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Agenda
11 oktober 2014 op 12 oktober YoungSeven Expeditie
21 oktober 2014 KBO: verhalen over de douane. Hr. Pols
24 oktober 2014 Jaarvergadering Hugo ‘s Vrienden 
26 oktober 2014 15:00 u optreden Massala in kerkje Veenhuizen 
28 oktober 2014 Jaarlijkse projectavond Dorpsraad de Noord-Veenhuizen 
5 november 2014 Cabaret/Revue avond bij Bleeker
7 november 2014 Cabaret/Revue avond bij Bleeker
8 november 2014 Cabaret/Revue avond bij Bleeker
9 november 2014 Cabaret/Revue middag bij Bleeker
14 november 2014 YoungSeven: Thema-avond: Ken jij Maria al?
15 november 2014 Intocht Sinterklaas
15 november 2014 Blijspel ‘Een goed soldaat’ 20:00 ‘t Zwaantje 20:00 u Veenhuizen 
17 november 2014 KBO: Wout Strootman, met muziek van Annie MG Smit
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 Harmonie
16 januari 2015 YoungSeven: Filmavond
6 februari 2015 YoungSeven: Sirkelslag
14 februari 2015 Carnaval 
21 maart 2015 Stille Omgang
3 april 2015 De YoungSeven Passion
14 mei 2015 YoungSeven: Dauwtrappen met monniken
21 juni 2015 YoungSeven: Seizoensafsluiting
28 juni 2015 YoungSeven: KJD Festival

Vrijdag 10 oktober 2014

Contact verschijnt tweewekelijks onder redactie van AngËl 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 20 OKTOBER 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 7 november 2014.
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Nu € 50  

cadeau bij een 

betaalrekening!*

Wij zijn uw bank.

Wij blijven

 

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

Tot ziens in onze showroom:

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

100% Husqvarna.
    0% Brandstof.

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

Inclusief Accu 
en snellader

€ 459,-
Inclusief Accu 
en snellader

€ 3.599,-
Inclusief Accu, snellader 

en maaidek 85 cm.

HUSQVARNA 
RIDER ACCU 

HUSQVARNA 136 LiHD50 
HEGGENSCHAAR 

HUSQVARNA 136 LiC 
TRIMMER 
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KLINKENDE
  MUNT WEKEN

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

op een nieuwe 
Honda grasmaaier! 

www.honda.nl

€ 80,-
kado*

op de Honda 
HRX-serie**

€100,-
kado*

op de Honda 
HRH/HRD-serie 

€40,-
kado*

op de Honda 
IZY-serie** 

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

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

en de HRG 415P.

Tot ziens in onze showroom:
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R.K. Kerkgemeenschap van het Heilig Hart van Jezus
Gastvrij en inspirerend in Godsnaam!

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

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

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

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

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

Contactpersonen secties:
Sectie Catechese   Vacature
Sectie Liturgie   Marga van Langen 072 574 2241
Sectie Gemeenschapsopbouw Erna Borst  072 574 4361
Sectie Diaconie en Pastoraat Vacature

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 16 oktober op het se-
cretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.
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In oktober is de groep van mevrouw van Langen- van Schagen aan de beurt om de kerk op orde 
te maken

Bloemengroep:
In oktober wordt de kerk versierd door Lies Oudeman en Ali Overtoom
In november wordt de kerk versierd door Ada Borst en Agnes de Goede

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:  
We zijn meer op elkaar aangewezen
dan wij vermoeden.
Ons leven is een leven met en voor en door anderen.
Niemand kan alles alleen 
en we zijn allen ergens zwak en klein, 
moedeloos of zonder doel, arm of eenzaam.
We zijn gekwetst of ziek, 
doof of blind, traag of onhandig.

Heer, leer ons elkaar te dragen en te verdragen.
Ook als gelovige kunnen wij niet alleen; 
we hebben de ruggensteun van elkaar 
hard nodig om regelmatig en trouw naar U te gaan.
We hebben anderen nodig 
om vergeving te ontvangen en vergeving te schenken 
en de liefde een goede kans te geven 
in het leven van elke dag.

Zo komen we als mensen weer op de been 
en zijn wij getuigen van Gods grote daden.  
    Frans Weerts

UIT DE PAROCHIE –  “Gastvrij en inspirerend in Gods naam” –  4 oktober 2014.
Lourdes was weer fantastisch. Met 45 mensen vertrokken we op woensdag 17 september met 
bus en vliegtuig naar de bedevaartsplaats. Daarbij waren ook een aantal mensen en vooral ook 
hulpen uit De Noord. We kwamen in een prima hotel met heerlijk eten. Het weer was geweldig: 
een paar buitjes ’s avonds of ’s nachts, maar verder lekker warm. Het programma was pittig, maar 
als je naar Lourdes gaat, kom je ergens voor. We hebben gezien waar en hoe Bernadette geleefd 
heeft en wat haar allemaal is overkomen. We hebben gevierd in verschillende kerken, bij de grot 
en ook boven op de berg in de groene kathedraal, een open luchtkerk waar ik altijd al zo graag 
een keer wilde voorgaan. De prachtige kerken op het Heiligdom hebben we bewonderd. De kleine 
kruisweg hebben we gelopen, met aansluitend het maken van onze eigen kruisjes van takjes en 
gras, die we vervolgens in de rivier de Gave hebben gegooid, ten teken dat we daar ons verdriet 
en onze zorgen overboord wilden kieperen. 
We hadden een fantastische dag in de Pyreneeën, waar we in een kerkje het eens niet hadden over 
verdriet en zorgen, maar over blije dingen, waarvan we toch allemaal heel emotioneel werden. 
Natuurlijk liepen we de lichtprocessie. En elke avond was het erg gezellig in het hotel; sterker nog: 
het werd elke avond gezelliger. Lastig was dan ook weer het afscheid. In zo’n week wordt je zomaar 
een hechte groep: één van de wonderen van Lourdes. We hebben enorm genoten.
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Intussen en daarna ging het werk in de parochie natuurlijk gewoon door.
Het Parochiekader had een bezinningsdag op 10 september. Om opnieuw geïnspireerd te raken 
en ook eens op een andere manier bij elkaar te komen. We bezochten eerst de Bijbelse tuin in 
Hoofddorp, met prachtige beelden. En een gigantisch mooie kelder onder de kerk. In die kelder 
is tussen de gewelven een ontmoetingsruimte en tevens restaurant (het Fundament), waar eens 
per week mensen met een minimaal  inkomen komen eten. Maar waar iedereen bijeenkomsten en 
etentje kan organiseren. Zowel de tuin als de kelder zijn echt aanraders.
Daarna gingen we naar de Kaag, een eilandje wat zuidelijker, waar onze vormselbegeleiders te-
genwoordig hun ‘kloosterweekend’ houden, in een bezinningsruimte. Een heel bijzonder en on-
wijs mooie plek. 
Aan het einde van de dag hebben we daar in een gezellig restaurantje heerlijk gegeten.
Voor herhaling vatbaar zo’n dag.

Op 14 september was de Ziekenzondag. Het was een mooie viering, heb ik gehoord. Een flinke 
groep mensen had een uitnodiging gekregen en velen hadden daaraan gehoor gegeven. Het is 
goed als zieke en oudere mensen een keer in het middelpunt van de belangstelling staan. In Lour-
des is dat een soort van fundament. Dat mag in de parochie ook zo zijn.

Op 20 september ging het Vormselseizoen van start met de survival. We hebben een erg enthou-
siaste groep begeleiders. Daarom wordt dit vast een leuk seizoen, wat natuurlijk vooral erg leuk is 
voor de twintig vormelingen.
De eerste thema-avond voor begeleiders en ouders was op 24 september. Helaas waren er wat 
weinig ouders. We hopen van een volgende keer meer. Op die avond hebben we verteld over 
het project en gevraagd wie willen helpen met klussen. De ouders die er wel waren, waren erg 
enthousiast, waardoor het meeste toch kon worden ingevuld en later hebben ook andere ouders 
zich nog opgegeven voor taken. Heel fijn. 
Op 8 oktober is de eerste projectavond.

Op 28 september was de startviering voor het nieuwe werkseizoen in de kerk. We zijn inderdaad 
met heel wat dingen alweer van start gegaan, maar op die dag hebben we dat flitsend laten zien 
door kinderen, die met bordjes door de kerk renden, bordjes met daarop de namen van alle werk-
groepen. Al die werkgroepen zijn nodig, want alleen op die manier kunnen we het stokje door-
geven aan de generaties die na ons komen. En een heel seizoen met activiteiten staat weer voor 
de deur. Daarvoor hebben we wel mensen nodig. Veel mensen. Dat is wel een lastig punt in deze 
tijd. Veel mensen menen geen tijd te hebben voor vrijwilligerswerk. Waar hebben we dan al die 
vrijwilligers voor nodig, zou u zich kunnen afvragen. We hebben u nodig om hier te kunnen blijven 
vieren, voor de voorbereiding én de uitvoering. We hebben u nodig om kinderen, jongeren en 
volwassenen te leren wat de Goede Boodschap precies inhoudt. Maar ook om die boodschap uit 
te dragen buiten de kerk. Dat betekent ons inzetten voor mensen die ons nodig hebben op wat 
voor manier dan ook. 
We hebben dringend nieuwe vrijwilligers nodig. Wat zou het mooi zijn als een grote groep men-
sen, die nu nog geen vrijwilligerswerk doen in de kerk, gemiddeld een half uur per week, dus zeg 
twee uur per maand, zich zouden inzetten voor de kerk. Ooooohh, dat zou geweldig zijn. Daar 
droom ik wel eens van. En eenieder kan doen waar hij of zij goed in is: administratie, organiseren, 
les geven, knutselen, zingen, noem maar op. Af en toe een uurtje of een paar uurtjes zou al zo 
enorm veel helpen. Dan kunnen we onze geloofsgemeenschap levend en bloeiend houden. Heel 
mooi zou het zijn als daar ook jonge mensen bij zouden zijn. Want dan hebben we pas echt toe-
komst. 
 
Op 28 september hadden we ook een doop: Luuk Laan – van der Drift werd gedoopt. Familie Laan 
– van der Drift: veel geluk met jullie zoontje; we wensen jullie toe dat hij mag opgroeien tot een 
gelukkig en evenwichtig mens, die meegaat bouwen aan een mooiere wereld.
Op 12 oktober worden er drie kindjes gedoopt en op 19 oktober nog eens twee. 



6

Op maandag 29 september namen we voorgoed afscheid van mevrouw Agie Borst – Eeken. 
Zij mocht 94 jaar worden. Familie Borst: van harte gecondoleerd en veel sterkte toegewenst.

In de maand oktober is er elke dinsdag rozenkrans bidden om 19.00 uur.

Op 19 oktober, de derde zondag van de maand zingen de Credozingers uit Slootdorp. 

U heeft het misschien al gemerkt: er is wel wat veranderd bij het Gemengd Koor. Zij zijn samen ge-
gaan met het Gemengd Koor van Waarland. En ze hebben ook een nieuwe dirigente en organist. 
Er staat weer een heel stevig koor. Dit is een mooi voorbeeld van wat samenwerking met andere 
parochies kan opleveren. 

Wat komen gaat:
Elke dinsdag in oktober om 19.00 uur: rozenkrans bidden
19 oktober: derde zondag met de Credozingers uit Slootdorp
26 oktober: aandacht voor de Voedselbankactie
2 november: Allerzielen
16 november: feest van Sint Cecilia.

Hartelijke groet,
Marion Bleeker – Burger.

WEEKEINDE 11 EN 12 OKTOBER
Achtentwintigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit 6-10a(De heer richt op zijn berg een maaltijd aan).
Evangelie uit Matteüs 22, 1-14( Het rijk der hemelen gelijkt op een bruiloftsfeest)

ZONDAG 12 OKTOBER
10.00 UUR
Eucharistieviering met zang van de cantorij
 Voorganger is pastor Gerard Weel.
 Gebedsintenties voor: Jan Beers en zegen over zijn gezin, in liefdevolle herinnering Berry, Cor 
Borst en Ria Borst-Groot, overleden familie Danenberg-Stoop, in liefdevolle herinnering Marie Mo-
lenaar-Spaansen, Chris Dekker, Will en Nelly en om zegen over allen die ons dierbaar zijn, overle-
den familie Jong-Schilder, Antonius Aloysius Molenaar en Petronella Gerharda Molenaar-Goed-
hart en overleden familie Molenaar-Goedhart,Marie Wester-Kruijer en Willem Wester en allen die 
hen dierbaar waren, voor zegen, kracht en liefde voor de zieke familieleden.
Lector: Marga van Langen. Misdienaars: Jan Groot en Jochem Blankendaal. Koster: Gon Meester.

12.00 uur Dopen

DINSDAG 14 OKTOBER
19.00 UUR 
Rozenkransgebed met Nel van Schagen?

WEEKEINDE 18 EN 19 OKTOBER
Negentwintigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit de profeet Jesaja 45,1.4-6( Gods plan met Cyrus, de Perzische koning die een ein-
de maakte aan de Babylonische ballingschap)
Evangelie uit Matteüs 22, 15-21( Geeft aan de keizer wat de keizer toekomt, en aan God wat God 
toekomt)
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ZONDAG 19 OKTOBER
Derde zondag 
samen kerk/ samen sterk
10.00 UUR
Woord- en communieviering met zang van de Credo zingers uit Slootdorp. Voorganger is Marion 
Bleeker-Burger
Gebedsintenties voor: Klaas en Afra Danenberg-Meijer, Alie Mooij-Zuurbier en zegen over haar 
gezin, Cok Borst, Piet Dekker en zegen over zijn gezin, Theo Groot en overleden familie Groot-de 
Goede, Alie Idema-van Diepen, Theo en Annie Hoogland-Bleeker, Adriaan van Langen en zegen 
over zijn gezin, overleden ouders van Schagen-Schuit en kinderen en Wilhelmus Groot,Piet Zijp 
en overleden familie Zijp-Braas, Nic Commandeur en zegen over zijn kinderen en kleinkinderen, 
Piet Mooij en Ursula Mooij-Oudeman en levende en overleden familie, Siemen en Nel Steur-Groot 
en overleden familie, in liefdevolle herinnering Jan en de familie Oudeman-Groot, Riet Oude-
man-Beers en om zegen over haar gezin, Piet Plak, Jaap en Gina Beers, overleden ouders en zegen 
over de kinderen en kleinkinderen en voor een 92 jarige, Bets Westmeijer –Groot en zegen over 
haar gezin, Tiny Veldman-Overtoom en overleden familie Veldman-Overtoom,Nel Smit-Houniet.
Lector: Bert Bijvoet. Misdienaars: Ermioni en Petros Tsiamparlis. Koster: Rene van Langen.
De schaalcollecte is voor Missio.

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

12.00 uur
Doopviering

DINSDAG 21 OKTOBER
19.00 UUR 
Rozenkransgebed met Riet Kooijman

WEEKEINDE 25 EN 26 OKTOBER
Dertigste zondag door het jaar
Eerste lezing  uit het boek Exodus 22, 20-26( Heb de vreemdeling lief, want je bent zelf vreemde-
ling geweest in Egypte)
Evangelie uit Matteüs 22, 34-40( Over het voornaamste gebod)

ZONDAG 26 OKTOBER
10.00 UUR
Woord- en communieviering met zang van het gemengd koor. Voorganger is Marion Bleeker-Burger
Gebedsintenties voor: familie Schipper-Stam en familie Stam-Jonker,overleden ouders Poel-Hui-
berts, Alie Idema-van Diepen, Henk en Trien Groot-Groot en zegen over hun gezin, Jaap Way en 
Gre Way –de Boer en overleden familie,
Lector: Jos Mooij. Misdienaars:Pascalle Beers en Jill Kavelaar. Koster:Kees Berkhout.

DINSDAG 28 OKTOBER
19.00 UUR 
Rozenkransgebed met Riet Kooijman

ROOSTER KERKEN WAARLAND,’T VELD EN NIEUWE NIEDORP

t Veld
Zaterdag 11 oktober om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden
Zondag 19 oktober om uur oecumenische viering met E Moltzer
Zaterdag 25 oktober om 19.00 uur Eucharistieviering met E Moltzer en zang van Timeless en kin-
derwoorddienst
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Waarland
Donderdag 9 oktober om 19.00 uur Maria viering
Zondag 12 oktober om 10.00 uur Woord- en communieviering met Truus Molenaar en zang van 
de vrienden van het gregoriaans
Zaterdag 18 oktober om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden
Donderdag 23 oktober mariaviering met Marion Bleeker-Burger
Zaterdag 25 oktober om 19.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en 
zang van het ritmisch koor.

Niedorp
Zaterdag 11 oktober om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Stok en zang van het 
gemengd koor.
Dinsdag 14 oktober om 19.00 uur Mariaviering met Theo Vertelman
Zondag 19 oktober om 10..00 uur  Oecumenische viering in de Doopgezinde kerk met B Santema 
en A Wijnker

Dopen 
Wij  stellen  het zeer op prijs als er een geboortekaartje naar de pastorie gestuurd wordt.
Wilt u uw kindje laten dopen? Geef dit dan door aan Nathalie van Schagen op tel. 072-8503971

Geboren
Op 18 september is Julie geboren. Zij is de dochter van Rik Pancras en Mandy Loos
Hun adres is Leliehofstraat 6 1704CH Heerhugowaard
Van harte gefeliciteerd

Overleden
Op 24 september overleed op 94 jarige leeftijd Agie Borst-Eeken
OP 28 september was de avondwake in onze kerk.
Op 29 september vond  de uitvaartdienst plaats waarna ze werd begraven op de de begraafplaats 
achter de kerk

AGENDA
Op maandag 6 oktober vergadert de heilig hart raad om 19.00 uur
Op maandag 6 oktober vergadert de parochievergadering om 20.00 uur

Avonden over St. Helena 
Helena was de moeder van keizer Constantijn. Van hem lezen we in de geschiedenisboeken, maar 
het leven van Helena is nog veel meer bijzonder dan dat van haar zoon. Helena was een briljant 
bestuurster, een harde politica, maar ook met een groot geloof. 
In razend tempo kerstende zij samen met haar zoon het Romeinse Rijk. Haar invloed op ons chris-
telijk geloof is ongekend en zij heeft vele prachtige kerken laten bouwen en versierd. Zij is de 
grondlegster van de archeologie en heeft ons een onovertrefbare nalatenschap geschonken: een 
stuk van het Kruis van Jezus Christus, een deel van het Kruisopschrift en enkele nagelen. Zij heeft 
haar stempel gedrukt op o.a. Rome, Trier en het Heilig Land.

Op woensdag 15 en 22 oktober wil ik over deze bijzondere vrouw komen vertellen. Zij was het 
onderwerp van mijn afstudeerscriptie Godsdienstwetenschappen op het vak kerkgeschiedenis en 
spiritualiteit.19.30 inloop met koffie/thee – 19.45 start 
S.v.p. aanmelden via mcwildeboer@planet.nl 
of telefonisch 0224-214208.
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Avond over Maria iconen
Iconografie is een bijzondere, en al heel oude vorm van christelijke kunst. In de Oosterse/Ortho-
doxe kerken is de verering van iconen zeer aanwezig en belangrijk, en in de kerken daar zijn vaak 
prachtige iconenwanden aanwezig. 
Na een korte introductie over de oorsprong van de iconografie wil ik graag met u kijken naar de 
7 hoofdtypen van de Moeder Gods iconen en in het bijzonder de 4 oertypes en hun varianten. Al 
heel vroeg in het christendom had Maria een bijzondere plaats in de harten van de gelovigen. Na 
het concilie van Efeze (431) heeft de Mariaverering zich sterk verbreidt. En ook het aantal Maria 
iconen groeide. Men beweert zelfs dat enkele van de oer-types van de Maria iconen door Lucas de 
Evangelist zijn geschilderd!

Op woensdag 5 november wil ik hier graag over vertellen.
 Van de teksten en de kleurenafbeeldingen zal ik een werkstukje maken wat u, als u dat wilt, voor 
1 euro kunt kopen. 19.30 inloop met koffie/thee – 19.45 start. 

S.v.p. aanmelden via mcwildeboer@planet.nl 
of telefonisch 0224-214208.

Samen kerk – Samen sterk
Zondag 19 oktober is het weer de derde zondag van de maand en weer thema zondag. Dit keer 
komt er een koor dat we nog nooit hebben gehad in onze kerk. Het is de
Gospelgroep “De Credo Singers” uit Slootdorp.  
Het koor is opgericht in 1974 en bestaat momenteel uit 6 alten, 7 sopranen, 2 tenoren en 1 bas 
onder begeleiding van dirigent Dirk Aalbers en pianiste Ineke Groen. 
Zij zijn een enthousiaste groep en zingen voornamelijk Gospel en Continental, zowel Engels als 
Nederlandstalig. 
Zij verlenen medewerking aan kerkdiensten alsmede de muzikale omlijsting tijdens trouwdiensten, 
kerstnachtdiensten en samenkomsten in diverse zorginstellingen, maar ze staan ook open voor 
andere vormen of evenementen. 
Als Credo Singers willen zij zingend hun geloof uitdragen en God prijzen met hun liederen. Zij 
hopen hiermee mensen aan te spreken en te bemoedigen.

We hopen dat u aanwezig bent en na afloop is er natuurlijk koffie of thee.
Tot 19 oktober!

Van 20 tot 28 september was het de Vredesweek. Een week waarin Pax aandacht vraagt 
voor conflicten die overal in de wereld levens verwoesten en ieder jaar honderdduizenden 
burgerslachtoffers eisen. 
Onder het motto “Wapen je met vrede” voeren we campagne voor de bescherming van onschuldige 
burgers.

Ook bij ons is op zondag 20 september gecollecteerd voor deze conflictgebieden.

Dit heeft € 122,50 opgebracht.

U allen hartelijk dank!
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Missio Wereldmissiemaand 2014
MYANMAR: De vlam van het geloof doorgeven
Wereldmissiemaand (oktober) besteedt dit jaar aandacht aan de katholieke Kerk in Myanmar 
(Birma). 
De katholieke Kerk is er in geslaagd om in de jaren van militaire dictatuur de vlam van het geloof 
brandende te houden en door te geven aan de volgende generatie.

Op weg naar democratie
Een halve eeuw lang was Myanmar afgesloten van de buitenwereld en leed de bevolking onder de 
dictatuur van het leger dat in 1962 de macht greep. 
Sinds het aantreden van president Thein Sein in 2011 stelt het land zich open en worden stappen 
gezet naar een democratie met meer vrijheden voor de bevolking. 
Volgend jaar in 2015 zijn er presidentsverkiezingen. Velen vestigen hun hoop op Aung San Suu 
Kyi, oppositieleidster en winnares van de Nobelprijs voor de Vrede.

Vluchtelingen
Veel etnische groeperingen hebben tijdens de militaire dictatuur eigen milities opgericht en 
strijden tot op de dag van vandaag voor autonomie. 
Spanningen tussen de groepen onderling leiden de laatste tijd steeds vaker tot gewelddadige 
conflicten. 
Het gevolg is dat veel mensen op de vlucht zijn voor het geweld en hun toevlucht zoeken in 
opvangkampen in het buitenland (Thailand). In Myanmar zelf bevindt zich in het noorden 
(Kachin State) een groot opvangkamp in Myitkyina waar veel christenen verblijven in moeilijke 
omstandigheden.

Katholieke Kerk in opbouw
Katholieke scholen en ziekenhuizen werden door de militaire regering onteigend en genatio-
naliseerd, buitenlandse missionarissen het land uitgezet. Het was verboden kerken te bouwen en 
het christelijk geloof te verkondigen. 
Kerkdiensten werden gecontroleerd door de staat. Nu ervaren katholieke gelovigen een grotere 
vrijheid om hun geloof te beleven. Priesters, religieuzen en catechisten nemen de zorg op zich 
voor zieken, gehandicapten en armen. Er zijn veel roepingen tot het priesterschap, enerzijds 
vanwege de armoede en anderzijds omdat men zo lang geen vrijheid had: het geloof in Jezus 
Christus bevrijdt.

Grote behoefte aan onderwijs
Het onderwijsniveau is zeer laag. Goed opgeleide burgers en kritische studenten werden door de 
militairen gezien als een bedreiging. Universiteiten bleven jarenlang dicht.
De Kerk maakt zich sterk voor goed onderwijs. 
In landelijke gebieden kunnen kinderen terecht op internaten die naast een staatsschool liggen. 
Een belangrijke rol in de aanvulling op het staatsonderwijs nemen ook de door de Kerk 
georganiseerde zomerkampen in. Daar wordt volgens moderne pedagogische inzichten onderwijs 
gegeven. Leven in vrijheid moet men leren.
Steun de katholieke gelovigen in Myanmar en geef aan de collecte op Missiezondag 19 oktober of 
stort uw bijdrage op rekening NL65 INGB 000 000 1566 Missio Wereldmissiemaand te Den Haag.

Voor meer informatie: www.missio.nl
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Heerhugowaard tegen armoede en onrecht 2014
17 oktober is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Wereldarmoededag. Kerken, moskeeën en 
organisaties in Heerhugowaard werken samen in een estafette tegen de armoede.
Naast voedsel voor de voedselbank wordt ook geld ingezameld voor een bijzondere kledingactie 
voor kinderen. Wij van de PCI gaan weer voedsel inzamelen en wel van donderdag 6 november 
tot en met zaterdag 8 november. Het diaconale weekend sluit hierop aan, diaconie wil zeggen: 
aandacht voor onze medemensen, mooier kan eigenlijk niet.
Er is vooral behoefte aan houdbare levensmiddelen: pasta, rijst, macaroni, pasta en kerriesaus, 
ragout, blik/pot soep/groent/vis, knakworst, crackers, koffie, thee, frisdrank, olie, meel, suiker, jam, 
chocopasta, pindakaas e.d. De artikelen kunnen op bovengenoemde data ingeleverd worden bij 
de kerk in het voorportaal, de kerk is overdag altijd open. Mocht u liever geld geven voor de kle-
dingactie dan kan u dat in de brievenbus van de pastorie deponeren of rechtstreeks overmaken 
op:
IBAN NL16ABNA 04722 63978 van de stichting Platform Armoedebestrijding te Heerhugowaard. 
De opbrengst komt geheel ten goede aan de kledingactie voor kinderen tot 13 jaar uit gezinnen 
die bekend zijn bij de voedselbank zij ontvangen dan een kledingcheque.
Als PCI/Caritas van De Noord, rekenen we op uw medewerking voor deze eigenlijk zo’n mooie 
actie.

Jan van Schagen, Voorzitter PCI De Noord.                                

De langste tafel…
Voor het derde jaar organiseerde de gemeente Heerhugowaard een  gezamenlijke maaltijd voor 
mensen die vaak alleen aan tafel zitten en of graag willen inburgeren in hun omgeving. 
Voor 18 mensen uit de Noord waren er stoelen  gereserveerd. Hier werd dankbaar gebruik van 
gemaakt.
In het Horizon College kwamen we samen met nog 130 andere plaatsgenoten.
De Burgemeester was na het openingswoord zelf ook aan een tafel aangeschoven.
Het was een gezellige bijeenkomst en mede door vele vrijwilligers mogelijk gemaakt.  
Speciaal hiervoor  wil ik dan ook bedanken Niek de Wit, Toos Mooy en Ria Boekel voor hun inzet en 
tijd die ze hebben vrij gemaakt om voor onze senioren een gezellige maaltijd mogelijk te maken.

Janet Wester.

Uitnodiging concert 10 jaar Massala
PLAATS : KERKJE VEENHUIZEN

26 OKTOBER 2014, 15.00 UUR

ENTREE € 6,50 
( INCLUSIEF CONSUMPTIE)

RESERVEREN 0657769289

       

UITNODIGING UITNODIGING UITNODIGING UITNODIGING CONCERT CONCERT CONCERT CONCERT     
10 JAAR MASSALA10 JAAR MASSALA10 JAAR MASSALA10 JAAR MASSALA    

PLAATSPLAATSPLAATSPLAATS    ::::    KERKJE VEENHUIZENKERKJE VEENHUIZENKERKJE VEENHUIZENKERKJE VEENHUIZEN    
    22226 OKTOBER6 OKTOBER6 OKTOBER6 OKTOBER    2014,2014,2014,2014,    15.00 UUR15.00 UUR15.00 UUR15.00 UUR    
ENTREE € 6,50 ENTREE € 6,50 ENTREE € 6,50 ENTREE € 6,50 ( INCLUSIEF CONSUMPTIE)( INCLUSIEF CONSUMPTIE)( INCLUSIEF CONSUMPTIE)( INCLUSIEF CONSUMPTIE)    

RESERVEREN  0657769289RESERVEREN  0657769289RESERVEREN  0657769289RESERVEREN  0657769289    
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IS UW SLOOT 
AL SCHOON?

Nat of droog weer, 
samen waterbeheer!
Maandag 20 oktober 2014 start Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier met de najaarsschouw. Elk jaar controleren de 
schouwmeesters van het hoogheemraadschap in deze periode 
de sloten in het gebied op onderhoud.

Voor een goed waterbeheer 
is het van belang dat sloten, 
hoe klein ook, goed worden 
onderhouden. In natte perio-
den moet het overtollige 
water naar de gemalen 
kunnen stromen om het 
water weg te pompen en in 
droge tijden moet water juist 
worden aangevoerd. In en 
langs bijna alle sloten groeien 
planten, zoals riet en gras. 
Planten kunnen de aan- en 
afvoer van water belemme-
ren. Ook een sloot die te 

ondiep is kan zijn functie niet 
goed meer vervullen. Tijdens 
de schouw wordt hier op 
gecontroleerd.

U heeft een belangrijke rol
Het hoogheemraadschap 
controleert de sloten, het 
onderhoud voeren we samen 
uit. Als eigenaar en gebruiker 
van een perceel bent u vaak 
verplicht om de sloten langs 
uw perceel voor de helft 
te onderhouden. Met een 
schone sloot draagt u bij aan 

het voorkomen van droogte 
en overstromingen.

Informatie
Meer informatie kunt u vin-
den via www.hhnk.nl/schouw. 
U kunt ook contact opnemen 
met het schouwteam via te-
lefoonnummer 072-582 8282 
of via schouw@hhnk.nl.

Veilig wonen onder zee-
niveau is minder logisch 
dan je denkt

www.hhnk.nl/schouw

HHNK-advertentie_zwart.indd   1 26-09-13   12:04

Maandag 20 oktober 2014
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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 IN EEN NIEUW PAND!
NU OOK PRINTEN OP GROOT FORMAAT
Op diverse papiersoorten en canvas ✦ Snelle levering ✦ Scherpe prijzen

C O P Y  &  P R I N T

URMAPRINT
digitaal

✦ GEBOORTEKAARTJES
✦ HUWELIJKSKAARTEN
 
✦ ZAKELIJK DRUKWERK

Bekijk onze collectie: www.urmaprint.nl

Sterrenboschstraat 8,   1704 CN Heerhugowaard 

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

Elke dag 3 broden naar keuze voor maar € 5,95.

Roomboteramandelstaaf 
van  € 4,75 voor  € 3,50

Taairokjes  € 2,40 voor  € 1,95

Moorkoppen 3 + 1 GRATIS

Reclame voor zaterdag 11 oktober

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
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Loca (lokaal cabaret)!  
(Logo de noord draait door) zie vorig contact

Nog maar een paar weken dan staan wij voor u op de buhne bij zaal Bleeker. De kaartverkoop 
welke van start is gegaan verloopt goed, de zaterdag is reeds uitverkocht en ook voor de andere 
data raken de kaarten goed verkocht!
Als je nog geen kaarten hebt spoed je dan naar Attent Arno & Sylvia Groen om ze te kopen! Op = 
Op Ze kosten €12,50 per stuk. 
Op www.youtube.nl is onze uitnodiging te zien, zoek en kijk even op: De Noord Draait Door! In-
middels hebben wij ook met onze huisband Anna & The Drips geoefend en wordt het een echte 
De Noord Draait Door voorstelling!!!!
Wie spelen er mee: Ineke Hoogland, irma van Zelm, Ingrid Boots, John Dekker,  Joost Clercq, Dolf 
de Wit, Carola Keesom, Jack Vorstenbosch en Nico Beers. 
Onze DNDD band “Anna &  The Drips” bestaat uit: Anna Ursem, Luuk Beers, Lars Mooij, Jeroen de 
Wit, Fleur de Boer en Freek Jabroer. 
Gastrollen worden ingevuld door diverse bekende en onbekende Noordenders, wie?  
Kom maar kijken!!!

Geluid, licht en beeld: Kees Korver, Siep Groot en Cor Dekker Kap en grime:  Milou de Boer
Regie: Agnes Pennewaard en Gerard Clercq

We zien u op 5-7-8-9 november bij Bleeker. 
Tot zover Tot Loca

Nierstichting
BESTE NOORDENDERS,

De collecte van 14 tot en met 20 september 2014 in De Noord ten bate 
van de Nierstichting heeft  € 1085 opgebracht. 
Misschien dankzij het mooie weer maar in ieder geval een super 
opbrengst!!! Hiervoor willen wij alle collectanten bedanken voor 
hun inzet en tijd en ook alle gevers hartelijk dank. 
Namens de Nierstichting, Rina Bergisch (tel. 072-5740260). 
 

Lezing door  Carla Soonius Regioarcheoloog
Op 13 november om 20.00 uur wordt er is het kerkje van Veenhuizen een lezing gegeven door  
Carla Soonius Regioarcheoloog West-Friesland.
Het thema is Archeologie Westfrisiaweg: van verwachting tot opgraving
Entree is 5 euro.

Tweedehands Kinderkleding Beurs
De benedenverdieping in de bibliotheek van Heerhugowaard, Parelhof 1A,  staat  op zaterdag 11 
oktober in het teken van tweedehands kinderkleding. De verkopers hebben de kledingkast van 
hun kinderen opgeschoond en bieden mooi gedragen broekjes, shirtjes en nog veel meer goed 
uitziende kinderkleding aan in alle maten. Kom naar deze beurs en shop naar hartenlust tegen 
scherpe outletprijzen. 
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Inspiratie en verkoop
Kom dus kijken of er iets van uw gading bij zit. 
Alle kinderkleding die wordt verkocht is schoon, representatief en in uitstekende staat. 
De verkoop start om 11.00 uur en duurt tot 15.00 uur waar iedereen naar hartenlust kan shoppen 
en tegen outlet prijzen kinderkleding kan kopen.
De toegang is gratis. 
Er zijn ruim 20 aanbieders van tweedehands kinderkleding. De organisatie van deze outletmarkt 
is in handen van Bibliotheek Kennemerwaard en Anita van Waggendorff van Rijn van Fontaine 
Organisatie & Promotie.

Activiteit Heks & Kruid
Yvonne Vrijhof van Heks & Kruid verzorgt een leuke activiteit voor kinderen en ouders. Zij neemt 
verschillende kruiden mee, vertelt een ‘oud’ verhaal over de toepassingen. 
Een verhaal over hoe onze voorouders heel vroeger op hun manier aan duurzaamheid hebben 
gedaan. Kinderen en ouders kunnen kruiden ruiken en raden wat het is. Kinderen kunnen een 
talisman van kruiden maken. 
De activiteit is gratis.

Rode zomerjas kwijt     
                                                                                                          
Wie heeft mijn zomerjas gevonden?                                                                                                                                        
Kleur: rood (brique) en ongeveer maat 128.                                                                                             
Het is zo’n gladde stof en van het merk “name it”.                                                                           
Ik wil hem graag terug!!

Thijs Klaver                                                                                                                                                      
Tel: 5742566 

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

17 oktober 2014  17.30 uur maaltijd in het dorpshuis

31 oktober 2014  10.00 uur koffie drinken op de pastorie

14 november 2014 10.00 uur koffie drinken op de pastorie

Janet Wester     (5719382)
Tonnie Rozing  (5741684) 
Gea Klercq       (5715265) 
Tiny van Stralen
Riet Beers (5714705) 
Ria Boekel    (5719919)
Toos Mooij       (5710193) 
      
U bent van harte welkom!
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v Garage Co Borst BV v Co Borst Autoschade
v Co Borst Bedrijfswagens v C.B. Lease
v Airco Service v Piaggio LTV-dealer

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

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

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

Tevens verzorging van particuliere 

aangiftebiljetten

 
 

 

 

 

   

 

 

 
 

    Voor  sierhekwerk en kennelbouw op maat 

 

  Automatische Draai/Schuifpoorten voorzien 

       van intercom, camera, verlichting e.d. 

 

            Tevens voor uw paardenboxen, 

           hondenkennels & dierenverblijven 

 

    Middenweg 598  1704 BS  Heerhugowaard 

   072-5715927 fax 072-5721059 of  06-53716161 
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KBO Heerhugowaard Noord
Secretariaat: Middenweg 525  Tel: 072-5710193            

Met dit mooie gedicht willen wij de Winterfair onder uw aandacht 
brengen. Ook niet leden kunnen de KBO steunen door artikelen in 
te brengen. Hoort zegt het voort…….Winterfair  29/ 30 nov.  

WINTERFAIR
De Winterfair is niet meer ver
dus aan het breien en het haken
haal de pennen uit de kast 
om leuke  hebbedingetjes te maken

Ga de zolder op om te gaan zoeken
naar oude ballen of een piek of zo
waarvan u niet meer wist dat u ze had
dus die kunnen  naar de KBO 

Bent u goed in taarten bakken
ga dan lekker aan de slag
appel, slagroom of mon chou
maakt niet uit hoor, alles mag

Als de kraam weer goed gevuld is 
de erwtensoep en koffie klaar
wordt het vast weer heel gezellig
en weer net zo leuk als vorig jaar

Aan het eind het omgekeerde
een lege kraam en lege kopjes
dan is onze penningmeester
vast weer in zijn nopjes          

Nel Zuurbier 

Rijbewijskeuring.
Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun 
rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht op het spreekuur d.d. 13 oktober en 3 
november in Wijkcentrum de Horst, Van Eedenplein 5.

Tarief: € 35,00 voor de B/E keuring en € 52,50 voor chauffeurs met rijbewijs C/D/E.
Voor informatie en een afspraak belt u tijdens kantooruren naar het landelijke afsprakenbureau 
van Regelzorg Rijbewijskeuringen: 088 23 23 300. 
Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl. Schikt de datum u niet dan zijn er veelal andere 
mogelijkheden elders in de regio waaronder Obdam, Noord Scharwoude en Alkmaar.
Automobilisten die behoefte hebben aan een rijvaardigheidstraining kunnen zich opgeven via 
Regelzorg.
 Het verkeer is tenslotte toegenomen en de regelgeving uitgebreid.

Passiespelen 2015 Tegelen
Het lijdensverhaal, de passie van Jezus, krijgt een nieuwe dimensie, een diepe en menselijke 
tragedie vermengd met een Goddelijke triomf. Een gedramatiseerde weergave van de laatste 
dagen uit het leven van Jezus. 
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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

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

-Leuke
-Betaalbare
-Mode zaterdags gesloten
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De KBO stelt U in staat om op Zondag 31 mei a.s. tegen de gereduceerde prijs van 
€ 30,-- p.p. (inclusief koffie en vlaai) dit schouwspel bij te wonen.  
Bij voldoende deelname, bijvoorbeeld samen met het Centrum en ’t Kruis, is het mogelijk 
groepsvervoer te organiseren. 
Indien u hiervoor belangstelling heeft kunt u zich tot 14 oktober, met uw voorkeur voor groeps- 
op particulier vervoer, opgeven bij Richard de Vos. Tel. 5710966
Waarom zo vroeg opgeven?? Hoe eerder de kaarten besteld, hoe beter

JAARPROGRAMMA
21 oktober Hr.Pols met  boeiende verhalen over de douane
                aanvang: 19.30
17 november Wout Strootman, met muziek van Annie MG Schmidt
29/ 30 Nov.         Winterfair
16 december Kerstmiddag

Met vriendelijke groeten: Truus van den Berg

PLAYBACK SHOW 2014
De playbackshow en disco avond welke afgelopen zaterdag 4 oktober zijn gehouden waren weer 
een enorm succes!! Een volle zaal met publiek, de hele middag de meest uiteenlopende optredens 
en ‘s avonds als afsluiting een zeer drukbezochte disco! De volgende maar liefst 15 kandidaten 
hebben voor een spetterende playbackshow  gezorgd:

Groep 1 t/m 5:
1. Miel en Ross met “Dit is ons huis het giga konijnenhol “; Gezellig campinglied!
2. Sem, Fiene, Celina, Amber en Iris met “Sinterklaas wil dansen”; Heel enthousiast (3E PRIJS)
3. Bas, Rens, Maarten, Thijs, Jessica en Jasmijn met “Feest “; Dat was echt een feest (2E PRIJS)
4. Maud en Lau met “Calm after the storm “; Geweldige expressie! (1E PRIJS)
5. Stijn, Jip, Chiem, Mike en Mirthe met “Hoe “; Echte verliefdheid
6. Sjeel, Femke, Demi en Jentley met “Kus van Keet “; Sprankelend, kleding en haar hetzelfde!

Groep 6 t/m 8:
7. Marit en Patricia met “Can’t remember to forget you “; Zonder materialen en rustige kleding het 

publiek weten te boeien, dat is pas knap!
8. Sofie en Raphael met “Calm after the storm “; Goede show, goede playback
9. Anouk Duijn met “Roze gitaar”; Lef en origineel
10. Roos, Inde, Noa, Jamie, Dominique, Suzanne en Kaylee met “I will follow him “; De reden 

waarom de playbackshow wordt gehouden, wat een talent! (1E PRIJS)
11. Demi, Iris en Fenny met “een heel fout ventje “;  Heel goede en duidelijke playback
12. Jan Groot met “If I can dream”; Mooie show
13. Nadine, Kristie en Evie met “Bang bang “; Goede playback, hoge hakken en mooie expressie (2E PRIJS)
14. Jill en Mabel met “Louise “; Bewegingen passen goed bij de tekst, eigentijds! (3E PRIJS)
15. Jenny Zuurbier met “Hoy somos mas “; Playbacken in het Spaans, wauw!

Het is dit jaar weer een zeer spectaculaire playback show geworden met op het podium onder 
andere extreem hoge hakken, Sinterklaas met pieten, een spaanse dame, zwingende nonnen en 
een schitterende Elvis Presley imitatie! Wat een top show.

Wij willen de Jury nogmaals ontzettend bedanken voor hun inzet en natuurlijk DJ Bo voor de 
muzikale bijdrage, het was grandioos!
Tevens willen wij Sander Aafjes en Robbert Jongkind bedanken voor het maken van de prachtige 
foto´s! Foto´s zijn te zien op de website: www.heerhugowaarddenoord.nl

De Werkgroep Jeugd.
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• 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

TRIMSALON 
NOORD-END

Voor kleine en middenslag hondjes

UW TRIMSTER 
MARLIES BROERS

   
Veenhuizerweg 57
1704 DR Heerhugowaard - De Noord
tel. 06 - 13108895
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Nieuws van de Dorpsraad 
Beste inwoners van de Noord en Veenhuizen,

Op 3 juli heeft het nieuwe college het collegeprogramma 2014-2018 met als titel ‘Samen leven’
gepresenteerd.
Een belangrijk onderwerp in dit collegeprogramma is ‘Actief burgerschap’. 
Het college wenst een fundamenteel andere omgang met de bewoner(s) die aansluit bij de veran-
derende samenleving en een kritische kijk op de inzet van publieke middelen.

Het college wil de burgerparticipatie zoals deze was verklonken in het wijkgericht werken verbin-
den met de ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Het wijkgericht werken met de wijkpanels 
is de afgelopen jaren een motor geweest voor vele burgerinitiatieven en burgerparticipatie. Op 
die ervaringen en expertise wil het college voortbouwen, maar wel op een andere manier. Het 
college wil een Leefbaarheidsfonds Heerhugowaard oprichten, waaruit initiatieven uit de ge-
meenschap worden ondersteund, die bijdragen aan de doelen vanuit het sociaal domein (socia-
le stijging en sociale binding). Vanzelfsprekend kunnen ook door ons, als wijkpanel, ontwikkelde 
projecten, die passen binnen de criteria van het leefbaarheidsfonds, hieruit worden betaald.
 
De middelen voor het te vormen leefbaarheidsfonds komen vanuit de wijk- en klusbudgetten. 
Voor 2015 is in de bezuinigingstaakstelling een korting van 50% op de wijk- en klusbudgetten 
opgenomen.
Per 1 januari 2016 vervallen de wijk- en klusbudgetten en worden de middelen gebruikt voor 
het leefbaarheidsfonds.

Een en ander betekent wel dat het huidige convenant van onze wijkpanels per 1 september 2014 
is opgezegd. Voor alle duidelijkheid: de wijkpanels hebben in 2015 dus nog de beschikking 
over de helft van het huidige wijk- en klussenbudget, dat kan worden besteed volgens de 
huidige afspraken. Ook vanaf 2016 kunnen wijkpanels blijven bestaan, echter zonder direc-
te financiële steun van de gemeente.

Zoals jullie hierboven hebben gelezen gaat er dus ontzettend veel veranderen. Dinsdag 16 sep-
tember hebben wij een gesprek gehad met de gemeente en onze zorgen kenbaar gemaakt over 
de voortgang van o.a. de KinderVakantieSpelen en WerkGroep Jeugd. Aangezien de subsidies al 
jaren geleden zijn ingetrokken zijn deze stichtingen voor een groot deel afhankelijk van de pro-
jectgelden. Helaas kon de gemeente bij monde van Ben Schuijt (sectordirecteur Stadsbeheer) nog 
geen duidelijkheid verschaffen over de invulling van het Leefbaarheidsfonds, aangezien deze pas 
besproken wordt in het college eind oktober.

Al met al dus vrij heftig nieuws wat ons allemaal zal raken, direct of indirect.

Bij deze wil ik iedereen dan ook weer uitnodigen die ook dit jaar weer aanspraak wil maken 
op de projectgelden 2015, op onze jaarlijkse projectavond die gehouden zal worden op 
dinsdag 28 oktober  om 20.00 in de kantine van het Dorpshuis.
Waarschijnlijk zal dit de laatste projectavond zijn in deze vorm en het wachten is dan op het 
besluit van het college eind oktober.

Met vriendelijke groet,

Miranda Beers
Namens Dorpsraad / Wijkpanel de Noord - Veenhuizen
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NIEUWE MENUKAART 
IN NAJAARS SFEER

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

 ZONDAG 19 OKT. 
WHISKYPROEVERIJ “ MARITIEM”

VAREN, PROEVEN,MUZIEK!!!! 
 -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

VRIJDAG 24 OKT. 
MUSIC-DINNER MET CORACLE

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

 ZAT. 25 OKT. 
WORKSHOP BODHRAN 11.00 - 13.00 UUR
 EN WORKSHOP ZANG 14.00 - 16.00 UUR 

OLV ANNEMARIE DE BIE VAN FLING!!!!
 -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

 VRIJDAG 31 OKTOBER 
HALLOWEEN VIERING

    MET “THE OLD COW BAND”
 4-MANS FORMATIE VANUIT 

THE OLD TIME STRING BAND
 AANVANG 20.30 UUR, LOUNGE PUB, 

VERKLEEDT MAG
 -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

 ZONDAG 29 NOV. 
BOKBIERAVOND!!!!!!

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

DE KERST-INFORMATIE 
LIGT KLAAR

ALLE DAGEN OPEN VANAF 11.00 UUR
VERLAAT 4 OUDE NIEDORP, 

0226 421486

 WWW.THEIRISHCOTTAGE.NL 
INFO@THEIRISHCOTTAGE.NL

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

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

Internet: www.rhbeers.nl

kelders
kozijnen
verbouw

woningbouw
utiliteitsbouw
betonvloeren

Hét adres voor:
Hét adres voor:

woningbouw  kelders
utiliteitsbouw  kozijnen
Betonvloeren  verbouw  

Middenweg 494
1704 BM Heerhugowaard

Tel:072-5711254
Fax:072-5743170

Email: mail@rhbeers.nl
Internet: www.rhbers.nl
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Toneelvereniging Togido
Op  15 ,21 en 22 november om  20.00 uur speelt toneelvereniging 
Togido uit Veenhuizen het blijspel: een goed soldaat….. in dorpshuis 
´t Zwaantje.
Trees gaat een weekendje met haar 2 dochters en 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 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 gevraagd, zodat 
ze eens rustig kunnen praten. Het is erg slecht weer; vreselijke 
sneeuwstormen. Kort na aankomst vertelt Trees aan haar dochters 
dat ook Suzan werd uitgenodigd. 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. Daarna valt de bijziende buurman Daan binnen. Hij woont vijfhonderd meter 
verderop, was de hond aan het uitlaten, maar is door de sneeuwstorm de hond en de weg 
kwijtgespeeld. Trees en Daan blijken geen vreemden voor elkaar te zijn. En dan staat tante Suzan 
voor de deur...
De entree bedraagt 7,50 inclusief een kopje koffie of thee
Zoals u kunt lezen belooft het weer iets moois te worden, dus komt allen kijken op een van de 
uitvoeringen

Voor verder info: www.toneelgroeptogido.nl

De “Blik op de weg” in De Noord …( 6 okt. 2014)
Beste mensen,

Vanmorgen om 7.20 u. loop ik weer de ochtendlucht in, om van 
een heerlijke wandeling te genieten. Een blik op de thermometer 
geeft aan, dat het 13 graden is en het voelt zelfs een beetje zwoel 
aan.
Langs de huizen lopend, zie je de eerste lichten branden en som-
mige gezinnen zitten al aan het ontbijt. 
Het Annaplein loop ik over en zie de lichten bij Arno en Sylvia (fa. 
Attent!) al volop branden. Hier wordt gewerkt! 
Vandaag loop ik de noord-oost route, dus ga nu richting het Verlaat. Op de Middenweg ligt niet 
veel rommel. Zouden we het toch met elkaar schoner houden? We gaan er iedere keer weer voor!
Kinderen komen uit de tegengestelde richting. Ze bespreken vast de weekendverhalen voordat ze 
in de schoolbanken zitten.
Voor de A.C. de Graafweg gooi ik de eerste rommel in de gele afvalbak. Hij staat er niet voor niets 
en we zullen aan de gemeente laten merken, dat we er ook gebruik van maken!
Ik steek over, in twee keer, want de lichten zijn ingesteld op fietsers! Menigeen stuurt zijn fiets 
diagonaal over de weg en dat gaat veel sneller, maar houdt ook een risico in ...! 
Bij de Avia-pomp gaat de hand omhoog. Ze kennen me zo langzamerhand wel en “het werk” 
wordt ook daar gewaardeerd.
Dan het  witte bruggetje over. De kastanjeboom aldaar kleurt rood. Ik maak een foto ter herinne-
ring. Als je het hele jaar door fotografeert is dit een mooi moment.
Dan rechtsaf, bij de Irish Cottage, de Dorpsstraat in. Een jongen op z’n skelter rijdt me achterop. 
“Ga je naar school?”vraag ik. Hij roept “ja” en vervolgt, met de pet scheef op zijn bol, zijn weg. Dat 
had ik moeten fotograferen, maar hij is al bijna uit het zicht!
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Voor meer informatie: tel. 06 - 537 835 77

TE KOOP

• Hoekwoning.
• Perceeloppervlakte: 263 m2.
• Woonoppervlakte: 73 m2.

Heerhugowaard - Torenburgstraat 7
Vraagprijs e 143.500,- k.k.                                              
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In de verte zie ik, uit de nevel, het verkeer uit Middenmeer komen. Ook dat passeert op de één of 
andere manier Heerhugowaard.
Dan de Zuiderweg op en nu blaast de zuidooster wind me recht in het gezicht. Toch geeft dat een 
fris gevoel. Ik ben buiten!
De boer is zijn maïs aan het oogsten. Met twee voertuigen rijdt men over de akker. Een mooi ge-
zicht! Even verderop zie ik, dat ook de kool van het land is gehaald. De transportband staat nog op 
het veld, zo van “ik heb mijn werk gedaan”.
Ik steek opnieuw de A.C. de Graafweg over. Het is daar altijd even uitkijken!
Rechtsaf de Kerkweg op en zie, dat ze daar ook met nieuwbouw bezig zijn. Dat was geen overbo-
dige luxe, want het vorige had z’n tijd wel gehad!
Voor de rest is deze weg aardig verlaten. Een enkele auto rijdt voorbij en de sloten zijn geschoond. 
Het blik op de kant neem ik mee. Dat zat niet  bij de schoning inbegrepen!
Bij het kerkje neem ik even een versnapering: water en een lekkere vruchtenreep. Hoe heerlijk kan 
het leven zijn!
Langs de kant zie nog wat boterbloemen en ook het rode klaver is nog niet uitgeboeid. Ik neem 
een gevallen eikentak mee. Leuk voor in onze herfstmand.
Via de Veenhuizerweg naar de Harlingerstraat. Ook hier ligt nog het één en ander, maar niet veel, 
gelukkig.
Op de Middenweg begroet ik Edwin Groen. Nu zie ik pas goed de “afbraak” van het winkelpand. Er 
moet iets nieuws komen en Edwin wijst me op het spandoek, waarop het toekomstig idee te zien 
is. Een betere uitstraling voor De Noord, zo concluderen we en we nemen afscheid, op naar een 
lekker bakkie koffie!

·	   10 blikjes                                   
·	   11 drinkbakjes    
·	     5 plastic flesjes   
·	     4 pk. sigaretten     
·	     0 pk. shag    
·	     0 flessen!   
    
Met vriendelijke groet,
Gerrit van der Krol
De Ploeg 10
tel. 5726170
e-mail: der.van.krol@quicknet.nl
website: www.gerritvanderkrol.nl

Nieuws van hugo girls
Wat een lekker weer is het aldoor. Heerlijk weer om buiten te hand-
ballen maar we gaan toch de zaal weer in. Vanaf 25 oktober zal er 
weer in de sporthal worden gespeeld. Na de herstvakantie zal er 
daarom ook weer in de gymzaal en sporthal worden getraind. De 
trainingstijden zullen via de e-mail worden verspreid.

Iedereen succes en prettige wedstrijden gewenst met een lekker 
zonnetje.

Groeten van het bestuur
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Havenstraat 38 | 1736 KG Zijdewind
T 0226 - 421 221 | www.kolkmanzijdewind.nl

17&18 oktober
Hoge korting op:
* KLEDING * SCHOENEN * 
ACCESSOIRES * ONDERDELEN

Kom, Kijk en Profiteer!

NEN *

G
m
G Zijdewind
manzijdewind.nl

INDIAN SUMMER SALE!

Kolkman-AdvA4-Indian.indd   1 24-08-14   22:49
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HOOFDSPONSORS Transportbedrijf Piet Oudeman
   Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg

JEUGDSPONSOR Kalanchoëkwekerij Slijkerman

ONZE JARIGEN
Miranda Beers  10-okt
Isa Zuurbier  12-okt
Sarita Wijnker  13-okt
Pien van den Berg  14-okt
Marit Stoop  15-okt
Yara de Vries  16-okt
Charelle Oudeman 20-okt
Afra Appelman  20-okt
Lisan Reus  21-okt
Sofie Kavelaar  22-okt

Shirtsponsors
Ook dit seizoen hebben alle teams weer prachtige gesponsorde shirts. Hieronder staan alle teams 
met de sponsors.

F1  Aannemersbedrijf R. Blankendaal
  Reinigings- & straalbedrijf Stef Kuilboer BV www.stefkuilboer.nl
E2  Snoek motoren
E1  Loonbedrijf Veldman               www.loonbedrijfveldman.nl
D2  Partycentrum Bleeker       www.caferestaurantbleeker.nl
  Trainingsjasjes: SMP
D1  KWS
C2  SHW                         www.straalbedrijfhollandwest.nl
C1  Hugo’s vrienden
B3  Autoservice Bakker -    www.autoservicebakker.nl
B2  Attent Arno en Silvia Groen
B1  Autowaard
A1  Timmerbedrijf Snel
Dames 3 Snack & Eethuis Hugo              www.snackeethuishugo.nl
Dames 2 Kwekerij A. Bakker en Zn. B.V.
Dames 1 Loonbedr. en machineverhuur Danenberg      www.loonbedrijfdanenberg.nl
  Transportbedrijf Piet Oudeman                        www.pietoudemantransport.nl
Recr 1  Groentekwekerij Ursem-Zuurbier
  Stukadoorsbedrijf Overtoom
Recr 2  Loonbedrijf Danenberg
Recr 3  Loonbedrijf Veldman                                       www.loonbedrijfveldman.nl

We gaan weer keezen!
Nu de herfst zo langzaam maar zeker de kop opsteekt, wordt het weer tijd om de keezborden te-
voorschijn te halen. We gaan dit seizoen drie  keer keezen. Voor de agenda of de kalender:

vrijdag 31 oktober gaan we herfstkeezen
vrijdag 6 februari gaan we winterkeezen
vrijdag 27 maart gaan we lentekeezen

Net als voorgaande jaren is iedereen welkom in ’t Rondeel. Aanvang is 20.00 uur. Meer informatie 
volgt nog, maar hou deze avonden alvast vrij!

Nel, Irma en Jella
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gerja
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Schoonmaken Rondeel
De volgende teams van Hugo Girls zijn aan de beurt om het Rondeel schoon te maken. 

6/10-8/10 Recreanten 3  14/10 - 16/10  dames 1  3/11 -    6/11  dames 2

De sleutel is bij P. Jaspers , Rozenhoutstraat 4, tel: 072 5711729

UITSLAGEN HUGO GIRLS
22 september-28 september
D.T.S. ‘48 DS1 Hugo Girls DS1  26 - 15
Tornado DS3 Hugo Girls DS2  19 - 11
Hollandia T DS2 Hugo Girls DS3  17 - 11
Kleine Sluis DA1 Hugo Girls DA1  15 - 21
Hugo Girls DB2 Lacom ‘91 DB1#  7 - 17
Spartanen DB2 Hugo Girls DB3  6 - 11
Hugo Girls DC1 Berdos DC1  13 - 12
DSS DC1  Hugo Girls DC2  6 - 9
Hugo Girls D2 Westfriezen D2  7 - 15
D.S.O. GE2 Hugo Girls E1  5 - 6
Hugo Girls E2 Hollandia T E2  5 - 0
Hugo Girls DR3 Meervogels’60 DR1 4 - 10
D.E.S. DR1 Hugo Girls DR1  2 - 14

2 oktober – 5 oktober 
Hugo Girls DS2 H.V.S. DS1  21 - 8
KSV DS2  Hugo Girls DS3  11 - 19
Hugo Girls DA1 V.Z.V. DA2#  21 - 22
Hugo Girls DB1# H.V.S. DB1  17 - 14
KSV DB1  Hugo Girls DB2  12 - 9
Hugo Girls DB3 VTC/VOC DB1  13 - 11
Westfriezen DC3 Hugo Girls DC1  12 - 16
Vrone DC1 Hugo Girls DC2  12 - 7
Hugo Girls D1# D.W.O.W. D1  11 - 6
Quick D1 Hugo Girls D2  6 - 13
Hugo Girls E1 Schagen E2  11 - 1
Hugo Girls E2 S.C. Dynamo E1  4 - 6
hugo Girls F1# C.S.V. F1#  11 - 3
Victoria O DR5 Hugo Girls DR2  15 - 11

Zondag 28 sept 2014  DTS 1 – Hugo Girls 1
Op een mooie na zomerdag richting Westwoud vol goede plannen en uitgewerkte strategieën 
want we willen nu wel weer eens winnen. Dat een zware dobber zou worden stond boven kijf 
want DTS is een goede ploeg.
De eerste helft werd er goed verdedigd en ging het redelijk gelijk op. Van beide kanten mooie 
aanvallen en afstand schoten, maar ook mooie reddingen van beide keepers. Bij ons wel veel bal-
len op pal en lat of net er naast maar er lagen kansen! Een kleine dip bij Hugo Girls, van 5 minuten 
werd meteen afgestraft door DTS en konden zij met een 11-6 voorsprong de rust in gaan.
Na de rust het veld op met een duidelijke opdracht: doorgaan zoals de 1 helft en proberen weer 
dichter bij te komen. Daar kwam niet veel van terecht. DTS ging meteen een schepje erboven 
op, met 2 cirkels spelen en Hugo Girls was het even kwijt. De stand liep snel op naar een grotere 
voorsprong voor DTS. Hugo Girls kreeg wel weer vat op de wedstrijd maar kon het gat niet meer 
dichtgooien en de eindstand was 26-11 in het voordeel van DTS. 
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De scheidrechter heeft ons bedankt voor een mooie pot handbal, hij heeft in ieder geval een leu-
ke middag gehad. Wij een  tuk minder maar hebben een beter gevoel overgehouden dan vorige 
week en groeien elke wedstrijd.
Volgende week KSV thuis als laatste buitenwedstrijd. Kom en moedig ons aan we hebben het nodig!

Dames 1 

PROGRAMMA ZATERDAG 11 OKTOBER T/M VRIJDAG 17 OKTOBER (VELD    
                      AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANVANG VERTREK RES.SH.
DAMES 1   VRIJ        
DAMES 2 12-okt Kleine Sluis DS2-HG DS2 Annapaulowna 13:00 11.30 ------
DAMES 3 11-okt HG DS3-Kleine Sluis DS1 De Noord 19:00 18.30 ------
A 1 12-okt D.E.S. DA1-HG DA1 St Maarten 13:45 12.45 ------
B 1   VRIJ        
B 2 12-okt HG DB2-Hollandia T DB1 De Noord 13:00 12.30 ------
B 3 12-okt Sporting Andijk DB1-HG DB3 Andijk 14.50 13.45 ------
C 1 12-okt HG DC1-Meervogels’60 DC1 De Noord 11:00 10.30 ------
C 2 12-okt HG DC2-DSS DC1 De Noord 10:00 9.30 ------
D 1 11-okt Lacom ‘91 D1-HG D1 Lacom’91 17:30 16.45 ------
D 2  11-okt HG D2-Vido D3 De Noord 13:00 12.30 ------
E1 11-okt Z.A.P. E2-HG E1 Breezand 10:00 9.00 Res.sh.
E2 11-okt S.S.V. E1-HG E2 S.S.V. 10:00 9.00 ------
F1 11-okt Tornado F1-HG F1 HHW 11:30 10.45 ------
RECR. 1 13-okt HG DR1-S.C. Dynamo DR2 De Noord 19:30 19.00 ------
RECR. 2  VRIJ        
RECR. 3  VRIJ        
      
WIJZIGING: Zon 12 okt: Andijk B1 - B3 om 14.50 uur (ipv 14.25 uur)    
 Zon 12 okt: Kleine Sluis B1 - B1 verplaatst naar 8 okt     
 Zon 12 okt: B2- Hoillandia T B1 om 13.00 uur (ipv 12.00 uur)    
 
PROGRAMMA ZATERDAG 18 OKTOBER T/M VRIJDAG 24 OKTOBER (VELD)     
          AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANVANG VERTREK RES.SH.
DAMES 1   VRIJ        
DAMES 2   VRIJ        
DAMES 3 18-okt Lacom ‘91 DS3-HG DS3 Lacom’91 19:30 18.45 ------
A 1   VRIJ        
B 1   VRIJ        
B 2   VRIJ        
B 3 19-okt Koedijk B1 - HG B3 Koedijk 11.00 10.00  
C 1   VRIJ        
C 2   VRIJ        
D 1   VRIJ        
D 2  18-okt VZV D2 - HG D1 t Veld 10.00 09.15 RES.SH.
E1   VRIJ        
E2   VRIJ        
F1   VRIJ        
RECR. 1 22-okt Geel Zwart DR4-HG DR1 t Zand 19:30 18.30 ------
RECR. 2 22-okt Geel Zwart DR3-HG DR2 t Zand 19:30 18.30 ------
RECR. 3 20-okt HG DR3-Lacom ‘91 DR1 De Noord 19:30 19.00 ------
      
WIJZIGING: Zat 18 okt: VZV D2 - D1 om 10.00 uur (ipv 6 sept)     
 Zon 19 okt: Koedijk B1 - B3 om 11.00 uur (ipv 7 sept)       
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Buffetdiensten Hugo Girls in het rondeel

Datum   
11 okt 12.15 uur tot 14.30 uur 18.15 uur tot 20.45 uur
 Mariska Ursem  Sarita Wijnker
  
12 okt 9.15 uur tot 11.30 uur 11.30 uur tot 13.45 uur
 Floor Snel en Britt Stoop Janine Oudeman  en Alicia Koch
  
13 okt 18.45 uur tot 21.30 uur 
 Susan Duijn 
  
20 okt 18.45 uur tot 21.30 uur 
 Esther Vlaar 

Dit zijn de laatste buffetdiensten voor   het rondeel dit najaar
Het gebeurt regelmatig dat men onderling ruilt.
Prima, maar laat het mij even weten!!

Gr Annet kroon

Scheidsrechterschema

TEAM DATUM WEDSTRIJD AANVANG SCHEIDRECHTER
D 2  11-okt HG D2-Vido D3 13:00 ?
DAMES 3 11-okt HG DS3-Kleine Sluis DS1 19:00 Monique Oudeman
C 2 12-okt HG DC2-DSS DC1 10:00 Romy Snoek
C 1 12-okt HG DC1-Meervogels’60 DC1 11:00 Astrid Snel
B 2 12-okt HG DB2-Hollandia T DB1 13:00  
RECR. 1 13-okt HG DR1-S.C. Dynamo DR2 19:30 Joyce Hey-in ‘t Veld-Pascal Hey
RECR. 3 20-okt HG DR3-Lacom ‘91 DR1 19:30 Karin Oudeman

Activiteitenkalender 
Mini handbal middagen in het Zijveld in ’t Veld
Aanvang 14.00

8 oktober
19 november
11 februari
11 maart
15 april
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Beste vrienden, 

Zoals gebruikelijk starten wij het seizoen met de jaarvergadering, 
Deze staat gepland voor VRIJDAG 24 OKTOBER om 20.30 in het 
dorpshuis.
Noteer de datum alvast in uw agenda dan hopen wij u te zien.
Rond 10 oktober ontvangt u  de uitnodiging met de agenda voor 
de jaarvergadering. 
Tot 24 oktober. 

Astrid Snel , Hugo’s vrienden

Hugo Boys seizoen 2014-2015 
Van de bestuurstafel
De nieuwe kantinecommissie is inmiddels van start gegaan.  
Aan alle commissies is gevraagd om de vergaderdata etc te mailen 
naar dorpshuis@hugoboys.nl   
Voor vragen over huur van een ruimte in het Dorphuis etc is het beste 
om even te mailen met bovenstaand adres. Jose Wolkers is degene 
die als contactpersoon voor de verhuur optreedt.  
De overige leden van de kantinecommssie zijn Erik Kruijer (financiën), 
Alex Overtoom (inkoop), Ineke Hoogland (planning vrijwilligers), Gerrit 
Zuurbier (technische zaken), Annet Dekker (algemene zaken) en Karin Dekker (schoonmaak en 
bijvullen voorraden).

In tegenstelling tot eerdere berichten zal de contributie-inning begin november plaatsvinden. 
De bedragen zijn niet veranderd t.o.v. het afgelopen seizoen. 
De bedragen zijn als volgt:

Seniorleden  € 155,00 
Dames   € 155,00 
A junioren  € 110,00 
B junioren  € 100,00 
C junioren  € 95,00 
D pup   € 85,00 
E pup   € 80,00 
F pup   € 75,00 
Mini’s/kabouters  € 55,00 
Futsal   € 150,00 
Steunende leden  € 35,00

Bovengenoemde bedragen zijn exclusief waskosten (HB1,2 en 3) en de bijdragen aan de boetes 
van de KNVB (HB1 en HB2).

Voor de jongste jeugd (de mini’s/kabouters) zijn inmiddels speciale doeltjes aangeschaft met dank 
aan Hugo’s Vrienden. Zij spelen hun wedstrijden op kleine veldjes op het trainingsveld. De doeltjes 
zijn elders uit het land opgehaald door Bleeker Transport waarvoor onze dank. Wij wensen onze 
jongste jeugd veel succes toe in de competitie.

Resultaten  
Het seizoen van Hugo Boys 1 verloopt tot dusverre teleurstellend. De laatste 2 wedstrijden werden 
allebei verloren. Uit 5 gespeelde wedstrijden werden in totaal 4 punten behaald. We rekenen op 
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betere tijden en op 3 punten in de komende thuiswedstrijd tegen het eveneens laaggeklasseerde 
Wiron.

Hugo Boys 2 kent daarentegen een prima start van het seizoen. Uit 5 gespeelde wedstrijden werden 
12 punten behaald en dat betekent een gedeelde koppositie voor de mannen van coach Cees Ursem. 

Hugo Boys 3 was afgelopen zondag vrij en won de week ervoor ruim van Succes. De wedstrijd van 
HB4 werd uitgesteld. Hugo Boys 5 won ruim van Vios W en staat aan de kop in hun klasse. Hugo 
Boys 6 verloor afgelopen zondag met ruime cijfers.

De dames wonnen afgelopen zondag uit tegen ZAP. Er werd met 1-3 gewonnen. Onder leiding 
van de nieuwe trainer Tim Admiraal beginnen de punten binnen te komen.

De A junioren zijn nog steeds ongeslagen. Zowel in de competitie als in de beker werd er nog niet 
verloren. De laatste 2 weken werden zowel Koedijk als Con Zelo met een ruime nederlaag naar 
huis gestuurd. Er wordt goed gevoetbald door de mannen van Cees Teunissen en dat biedt veel 
mogelijkheden voor in de toekomst. 

Vanaf deze plaats allemaal weer veel plezier gewenst op en rond de velden.
Klaas Oudeman 

voorzitter

Dorpshuis / Hugo Boys
Zaterdag  11 oktober    Zaterdag 18 oktober

Hugo- Boys
9.30  uur   Hans
13.00 uur  Ruud

Zondag  19  oktober
Hugo-Boys
9.45  uur  Laura 
13.00 uur  Annet / Carin
Leden:  Jeroen Stoop / Vincent Markus

Maandag  20 oktober  
tafeltennis

Dinsdag  21 oktober
Kbo
seniorengym

Woensdag  22 oktober
Revas

Donderdag  23 oktober
Training Hugo- Boys

Vrijdag  24 oktober                                                                                              
koersbal
jaar vergadering Hugo’s vrienden

Hugo-Boys
9.30  uur  Walther
13.00 uur  Carla

Zondag  12 oktober
Hugo-Boys
9.45 uur  Liesbeth
13.00 uur  Tini  -- leden:  
Kilian Groot/ Iep Stam / Derek Ursem

Maandag   13 oktober
Tafeltennis  Puinhoop 
Voetbal tweedaagse Martijn Meerdink
 
Dinsdag  14 okt
Voetbal tweedaagse  Martijn Meerdink 
Kbo   --- Senioren gym 
 
Woensdag   15  oktober
Revas

Donderdag    16  oktober
Training Hugo- Boys

Vrijdag  17  oktober
Koersbal 
Informatie avond terreindienst medewerkers
Maaltijd van de NOC
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Hugo Boys Senioren
          
WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS  ZONDAG  12 oktober 2014     
Terreindienst:  Mark Klompstra        
 
wedstr. Omschrijving   aanv.  vertr. Scheidsrechter 
39605 Hugo-Boys 1  Wiron 1  14:00  A. Hussaarts   
42428 Hugo-Boys 2  ZAP 3 10:45 10:00 H.J. Jacobs   
123712 Hugo-Boys 4  ZAP 5  10:45 10:00 G. Vinke   
         
 
WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS  ZONDAG  19 oktober 2014     
Terreindienst:  M. v.d. Vliet, John Beers        
 
wedstr. Omschrijving   aanv.  vertr. Scheidsrechter
0 vrij Hugo-Boys 1       
0 vrij Hugo-Boys 2       
123706 Hugo-Boys 3  Victoria O 3  10:45 10:00 A. Strijbis   
127659 SRC 6 Hugo-Boys 4  14:00 13:00   
122006 SVW 27 10 Hugo-Boys 5  11:00 10:00   
127978 Hugo-Boys 6  Koedijk 11  14:00 13:15 Henk Kroon   
128767 Hollandia T A 1  Hugo-Boys A 1  11:30    
115375 Hugo-Boys VR 1  Flevo VR 1 14:00 13:15 Wim Overtoom 

  
WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS  ZONDAG  26 oktober 2014     
Terreindienst:  Ton Dekker        
 
wedstr. Omschrijving   aanv.  vertr. Scheidsrechter  
39968 VZV 1  Hugo-Boys 1  14:00  R.van Aanholt  
42863 Sporting Andijk 2 Hugo-Boys 2  11:00 9:45 G.J. Haakman  
122506 JVC 3 Hugo-Boys 3  10:00 9:00   
123708 Hugo-Boys 4  Con Zelo 3  10:45 10:00 Marcel Numan  
123696 Hugo-Boys 5  HSV 5  10:45 10:00 Jan de Wit   
122363 LSVV 7  Hugo-Boys 6  12:30 11:30   
128886 Hugo-Boys A 1  Alcmaria Victrix A1  10:45  Willem Wester  
115485 Kleine Sluis VR 1  Hugo-Boys VR 1  14:00 13:00   
         
 
Siem Hand tel. 5740761         
 

Pupil van de Week 
Pupil van de week voor deze wedstrijd:

12 Oktober  
Hugo Boys 1 - Wiron  1

is
Joppe Leumens

12:45 uur aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen.
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Hugo Boys Jeugd
         
Competitiewedstrijden Hugo Boys Jeugd 2014-2015      
   
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd Zaterdag, Oktober 11, 2014   
Terreindienst ‘s ochtends: -      
Terreindienst ‘s middags: -      

wedstr. Omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrechter 
- Hugo Boys B1 - Vrij        
- Hugo Boys C1 - Vrij        
66418 Hugo Boys D1 - Con Zelo D1 11:00 10:15 Marcel Numan
- Hugo Boys E1 - Vrij        
- Hugo Boys E2 - Vrij        
- Hugo Boys F1 - Vrij        
- Hugo Boys MP1 - Vrij        
- Hugo Boys MP2 - Vrij        
 
        
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd       Zaterdag, Oktober 18, 2014   
Terreindienst ‘s ochtends: Richard Groot     
Terreindienst ‘s middags: Marco Borst
      
wedstr. Omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrechter 
77809 Hugo Boys B1 - WMC B1 14:00 13:00 NNB  
144662 Hugo Boys C1 - BOL C1 14:00 13:15 NNB  
68985 Nieuwe Niedorp D2 - Hugo Boys D1 10:00 9:00 -  
- Hugo Boys E1 - Vrij        
105763 Hugo Boys E2 - VZV E2 11:00 10:30 Adri/ Sandra/ Frank 
87942 Hugo Boys F1 - Succes F1 11:00 10:30 Frits/Marco  
101289 Schagen MP1 - Hugo Boys MP1 9:00 8:15 -  
84118 Hugo Boys MP2 - Foresters de MP3 11:00 10:30 Erik  
 

Hou goed de website en het bord in de gaten ivm gewijzigde wedstrijden!
      

www.hugoboys.nl
 
       

Hugo Boys-jeugdcommissie
Het voetbalseizoen 2014-201 is nu enkele weken onderweg. De bekerwedstrijden zijn afgerond 
en de eerste competitiepunten zijn gepakt. Van het hoofdbestuur heeft u al vernomen wat de 
stand van zaken bij de seniorenteams is. Velen zie je denken: “het is leuk dat er bij het eerste penal-
ty’s worden gemist, maar hoe gaat het met de nieuwe mini’s”. Anderen zeggen: “Gelukkig doen de 
dames het redelijk, maar wat dacht je van de B1”. Zodoende heeft de jeugdcommissie gemeend u 
op de hoogte te brengen van de stand van zaken bij de jeugdteams.

De A1 bijvoorbeeld speelde afgelopen week de wedstrijd tegen Koedijk A1. De wedstrijd werd  
overtuigend met 3-1 gewonnen. Goed combinatievoetbal luidde deze overwinning in. Eerder re-
gen de mannen van Cees Teunissen DTS A1 en Kwiek ’78 A1 al aan de “zegekar”. Zij staan met 
9 uit 3 gedeeld eerste met Always Forward A2. De aankomende twee weken worden er derby’s 
afgewikkeld. Eerst de thuiswedstrijd tegen Con Zelo (zondag 5 oktober a.s. om 10.45), twee weken 
daarna de uitwedstrijd tegen middenmotor Hollandia T A1.
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Ook de B1 heeft de smaak te pakken. Werden de eerste twee wedstrijden nog nipt verloren van 
titelkandidaten De Zouaven B3 en Reiger Boys B3, werd afgelopen zaterdag een klinkende  11-3 
overwinning behaald op SVW ’27 B4. Onder de bezielende leiding van Richard Blankendaal en 
Dick Stoop staan de strijders op een welverdiende 6e plaats. Aankomende weken kan tegen KGB 
en WMC de weg naar boven worden ingeslagen.

De C1 heeft het zowel in de beker als in de eerste wedstrijden van de competitie heel erg lastig gehad. 
Na een goed eindresultaat van vorig jaar, van zowel de C1 als de D1, is besloten de heren in de 2e klasse 
te plaatsen. Enkele weken is het in die klasse geprobeerd. Mede door het verschil in leeftijd en ervaring 
tussen de verschillende teams, is gebleken dat de 2e klasse toch een trapje te hoog op de ladder is ge-
weest. Afgelopen week is in overleg met de trainer/coach en de KNVB besloten de C1 terug te plaatsen 
naar de 3e klasse. De heren van Joey Beers zullen in hun eerste wedstrijd (weer) aan mogen treden te-
gen buurtgenoot LSVV. Laten we hopen dat de heren van de C1 vanaf hun eerste competitiewedstrijd 
bij de top mee zullen gaan draaien. In ieder geval heel succes bij de hernieuwde seizoensstart.

Bij de D1 is het eveneens lastig. Niet omdat zij te laag zijn ingedeeld, maar door een zeer omvangrijk 
elftal. In verband met de verplichte leeftijdscategorieën bij de jeugd van de KNVB, ontkwam de D1  
niet aan een groot elftal. De mannen van Giel Borst zijn de competitie wel redelijk goed begonnen. 
Werd aanvankelijk nog nipt verloren van Kolping Boys, resulteerden de twee volgende wedstrijden 
in 4 punten. Na een knappe 3-4 zege op FC Den Helder, werd een 1-1 gelijkspel behaald tegen buur-
man SVW ’27. Aankomend weekend (11 oktober a.s.)  haalt de D1 zijn wedstrijd in tegen Con Zelo D1.

De E1 voetbalt nu nog stabiel in de middenmoot. Zij staan, met nog maar één wedstrijd te hebben 
gespeeld, al op de 5e plaats. Vanaf de vijfde plek zullen zij binnenkort zowel LSVV als koploper 
VIOS-W gaan bestrijden. De toppers van John Peeters en Rik Bleeker kennende, hebben zij de 
koppositie na die wedstrijden al weer in het vizier.

De E2 is ontketend uit de startblokken gekomen. In de eerste wedstrijd werd slechts een magere 4-0 
overwinning behaald. U zult denken:  “4-0 winnen, is dat mager??” Nou zeker. In de twee opvolgende 
potjes wisten de schutters van het team van Sandra Vendel maar liefst 39 keer het (goede) net te vin-
den. Droop eerst Winkel E3, na een 22-1 nederlaag, met de staart tussen de benen af; kon ook later 
een tas vol met punten en goals meegenomen worden uit Langedijk. LSVV E8 werd met 1-17 afge-
droogd. Inmiddels staat de E2 dan ook stijf bovenaan. Als jullie deze vaart erin houden, dan hebben 
jullie rond de winterstop al een doelpuntje of 100 gemaakt. Dat wordt een prestatie van jewelste. 

De F1 moest afgelopen weekeinde zijn meerdere erkennen in Grashoppers F1. Hun wedstrijd bij 
Hugo Boys werd met 3-1 verloren. Een week eerder bleek ook VZV iets te sterk. Een nipte neder-
laag van 6-4 betekende dat het behaalde puntentotaal op 3 bleef steken. De eerste wedstrijd van 
de F1 werd namelijk overtuigend met 5-0 gewonnen van JVC F3. Zet em op de komende weken!!!

Hugo Boys heeft dit jaar voor de jongste jeugd mini-/kaboutervoetbal georganiseerd. Op het trai-
ningsveld zijn twee velden opgesteld. Door Hugo’s Vrienden zijn gelden beschikbaar gesteld om 
bijpassende goals aan te schaffen. Hiervoor zijn wij Hugo’s Vrienden zeer veel dank verschuldigd. 
Niet alleen Hugo’s Vrienden zijn we hierin dank verschuldigd. Ook Transportbedrijf Bleeker heeft 
haar steentje bij willen dragen. Zij hebben de (4) doeltjes kosteloos op willen halen in het oosten 
des lands. Vanaf deze plek, zowel Hugo’s Vrienden als Pé Bleeker, onze hartelijke dank.

Sommigen van u hebben de mini’s misschien al eens zien lopen. Het gaat om mannetjes van 5 
á 6 jaar oud. Onder leiding van Erik Beers, Ruud Tesselaar en vele andere ouders, gaan zij iedere 
zaterdag de wei in. 
Het is erg mooi om te zien, hoe de spelvreugde bij de kleine mannetjes aanwezig is. Ik raad jullie 
allen aan eens bij de mannen te gaan kijken. Het is een waar doelpuntenfestijn. 

Tijdens de wedstrijd worden de teams in tweeën verdeeld en wordt er, indien mogelijk, gelijk-
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tijdig en zonder keeper op twee veldjes gespeeld. Met de eerste wedstrijd van de Mini’s 1 tegen 
Strandvogels werd gelijk een 13-17 overwinning behaald. Nadien bleek VVS ’46 iets te sterk. Tegen 
Medemblik konden de handen gelukkig weer in de lucht. Deze triller aan het IJsselmeer eindigde 
in een 11-12 overwinning voor de kereltjes uit De Noord.

Bij de Mini’s 2 gaat het soortgelijk. Ook daar werd één wedstrijd met een verlies afgesloten. FC Uit-
geest bleek iets verder in de ontwikkeling. Tegen ZTS werd dat de week erna gewoon weer rechtge-
zet. Met een 10-23 overwinning, kon uit (het verre) Zaandam, worden huiswaarts worden gekeerd. 

Nu de (na)zomer zijn einde lijkt te hebben gevonden en de herfst steeds meer zijn intrede doet, 
is de kans op afgelastingen groter. Twijfel je of het doorgaat? Kijk goed op internet of teletekst of 
bel anders je coach. Mochten de velden voor het trainen niet bespeelbaar zijn, dan kan er altijd 
uitgeweken worden naar de handbalvelden. Kom dus ook met slecht weer altijd naar de training 
en neem ander schoeisel mee.

Voor de kleinste jeugd zal worden bezien of en wanneer de gymzaal beschikbaar is. Hieromtrent 
worden de spelers en coaches op korte termijn ingelicht. Hiermee bent u weer op de hoogte ge-
bracht van het wel een wee van de jeugd van Hugo Boys. Namens de jeugdcommissie wens ik u 
alvast herfstvakantie toe.

Sportieve groet,  Wouter Ursem
      
  

Van de Sponsorcommissie
Nieuwe Borden Sponsor
Casparus Bouw-& vastgoed management
Vanaf het moment dat het bouwma-
nagement is beëindigd en de architect 
en aannemer vertrokken zijn, staat de 
opdrachtgever voor de opdracht het 
beheer en onderhoud in goede banen 
te leiden. Tijdig en gericht onderhoud 
voorkomt herstelwerkzaamheden en is 
het behoud van het complex. Casparus 
biedt de perfecte oplossing voor bedrij-
ven en instellingen die het beheer van 
gebouwen niet als hun kernactiviteit 
zien maar dit wel als professionals willen 
aanpakken. 

Gebouwen, gebouw gebonden installaties, terreinontwikkelingen zijn duurzame investeringen. 
De bouw van een nieuw pand of de verbouwing van een bestaand pand geeft opdrachtgevers 
hoofdbrekens. Kosten worden wel gebudgetteerd maar vaak niet gecontroleerd. Aan het einde 
van de rit blijken kosten overschreden, de oplevering te laat en het resultaat voldoet niet aan 
de verwachting. Casparus werkzaamheden zijn steeds gericht op bouwmanagement in het alge-
meen of onderdelen zoals projectorganisatie, projectbeheersing, voortgangsrapportage en het 
opstellen van bouwdocumenten. Kijk voor meer informatie op; www.casparusbv.nl

Raad de minuut
Hugo Boys -  Hollandia T.   1-2     Winnaar raad de minuut; Thomas Kunst.

Willem Zwagerman, Alex Overtoom, Koen de Koning, Mariët Ursem, Giel Borst en Melvin Tesselaar. 
De sponsorcommissie; sponsorcommissie@hugoboys.nl    
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RICHTLIJNEN VOOR KOPIJ ‘Contact’ 
- Aanleveradres(mail): redactiecontactdenoord@gmail.com. 
- Gegarandeerd geaccepteerde bestandstypen: txt, doc, docx, jpg, xlsx en pdf. Alle overige 

bestandstypen worden niet gegarandeerd. 
- Bij het onderwerp de naam van de betreffende vereniging of instelling vermelden. 
- U kunt te allen tijde een briefje inleveren op het redactie-adres: Groote Geldebosch 48 te 

Heerhugowaard-de Noord of even bellen met de redactie 072- 57 15 332. 
- Uiterste inleverTIJD is 19.00. Na dit tijdstip aangeleverde kopij zal in de daarop volgende uitgave 

worden gepubliceerd. Contact verschijnt, met uitzondering van de zomervakantieperiode en 
mogelijk de kerstperiode, in de ON-even weken. 

- De redactie zal na ontvangst van de per e-mail aangeleverde kopij een automatisch bericht aan 
de afzender toezenden met als onderwerp de datum van plaatsing. 

- Het aanleveren van advertenties via redactiecontactdenoord@gmail.com of contacthhw@gerja.nl
- Per vereniging, instelling, organisatie of andere instantie, is het gewenst de kopij via één e-mail 

adres aan te leveren. Op deze manier heeft de betreffende instelling grip op de juiste volgorde 
en bovendien kan de redactie makkelijker terugkoppelen bij vragen of opmerkingen.

- Logo’s dient men eenmalig in bezit te stellen van de redactie of van Gerja in een 4X4 cm formaat 
(bij voorkeur jpeg). Het logo zal blijvend gebruikt worden. De kopij alleen als tekst aanleveren, 
zonder logo. Eventuele bijlagen (bijvoorbeeld foto’s) apart bijvoegen in de eerder genoemde 
bestandstypen, met in de tekst vermeld welke bijlage / bestandsnaam op welke plaats ingevoegd 
dient te worden.

- Er zijn extra kosten verbonden aan het laten publiceren van meerdere foto’s of van kleurenfoto’s. 
- De opmaak van het Contact en uw kopij wordt geheel door Gerja verzorgd. Neem contact op 

met de redactie indien u uw opmaak gepubliceerd wilt zien. 
- Kopij zonder (herleidbare) afzender zal niet worden gepubliceerd.
-  Indien u een evenement op de agenda wilt laten plaatsen, dan kunt u dit kenbaar maken via een 

apart verzoek aan de redactie per e-mail. 

Advertentietarieven (zwart/wit): 1/1 pag € 42,50
    1/2 pag € 24,50
    1/4 pag € 15,00
    1/6 pag € 11,25 (personeelsadvertentie) 

Personeel(zwar t/wit):  1/6 pag € 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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ALGEMENE INFORMATIE
Kopij voor deze pagina? 
Mail Redactiecontactdenoord@gmail.com of bel Angèl Mooij 072-5715332
Voor een klachtenmelding bij de gemeente over wegen, riolering, verlichting, 
plantsoen en reiniging, kunt u bellen met:  072 – 5714072
Algemeen nummer van de politie is:   0900 – 8844  (Bij spoed 1 1 2 ) 
Telefoonnummer Huisartsenpost Alkmaar:  072 – 5180618
Telefoonnummer regionale Spoedapotheek:  072 -  5673000
Telefoonnummer Dierenambulance:  072 – 5150085
Red een dier:  1 44 (ook voor zwerfdieren)

Begrafenis vereniging St. Tekla
Uitvaartleidster  Mevr.Gerda Roozendaal   0226-422110
  b.g.g. 06-51039032

of Dhr. Bart Beemsterboer    0226- 422525
  b.g.g. 06-13574993

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

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

 

HOU DE STRAAT SCHOON!
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TE KOOP: BOUWKAVEL “DE GROET” WARMENHUIZEN
- Bouwkavel 1250 m2 (25x50 meter) = kavel B1 = De Groet 5
- 3 km van dorpskern Warmenhuizen
- In agrarisch gebied nabij Geestmerambacht
- 3 bouwkavels in totaal: A1, A2 en B1 (B2 is bewoond)
- Bedrijf aan huis is toegestaan
- Buren aan beide zijde van de kavel

Voor meer informatie: 
zie Funda - Bouwgrond Warmenhuizen - de Groet

Makelaar WLTM:
Ton Bakker, tel. 088-4111888 of 06-10272771

25-09-14 12:20Bouwgrond te koop: De Groet 1749 VW Warmenhuizen - Foto's [funda]

Pagina 1 van 1http://www.funda.nl/koop/warmenhuizen/bouwgrond-48836632-de-groet/fotos/

Home > Koopwoningen > Noord-Holland > Warmenhuizen > Landelijk gebied Warmenhuizen < Ga terug naar zoekresultaat

Overzicht  Omschrijving  Kenmerken  Foto's  Maandlasten  Kaart & buurt »Kaart & buurt »

Contact:Contact: WLTM - Telefoon - E-mail - Meer...

VerkoopmakelaarVerkoopmakelaar

Reageer op deze bouwgrondReageer op deze bouwgrond

Plan een bezichtigingPlan een bezichtiging

Download brochureDownload brochure  (PDF)

Doorsturen of delen

Printvriendelijke versie

Routeplanner

Meld een fout

Over funda | Contact | Adverteren | Vacatures | funda desk | funda mobiel | Help

© 2000-2014 Funda Real Estate B.V. Gebruiksvoorwaarden | Privacybeleid | Cookiebeleid

WLTMWLTM
Telefoon - E-mail

De GroetDe Groet
1749 VW Warmenhuizen

! 235.000! 235.000 k.k.    Maandlasten berekenen

BewarenBewaren  VolgVolg
wijzigingenwijzigingen

Notitie toevoegen

Foto'sFoto's (2) Zie ook:Zie ook: Kadastrale kaart

Vergroten

Bewaren  |  Volgen  |  Notitie   

 Huis plaatsen  NVM makelaars  Mijn fundaWoningaanbod

Account aanmaken |  Inloggen | English

Te koop 
30 m geplastificeerd gaas, 

1 m hoog met 20 palen 
van ca. 1,25 m. 

Af te halen voor € 50,-

bij Tiny Smit, 
Laanderweg 6 

(tel 0226 421438)
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Daar plukt ú de vruchten van!

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


