordelijk draagt voor het onderhoud van de H.Hart van Jesus
kerk. In het verleden kwamen we meer in beeld. Dat had ook te maken
omdat we toen telkens met een grote groep mannen het (achterstallige)
onderhoud en renovatie ter hand namen van kerk en pastorie. Tot op de
dag van vandaag plukken we hier nu de vruchten van. Groot onderhoud
is er niet echt meer. Dat betekent niet dat het onderhoud van de kerk
geen aandacht krijgt integendeel zelfs. De provinciale monumentenwacht voert twee maal per jaar een controle uit en dat is de leidraad voor
ons om de kerk en de pastorie in goede onderhoud conditie te houden.
Hoogwerker rond de kerk.
Misschien is het u opgevallen dat er een mobiele hoogwerker van schilderbedrijf Frans Beers (nu
het bedrijf van zijn zoon Dennis) rondom de kerk heeft gestaan. Deze werd gratis beschikbaar
gesteld. Wat deed deze daar nu toch ? Hierover het volgende.
Boven in de kerkmuren zitten ventilatie roosters welke voorzien zijn van zinken kapjes. Deze roosters waren op verschillende plaatsen weggeroest en ook verschillende kapjes waren weg. Hierdoor
konden kauwen, door deze gaten, in de spouwmuur van de kerk komen en konden zo hun nesten
in de spouw maken. Deze gaten zijn zover dicht gemaakt dat er geen vogels meer door kunnen en
waar nodig zijn er nieuwe zinken kapjes voor gezet. De kapjes zijn gemaakt en gesponsord door
loodgietersbedrijf Marco Berkhout.
Kauwen zijn lastige vogels, elk gaatje wat ze zien en waar ze doorheen kunnen benutten ze om
hun nesten te maken. Zo ook op de kerkzolder, een klein gaatje in het rasterwerk van de dakkapellen en ze slepen ongelooflijk veel takken naar binnen. Regelmatig inspectie van deze rasters in
de dakkapellen en eventueel herstel blijkt elk jaar weer nodig en dan nog zijn we weleens te laat
en ligt er weer een berg takken. Iedereen is welkom in onze kerk, maar niet om vogels erin te laten
nestelen met alle gevolgen van dien (stront en takken).
    
Branddeur.
In de toren, op de tweede verdieping, is een doorgang om op de zolder van de kerk te komen. Op last
van de brandverzekering hebben we deze doorgang voorzien van een branddeur. Bij een eventuele
brand in de kerk of op de kerkzolder, zou de toren anders als een schoorsteen kunnen gaan werken.
Deze deur kregen we van aannemersbedrijf Beers. Jan en Nic de Wit samen met zwager Wim Beers
tekenden voor de klus. Het was nog een heel gestudder om de deur via de trappen omhoog te krijgen.
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zorg en aandacht.
Een punt van zorg zijn de ingemetselde ringankers welke als versteviging in het metselwerk, net
onder de goten van het kerkschip, zijn aangebracht. Dit ringanker roest en zet hierdoor uit. Dit proces, wat doorgaat, veroorzaakt horizontale scheuren in het metselwerk. Op termijn zal hier iets aan
moeten worden gedaan.
Dit houdt in dat het anker hoog uit de muur gehakt moet worden en als deze eruit gaat dient er
eventueel eerst onderzocht te worden of een sterkte berekening nodig mocht zijn. Daarna dient er
een nieuw anker ingemetseld te worden, of op een andere manier een versteviging aangebracht.
Zoals u wel leest is dit nog niet zo eenvoudig.
Gelukkig hebben we in de commissie know how die wel verstand van zaken hebben. U mag er op
vertrouwen dat dit goed aangepakt zal gaan worden terzijnertijd. Want onze kerk moet behouden
en goed doorgegeven worden aan de volgende generaties zoals ook onze generaties de kerk goed
hebben door gekregen.
Comfortabele zitplaatsen.
De eerste vijf kerkbanken aan zowel de mannen- als de vrouwenkant worden voorzien van comfortabele zitplaatsen met een kussen in de rug en op het zitvlak.
We hebben er al eerder over geschreven en nu gaat het toch bijna gebeuren.
Een mailbericht van de meubelmaker luidde: “Jullie kunnen de mouwen opstropen, want de zit- en
rug panelen liggen klaar evenals de bijbehorende latten”.
Het is nu nog wachten op de kussens die door een meubelstoffeerder op maat gemaakt wordt.
Door vrijwilligers worden de zitplaatsen op de banken geplaatst.
Best nog wel een secure klus. Het is iets van meten en aanbrengen op de bestaande kerkbanken
maar ook de kerkbanken dienen hergeschikt te worden.
De kussens worden daarna bevestigd met klitterband zodat de groep kerkwerksters ten alle tijden
er goed bij kunnen tijdens het schoonmaken.
Tenslotte, wilen wij iedereen bedanken voor het snelle handelen om de uitvoering mogelijk te
maken voor de nieuwe zitplaatsen.
Maar vooral willen we de sponsor Edwin Groen hartelijk dank zeggen voor deze gulle geste.
Zonder deze sponsoring was het niet gelukt.
Nog even geduld. Maar dan kan straks iedereen even proef zitten.
We kregen weleens te horen van mensen met rugklachten dat de banken rottig zitten.
Dit is (in ieder geval voor de voorste banken) straks verleden tijd dus geen belemmering meer om
in de gemeenschap aanwezig te zijn bij de vieringen.
We zullen nog meemaken dat we straks nog weer terug gaan naar drie missen op de zondag om
iedereen te kunnen laten zitten !
Als het goed bevalt willen we graag ook de andere banken van deze comfortabele zitplaatsen
voorzien. Als u enkele banken wilt sponsoren meldt u zich voor inlichtingen dan vrijblijvend bij
een van onderstaande personen.
Commissie werk aan de kerk
Harm Beers tel. 072-5713419
Nic Buter
tel. 072-5710688
Jan de Wit
tel. 072-5715593
Gerrie Groot tel. 072-5716114
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Wist u dat…..de bloemengroep 10 jaar bestaat?

Acht vrouwen namen 10 jaar geleden, het stokje over van de familie Kortekaas. Iedere maand
zorgt een koppel voor de bloemen in de kerk en het werkt. Ieder heeft zijn eigen manier van werken en het is daardoor steeds verrassend.
We helpen elkaar als dat nodig is, maar met Kerst zijn we er allemaal, want dan pakken we uit en
doen dat met veel plezier.
Vanwege ons jubileum, zijn we vorige week een dagje op pad geweest met elkaar. We gingen naar de
bloemenvaktentoonstelling en konden meteen ideetjes opdoen. Erna een hapje gegeten, heel gezellig.
Dit is tevens een mooie gelegenheid, om de plaatselijke bloemenkwekers te bedanken. Het gebeurt nog al eens, dat we bloemen nodig hebben, die we dan voor een leuke prijs kunnen kopen
of zelfs voor niks mee mogen nemen. Klasse!
Vriendelijke groet van Nel, Angela, Lies, Els, Ada, Agnes, Alie en Mieke

YoungSeven
YoungSeven is een jongerengroep met allerlei leuke, vormende,
actieve, gezellige en inspirerende activiteiten voor jongeren van 12
tot ongeveer 18 jaar.
Wie doet er mee met de volgende twee activiteiten?
14 december: iets doen voor een ander
Een gezellige middag organiseren voor ouderen. De voedselbank
helpen. Winkelen met mensen die anders nooit buiten komen. Je
kunt op veel manieren iets betekenen voor mensen in je omgeving. Samen organiseren we een activiteit die de mensen niet snel
vergeten!
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In overleg met de jongeren die zich hebben aangemeld, gaan jullie zelf een activiteit bedenken
en de locatie.
Kosten: voor leden en niet-leden gratis.
Opgeven: vóór 1 december via: secretariaat@youngseven.nl
28 december: Op bezoek in de gevangenis
Hoe ziet het leven eruit binnen de muren van een gevangenis? Wat doen gevangenen de hele
dag, wat mogen ze wel en wat niet? Hebben ze daar ook werk? En wat heeft een gevangene bewogen om een misdaad te begaan? In de kerstvakantie, op zondag 28 december, gaan we met
YoungSeven op bezoek in de gevangenis van Zwaag. We krijgen een rondleiding van één van de
bewakers. Een unieke mogelijkheid om een indruk te krijgen van een leven zonder vrijheid.
Vorig jaar hadden we het al op het programma staan, maar dat is toen niet gelukt. Het is niet
vanzelfsprekend om een rondleiding in een gevangenis te krijgen. Grijp dus je kans en ga mee!
Waar:		
Hoe laat:
		
Kosten:		

gevangenis Zwaag
we worden om 18:30u daar verwacht;
reken er dus op dat we rond 17:30u verzamelen.
gratis voor leden; niet-leden betalen 5 euro

Voor deze activiteit is het strikt noodzakelijk dat je je op tijd opgeeft.
De gevangenis heeft een paar weken van tevoren al onze gegevens nodig.
Stuur dus vóór 7 december een mail naar secretariaat@youngseven.nl.
Voor meer informatie over YoungSeven: ga naar onze website: www.youngseven.nl.
We hopen jullie te mogen ontmoeten bij één van onze activiteiten.

Hartelijke groeten,
Namens de werkgroep YoungSeven,
Linda Tesselaar en Maaike Neeft

Wake up!!! together (jongerengroep 16+)
Zondag 9 november was de eerste bijeenkomst van Wake up!!!together van dit seizoen. Het was
fijn om elkaar weer te zien. Een deel van de jongeren was van de zomer mee geweest naar Taizé en
had elkaar tijdens de reünie in september nog gezien, maar voor anderen was de Wake up-bijeenkomst in mei de laatste keer geweest. Een van hen verzuchtte zelfs: “Hè, hè, eindelijk!” Zoals elke
keer kwam iedereen rond twaalf uur binnen druppelen voor een lekkere brunch. Beetje uitgezakt
op de bank, even bijkomen en gezellig kletsen of een potje dart of tafelvoetbal.
Om half twee kwamen Ingrid van der Horst en Erik Kreike, namens het jongerenplatform van het
bisdom, om de Romereis voor de jongeren in mei te promoten. Ze lieten een leuk introductiefilmpje zien en gaven interessante informatie over het programma, de reis en de kosten (met voor
veel jongeren aantrekkelijke kortingsregelingen ).
Alle informatie is te vinden op www.jongekerk.nl
Na dit informatieuurtje spraken we er nog wat over na. Toen bleek dat voor de meeste jongeren de
kosten toch een lastig probleem vormden.
Voor anderen bleek het een moeilijke keuze te worden tussen Rome en Lourdes. Tja, allebei gaat
niet, want helaas in dezelfde week ... We gaan de komende tijd inventariseren wie van de Wake
up-jongeren serieus belangstelling heeft, om te zien waar de knelpunten zitten en of er misschien
een mouw aan te passen is.
Na een korte pauze – even heerlijk in het novemberzonnetje – kwamen we toe aan ons eigen
programma, dat dit jaar in het teken staat van nieuwe soldiariteit.
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We bekeken de film Father Damien: het waargebeurde levensverhaal van een jonge Belgische
priester, die het leven en het geloof van de lepralijders op Molokaï (schiereiland van Hawaï) op
een bijzondere, heel persoonlijke wijze veranderde.
Het verhaal is uit het begin van de vorige eeuw, maar heeft nog steeds alle kenmerken van deze
tijd: mensen die op drift slaan door hun ontembare hebzucht, angst en egoïsme. Maar daarnaast
ook mensen die de zorg voor andere mensen serieus nemen; zelfs met gevaar voor eigen leven.
Het was een indrukwekkende film, waar een mooi gesprek op volgde. O.a. over wat een roeping nu
precies is en hoe dat kan gaan. Hier heeft kapelaan Jeroen de Wit heel open over zijn persoonlijke
ervaringen verteld, wat maakte dat ook een aantal jongeren over hun eigen geloofservaringen
gingen vertellen en hun vragen stelden. We sloten de middag af met een ingetogen, gezamenlijk
dankgebed.
Op naar de volgende bijeenkomst in januari. Die keer nodigen we jongeren uit van 2strijd. Kijk
alvast maar eens op hun website www.2strijd.nl Daar vind je een indrukwekkend solidair initiatief
van jongeren voor jongeren. We zijn heel benieuwd naar hun verhaal. Mocht je het leuk vinden en
er ruimte voor hebben, dan ben je – zoals altijd trouwens  - van harte welkom!
Zondag 11 januari 2015 om 12.00 uur in het Julianaklooster in Heiloo.
Kosten: €10 (incl. brunch en inhoudelijk programma)
Aanmelden via: karinblaauw@hetnet.nl

GOED NIEUWS VAN AMNESTY INTERNATIONAL
U kent het spreekwoord “geen nieuws, goed nieuws” ongetwijfeld
ook. U hoort of leest al enige tijd niets van Amnesty, maar dat wil niet
zeggen dat we stil zitten. Er wordt volop gewerkt voor meer respect
van de mensenrechten, wereldwijd. Voor gewetensgevangenen,
tegen marteling en de doodstraf en zoveel andere mensonterende
situaties.
En we bereiken daar ook resultaat mee. Dat willen we u heel graag
vertellen. Tussen al het nare nieuws van de laatste tijd zijn er ook
lichtpuntjes en mooie ontwikkelingen: Wij willen u daar graag
deelgenoot van maken.
•

Sulaiman al-Jassem, advocaat en mensenrechtenactivist uit Koeweit, werd op 22 oktober
vrijgelaten. Zijn advocaten waren in beroep gegaan tegen zijn gevangenisstraf.
Zijn veroordeling is door de rechtbank ingetrokken.

•

Ángel Amílcar Colón Quevedo uit Honduras is vrijgelaten. De gewetensgevangene en slachtoffer van marteling zat vijf jaar in Mexico in de gevangenis in afwachting van zijn rechtszaak.

•

De bescherming van miljoenen mensen van wie de levens worden verwoest door de slecht
gereguleerde wapenhandel, is een flink stuk dichterbij gekomen. In september is de magische
grens bereikt van vijftig landen die het verdrag hebben geratificeerd.

•

Na jarenlang jaar praten, actievoeren en lobbyen, is Abdullah Al-Mansouri weer terug
in zijn woonplaats Maastricht. Na acht jaar komt er een einde aan gevangenschap,
onrecht en onzekerheid.

•

Drie Russen die werden opgepakt en vastgezet omdat zij op het Bolotnaya-plein in Moskou
vreedzaam demonstreerden tegen het Poetin-regime. Zij werden vrijgelaten of kregen
sterke strafvermindering. Zij lieten Amnesty International weten dat internationale
steun heel belangrijk was voor hen.
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Dit zijn zomaar een paar voorbeelden. Wilt u meer weten over het werk van Amnesty International
in het algemeen, of over de groep die actief is in Heerhugowaard, Obdam en Hensbroek, bezoekt
u dan eens onze website: www.amnestyheerhugowaard.nl
U kunt ook contact opnemen met ons contact adres:
E.P. ten Napel
Hercules Segherslaan 20
1701 XB Heerhugowaard
tel.: 072-5719692

Promotiefilmpje bisdombedevaart
Promotiefilmpje tiener-en jongerenprogramma bisdombedevaart naar Rome
Leeftijd van tienerprogramma aangepast
Op de FaceBook pagina van de bisdombedevaart naar Rome is een promotiefilmpje geplaatst
van het tiener-en jongerenprogramma van deze bedevaart. Het doel van het filmpje is om
tieners en jongeren op een leuke manier uit te nodigen om mee te gaan op deze reis naar Rome
in de meivakantie van 2015. Daarbij is de leeftijd van het tienerprogramma iets verhoogd: van
12 t/m 15 jaar naar 14 t/m 17 jaar. De leeftijd voor het jongerenprogramma wordt daarmee
ook verhoogd: dit programma is nu niet voor jongeren vanaf 16 jaar, maar vanaf 18 jaar.
In de meivakantie organiseert het bisdom in samenwerking met reisorganisatie VNB een busreis
(30 april t/m 9 mei 2015) en een vliegreis (2 t/m 7 mei 2015) naar Rome. Het is een reis voor jong en
oud! De jongere generatie wordt dan ook van harte uitgenodigd om mee te gaan.
Apart tienerprogramma
Het tienerprogramma is een apart programma binnen de bisdombedevaart naar Rome. De tieners
en hun begeleiders slapen op een eigen locatie (paters Theatijnen) in Rome en hebben een
eigen programma vol met muziek, sport en spel en het ontdekken van de ‚eeuwige stad‘, op een
manier die bij hen past. Op bepaalde momenten haken ze aan bij het volwassenenprogramma
van de bedevaart, met name bij de grote vieringen en op de zondagmiddag.
Het tienerprogramma is dus bedoeld voor tieners van 14 t/m 17 jaar. Mochten er toch tieners van
12 en 13 jaar zijn, die zich graag willen aansluiten bij het tienerprogramma, dan is dat ook mogelijk.
Heeft u vragen over het tienerprogramma, neemt u dan contact op met Matthijs Jansen,
tel: 023-511 26 35 (vooral op donderdag en vrijdag), mjansen@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
Jongerenprogramma
Het jongerenprogramma is dus voor jongeren vanaf 18 jaar t/m 30 jaar. Zij worden in principe
ingedeeld bij hun regio/parochie, maar wijken op bepaalde momenten af van het volwassenen
programma om met elkaar iets te ondernemen! Bijvoorbeeld een gezellige avond of een spel in de
stad, een eigen verdiepend programma of het bezoeken van een bijzondere plek (het graf van Petrus).
Heeft u vragen over het jongerenprogramma, neemt u dan contact op met Marius van der Knaap,
tel: 023-511 26 35 (niet op maandag), mvanderknaap@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
Iets voor jou?
Lijkt het je wat om deel te nemen aan het tiener-of jongerenprogramma of bent u een
bezorgde ouder, die graag kennis wilt maken en uw vragen wilt stellen? U kunt natuurlijk altijd
de ambassadeur van de bedevaart in uw regio benaderen met uw vragen. Daarnaast zijn er de
volgende mogelijkheden:
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Zondagavond 14 december 2014: Kerstdiner voor jongeren vanaf 16 jaar, te Hilversum, met
ook informatie over het jongerenprogramma van de bisdombedevaart.
Voor meer informatie: www.jongekerk.nl
Zondag 11 januari 2015: Tienerdag voor tieners van 14 t/m 17 jaar, met ook informatie over
het tienerprogramma van de bisdombedevaart.
Zaterdag 17 januari 2015: ná de Impulsdag Geloofsopbouw in het Julianaklooster te Heiloo
is er van 14 tot 15.30 uur een vragenuurtje over de bisdombedevaart, met name over
de programma’s voor tieners, jongeren en gezinnen.
Donderdag 16 april 2015: Ouderavond voor ouders van tieners die deelnemen aan het
tienerprogramma van de bedevaart in Haarlem.
Meer informatie
Er is een speciale folder beschikbaar voor tieners en jongeren die mee willen met
de bisdombedevaart naar Rome. Folders kunnen worden aangevraagd via de reisorganisatie
VNB: emke.debruijn@vnbreizen.nl
Kortingsregeling
Inschrijven kan tot 1 februari 2015 via www.vnbreizen.nl. De kosten voor de 10-daagse busreis zijn
€ 999,- en voor de 6-daagse vliegreis € 839,-. Voor kinderen, tieners en jongeren studerend
t/m 25 jaar is er een speciale kortingsregeling. Zij betalen € 485 voor de busreis en € 325
voor de vliegreis. De korting wordt mogelijk gemaakt door VNB, het bisdom en de parochie.
Filmpje
Zie hierbij de link naar het promotiefimpje: http://vimeo.com/109695762

Ook gezinsprogramma tijdens bisdombedevaart Rome
Een unieke kans om met jong en oud het geloof te beleven
In de meivakantie van 2015 organiseert het bisdom samen met reisorganisatie VNB
een bisdombedevaart naar Rome. Naast een tiener-en jongerenprogramma, is er ook
voorzien in een gezinsprogramma tijdens de bedevaart. Het is een unieke kans om
als gezin de eeuwige stad te ontdekken en met jong en oud het geloof te beleven.
Wat houdt het gezinsprogramma in?
De groepen worden zo veel mogelijk per regio/parochie ingedeeld tijdens het bezoeken van de
bezienswaardigheden. Gezinnen met kinderen sluiten aan bij de regio/parochie, zo is het ook na de reis
gemakkelijker om contacten te onderhouden. Jong en oud trekken dan ook samen op tijdens de reis.
Daarnaast beleven gezinnen hun eigen programmamomenten in het gezinsprogramma.
Onder andere een aangepaste rondwandeling voor kinderen, sport en spel met kinderen
(in een park in Rome), ontmoeting met andere ouders en kinderwoorddienst en crèche
tijdens de grote vieringen (behalve in de Sint Pieter).
De kinderen ontvangen daarbij een speciaal programma- en werkboekje om de reis optimaal
te beleven.
Praktische informatie
Het gezinsprogramma is voor gezinnen met kinderen t/m 13 jaar. Er zijn twee reismogelijkheden: met de bus (10 dagen voor € 999) of met het vliegtuig (6 dagen voor
€ 839). Het gezinsprogramma vindt plaats van 2 t/m 7 mei 2015 als de gehele groep
van de bisdombedevaart in Rome is aangekomen.
16

Er is een eigen tienerprogramma (voor tieners van 14 t/m 17 jaar) op een aparte locatie
in het centrum van Rome, om hen zo de gelegenheid te geven met leeftijdsgenoten een
unieke (geloofservaring) op te doen. Niettemin zien ouders hun tieners met de grote
vieringen en ook is er de mogelijkheid om als gezin zondagmiddag iets te ondernemen.
Jongeren (18 t/m 30 jaar) sluiten net als de gezinnen aan bij de regio/parochie, maar
beleven ook hun eigen programma momenten. Voor meer informatie: www.jongekerk.nl
Reissom voor gezinnen
Voor kinderen, tieners en jongeren studerend t/m 25 jaar wordt de reissom € 485 voor de busreis
en € 325 voor de vliegreis. De lage reissom wordt mogelijk gemaakt door reisorganisatie VNB,
het bisdom en de parochie.
Rekenvoorbeeld Met je gezin naar Rome! (vliegreis)
Twee ouders: 2 * € 839 = € 1.679
Drie kinderen: 3 * € 325 = € 975
Totaalbedrag
€ 2.654
Heb je een vraag over het gezinsprogramma?
Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Stuur een mailtje naar bedevaart@
bisdomhaarlem-amsterdam.nl met eventueel je telefoonnummer, dan nemen wij contact
met je op. Of neem contact op de ambassadeur in jouw parochie, of kom op zaterdag 17
januari a.s. naar het vragenuurtje van 14 tot 15.30 uur in het Julianaklooster, Hoogeweg
65 te Heiloo. Daar kun je bovendien medewerkers van de diverse programma’s ontmoeten.
Voor het aanvragen van de folder van de vliegreis of busreis met meer informatie over het
programma per dag, kun je contact opnemen met reisorganisatie VNB: emke.debruijn@vnbreizen.nl
Meer informatie vind je ook op www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl
en www.facebook.com/bisdombedevaart
Ga je mee met je gezin?
Inschrijven kan via de website van VNB www.vnbreizen.nl en is mogelijk tot 1 februari 2015.

Waar Komt dat allemaal vandaan……?
Ja op die vraag heb ik verschillende keren antwoord moeten geven toen ik de boodschappen van
de voedselbankactie weg bracht.
De opbrengst was heel goed en de mensen die het aanpakten bij de voedselbank waren heel blij.
Het is goed om dat te zien en hen vreugde wil ik eigenlijk doorgeven aan u die voor dit resultaat
hebben gezorgd door boodschappen en/of geld te doneren.
Vanaf onze kant, de Parochiële Caritas Instelling, dank voor het laten slagen van deze actie en we
hopen dat ook u er een goed gevoel aan heeft over gehouden, aandacht voor onze naasten die
het minder goed hebben.
Jan van Schagen,
Voorzitter van de PCI

GEVONDEN
Op sint maarten avond in de Bosweg kinderskihandschoenen (Thermo plus) in de Bosweg.
informatie: Piet Visser telefoon 072 5712713
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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

Internationale inbrengveiling van landbouwmachines
Troostwijk Veilingen organiseert thema-veiling speciaal gericht op de verkoop van landbouwmachines aan een internationaal koperspubliek. Agrariërs kunnen nog tot 17 november a.s. hun machines op gebied van Agrarische, Groen-, Grondverzet- en Infrasector
aanmelden. De daadwerkelijke kijkdagen van de veiling Agriculture, Horticulture and Construction zullen plaatsvinden tijdens de Noord-Nederlandse Landbouwbeurs (WTC Expo
Leeuwarden) op 10 t/m 13 december. De veiling sluit op maandag 15 december.
Landbouw specialist Stef Hooijman van Troostwijk: “De verwachting is dat door het koppelen
van de veilen aan de van de Noord-Nederlandse Landbouwbeurs, de machines, ondernemers
een betere prijs krijgen voor hun machines dan dat ze deze onderhandse verkopen.
Wij organiseren een uitgebreide internationale marketingcampagne om de machines onder de
aandacht te brengen bij internationale kopers.
Met eigen Europese kantoren kunnen wij geïnteresseerde kopers informeren in hun eigen
landstaal wat de verkoop versoepelt.
Verkopers krijgen zo de beste prijs voor hun machine of tractor.
Kijkdagen:
woensdag 10 en donderdag 11 december van 10.00 tot 22.00 uur, vrijdag 12 en zaterdag 13 december van 10.00 tot 18.00 uur in de Keltenhal tijdens de Noord-Nederlandse Landbouwbeurs

Jubileumconcert Moment
HEERHUGOWAARD/HENSBROEK – Zanggroep Moment, bekend door hun 4 stemmige zang
met muzikale begeleiding van gitaar en/of muziek op band, bestaat dit jaar 5 jaar. Daarom
hebben de 4 vrienden: Erwin (zang en gitaar), Linda (zang), Suzanne (zang) en Leslie (zang)
het initiatief genomen om een jubileumconcert te organiseren in het knusse Hensbroekerkerkje. En dat hebben ze geweten ook!
U kent ‘Moment’ wellicht van hun kerstoptredens tijdens uw kerstinkopen bij een tuincentrum.
Of misschien heeft u ze een keer gehoord tijdens een van de vele huwelijksceremonies of uitvaarten.
Door hun vier stemmen die prachtig bij elkaar passen kunnen ze gevoelige liedjes op geheel eigen
wijze ten gehore brengen. Vaak zijn deze liedjes speciaal voor ‘Moment’ gearrangeerd door zangpedagoge Martine Wolkers.
De vier vrienden hebben prachtige stemmen, maar ze hebben dan ook al jarenlange ervaring in
de muziek. Zo stonden ze samen jarenlang op het podium met de Diatonica’s, welke volgend jaar
april ook een jubileumconcert organiseert ter ere van hun 60-jarig bestaan. Steps Alkmaar kleedt
de dames elke keer opnieuw prachtig aan. De sieraden van Saitee maken het plaatje van ‘Moment’
compleet.
Naast easy listening liedjes als ‘Dansen aan Zee’ en ‘Mag ik dan bij jou’, zal ‘Moment’ ook trouw- en
rouwnummers ten gehore brengen.
Sfeervolle nummers afgewisseld met een vleugje kerst.
En… er zijn een aantal special guests uitgenodigd!
Na afloop is er gelegenheid om te toasten op het jubileum met een drankje en een hapje.
Zondagmiddag 21 december 2014 om 15.00 uur.
Kerkje open om 14.30 uur. Hensbroekerkerkje, Kerkweg 2, 1711 RS Hensbroek.
Entree: 5,00 euro (inclusief consumpties vooraf en borrel na afloop).
Meer informatie: www.jouw-moment.nl
Reserveren: info@jouw-moment.nl of www.facebook.com/jouwmoment
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Bedankt
Riet is weer thuis
Na een zware operatie en een spannende tijd in het VUmc in Amsterdam, en een herstel periode van 123 weken in Magnushof in Schagen is Riet weer thuis.
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten en belangstelling die wij tijdens
deze 4 maanden van u mochten ontvangen.
Fam. Jaap en Riet Bleeker-Korver

Bezoek van Sint en of Piet(en)
De Sint en zijn Pieten zijn weer in ons land,
dus kantoorpiet Irma heeft haar agenda weer bij de hand.
Bel 5744317, voor een bezoekje van de Sint of alleen zijn Pieten.
Groot of klein, zal daarvan genieten!!!

Subsidie verkrijgbaar asbestverwijdering buitengebied
Provincie Noord-Holland draagt bij aan verwijderen agrarische asbestdaken
Asbest is een gevaar voor de gezondheid. Ingeademde asbestvezels kunnen leiden tot
ernstige asbestziekten die moeilijk te behandelen zijn. Jaarlijks sterven in Nederland ongeveer 550 mensen aan asbestkanker, aldus het Instituut Asbestslachtoffers. De politiek
heeft daarom het voornemen gesteld om vanaf 2024 asbesthoudende daken te verbieden.
70% daarvan bevindt zich in de land- en tuinbouw. Om het verwijderen van asbestdaken
op (voormalig) agrarische bedrijven te bevorderen, heeft de provincie Noord-Holland een
stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ opengesteld.
De regeling betreft een bijdrage van 4,50 euro per vierkante meter te saneren asbest dak met een
minimum van 250 vierkante meter. Daarvoor in de plaats dient voor minimaal 5 kilowattpiek aan zonnepanelen (circa 20 stuks) geïnstalleerd te worden. Daarmee streeft de provincie naar onder andere
minder milieubelasting en meer zelfvoorziening op het gebied van energie. Naast actieve agrarische
ondernemingen komen ook voormalig agrarisch ondernemingen en eigenaren van een voormalig
agrarisch bouwblok in aanmerking voor de stimuleringsmaatregel. Meer informatie over de regeling is te vinden op www.asbestvanhetdak.nl. Op deze website kunnen geïnteresseerden die aan
alle voorwaarden voldoen, via de aanvraagmodule ook direct subsidie aanvragen. De telefonische
helpdesk is bereikbaar op T 079 - 325 23 85. De Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) onderstreept
het belang van asbestverwijdering. Zij is samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en
Achmea een stimuleringsprogramma gestart om agrariërs bewust te maken van de risico’s van asbest. LTO geeft asbestverwijdering een stimulans door praktische informatie te bieden en collectieve
asbestsanering te stimuleren en begeleiden (zie www.agroasbestveilig.nl).
Asbest verweert
Asbest is in het verleden veel gebruikt als grondstof voor verschillende toepassingen. De meest
voorkomende toepassing in Nederland is asbestcement. De technische levensduur van asbestcement golfplaten bedraagt ongeveer 30 jaar. Zolang het asbest is gebonden in het vezelcement,
levert het geen gevaar op voor de gezondheid. Dit verandert als de asbestvezels loskomen van
het cement. Wanneer het asbest verweert of als er brand uitbreekt. Wanneer asbestvezels worden
ingeademd, lopen zij vast in de kleine luchtwegen en longblaasjes. Dit kan uiteindelijk leiden tot
verschillende soorten asbestziekten, zoals asbestose, longkanker of mesothelioom. De meeste van
deze ziekten openbaren zich pas tientallen jaren nadat de blootstelling aan asbest heeft plaatsgevonden en zijn niet of nauwelijks te behandelen.
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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

Biljarttoernooi De Noord-Veenhuizen
In de laatste week van oktober heeft toernooi De Noord-Veenhuizen plaatsgevonden in de
Sporthal “Noorderend”. Dit jaar werd het toernooi georganiseerd door biljartclub BZN. Er werd
deelgenomen door 65 spelers en daardoor moest er een extra biljart in de sporthal geplaatst
worden. De spelers waren verdeeld in dertien groepen van vijf spelers. Geprobeerd was om de drie
categorieën zodanig samen te stellen, dat de sterkste spelers in categorie A zaten en de groep met
de laagste gemiddelden in groep C. Categorie B bestond uit de “gemiddelde” spelers. Categorie B
bestond uit vijf groepen terwijl de andere groepen er uit vier bestonden. Negen groepen speelden
´s avonds en vier speelden op donderdag- en vrijdagmiddag. Nadat de groepswedstrijden
gespeeld waren gingen de beste van de groep over naar de finale-competitie. Daarvan hadden
Paul Oudeman, Nic Ursem, Joop Laanstra, Jos Stam en Cees Gribnau alle partijen gewonnen. Op
zaterdag 1 november moesten de 13 beste spelers eerst nog twee partijen spelen. Per categorie
gingen de twee beste spelen om de eerste en tweede plaats en de twee daarna beste om de
derde en vierde plaats. Nadat eerst was gespeeld om de derde en vierde plaats vond tenslotte de
wedstrijden plaats voor de eerste en tweede plaats. Na spannende wedstrijden was de uitslag:
Categorie A:
1. Paul Oudeman		
2 Nic Ursem		
3 Wim Beukers		
4. Piet Jaspers		

ZBGG
UVO
Pomerans-donderdag
BZN

Categorie B:
1. Kees Oudhuis		
2. Joop Laanstra		
3. Dorus Buter		
4. Jos Stam		

Pomerans-dinsdag
UVO
De Vriendschap
ZBGG

Categorie C:
1. Renee van Langen		
2. Cees Gribnau		
3. Arjon Bleeker		
4. Sjaak Koenis		

UVO
Pomerans-donderdag
ZBGG
Pomerans-donderdag

Voor de vereniging is er een verenigingsprijs.
De uitslag :
1. Pomerans-donderdag		
98,78%
2. De Vriendschap		
97,72%
3. BZN		
97,30%
4. ZBGG		
96,45%
5. Pomerans-dinsdag		
96,44%
6. UVO		
96,28%
7. WNW		
87,54%
Aan het eind van het toernooi werden de prijzen uitgereikt door Jan van Schagen en Jaap Bleeker.
Ze hadden gezorgd voor mooie trofees. De verenigingsprijs werd uitgereikt aan Wim Beukers van
de Pomerans-donderdag en Ab Klomp werd bedankt voor zijn organisatorisch werk. Tenslotte
waren er bloemen en een dankwoord voor Jennifer Bergsma en haar hulpen voor de goede
zorgen in de sporthal. Het toernooi kon als zeer geslaagd worden afgesloten en volgend jaar in de
laatste week van oktober vindt de volgende editie plaats in de sporthal.
Ab Klomp
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CHRISTMAS IN THE IRISH
COTTAGE
BEIDE KERSTDAGEN
KERSTDINER EN KERSTBUFFET
MET LIVE MUZIEK VAN
DE WHEELBARROWBAND
RESERVEREN AUB
ALLE INFORMATIE STAAT OP DE WEBSITE
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

VRIJDAG 21 NOVEMBER
MUSIC-DINNER
MET UNICORN , RESERVEREN AUB
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

ZATERDAG 29 NOVEMBER
BOKBIERAVOND
6 HEERLIJKE BOKBIEREN PROEVEN
MET HAPJES
RESERVEREN 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

VRIJDAG 5 DECEMBER
SINT EN PIET OP
BEZOEK VANAF 19.30 UUR,
GENIET LEKKER
VAN EEN SINTERKLAASMENU
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

ZATERDAG 13 DECMBER
MUSIC-DINNER
MET DE O’BRANONS
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
ALLE DAGEN OPEN VANAF 11.00 UUR
VERLAAT 4 OUDE NIEDORP,
0226 421486
WWW.THEIRISHCOTTAGE.NL
INFO@THEIRISHCOTTAGE.NL
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JAN GROOT
BOUWKUNDIG
TEKENBUREAU

Tel. 072-5726237
Schapenweg 2a 1704 DS
Heerhugowaard - Noord

m ONTWERP
m NIEUWBOUW
m VERBOUW
m UITBREIDINGEN
m BOUWVERGUNNINGEN
m BOUWBEGELEIDING

Nu op de Winterfair straks naar Zuid-Afrika!
Tijdens de winterfair sta ik bij nr. 19 van Schagen, middenweg 523. Ik verkoop daar houten kerstbomen,
leuke houten kerstborden en decoratieve gaasbakken. Met het geld wat ik op haal ga ik in maart 6
weken vrijwilligerswerk doen in Kaapstad, Zuid-Afrika. Komt u langs? Er is vast iets moois voor u bij.
Tot 29 of 30 november.
Groet Lisan Reus

Winterfair De Noord 2014
❶ Hasselaarsweg 21 Anton Duijn Keukens bestaat 40 jaar en pakt groots uit met o.a. een kookdemo, kerstdorpen, acties op Riverdale accessoires en steigerhout. Plantenkar de Noord heeft voor
de kids ‘’Paint the plant.’’ En ‘de Spinde’ stalt een mooi assortiment meubelen uit. Kortom, tot dan!
❷ Middenweg 474 Waan je bij Appeltje-Eitje weer terug in de tijd. Weet u het nog? Draadjesvlees
op ‘t ‘’putteroliestel?’’ Pure nostalgie van hoe het vroeger was. Rita heeft dit jaar een mini-workshop
voor de creatieve winterfair-bezoeker. Voor slechts €5 maakt u een bijzondere winterdecoratie.
❸ Middenweg 486 Gezellig naar de schuur van Frits en Gerda Zuur(bier). Laat u verrassen door: Creaties (van mij en mooi voor een prikkie), Woonaccessoires (Marrie), Tapenade/olijven (Mamamieppie), Sieraden Ibiza stijl (Iris), Workshop Boetseren (Hester),
Erwten/bruinebonensoep (Gerda) en een Verrassing van Ria.
❹ Middenweg 500 Familie Tsiamparlis
❺ Middenweg 506 Op onze paardenboslaan kunnen de kinderen bij ons ponyrijden en dit jaar
kun je de mooiste invlechtcreaties in je haar laten maken. De koffie en warme chocomel staan
klaar, dus tot de winterfair! Groetjes Marleen, Pien, Lynn en Femke
❻ Middenweg 538 Deze drie zussen hebben leuke woonaccessoires. Nieuw, maar ook zelf dingen gemaakt. Gehaakt, geplakt maar ook oude spullen opgeknapt. Beslist de moeite waard om
even langs te komen bij de zussies!
❼ Middenweg 552 Attent
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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

• tuinaanleg
• tuinonderhoud
• bestrating
• beschoeiing
Tel. 072 - 5711243
06 - 53557548
Plaetmanstraat 2
1704 CB Heerhugowaard
www.groottuinen.nl

René Jonker

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

www.jonkerhov.nl
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❽

Harlingerstraat 10 Veelzijdige kringloopwinkel met kringloopspullen, brocante en af en toe
wat antiek. Tevens tijdens de winterfair een wijnproeverij met Portugese wijn. Groetjes Piet
van kringloopwinkel de Noord.

❾

Harlingerstraat 12 Maud en Sandra in ‘’le Château de Maud Valent’’ zijn geïnspireerd door
sfeerverlichting. Met eigengemaakte olielampen, mozaïekwerk van Maud, huidverzorgingsproducten van Sandra, eigengemaakte jam, een auto/sport/fotoreportage van Wim en vele
andere leuke hebbe dingen. Wij heten u graag een warm welkom.

❿

Middenweg 590 Voor sfeer, gezelligheid, warmte en een koopie, Stap dan binnen in
het boetje van jopie. Brocante , sfeerverlichting, steigerhout en natuurlijke materialen. Met snertweer, hagel of zon effe opsteken, voor soep, koffie, taart en lekkere caken.
11 Laanderweg 21 Hallo, wij zijn Ted & Det en ook dit jaar doen wij weer mee
met de Winterfair. Onze loods is tijdens de fair geheel in kerstsfeer met unieke en decoratieve kerststukken. Ook opgeknapte meubels en zelfontworpen woondecoraties. Zeker de moeite waard om een kijkje te komen nemen.
12 Middenweg 589 Er is van alles te zien op dit adres. Margriet Zijp staat met vilten poppetjes en figuren. Lida Dekker heeft stoffen tasjes, schilderijen en kralen. Bertha Commandeur
heeft schilderijen, gehaakte kleding en babyschoentjes. Sylvia Heyveldt heeft poppen van
koud porselein en Nel van Veldhuizen laat kaarten, mutsen en sjaals zien.

13 Middenweg 569 Irma Entius ’n allegaartje: High tea in vilt, kaart en haakvorm.
Aluminium sieraden, Amazing Cakes met workshopaanbod en bak mixen. Hara voor de
schoonmaak en Olemi voor Afrika. ‘’Dit alles onder ien dak!!!’’
14 Middenweg 565 Erna de Haan De leukste kraamcadeaus van luiers: een luier-uil/vlinder/
jurkje en nog veel meer. Leuke babyzeepjes als kraambedankje of om zo cadeau te
geven. Sonja heeft nieuwe en gebruikte hobbyartikelen in de vorm van papier, 3d vellen,
embossingmallen, boeken en ponsen.
15 Groote Geldebosch 48 Angèl Mooij ‘Ambiance’ met huis en tuin decoraties, wijnen van
‘’Wijngaard Noordland’’, ‘’Van Schagen kids’’ met kinderkleding e.d. ‘’Vendita’’ met bijouteriën,
ook tassen en horloges. En voor het goede doel: exclusief breiwerk, zoals poncho’s e.d. Kortom, de moeite waard voor ’n bezoek.
16 Groote Geldebosch 44 Skuur 44, creatief leuks voor binnen en buiten met o.a. steigerhouten
wand- en kinderkamer decoratie, kerstartikelen, windlichten etc. Ook een heerlijk Heerhugowaards kopje koffie of thee met lekkers van Smaak Enzo. De opbrengst hiervan gaat naar
het goede doel: Stichting Semmy! Tot ziens bij Skuur 44!
17 Torenburgstraat 12 Kim v.d. Laan Bij ons voor de deur vind u Zusa-design, DIY interieur en
cadeau met diverse woonaccessoires. Tevens worden er steigerhouten wandborden, wenskaarten en tweedehands kleding en spullen verkocht.
18 Middenweg 535 Textiel 4 kids Betaalbare kinderkleding. www.textiel4kids.nl
19 Middenweg 523 v. Schagen Deze winterfair voor de 2e keer KBO. U vind prachtige spullen
voor kerst, eigengemaakte taart en cake, breien, haken, kleinen, houtbewerking en nog veel
meer door KBO-leden gemaakte artikelen. Kom kijken en geniet ook van de zelfgemaakte
erwtensoep!
20 Middenweg 515 Allemoois Trek in een bakkie? Gezellig! Wij hebben de skuur weer geheel in
sfeer gebracht voor de winterfair. Van gepimpte meubels, brocante, woondecoratie en leuke
cadeautjes voor de feestdagen! Groetjes Marjet & Roos
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HEERHUGOWAARD
Erkend gas- waterverwarmingsinstallateur

Erkendverwarmingsinstallateur
gas- water- verwarmingsinstallateur
Erkend gas- waterEnergie Service
NoordNoord
West Alkmaar
Energie
Service
West
platdakbedekkingenkoperzinkwerk en sanitairspecialist!
platdakbedekkingenkoper- zinkwerk en
sanitairspecialist!
Sanitair
Sanitair && Tegel
Tegel Centrum
Centrum //Alkmaar
Alkmaar
Onsgezamelijk
gezamelijke
onderhoudsbedrijf
Erkend leerbedrijf / Ons
onderhoudsbedrijf
Energie
Service
Noord West A
Energie
Service
Noord
West Alkmaar
Onze
gezamenlijke
showroom
voorverwarming
verwarmingen
enbinnenklimaat
binnenklimaat
Onze
gezamelijke
showroom
installatiewerk
N-H
voor
Sanitair &/ Tegel
Centrum / Alkmaar
Ons
gezamelijke onderhouds
Erkend
/
nitair & Tegel Centrum
Alkmaar
Ons gezamelijke
onderhoudsbedrijf
Erkend leerbedrijf
/ leerbedrijf
voorenverwarming
en binnen
gezamelijke showroom
voor N-H
verwarming
binnenklimaat
ze gezamelijkeOnze
showroom
installatiewerk installatiewerk
N-H
platdakbedekkingen- koper- zinkwerk en sanitairspecialist!

o.a. plaatsing en levering van
complete badkamers
en diverse merken zonnepanelen
en CV ketels

Ketels vanaf € 1400,- incl. montage en BTW
Bel of mail voor een vrijblijvende offerte
Middenweg 489 • 1704 BD Heerhugowaard • Tel. 072 574 64 65 • ted.slijkerman@hetnet.nl

Margret de Boer ‘Haarstyliste’
Leliehofstraat 16
Heerhugowaard-Noord
072-5716154
Uitsluitend op afspraak!
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Openingstijden:
Dinsdag 13.00-21.00
Woensdag 09.00-21.00
Donderdag 09.00-21.00
Vrijdag 09.00-17.00

Alkmaar
sbedrijf
nklimaat

21 Middenweg 511 Shelley Zelfgemaakte vogelhuisjes en kerstboompjes van (pallet)hout.
Woonaccessoires, opgeknapte meubeltjes, zelfgemaakte kaarten en schilderijen. Tevens de
opening van de nieuwe schoonheidssalon ‘’4 me!!’’
Winterfair de Noord
29 en 30 november 2014

Zie ook: www.HeerhugowaardDeNoord.nl
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Praktijk Heerhugowaard ‘’de Noord’’
Acupunctuur & afslankcoach van Straight away

Ik werk uitsluitend op afspraak, OOK IN DE AVOND IS DE PRAKTIJK OPEN!
Kijk voor openingstijden, prijzen en meer informatie op:

schoonheidssalon

4ME

www.praktijkheerhugowaarddenoord.nl of bel naar tel. 06 37136470
Adres: Natalie Bimmel - Middenweg 465 C - 1704BC Heerhugowaard

Volg ons op facebook voor leuke (win)acties, recepten en tips over gezondheid & voeding.

adres: Middenweg 511
1704 BD Heerhugowaard

schoonheidssalon
schoonheidssalon

4ME
4ME
4ME

schoonheidssalon
Shelley van
Poorten
schoonheidsspecialiste

telefoon: 06 523 300 84
adres: 511
Middenweg 511
e-mail: info@schoonheidssalon4me.nl
adres: Middenweg
1704 BD Heerhugowaard
1704 BD Heerhugowaard
internet: www.schoonheidssalon4me.nl

van
Poorten
ShelleyShelley
van
Poorten
schoonheidsspecialiste
schoonheidsspecialiste

523 300 8406 523 300 84
telefoon: 06telefoon:
e-mail: info@schoonheidssalon4me.nl
info@schoonheidssalon4me.nl
e-mail:
adres: Middenweg
511
www.schoonheidssalon4me.nl
internet:
internet: www.schoonheidssalon4me.nl

1704 BD Heerhugowaard

Opening van
schoonheidssalon4me
met de winterfair
op 29 en 30 november

Shelley van
Poorten
schoonheidsspecialiste

telefoon: 06 523 300 84
e-mail: info@schoonheidssalon4me.nl
internet: www.schoonheidssalon4me.nl
Uw persoonlijke makelaar die het anders doet.

Te Koop

Tel: (072) 78 519 02
Mobiel: (06)29122544
www.samsneekmakelaardij.nl
Mail: info@samsneekmakelaardij.nl

Twee onder één kapper met enorme uitgebouwde woonkamer en grote
leefkeuken.
Indeling begane grond:
Hal met meterkast, toilet, en trapopgang naar de 1e verdieping, woonkamer
(balzaal) met schuifpui, open leefkeuken met koel/vriescombinatie, afzuigkap,
keramische 4 pits kookplaat, vaatwasser en combimagnetron.

De Dorsvlegel 17
1704 AX Heerhugowaard
Scherpe vraagprijs
€ 235.000,= k.k.
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1e verdieping:
Drie slaapkamers (allen met dakkapel), badkamer met ligbad, wastafel en douche
cabine.
2e verdieping:
Nog in te delen ruime zolder met Remeha cv ketel (2007) en de wasmachine en
droger aansluiting.
Pluspunten:
Aan de voorzijde geen inkijk van de overburen.
Heerlijk rustige stek.
Aanvaarding kan op korte termijn.

Bouwjaar
Woonoppervl.
Perceeloppervl.
Inhoud

: 1991
: 145 m²
: 285 m²
: 400 m³

Wereldlichtjesdag.
Organiseert in samenwerking met de uitvaartverenigingen De
Laatste Eer, St. Barbara, St. Tecla en St. Jozef op zondag 14 december Wereldlichtjesdag.
Waar: Rouwcentrum De Dreef, Dreef 21te Heerhugowaard.
Aanvang: 19.00 uur. Inloop: 18.15 -18.45 uur.
Elk jaar op de tweede zondag in december wordt Wereldlichtjesdag georganiseerd. Dit jaar, op zondag 14 december 2014, staan
we met elkaar stil bij alle kinderen die, op welke leeftijd en om welke reden dan ook, zijn overleden. We hopen op deze manier een
lichtpuntje te kunnen bieden in deze donkere dagen. We eren en
herinneren al die kinderen door om 19.00 uur een kaarsje te branden, te luisteren naar muziek,
troostende woorden en gedichten. En natuurlijk wordt het speciaal voor deze dag geschreven lied
“Precieus Child” ten gehore gebracht.
Sommige mensen herdenken een volwassen kind, anderen zijn er voor een
kindje dat niet eens de kans kreeg voor een eerste ademhaling. Er zijn mensen
voor wie het verlies nog zo vers is en voor anderen is het al vele jaren geleden.
De pijn van het gemis en het verlies van hoop en dromen die niet uitkwamen
blijven hetzelfde en verbinden mensen met elkaar die elkaa r verder niet kennen.
Mocht u willen komen, meldt u zich dan aan via de mail: info@warnaaruitvaartverzorging.nl of
telefonisch op: 06-43279474
Rob Warnaar

Achtste Dorcas Gala Diner in “de Rijd” brengt € 1.880,00 op
Rond 19.00 uur begon het gezellig druk te worden in Restaurant “de Rijd” in Nieuwe Niedorp en
konden Marcel en Suzanne Bark een vijftigtal gasten verwelkomen met een drankje.
De zaal zag er weer prachtig opgemaakt uit en tegen half acht had iedereen een plekje gevonden
aan een van de stijlvol gedekte tafels.
Na het welkomstwoord begon het personeel met het opdienen van de eerste gerechten. We
werden deze avond vergast op een zeven gangen Amuse Diner. Het voordeel van dit concept is
dat de gasten gedurende het diner van plaats kunnen wisselen.
   die begeleid werden door Hans op gitaar.
De muziek werd verzorgd door Ester en Tessa,
Ze wisselden mooie ballads af met up tempo nummers, wat bijzonder gewaardeerd werd door de
gasten.
Het personeel werkte traditiegetrouw belangeloos mee. Een prachtig voorbeeld van betrokken
medewerkers die oog hebben voor de noden in de wereld.
Aan het einde van deze avond overhandigden Marcel en Suzanne Bark een cheque met een
bedrag van € 1.880,00 aan Adri Wijnker van Dorcas. Dit bedrag wordt gebruikt voor de aanschaf
van een ambulance voor een ziekenhuis in Sanja Juu in Tanzania. Dit is een Dorcas project dat door
de Dorcas Ondernemersgroep Noord-Holland Noord wordt ondersteund.
In zijn slotwoord bedankte Adri Wijnker Marcel en Suzanne Bark en hun personeel voor hun inzet
en benadrukte hij het belang voor Dorcas van dit soort initiatieven.
Adri Wijnker
Dorcas Ondernemers NHN
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Volop leuke
mode
zaterdags gesloten

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
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KBO Heerhugowaard Noord
Secretariaat: Middenweg 525 Tel: 072-5710193
Kerstmiddag
Dit jaar komt er geen uitnodiging van De Raatstede voor een Kerstdiner.
Reden te meer om u op te geven voor onze eigen Kerstmiddag op
dinsdag 16 sept. U kunt genieten van de groep Melancholie met
liedjes over de vergane glorie van de West Friese cultuur,
Opgeven voor deze middag kan vanaf nu t/m 6 dec. door € 20,-p.p.
over te maken op onze bankrek.NL03RABO0326856536 t.n.v. KBO
Heerhugowaard -de Noord
Wel graag uw naam en adres (ook huisnr.) vermelden. Wees op tijd; vol is vol
Annie M.G. Schmit
Vanmiddag (maandag 17 nov.) een heel mooie middag gehad met Dhr. Wout Strootman.
Dhr. Strootman was een vlotte en boeiende verteller over het bekende maar ook onbekende
leven van Anna Maria Geertruida Schmit. Meer daarover in de volgende Nieuwsbrief
Jaarprogramma
29/30 nov.
Winterfair: KOMT U OOK!!!!!!!! middenweg 523: zaterdag en zondag van 10.00 – 17.00 uur.
16 december Kerstmiddag

Toneelvereniging Togido
De allereerste uitvoering is achter de rug maar u kunt nog op 21
en 22 november om 20.00 uur kijken naar toneelvereniging Togido
uit Veenhuizen met het blijspel: Een goed soldaat…. in dorpshuis
´t Zwaantje aan de Kerkweg in Heerhugowaard. De entree bedraagt
7,50 euro inclusief een kopje koffie of thee. Trees gaat een weekendje
met haar twee dochters en haar kleindochter naar een huisje nabij
Zaamslag. Ze is zelf van Zaamslag afkomstig, maar woont al jaren
elders. Ze wil in deze week eens alleen zijn met haar dochters en
kleindochter en heeft als “verrassing” ook haar zus Suzan uitgenodigd.
Suzan is majoor in het leger en kan absoluut niet met Kees, de man
van Trees overweg. Daarom heeft Trees haar zus nu gevraagd, zodat
ze eens rustig kunnen praten zonder Kees in de buurt. En omdat Trees weet dat Suzan veel geld
heeft is het altijd goed dat haar dochters en kleindochter goed bij Suzan aangeschreven staan.
Een prima weekend dus om aan deze familiecontacten te werken. Het is erg slecht weer,
vreselijke sneeuwstormen en Trees maakt zich zorgen of haar zus wel aan zal komen onder deze
omstandigheden. Als op een gegeven moment de deurbel gaat, denkt iedereen dat tante Suzan
is aangekomen, maar het blijkt Kees te zijn, die hen wilde verrassen en hen stiekem achterna
is gereisd. Op een gegeven moment valt ook de sterk bijziende buurman Daan binnen. Hij
woont vijfhonderd meter verderop, was de hond aan het uitlaten, is die hond kwijtgeraakt in de
sneeuwstorm en ook de weg naar huis. Het is noodweer. Trees komt er al gauw achter dat het
Daan de Ruijsscher is, waar ze vroeger mee verloofd is geweest. Kees mag dat echter absoluut niet
weten. Wat nu? Als ook tante Suzan toch nog aankomt, moet er heel creatief naar oplossingen
gezocht worden om e.e.a. in goede banen te leiden. Mannen verdwijnen en duiken even later
weer op, er vinden geslachtsveranderingen plaats, voicemails zorgen voor pijnlijke misverstanden
en tot slot lijkt er een onverwachte romance te ontluiken.
Voor verder info: www.toneelgroeptogido.nl
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Sintbestelformulier
Taaipoppen

250 gram

€ 2,95

Taaipoppen

500 gram

€ 5,25

Speculaaspoppen

250 gram

€ 4,25

Speculaaspoppen

500 gram

€ 6,75

Krentenmikken met suiker of spijs

€ 6,95

Speculaasstaven gevuld met amandelspijs

€ 4,75

Speculaastaartje gevuld met amandelspijs

€ 6,95

afgewerkt met een heerlijke botercrème

Roomboteramandelstaven 250 gram

€ 4,75

Roomboteramandelletters 500 gram

€ 8,95

Amandelletter “S” 500 gram voor € 8,50
Vleesletters

500 gram

€ 8,95

Doosje van 12 gesorteerde borrel hapjes

€ 6,95

(4 saucijzen, 4 kaas en 4 frikandel hapjes)

€ 6,95

Sint slagroomsnit

€ 8,25

Taarten: slagroom, mokka, vruchten, marsepein, chipolata enz.

Reclame slagroomtaart van de Sint voor € 9,95
Leuk om weg te geven, een taart met uw eigen bedrijfslogo!

Naam:
Adres:

.

Woonplaats:
Telefoonnr.:
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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

.

ROLVERDELING
Daan ( oude vrijer van Trees )
Kees ( Man van Trees )
Trees ( Moeder en Oma)
Katja (Dochter van Trees )
Greet ( Dochter van Trees )
Mies (Kleindochter van Trees )
Tante Suzan ( zus van Trees)

Ben van Leeuwen
Corney Klaver
Marian Groot
Annet Kroon
Tanja Harlaar
Mirea Harlaar
Els Schellart

Tablet Café
Spelletjes doen op de tablet
In november wordt er weer een Tablet Cafés georganiseerd bij Bibliotheek Kennemerwaard locatie
Heerhugowaard Centrum. Tijdens deze bijeenkomst kunt u uw kennis delen en is er de mogelijkheid
om vragen te stellen over de tablet. Het thema van dit Tablet Café is: Spelletjes doen op de tablet.
Tijdens Tablet Café zijn medewerkers van Bibliotheek Kennemerwaard aanwezig om u te helpen
met uw vragen. Het is handig om uw eigen tablet mee te nemen. Neemt u uw eigen iPad mee?
Zorgt u dan dat u uw AppleID (wachtwoord om apps te kunnen downloaden) paraat heeft. Nog
geen tablet? Dan zijn er voldoende tablets aanwezig om ervaringen op te kunnen doen.
Wanneer en waar?
Het Tablet Café is op dinsdag 25 november van 14.00 tot 16.00 uur in de bibliotheek in
Heerhugowaard Centrum.
Aanmelden
Aanmelden voor een van deze bijeenkomsten kan bij de klantenservice telefonisch:
072 – 576 48 00 of per e-mail: heerhugowaard@bknw.nl. Wees er snel bij want er kan slechts een
beperkt aantal deelnemers meedoen. De toegang is gratis.
-----------------------------------------------------------------------------Tablet Kinder Café
In het kader van de week van de mediawijsheid.
Voor kinderen tot 6 jaar én hun ouders.
Wat kunnen apps doen voor de taalontwikkeling van je kind? Hoe gaan peuters en kleuters om
met een tablet en welke apps kun je daarbij goed gebruiken? Dit soort vragen komen aan bod bij
het Tablet Kinder Café. Natuurlijk kunnen de peuters, kleuters en ouders op onderzoek uitgaan op
de aanwezige tablets, en kunnen zij hun vragen stellen aan de specialisten. Toegang gratis.
Bibliotheek KennemerwaardHeerhugowaard Centrum:
dinsdag 25 november, 15.30 – 16.30 uur
-------------------------------------------------------------------------------------------Groene techniek voor kids
Elektriciteit opwekken met een knijpzaklantaarn, daar een autootje op laten rijden met een
ventilator, is dat mogelijk? Energie opwekken kan met behulp van wind, water of zon. Tijdens deze
inloopmiddag mag je van alles uitproberen dat met groene en duurzame techniek te maken heeft.
Specialist Jos is elke vierde woensdagmiddag van de maand op de jeugdafdeling om je te helpen
en heeft dan iets spannends voor je bedacht waar je mee aan de slag kunt!
Datum woensdag 26 november
Tijd
14.30 – 16.00 uur
Leeftijd 8+
Toegang gratis
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Voorlezen aan dreumesen in de bibliotheek
Op woensdagochtend 10 december wordt er weer voorgelezen, gezongen en geknutseld. U en
uw dreumes zijn van harte welkom.
De toegang is gratis.
Aanvang: 09.15 uur.
Voorlezen aan peuters in de bibliotheek
Op woensdagochtend 17 december wordt er weer voorgelezen in de bibliotheek in Heerhugowaard
Centrum. U en uw peuter kunnen gezellig komen kijken en luisteren naar een vertelprogramma
met een verhaaltje en een liedje.
De toegang is gratis.
Er wordt op 17 december voorgelezen om 09.15 uur en om 10. 15 uur.

Nieuws van hugo girls
Op 4 november is over ’t Rondeel een vergadering geweest in het
gemeentehuis. Diverse scenario’s zijn besproken maar erg belangrijk is natuurlijk wat voor iedereen de consequenties zijn, ook financieel. Hier moet nu naar gekeken worden. De gemeente heeft
wel gezegd dat ze een oplossing willen die voor iedereen positief
is en ze willen de Noord de tijd geven.
Op 9 december is er weer een vergadering op het gemeentehuis.
Nog even het adres voor sportkleding:
https://hugo-girls.gratisclubshop.nl/
Iedereen succes gewenst.

Groeten van het bestuur

HOOFDSPONSORS
Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg
Transportbedrijf Piet Oudeman
JEUGDSPONSOR
Kalanchoëkwekerij Slijkerman
ONZE JARIGEN
Roos Groot		
21-nov
Lisa Appel		
23-nov
Nel Borst			24-nov
Maartje Deken		
26-nov
Susanne Duijn		
26-nov
Angèle Ligthart		
28-nov
Jocelijn Berkhout		
29-nov
Kirstin Plak		
30-nov
Anouk Duijn		
30-nov
Suzanne Hooiveld		
3-dec
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Jamie Zuurbier
Zondag 23 november om 13.15 uur in de sporthal aan de Hectorlaan
bij de wedstrijd :
Hugo Girls – Monnickendam
Schoonmaken Rondeel
De volgende teams van Hugo Girls zijn aan de beurt om het Rondeel schoon te maken.
Dames 3   24/11-25/11
De sleutel is bij P. Jaspers.
Zondag 16 november 2014 Victoria O 1 – Hugo Girls 1
Op een regenachtige dag richting Obdam. Weer vol goede plannen en uitgewerkte strategieën
want we willen nu wel weer eens winnen. Met 1 wissel en een invaller moest dat ook lukken want
Hugo Girls is goed bezig met de trainingen. Het moet alleen nog in de wedstrijd tot uiting komen.
De eerste helft werd er goed verdedigd maar het scoren wilden niet lukken. De 2 keepers van victoria O wisselden elkaar regelmatig af, waren beide goed in vorm en Hugo Girls net niets scherp
genoeg in de afronding. En tegen de scherp geschoten ballen van Victoria O en het onnodig balverlies waardoor er op de break gelopen kon worden was het voor de keeper van Hugo Girls erg
lastig. De ruststand was 11- 5 voor de Victoria O.
De scheidsrechter was heel goed en consequent met straffen en het spel doorlaten gaan waardoor beide partijen lekker konden spelen.
De tweede helft begon met de opdracht vooral om te scoren want verdedigend stond Hugo girls
wel.
Daar kwam niet veel van terecht. Hugo Girls kwam pas na 15 min tot scoren en Victoria O profiteerde van de onzekerheid die in het spel van Hugo Girls sloop.
De laatste tien minuten kwam het scoren op gang met een break, afstandsschot en een mooie
heupschot maar te laat en de eindstand werd 21-11 in het voordeel van Victoria O.
Gelukkig waren er na de wedstrijd wel lekkere muffins om het ‘verlies’ gevoel enigszins te vergeten.
Hugo Girls Dames 1
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UITSLAGEN HUGO GIRLS		
			
					
3 tm 9 november 				
R1
Hugo Girls DR1
Geel Zwart DR1
6
11
R2
Hugo Girls DR2
Geel Zwart DR5
11 10
R3
Meervogels DR1
Hugo Girls DR3
16 8
Dames 2 Wieringerwaard DS1 Hugo Girls DS2
12 14
Dames 3 Hugo Girls DS3
Hollandia T DS2
15 10
A1
Hugo Girls DA1
Valken DA1
23 20
B1
Victoria O DB1
Hugo Girls DB1
13 14
B2
Hugo Girls DB2
Vrone DB2
9
10
B3
Hugo Girls DB3
Valken DB2
14 15
C2
Wieringerwaard DC1 Hugo Girls DC2
5
13
D1
Hugo Girls D1
Graftdijk D1
7
18
E1
Hugo Girls E1
George St. E1
13 3
Goede wedstrijd!
				
E2
KSV E3
Hugo Girls E2
3
4
F1
Hugo Girls F1
Schagen F1
10 3
10 tm 16 november
Dames 1 Victoria O DS1
Dames 2 Hugo Girls DS2
Dames 3 C.S.V. Handbal DS3
A1
Vrone DA2
B1
Hugo Girls DB1#
C1
Hugo Girls DC1
C2
Hugo Girls DC2
D1
KSV D2
D2
Hugo Girls D2
E1
S.S.V. E1
F1
D.E.S. F1#
R1
Meervogels’60 DR2
R3
Hugo Girls DR3

Hugo Girls DS1
J.H.C. DS2
Hugo Girls DS3
Hugo Girls DA1
H.V.S. DB1
S.C. Dynamo DC1#
H.V.S. DC1
Hugo Girls D1#
Sporting Andijk D2
Hugo Girls E1
Hugo Girls F1#
Hugo Girls DR1
H.C.V.’90 DR1

21
23
19
12
15
7
4
6
14
3
5
18
10

-

10
14
21
24
12
13
11
11
2
10
10
7
14

PROGRAMMA ZATERDAG 22 NOVEMBER T/M VRIJDAG 28 NOVEMBER (ZAAL) 			
 	 	 	 	 	
AANW./	 
TEAM		
WEDSTRIJD
PLAATS
AANV VERTREK RES.SH.
DAMES 1 23-nov HG DS1-Monnickendam DS1 Hectorlaan (Trinitas) 13:15 12.00
-----DAMES 2 23-nov HG DS2-D.E.S. DS1
Hectorlaan (Trinitas) 14:25 13.45
-----DAMES 3	 	
VRIJ	 	 	 	 
A1
23-nov HG DA1-S.C. Dynamo DA1
Hectorlaan (Trinitas) 12:05 11.15
-----B1
23-nov SEW DB2-HG DB1#
Westfrieslandhal
16:55 16.00
RES.SH.
B2
23-nov HG DB2-Hollandia T DB1
Hectorlaan (Trinitas) 11:00 10.15
-----B3
23-nov HG DB3-Lacom’91 DB1#
Hectorlaan (Trinitas) 10:00 9.15
-----C1
22-nov S.S.V. DC1-HG DC1
Mijse, de
14:50 13.45
-----C2
22-nov J.H.C. DC3-HG DC2
Sport aan Zee
10:30 9.30
-----D1
22-nov HG D1#-Vrone D3#
Noorderend
13:15 12.45
-----D2
22-nov Volendam D6-HG D2
Opperdam
11:00 9.45
-----E1
22-nov HG E1-SEW E1#
Noorderend
12:30 12.00
-----E2
22-nov Victoria O E2-HG E2
De Stap
10:45 10.00
-----F1
23-nov Z.A.P. F1-HG F1#
Zwaluwenvlucht, de 10:30 9.30
RES.SH.
RECR. 1 25-nov HG DR1-DSS DR1
Noorderend
20:35 20.00
-----RECR. 2 25-nov HG DR2-Geel Zwart DR4
Noorderend
21:35 21.00
-----RECR. 3 25-nov Wijk aan Zee DR1-HG DR3
Heliomarehal
20:00 18.45
-----39

PROGRAMMA ZATERDAG 29 NOVEMBER T/M VRIJDAG 05 DECEMBER (ZAAL) 				
 	 	 	 	 	
AANW./	 
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV VERTREK RES.SH.
DAMES 1	 	
VRIJ	 	 	 	 
DAMES 2 30-nov Lacom ‘91 DS1-HG DS2
Geestmerambacht
13:15 12.30
-----DAMES 3 29-nov HG DS3-Lacom ‘91 DS3
Noorderend
19:00 18.30
-----A1
30-nov De Blinkert DA1-HG DA1
R.v.d.Geesthal
11:00 9.45
-----B1
30-nov HG DB1#-Spartanen DB1#
Noorderend
11:45 11.15
-----B2
30-nov Meervogels’60 DB2-HG DB2 Lelie, de
12:30 11.30
-----B3
30-nov Vrone DB3-HG DB3
Oostwal, de
13:15 12.15
-----C1
30-nov HG DC1-Niedorp DC1
Noorderend
12:50 12.15
-----C2
30-nov HG DC2-Con Zelo DC1
Noorderend
10:45 10.15
-----D1
29-nov Zwaluwen K D1-HG D1#
Niedorphal
17:00 16.00
-----D2
30-nov HG D2-Spartanen D3
Noorderend
10:00 9.30
-----E1	 	
VRIJ	 	 	 	 
E2
29-nov HG E2-Z.A.P. E3
Noorderend
13:00 12.30
-----F1
29-nov HG F1#-Geel Zwart F1
Noorderend
12:00 11.30
-----RECR. 1 4-dec Vido DR1-HG DR1
De Oosterven
20:00 19.00
-----RECR. 2 1-dec Victoria O DR5-HG DR2
De Stap
19:00 18.15
-----RECR. 3 2-dec HG DR3-Meteoor DR1
Noorderend
21:00 20.30
-----						
WIJZIGING:
Zat 29 nov: Zwaluwen K - D1 om 17.00 uur (ipv 10.45 uur)				
PROGRAMMA ZATERDAG 06 DECEMBER T/M VRIJDAG 12 DECEMBER (ZAAL) 				
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
-----B1
7-dec Vrone DB1-HG DB1#
Oostwal, de
16:05 15.15
-----B2
7-dec HG DB2-Graftdijk DB1
Noorderend
9:55
9.30
-----B 3	 	
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
-----D2
6-dec Victoria O D4-HG D2
De Stap
13:00 12.15
-----E1
6-dec HG E1-A & O E1
Noorderend
13:30 13.00
-----E2
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
-----RECR. 1	 	
VRIJ	 	 	 	 
RECR. 2 9-dec HG DR2-HV Texel DR1
Noorderend
19:00 18.30
-----RECR. 3 8-dec DSS R2 - HG R3
De Moriaan
19.00 18.00
TEAM
E1
D1
B3
B2
A1
DAMES 1
DAMES 2
RECR. 1
RECR. 2
F1
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DATUM
22-nov
22-nov
23-nov
23-nov
23-nov
23-nov
23-nov
25-nov
25-nov
29-nov

WEDSTRIJD
HG E1-SEW E1#
HG D1#-Vrone D3#
HG DB3-Lacom’91 DB1#
HG DB2-Hollandia T DB1
HG DA1-S.C. Dynamo DA1
HG DS1-Monnickendam DS1
HG DS2-D.E.S. DS1
HG DR1-DSS DR1
HG DR2-Geel Zwart DR4
HG F1#-Geel Zwart F1

AANV SCHEIDRECHTER
12:30 Bregje de Wit-Denise Sprenkeling
13:15 Ineke Schot-Lisa Dekker		
10:00	 	
Hectorlaan (Trinitas)
11:00 Nel Borst
Hectorlaan (Trinitas)
12:05 Annie Groenland
Hectorlaan (Trinitas)
13:15 bond
Hectorlaan (Trinitas)
14:25	 	
Hectorlaan (Trinitas)
20:35	 		
21:35	 		
12:00 Sen Kuilboer-Evi Blankendaal

E2
DAMES 3
D2
C2
B1
C1
RECR. 3
E1
D1
B2
DAMES 2
DAMES 1
RECR. 2
DAMES 3
B3
B2
F1

29-nov
29-nov
30-nov
30-nov
30-nov
30-nov
2-dec
6-dec
6-dec
7-dec
7-dec
7-dec
9-dec
13-dec
14-dec
14-dec
14-dec

HG E2-Z.A.P. E3
HG DS3-Lacom ‘91 DS3
HG D2-Spartanen D3
HG DC2-Con Zelo DC1
HG DB1#-Spartanen DB1#
HG DC1-Niedorp DC1
HG DR3-Meteoor DR1
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

13:00 Noor Blankendaal-Pien vd Berg
19:00 Joyce Hey-in ‘t Veld-Pascal Hey
10:00 Bente Zuurbier-Lyndsey Snoek
10:45 Astrid Snel		
11:45 Annie Groenland		
12:50 Nel Borst		
21:00 Monique Oudeman		
13:30 Bente Zuurbier-Lyndsey Snoek
14:15 Sen Kuilboer-Evi Blankendaal
9:55 Astrid Snel		
11:00	 		
12:10 bond		
19:00 Annie Groenland		
19:00 Joyce Hey-in ‘t Veld-Pascal Hey
10:00 Romy Snoek-Inge Entius		
11:00 Nel Borst		
12:00 Bregje de Wit-Denise Sprenkeling

ZAALDIENSTEN ‘T NOORDEREND			CONTROLE
22-nov
Noorderend
12.15-14.00 ouders jeugd + Sam Groot
		
23-nov
Hectorlaan
09.45-12.00 Laura Rendering + Ilja Groot		
Ingrid Commandeur
12.00-14.25 Judith de Mees + Ellen Kunst
14.25-15.30 Floor Snel + Joy Vonk
		
29-nov
Noorderend
11.45-13.45 ouders jeugd + Hua-lu Kuilboer
		
30-nov
Noorderend
09.45-11.45 Jonna Spek + Debbie Markus		
Irma Entius
11.45-14.00 Charelle Oudeman + Déanne Molenaar
		
6-dec
Noorderend
13.15-15.00 ouders jeugd + Devi Bakkum
		
7-dec
Noorderend
09.45-12.00 Nikee Zuurbier + Amber Molenaar
Simone Drenth
12.00-13.30 Marlou Zuurbier + Sharon Moorman
		
14-dec
Noorderend
09.45-12.00 Amber Groot + Janine Oudeman
Liane Borst
12.00-12.45 ouders jeugd

Activiteitenkalender
Mini handbal middagen in het Zijveld in ’t Veld
Aanvang 14.00
11 februari 11 maart 15 april
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Afgelopen woensdagavond 12 november hebben we onze coachenvergadering gehad.
Veel later als gepland, maar dat kwam zo uit. Bijna iedereen was er, en na een rondje gedaan te
hebben mochten we onze vragen vuren op Anita. Die geeft onze meiden voor een groot gedeelte
training, dus dat was de aangewezen persoon om ons uitleg te geven over alles waar maar vragen
over waren. Anita nogmaals bedankt, de coachen en wij waren er heel blij mee en vonden het heel
leerzaam. Wie weet voor nog een keer!!!!
Nog iets anders,
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

TV ‘t Noordend
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Op de Algemene Ledenvergadering van 28 oktober jongstleden heeft
het bestuur van TV ’t Noordend haar nieuwe bestuur voorgesteld en
gekozen. In de nieuwe samenstelling ziet het bestuur er als volgt uit:
·
Wim Wijnker 		
Voorzitter
·
Agens de Goede 		
Secretaris
·
Jan Verkroost		
Penningmeester
·
Carola Keesom 		
P.R. / Communicatie
·
Paul Groot		
Algemene zaken
Uiteraard zullen zij ondersteund worden door de vele commissieleden en vrijwilligers.
De notulen van de Ledenvergadering worden op een later moment
voor iedereen beschikbaar
Naamloos-22 1
27-08-2010 10:52:54
gesteld, zodat u zich ook kunt informeren over de andere besproken agendapunten.
Een korte update over de stand van zaken
Zoals bij iedereen wel bekend is hebben zo goed als alle tennisverenigingen in Nederland last van
een krimpend aantal leden. Daarnaast is er ook steeds minder animo voor deelname aan toernooien e.d. Dit is een landelijke ontwikkeling die ook de zorg heeft van de KNLTB.
Wij willen in De Noord deze ontwikkeling in ieder geval stilzetten, en eigenlijk met veel activiteiten
en inzet een positieve draai geven. Er is afgelopen seizoen achter de schermen al een tijdje gewerkt aan plannen hoe we dit kunnen realiseren. Er is door een werkgroep van ‘n aantal leden een
conceptplan gemaakt met ideeën en suggesties ter verbetering.
Het bestuur heeft dit plan als basis gebruikt voor een concept Beleidsplan 2015 / 2018.
Dit concept Beleidsplan is tijdens de ledenvergadering gepresenteerd en besproken.
Ondanks dat we momenteel in het winterseizoen zitten wordt er dus al hard gewerkt aan de plannen voor volgend seizoen en de komende jaren. Om deze zo goed mogelijk aan te laten sluiten op
ieders wensen en behoeften willen we graag zoveel mogelijk input hebben van onze leden. Geef
uw mening over ons tennispark, activiteiten, communicatie, kwaliteit van banen, sfeer, kantine, etc.
Hoe meer input we krijgen, hoe beter! We willen een zo compleet mogelijk inzicht krijgen in dat
wat er leeft om daarna alle plannen concreet uit te kunnen werken en medio maart / april 2015
alles te presenteren en in beweging te zetten.
Ons verzoek is dan ook om, als je het nog niet gedaan hebt, de e-mail enquete die we verstuurd
hebben in te vullen. Met deze uitkomsten kunnen we de wensen en behoeften beter vertalen naar
het beleid van onze vereniging.
Met vriendelijke groet,
Bestuur TV ’t Noordend, Wim Wijnker
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Ledentevredenheidsonderzoek TV ’t Noordend
Doe mee aan onze enquete (als u het tenminste nog niet gedaan heeft), ook u mening is van belang voor de toekomstplannen voor onze tennisvereniging.
Vul anoniem in wat u mening is over een aantal zaken binnen onze tennisvereniging. Het invullen
van de keuzevragen kost u nog geen 5 minuten.
De vragenlijst is te bereiken via: wqd.nl/enquetetvnoordend
Heeft u geen computer?
Dan kunt u een geprinte vragenlijst opvragen bij Carola Keesom op tel. 06-47112446

Hugo Boys seizoen 2014-2015
Van de bestuurstafel
Zoals u heeft kunnen lezen in de krant en/of op de website, nemen wij
na dit seizoen afscheid van onze hoofdtrainer Ronald de Rooy. Ronald
is dan 4 jaar bij onze vereniging werkzaam geweest en in goed overleg zijn we tot dit besluit gekomen. Voor zowel Ronald als voor onze
vereniging biedt dat de mogelijkheid om, in een vroeg stadium, uit te
kijken naar een nieuwe club respectievelijk een nieuwe hoofdtrainer.
Inmiddels zijn de gesprekken met kandidaat-trainers opgestart. Een
vertegenwoordiging van de spelersraad wordt ook bij deze gesprekken betrokken. Het bestuur
gaat er vanuit dat rond 1 december de naam van de nieuwe hoofdtrainer bekend gemaakt kan
worden.
De contributie-inning heeft inmiddels bij de meeste leden plaatsgevonden. Er zijn echter nog een
aantal leden, met name in de jeugd, waar de incasso niet kon plaatsvinden. Dit wordt veroorzaakt
doordat er geen juist formulier met o.a. de financiële gegevens is ingevuld. 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
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
Afgelopen zondag was er een inhaalprogramma en een bekerprogramma vastgesteld. Hugo Boys
4 verloor de competitiewedstrijd thuis tegen Nieuwe Niedorp met 0-2 en de bekerwedstrijden van
Hugo Boys 3 en 6 werden eveneens verloren.
De bekerwedstrijd van de A junioren werd afgelast.
Tot aan de winterstop zijn er nog 4 volledige competitie-ronden vastgesteld. We wensen hierbij
iedereen weer veel plezier.
Namens het bestuur,
Klaas Oudeman
voorzitter
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Dorpshuis / Hugo Boys
Zaterdag 22 november			
Hugo-Boys
9.30 uur geen programma
13.00 uur Carla

Zaterdag 29 november
Hugo- Boys
9.30 uur Gerard
13.00 uur Hans

Zondag 23 november
Hugo-Boys
9.45 uur Hanneke/ Laura
13.00 uur Adrie -John
leden : Ed Commandeur/ Jordy v. Diepen
Robin vd Gulik

Zondag 30 november
Hugo-Boys
9.45 uur Liesbeth / Chris Borst
13.00 uur Joke
Leden: Robert Harte/ Gertjan Liefting

Maandag 24 november
Tafeltennis Puinhoop

Maandag 1 december
tafeltennis

Dinsdag 25 november
Kbo --- Senioren gym

Dinsdag 2 december
Kbo
seniorengym

Woensdag 26 november
Revas

Woensdag 3 december
Revas

Donderdag 27 november
Training Hugo- Boys

Donderdag 4 december
Training Hugo Boys

Vrijdag 28 november
Koersbal

Vrijdag 5 december
koersbal

Hugo Boys Senioren

									
WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS ZONDAG 23 november 2014 			
Terreindienst: 		Frans Dekker 						
wedstr. Omschrijving 		
aanv. vertr. Scheidsrechter
39609
Hugo-Boys 1
SRC 1
14:00		
G.H.J. Schiering
42427
Hugo-Boys 2
Koedijk 3
10:45 10:00 B.M. Spanjaart
123699 Hugo-Boys 3
Koedijk 6
10:45 10:00 G. Vinke
122200 Hollandia T 3
Hugo-Boys 4
14:00 13:00		
123687 Hugo-Boys 5
Con Zelo 4
10:45 10:00 Henk Kroon
125281 DTS 5
Hugo-Boys 6
11:00 10:00		
128975 SRC A 1
Hugo-Boys A 1
11:45			
115378 Hugo-Boys VR 1
Vios W VR 1
14:00 13:15 Cees Smit
								
WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS ZONDAG 30 november 2014 				
Terreindienst:
John Beers, Manus vd Vliet 					
		
wedstr. Omschrijving 		
aanv. vertr. Scheidsrechter
39508
Nieuwe Niedorp 1
Hugo-Boys 1
14:00		
H. Peereboom
42294
SEW 2
Hugo-Boys 2
11:30 10:15 M.S.S. Husaineid
138134 SWV 27 6
Hugo-Boys 3
13:00 12:00		
123716 Hugo-Boys 4
VZV 3
10:45 10:00 Marcel Numan
122431 Koedijk 10
Hugo-Boys 5
9:30
8:30		
127981 Hugo-Boys 6
Grasshoppers 4
14:00 13:15 Jan de Wit
128897 Hugo-Boys A 1
RKEDO A1
10:45		
G. Vinke
114517 Nieuwe Niedorp VR 1 Hugo-Boys VR 1
14:00 13:00		
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WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS ZONDAG 7 december 2014 				
Terreindienst:
Vincent Plak 						
wedstr. Omschrijving 		
aanv. vertr. Scheidsrechter
39608
Hugo-Boys 1
Geel Zwart 30 1
14:00		
W.N. Dingerdis
42432
Hugo-Boys 2
De Valken 2
10:45 10:00 H.J. Jacobs
0
Hugo-Boys 3
vrij 					
121460 VIOS-W4
Hugo-Boys 4
11:00 10:00		
121382 Kolping Boys 8
Hugo-Boys 5
12:00 11:00		
124560 Victoria O 5
Hugo-Boys 6
10:30 9:30		
128696 SVW 27 A2
Hugo-Boys A 1
14:00			
115373 Hugo-Boys VR 1
Wiron VR 1
14:00 13:15 Richard Borst
							
Siem Hand tel. 5740761								

Pupil van de Week
Pupil van de week voor deze wedstrijd:
23 November
Hugo Boys 1 - SRC 1
is
Mac Vendel
12:45 uur aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen.

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					
Saturday, November 22, 2014		
		
Terreindienst ‘s ochtends:			
Gerrit Stoop				
Terreindienst ‘s middags:			
Richard Borst				
		
wedstr. Omschrijving			
aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
68973 Blokkers De B2
Hugo Boys B1
15:00 13:30
-		
144666 Hugo Boys C1
Vrone C2
14:00 13:00
Marcel Numan
Hugo Boys D1
Vrij
		
101292 DTS E1
Hugo Boys E1
9:00 8:15
-		
90835 Hugo Boys E2
DTS E4
14:00 13:30
Adri/ Sandra/ Frank
149020 Hugo Boys F1
DTS F2
14:00 13:30
Frits/Marco		
150265 VVS 46 MP1
Hugo Boys MP1 9:15 8:30
-		
Hugo Boys MP2
Vrij
		
Wed45

strijdprogramma Hugo Boys Jeugd				
Saturday, November 29, 2014
			
Terreindienst ‘s ochtends:			
Maarten de Moes				
Terreindienst ‘s middags:			
Paul Groot jr.				
		
wedstr. Omschrijving			
aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
59448 Hugo Boys B1
Flevo B1
14:00 13:00
Mitchell Assendelft
144667 SVW 27 C7
Hugo Boys C1
11:30 10:15
-		
103918 Hugo Boys D1
Schagen D2
11:00 10:15
Henk Beers
90209 Hugo Boys E1
KSV E3
11:00 10:30
John/Rick
101300 KSV E8
Hugo Boys E2
9:00 8:15
-		
101302 LSVV F3
Hugo Boys F1
8:45 8:00
-		
150271 Hugo Boys MP1
Medemblik MP2 11:00 10:30
Ruud		
150255 Hugo Boys MP2
ZTS MP1
14:00 13:30
Erik		

Hugo Boys 6

Van de Sponsorcommissie

Sinds dit seizoen hebben we bij Hugo Boys een extra senioren team. En dat alweer ons zesde
senioren elftal. De jongens worden gesponsord door De Travelingband en door Koolverwerking P
& J Borst. Kijkt u voor meer informatie over deze bedrijven op www.travelinband.info en op www.
koolverwerking.nl . De mannen staan op dit moment op een keurige 4de plaats in de competitie.
Beide sponsoren nogmaals hartelijk dank dat jullie dit mogelijk hebben gemaakt !.
Raad de minuut
Hugo Boys – Con Zelo 2-1
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Winnaar raad de minuut; Henk Kroon en Paul Groot

AVIA Clubsparen nu ook bij v.v. Hugo Boy
Speciaal voor v.v. Hugo Boys heeft AVIA een nieuwe vorm van sponsoring geïntroduceerd: AVIA
Clubsparen. De leden en alle mensen die v.v. Hugo Boys een warm hart toedragen kunnen GRATIS
punten spare...n bij AVIA!
Deze spaarpunten kunnen door de club worden verzilverd bij AVIA en geheel naar eigen
inzicht worden besteed.
Hoe werkt het?
Vraag een speciale Clubspaarpas aan bij de leden van de sponsorcommissie en gebruik deze bij elke tankbeurt op de deelnemende AVIA tankstations. Op die manier spaart u automatisch en eenvoudig voor v.v. Hugo Boys. Alle spaarpunten kunnen
door de club worden verzilverd bij AVIA en geheel naar eigen inzicht worden besteed.
Elke 100 spaarpunten is €2,- waard voor v.v. Hugo Boys.
Ook is het mogelijk uw oude punten over te zetten naar Hugo Boys. Uw helpt uw club hier enorm
mee !.
Hugo Boys 5
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Ook ons vijfde elftal is dit jaar in het nieuw gestoken. Beers totaalonderhoud, al jarenlang een vertrouwde sponsor bij Hugo Boys, heeft in deze nieuwe tenues geïnvesteerd. Meer informatie over
dit bedrijf kunt u vinden op www.beerstotaalonderhoud.nl .
De mannen bezetten momenteel een keurige eerste plaats !.
Willem Zwagerman, Alex Overtoom, Koen de Koning, Mariët Ursem, Giel Borst en Melvin Tesselaar.
De sponsorcommissie; sponsorcommissie@hugoboys.nl				
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ALGEMENE INFORMATIE

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

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

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

Gezinsveranderingen en/of verhuizingen doorgeven aan de penningmeester a.u.b.
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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
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Gratis vetmeting op de winterfair
Niets is mooier om jezelf cadeau te doen:
een blijvend gezond gewicht en meer vitaliteit.
U kunt op de winterfair, in de schuur bij Jan van Schagen,
geheel gratis uw vet laten meten en vrijblijvend advies krijgen
hoe u, op een gezonde manier zonder honger,
gewicht en centimeters kunt verliezen en dit behouden.
Nieuw: 3-DAY TRY-OUT pakketten!
Unieke kans om op een makkelijke manier kennis te maken met de Herbalife voeding
én direct je eerste resultaat te boeken!
Kom 29 of 30 november op de Middenweg 523 te Heerhugowaard-Noord
Ria Potveer - 0637353401 - www.riapotveer.coach4everybody.nl - riapotveer@hotmail.com

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 22 november

Proefstol € 3,95

Speculaastaartje van € 6,95 voor €

4,95
Speculaasstaaf van € 4,75 voor € 3,50
Elke dag 3 broden naar keuze € 5,95
5,75
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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

