
PB 1

Agenda
27 juni 2014 19:30 Heilig Hart feest
29 juni 2014 YoungSeven, Katholieke jongerendag
6 juli 2014 Humulus Lupulus sport en speldag ism 40 jaar Puinhoop United
14 juli 2014 Contact: laatste inleverdag kopij voor vakantie
18 juli 2014 Contact: laatste Contact voor de vakantie
11 augustus 2014 t/m 14 augustus 2014: Kindervakantiespelen
25 augustus 2014 Contact: laatste inleverdag kopij voor 1e Contact na vakantie
29 augustus 2014 Contact: eerste Contact na de vakantie
30 augustus 2014 38e  editie Noordender Volksspelen
1 september 2014 KBO: fietstocht
2 september 2014 KBO: gymochtend voortaan op dinsdag
8 september 2014 KBO: vakantieverhalen Quiz en bingo
17 september 2014 t/m 22 September 2014 Lourdesreis
21 oktober 2014 KBO: verhalen over de douane. Hr. Pols
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
17 november 2014 KBO: Wout Strootman, met muziek van Annie MG Smit
16 december 2014 KBO: kerstmiddag met Harmonie

Vrijdag 20 juni 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 30 JUNI 2014 vóór 19.00 
uur 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 18 juli 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.
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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

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 12 juni op  het 
secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.
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In juni  is de groep van mevrouw van  Marijke Morsink aan  de beurt om de kerk op orde te maken. 

Bloemengroep:
In juni wordt de kerk versierd door Lies Oudeman en Ali Overtoom

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: Heilig Hartfeest.

God is liefde. God is de grootst denkbare liefde. 
God is de ondenkbare liefde. 
Van iets dat ondenkbaar is, kun je niets verzinnen. 
Het ondenkbare is zelfs niet groot of klein. Hooguit eindeloos. 
Maar ook dat is maar een woord. 
Gods liefde kan - met andere woorden, of zonder woorden? - enkel ‘zijn’. 
Die liefde zou van zichzelf kunnen zeggen: Ik ben die is. Zoiets. Liefde is. 

Het is verleidelijk iets van Gods liefde te willen hebben, een sprankeltje maar. 
Maar het zou een vergissing zijn dat te denken, die liefde te kennen. 
Je kan ze alleen leven. En doen.  
Met je handen en met  je hart kun je ze verstaan en aanreiken. 
Onpeilbaar wijd, eindeloos ver, grondeloos diep.  
Enkel God kan het weten en haar kennen. 
Maar ik word wel bemind. En zelfs zo …. Grenzeloos. 

Wie de liefde ontmoet, ontmoet God. Wie liefde ontvangt, ontvangt God. 
Het vraagt moed om een leven van liefde te leiden; de wereld nodigt er niet toe uit. 
Liefde beweegt altijd. Van God naar de mens, van de mens naar God,  
van de ene mens naar de andere. 
Als liefdeloosheid een troebele poel is, is liefde een heldere altijd stromende beek. 

Naar M. Van Mierlo

UIT DE PAROCHIE –  “Gastvrij en inspirerend in Gods naam” –  14 juni 2014.

Ibiza was fantastisch! Een mooi eiland met prachtig mooi weer. En het huwelijksfeest dat we daar 
vierden, van Stefan Slijkerman en Jenny de Wit, was ook heel bijzonder. Wat hebben we het leuk 
gehad; wat hebben we genoten. Stefan en Jenny: nogmaals van harte gefeliciteerd!

Alweer hebben enkele parochianen de respectabele leeftijd van 80 jaar bereikt: Reinier van 
Schagen en Nel Rinkel – Danenberg. En de komende dagen zal Afra Ruijter – Bakkum ook 80 jaar 
worden en mevrouw Goedhart – Groot zelfs 90 jaar. Zij ontvangen allemaal een attentie van de 
parochie. Al deze jarigen: van harte gefeliciteerd. Ook Jan Way gefeliciteerd. Hij werd 65 jaar.

Ik heb gehoord dat de Pinksterviering een mooie viering was en dat er ook vrij veel mensen waren. 
Goed om te horen.



4 5

Op 22 juni zal Liduine Thorn, justitiepastor in o.a. Amerswiel, voorgaan in onze kerk. Enkele 
parochianen kennen haar goed, omdat zij als vrijwilligers de kerkdiensten in Amerswiel bezoeken.

De Vormselwerkgroep is al weer van start gegaan met de voorbereidingen voor het nieuwe 
seizoen. 
Er zijn twee nieuwe werkgroepleden: Jesper Beers en Stefan Brink. Geweldig dat zij de groep willen 
versterken. Paula Bijpost heeft afscheid genomen van de groep. Paula: bedankt voor je enorme 
inzet de afgelopen jaren.

Ook een lid van het Parochiebestuur (die nu Heilig Hartraad heet), Maaike Bakker is gestopt. Ze 
is verhuisd en werkt vaak in de avonden, dus dat was voor haar helaas niet meer te combineren. 
Gelukkig wil ze nog wel het Kinderkoor blijven begeleiden op de piano. Maaike: ook jij enorm 
bedankt voor je inzet.
Afgelopen week hadden we de laatste Parochiebestuur- en Parochievergadering van dit seizoen. 
Er is in beide groepen dringend behoefte aan meer mensen. We hopen in het nieuwe seizoen dan 
ook wat “groter” van start te gaan.

Op 27 juni is het Heilig Hartfeest. Daarvoor bent u ALLEMAAL van harte uitgenodigd. Ik weet nog 
niet precies wat het programma is, maar waarschijnlijk vind u elders in Contact daarover meer.

Data om te onthouden:
27 juni – Heilig Hartfeest
3 juli – Viering van Meeleven
17 t/m 22 september – Lourdesreis.

Hartelijke groeten, 
Marion Bleeker – Burger

WEEKEINDE 21 EN 22 JUNI
Hoogfeest van het heilig Sacrament
Eerste lezing uit Deuterononomium 8 , 2-3.14b-16a( Blijf denken aan de tocht van veertig jaar door 
de woestijn, toen God aan Israel het manna te eten gaf )
Evangelie uit Johannes 6, 51-58( Jezus is het levende brood. Zijn vlees is echt voedsel en zijn bloed 
is echte drank)

ZONDAG 22 JUNI
10.00 uur
Woord- en communieviering met zang van de  Cantorij. Voorganger is  Liduine Thorn, ze is justitie 
pastor.
Gebedsintenties voor: Piet  Overtoom en Emma overtoom-Groenland en overleden familieleden,
Theo Groot en overleden familie Groot-de Goede,overleden ouders Poel-Huiberts, Siemen Borst 
en zegen over zijn gezin en geef ons moed verder te gaan, Piet Beers en familie, overleden ouders 
van Schagen-de Moel Aris en Jan, Jaap en Gina Beers overleden ouders en zegen over de kinderen 
en kleinkinderen, Cees Goedhart en zegen over zijn gezin, Marie Wester-Kruier en Willem Wester 
en allen die hen dierbaar waren, Adrianus Overtoom en Catharina Overtoom-Oudhuis en om 
zegen over hun gezin,Jan Veldman en zegen over zijn gezin.
Lector: Marga van Langen. Misdienaars:Jan Groot en Timo Plak. Koster: Gon Meester.

VRIJDAG 27 JUNI
19.30 uur
Heilig hart viering met Marion Bleeker-Burger en zang van het ritmisch koor
Lector: Bert Bijvoet. Misdienaars: Jochem Blankendaal en Maud Berkhout Koster?
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WEEKEINDE 28 EN 29 JUNI
Dertiende zondag door het jaar
Eerste lezing uit de Handelingen van de apostelen 12, 1-11( Petrus wordt in de gevangenis 
geworpen; een engel van de heer komt hem bevrijden)
Evangelie uit Matteüs 16, 13-19( Simon Petrus belijdt zijn geloof in Jezus en wordt door Hem 
aangesteld tot steenrots van de kerk.

ZONDAG 29 JUNI
10.00 uur
Eucharistieviering met zang van het ritmisch koor. Voorganger is Gerard Weel.
Gebedsintenties voor: in liefdevolle herinnering Berry, Piet Dekker en zegen over zijn gezin, Cok 
Borst, Luc en Ria vasn Gastel-Tesselaar, Jan Beers en zegen over zijn gezin, Antonius  Aloysius 
Molenaar en Gerharda Petronella Molenaar-Goedhart en overleden familie Molenaar Goedhart, 
Cor Borst en Ria Borst-Groot , in liefdevolle herinnering Jaap Pronk, Jan en Sjanet en overleden 
familie, overleden ouders van Schagen-Schuit en kinderen en Wilhelmus Groot,overleden familie 
Jong-Schilder, Henk en Geertje, Nol, Mary en Bert van Woerkom
Lector:Joke van der Voort. Misdienaars:Pascalle Beers en Roy Tesselaar.
Koster;Ria Danenberg.

MAANDAG 30 JUNI
15.15 UUR
 Kinderkerk voor  de bovenbouw

WOENSDAG 2 JULI 
12.00 uur
Kinderkerk voor de onderbouw

DONDERDAG 3 JULI
19.30 UUR
Viering van meeleven met zang van de Cantory. Voorgangers zijn Marion Bleeker-Burger en Nel 
Zuurbier.
Gebedsintenties voor: Jan Beers en zegen over zijn gezin, in liefdevolle herinnering Berry,Piet 
Dekker en zegen over zijn gezin, Nol van Woerkom, Henk Borst, 
in liefdevolle herinnering Jan en Ria en overleden ouders Berkhout en Borst, Cok Borst, in liefdevolle 
herinnering Marie Molenaar-Spaansen en overleden familie,
in liefdevolle herinnering Wim Oudeman en Tiny Oudeman-Beers,Sander Borst en zegen over zijn 
gezin, in liefdevolle herinnering Dennis Overtoom Nelly van Veen en overleden ouders Overtoom-
Groen, Alex Weel, Jan Korver, Theo Groot en overleden familie Groot- de Goede, Marco Ursem, Luc 
van Gastel en Ria van Gastel-Tesselaar,
in liefdevolle herinnering Marcella, Siemon van Langen en Catharina van Langen-Borst en Aad 
en zegen over de familie,Toon en Annie Spaansen-Borst,Tiny Veldman-Overtoom en overleden 
ouders Veldman-Overtoom, Siemen Borst en zegen over zijn gezin en geef ons moed om verder 
te gaan, Alie Idema van Diepen,in dierbare en dankbare herinnering aan onze lieve ouders Jaap 
Stam en Truus Stam-Overtoom, in liefdevolle herinnering familie Jan Oudeman-Groot en zegen 
over zijn gezin en kleinkinderen,in liefdevolle herinnering Andre Veldman en om zegen over zijn 
gezin,Theo en Annie Hoogland-Bleeker,, in liefdevolle herinnering Jaap Pronk, Jan en Sjanet en 
overleden familie, Emiel de Knegt,in liefdevolle herinnering Piet Korver en zijn dochter Helma,Bets 
Danenberg-Stoop,Trien Koomen en overleden familie, Cees Verwer en Tiny Verwer-Veldman, 
Johannes Verwer en Alida Verwer-Ursem,Pe Wester en Gerrit Schaafsma en zegen over hun gezin,in 
liefdevolle herinnering Jan en de familie Oudeman-Groot, Henk en Trien Groot-Groot en zegen 
over hun gezin,Jan Veldman en zegen over zijn gezin,Chris Dekker, Will, Nelly en om zegen over 
allen die ons dierbaar zijn,Riet Oudeman-Beers en om zegen over haar gezin, Nic Commandeur en 
zegen over zin kinderen en kleinkinderen, In liefdevolle herinnering Anita Oudeman-Muileboom, 
Nic Klaver en Ineke en zegen over hun gezin.
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WEEKEINDE 5 en 6 juli
Veertiende zondag door het jaar
Eerste lezing uit  de profeet Zacharia 9, 9-10 (De messiaanse koning zal een deemoedige 
vredesvorst zijn)
Evangelie uit Matteüs 11, 25-30 Jezus prijst zijn Vader en roept allen tot zich die uitgeput en onder 
lasten gebukt gaan)

ZONDAG 6 JULI
Woord- en communieviering met zang van het Oekraïens ensemble Garmoniya. Voorganger is 
Toon Jorink
Gebedsintenties voor: Truus van Stralen-Overtoom en zegen over haar gezin, Adrianus Overtoom 
en Catharina Overtoom- Oudhuis en zegen over hun gezin, Simon Stam en familie, Kees Zuurbier 
en zegen over zijn gezin, Jan Zuurbier en zegen over zijn gezin, in liefdevolle herinnering Jan en 
en de familie Oudeman-Groot, Piet Plak.
Lector: ? Misdienaars: Ermioni en Petros Tsiamparlis.Koster:Peter Danenberg.

Rooster kerken Waarland,’t Veld en Nieuwe Niedorp

t Veld
Zaterdag 21 juni om 19.00 uur eucharistieviering met pastoor van der Linden 
Zaterdag 28 juni om 19.00 uur woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en zang 
van interamvo
Zaterdag 5 juli 0m 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van het 
gemengd koor.

Waarland
Zaterdag 21 juni om 19.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en zang 
van het Oekraïense ensemble Garmoniya
Zaterdag 28 juni om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink  en zang van het 
ritmisch koor.
Zondag 6 juli 0m 10.00 uur Woord- en communieviering met Theo Vertelman en zang van de 
vrienden van het Gregoriaans

Niedorp
Zondag 22 juni om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink
Zondag 29 juni om 10.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en zang van 
het gemengd koor.
Zaterdag 5 juli om 19.00 uur Woord- en communieviering met Theo Vertelman  en zang van het 
Oekraïense ensemble Garmoniya

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

Secretariaat in de  zomer
In de maanden Juli en augustus zal het secretariaat alleen op donderdag open zijn van 9.30 uur 
tot 11.00 uur

Punten uit de parochievergadering van 11 juni
De misdienaars zijn  uit geweest en ze hebben daar erg van genoten, vererop leest u een verslagje
De Heilig hart raad en de parochievergadering houden op 10 september een bezinningsdag.
Maaike Bakker stopt in het parochiebestuur, en Paula Bijpost stopt bij de vormselwerkgroep 
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Kleine Kinderkerk voor de onderbouw
Op woensdag  4 juni  was er weer kinderkerk, ik had deze keer niet het gebruikelijke bordje kinderkerk 
mee, maar een mooi groot blad die Christy had gemaakt, waar had ik zelf kinderkerk opgezet.
Er gingen 8 kinderen met me mee, er was voor de kinderen van de eerste communie een picknick 
en daarom waren er 2 kinderen minder.
Deze keer kwam Anouk me helpen en ook dochter Jill kwam om half een gezellig meedoen en 
meehelpen.
De datum viel precies tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren, dus een mooie aanleiding om deze 
verhalen te vertellen.
Het zijn best wel moeilijke verhalen en daarom  heb ik het verhaal uit de kijkbijbel vertelt, het 
is voor de kleinere kinderen prettiger om te luisteren en te kijken. De platen zijn niet heel mooi, 
maar ze kunnen zich er wel een beter beeld van vormen als ze ook plaatjes kunnen kijken. Na het 
verhaal hebben we over Hemelvaart en Pinksteren nagepraat, de wind en het vuur vonden ze toch 
wel spectaculair. Dat kwam goed uit, want ik had een blad voor ze met allemaal vlammen erop en 
daar mochten ze een molentje van maken. Toen het molentje klaar was mochten ze erin blazen  en 
zo kwam de molen in beweging. We hopen dat hun geloof ook zo in beweging komt.
De kinderen die hun molentje al af hadd4en, mochten nog een kleurplaat kleuren met wind, vuur 
en een duif van de vrede.
Zoals altijd hebben we aan het eind een kaarsje in de kerk opgestoken en samen een lied gezongen.
Wat een feest toen de kinderen naar buiten ging, want ook de wind buiten zette hun molen in 
beweging.

De volgende kinderkerk is op woensdag 2 juli 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 
Marion Danenberg, Anouk Pronk en Gerda Zuurbier

Grote Kinderkerk voor de bovenbouw
Op donderdag 5 juni stond ik weer met het bordje grote kinderkerk bij school. 
Ik had op school een briefje opgehangen dat de kinderkerk was verschoven van 2 juni naar 5 
juni en misschien helpt dit wel, want deze keer kwamen er weer enkele nieuwe kinderen bij de 
kinderkerk kijken en zo zaten we met een groepje van 10 kinderen.
Ook voor deze groep had ik het verhaal van Hemelvaart en na dit verhaal hadden we het gehad 
over Jezus, die naar de hemel ging, dat lijkt wel een beetje opvliegen. Daarom hebben de kinderen 
allemaal een vogel gevouwen en hebben we een wedstrijd gedaan, welke vogel het verste kon 
vliegen. Er was een kind die geen vogel maar een vliegtuigje had gevouwen en die kwam vanzelf 
het verste.
Daarna hebben we het verhaal van Pinksteren gelezen, er waren enkele kinderen die graag wilde 
voorlezen en dit heb ik uitgeprobeerd, maar het is dan toch moeilijk om de aandacht vast te 
houden Sommige  kinderen snapte daarom niets van het verhaal, daarom heb ik het verhaal in 
mijn eigen woorden navertelt.
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Ja de wind van Pinksteren zet iets in beweging en daarom heb ik ook met deze groep een molentje 
gemaakt. In de Pinksterviering heeft pater Jan Molenaar het heel mooi uitgelegd.
Als je de molen met zijn kop goed in de wind zet, dan doet de wind zijn werk goed en komt de 
molen in beweging en ook wij komen dan in beweging.
Deze groep vond het ook schitterend dat de molen zo mooi in beweging kwam, ze gingen ze 
uitproberen, door er hard mee te lopen en dan draaide hij prachtig. 
Nadat we de molens hadden uitgeprobeerd hebben we in de kerk een kaars aangestoken en een 
lied gezongen. Ik hoop dat er iets van het verhaal bij hun blijft hangen.
Toen ik met Pinksteren in de kerk was, vroeg ik aan een misdienaar die ook in de kinderkerk was 
geweest, of ze nu begreep waarom we een molentje gingen maken en dat snapte ze precies na de 
uitleg van de priester. 
Het was weer een drukke, maar toch een goede kinderkerk en ik hoop dat er de volgende keer 
weer zoveel animo is, want dat is dan de laatste kinderkerk voor de vakantie.

De volgende kinderkerk is op maandag 30 juni

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 op een grote opkomst.

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

telefoonnummer: 072-5740952

Het MOV heeft biertafels.
Heeft u een feestje, BBQ, en te weinig zitplaatsen.

Het MOV heeft biertafels.

Voor informatie kunt u zich wenden tot:
G.Klercq

Middenweg 460 D
Heerhugowaard
tel:072-5715265

Uitje van de Misdienaars op 11 juni
Op woensdag 11 juni zijn we met de misdienaars naar De Geus geweest. Daar zijn ze flink aan 
het schieten, klimmen en bowlen geweest. Ze hebben bergen patat gegeten en liters limonade 
gedronken.
Hier volgen hun bevindingen:

Jill: Ik vond het echt een hele leuke dag. Het leukst was het klimmen.
Jochem: Het was een heel leuk. Het leukst was survivelen.
Pascalle: He was een gezellige dag en het leukst vond ik het klimmen.
Petros: Ik vond het leuk en er waren goede instructeurs, vooral Bart.
Roy: Ik vond het erg mieters.
Jan: Het was ultra leuk. Ik heb geschoten met een buks en handpistool. En geklommen en gebow-
led, en de machine waar de gerolde ballen uitkomen begon te roken en het was heel leuk.
Timo: In één woord: Fantastisch.
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Kirstin: Ik heb mijn angst overwonnen met klimmen en ik vond het echt fantastisch
Maud: Het was heel erg leuk. Het survivelen was wel het moeilijkst.

U ziet het, de kinderen hebben erg genoten van dit uitje. Ze hebben het ook echt verdiend na een 
jaar lang misdienen bij veel vieringen.
U wordt allen bedankt voor de geldelijke bijdrage in het mandje als ze achter in de kerk staan na 
de vieringen.

Anna en Marga

Wake up!!! together (jongerengroep 16+) 
Dit keer zijn we met een wat kleinere 
groep samengekomen op de jongeren-
zolder van het Julianaklooster in Heiloo 
- ten eerste vanwege Moederdag en ten 
tweede vanwege een tentamenweek na 
het weekend - maar het was er niet min-
der gezellig door! Na de inlooptijd met 
koffie en broodjes togen we met drie 
volgeladen auto’s naar de Bijbelse tuin 
in Hoofddorp. Na wat wegomleidingen 
kwamen we uiteindelijk allemaal aan op 
de plaats van bestemming. Daar bleek 
dat we te maken hadden met échte 
doorzetters, want de regen stroomde 
uit de lucht, maar niemand liet zich er-
door tegenhouden, wat uiteindelijk 
werd beloond met het doorbreken van 
de – inmiddels zeer welkome - zon! In de 

Bijbelse tuin staan beelden van Karel Gomes, waarin hij zijn persoonlijke verbondenheid met de 
verhalen uit de Bijbel heeft verwerkt. Van tevoren bekeken we een interview met hem, waarin hij 
daarover op indrukwekkende wijze vertelt. We hebben enkele uren in deze bijzondere tuin door-
gebracht en o.a. kennisgemaakt met Eva, de vrouw van Lot, Maria, een engel, Jezus, Abraham en 
Isaac, de verloren zoon en zijn vader, Franciscus en de wolf, Christoforus, Suzanna, Ruth, Jakob en 
de ‘engel’, Job, Joachim en Anna, en tot besluit een beeldengroep van de heilige familie. Op het 
laatst koos iedereen een beeld uit waarmee hij zich verbonden voelde en ging daarmee samen op 
de foto. Dat leverde mooie foto’s en verhalen op, waaruit blijkt dat de bijbelse figuren ook vandaag 
de dag nog in staat zijn jongeren aan te spreken.
“ Ik ben voor het beeld van Suzanna gegaan, omdat ik het verhaal toepasbaar vind op mijn leven. 
Wanneer er eindelijk weer iets is om heerlijk van te kunnen genieten, wordt het gedwarsboomd, 
afgepakt... door een sterfgeval, of door gevoelens die het andere gelukkige gevoel dwarsbomen. 
Genieten is er dan soms gewoon niet bij, en erg lastig... Probeer van het leven te genieten door de 
kleine dingen, maar wat als ze verpest worden door grotere...”
(... dan is het fijn als er iemand is die voor je opkomt!)
Aan het eind van de middag reden we terug naar Heiloo, waar we hongerig en dorstig aanvielen 
op koffie, thee, frisdrank, koek, resterende krentenbollen, chips, kaas en appels; ondertussen ge-
nietend van spelletjes. In de tussentijd werd Chinees gehaald. Zo sloten we de laatste Wake up!!! 
together bijeenkomst van dit seizoen sfeervol af met een gezamenlijke maaltijd en een dankgebed.
Een deel van de groep zien we zondag 22 juni terug bij de kennismakingsmiddag van de Taizéreis-
groep van aankomende zomer. De rest moet nog even geduld hebben tot de tweede zondag in 
november, wanneer de nieuwe serie Wake up!!! together bijeenkomsten weer van start gaat! Tot 
dan?!

Karin Blaauw
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Op reis in het Land van Geloven
De laatste cursusbijeenkomst zit 
er alweer op!
Op zaterdag 7 juni startten we 
om 10 uur de laatste excursiedag 
van de cursus met koffie en ge-
bak in boekhandel Het Kruispunt, 
naast de Johannes de Doperkerk 
in Hoofddorp. Het was stralend 
weer; zozeer dat zelfs zonnehoed 
en parasol werden meegedragen 
vanwege de zon. Pastoor Kees van 
Lent nam ons mee naar het plein 
voor de kerk en vertelde enthou-
siast over het bijzondere mozaïek 
dat daar is gelegd. Daarna hebben 

we een rondleiding gedaan langs de vele mooie, betekenisvolle beelden van Karel Gomes in de 
Bijbelse tuin, achter de kerk. Aan het eind van de rondleiding koos iedereen persoonlijk een beeld 
uit dat hem/haar bijzonder aansprak om mee op de foto te gaan. De ochtend was om voor we er 
erg in hadden en toen was het alweer tijd om verder te rijden naar De Stal op de Kaag. Een mooie 
plek om voor het laatst met de cursusgroep samen te zijn en het jaar gezellig en toch ook inhou-
delijk mooi af te sluiten. Het is maar één dag, maar het voelt eigenlijk een beetje alsof je een paar 
dagen op vakantie bent geweest.
Nu nog de certificaatuitreiking op 18 juni, waarvan ik weet dat het altijd een bijzondere avond 
wordt en dan zit het cursusjaar er alweer op. Aan het begin denkt iedereen: “Een heel jaar!”, maar 
aan het einde vindt iedereen het altijd weer omgevlogen.

Karin Blaauw

Go Outdoor

 
Go Outdoor 
een weekend kamperen als afsluiting van  -alweer het tweede! - 
seizoen van Hi5spirit 
 
 

Tijdens de twee dagen van Go Outdoor was het heerlijk weer! Joke Tesselaar had op zaterdag 31 mei 
al vroeg haar caravan neergezet op camping De Kolibrie in Warmenhuizen. Zo hadden we meteen 
een keukentje tot onze beschikking; handig! Om 15.00 uur waren alle (9) jongeren er en kon worden 
begonnen met het opzetten van de tentjes. We hadden een mooi veld ter beschikking gekregen en 
het liep als een trein! Nicole Gieling ontpopte zich als een ervaren kampeerster! Voortvarend en 
adequaat hielp ze iedereen die vragen had. Nog geen uur later stonden er zes tenten en was de 
indeling naar ieders tevredenheid geregeld. Tijd voor wat drinken, want het was hééét en daarna 
lekker volleyballen.  
Tijdens een leuk kennismakingsspel werd al snel lief en leed met elkaar gedeeld. Dat gaf blijk van 
vertrouwen in elkaar en zorgde voor een supergoede sfeer. We moesten de gesprekken zelfs 
onderbreken, want het eten was klaar. Daarna natuurlijk afwassen: spullen onder de arm, 
theedoeken mee, óp naar het toiletgebouw. Geen enkel probleem en alles weer schoon terug!  

 
’s Avonds werd het thema geloof, hoop en liefde 
geïntroduceerd door Karin Blaauw. Samen maakten 
we een mindmap van symbolen. Het leverde veel op: 
Geloof  Bijbel, kerk, Paus, G/C, boom, vrienden, 
omarming, Paus, lam, hosti, ezel. Hoop  Jezus, vis, 
duif, wit, rots. Liefde  wijnbeker, aureool, hart, rood, 
Merci chocolade, bankje voor geliefden ... Aansluitend 
maakte elke jongere een prachtig glasmozaïek van één 
van deze symbolen. (Voor alle foto’s zie 
www.hi5spirit.nl) 
 

 
Later op de avond werd het nog even spannend met een spelletje “Weerwolven”, waarna iedereen 
moe en voldaan zijn of haar tentje opzocht. Lekker slapen? Nou, niet meteen, maar rond 01.00 uur 
was het rustig in de tenten . 
Mieke Johnson en Karin Blaauw (begeleiding) kwamen ’s ochtends vroeg met warme broodjes, eitjes 
en thee! Héérlijk en snel op! Toen werd het tijd voor de jongeren om de slaap uit de ogen te wassen 
en lekker actief (en fanatiek ) een potje te voetballen. Na vervolgens het spel “Beperkte keuze” te 
hebben gespeeld was het tijd voor een stukje bezinning.  
Lekker zittend in een kring op het gras begonnen we met een paar minuten stilte om jezelf te openen 
voor God. We lazen een Bijbeltekst over geloof, hoop en liefde, met aansluitend enkele vragen ter 
overweging. Daarna werd in kleine groepjes over één van de vragen nog even doorgepraat. 
Toen was het alweer tijd om af te sluiten. Het nieuwe jaarprogramma van Hi5spirit werd uitgedeeld 
en iedereen kreeg een cadeautje als afscheid: een hartvormig doosje (liefde), een kaarsje erin (hoop) 
en een klein houten kruisje met bijbehorende tekst (geloof). Een mooie afsluiting van het seizoen! 
Het programma voor het nieuwe seizoen staat inmiddels op de website: www.hi5spirit.nl Het is 
voor alle jongeren van 12 t/m 16 jaar. Als je lid wordt (€25), kun je het hele seizoen gratis met alle 
activiteiten meedoen en ben je verzekerd van een heel jaar vol leuke activiteiten en veel 
gezelligheid! Je kunt je ook opgeven voor ‘losse’ activiteiten. Dan betaal je een bijdrage per 
activiteit. Opgeven doe je via www.hi5spirit.nl Wij wensen iedereen een hele fijne zomer toe! 
 
De stuurgroep van Hi5spirit 

een weekend kamperen als afsluiting van -alweer het tweede! -
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Tijdens de twee dagen van Go Outdoor was het heerlijk weer! Joke 
Tesselaar had op zaterdag 31 mei al vroeg haar caravan neergezet 
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van de tentjes. We hadden een mooi veld ter beschikking gekre-
gen en het liep als een trein! Nicole Gieling ontpopte zich als een 
ervaren kampeerster! Voortvarend en adequaat hielp ze iedereen 
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reool, hart, rood, Merci chocolade, bankje voor geliefden ... Aansluitend maakte elke jongere een 
prachtig glasmozaïek van één van deze symbolen. (Voor alle foto’s zie www.hi5spirit.nl)
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Later op de avond werd het nog even spannend 
met een spelletje “Weerwolven”, waarna ieder-
een moe en voldaan zijn of haar tentje opzocht. 
Lekker slapen? Nou, niet meteen, maar rond 
01.00 uur was het rustig in de tenten .
Mieke Johnson en Karin Blaauw (begeleiding) 
kwamen ’s ochtends vroeg met warme broodjes, 
eitjes en thee! Héérlijk en snel op! Toen werd het 
tijd voor de jongeren om de slaap uit de ogen te 
wassen en lekker actief (en fanatiek ) een potje 
te voetballen. Na vervolgens het spel “Beperkte 
keuze” te hebben gespeeld was het tijd voor een 
stukje bezinning.

Lekker zittend in een kring op het gras begonnen we met een paar minuten stilte om jezelf te ope-
nen voor God. We lazen een Bijbeltekst over geloof, hoop en liefde, met aansluitend enkele vragen 
ter overweging. Daarna werd in kleine groepjes over één van de vragen nog even doorgepraat.
Toen was het alweer tijd om af te sluiten. Het nieuwe jaarprogramma van Hi5spirit werd uitgedeeld 
en iedereen kreeg een cadeautje als afscheid: een hartvormig doosje (liefde), een kaarsje erin (hoop) 
en een klein houten kruisje met bijbehorende tekst (geloof). Een mooie afsluiting van het seizoen!
Het programma voor het nieuwe seizoen staat inmiddels op de website: www.hi5spirit.nl Het is 
voor alle jongeren van 12 t/m 16 jaar. Als je lid wordt (€25), kun je het hele seizoen gratis met alle 
activiteiten meedoen en ben je verzekerd van een heel jaar vol leuke activiteiten en veel gezel-
ligheid! Je kunt je ook opgeven voor ‘losse’ activiteiten. Dan betaal je een bijdrage per activiteit. 
Opgeven doe je via www.hi5spirit.nl Wij wensen iedereen een hele fijne zomer toe!

De stuurgroep van Hi5spirit

Knielen en staan (2)
In het afgelopen Contact werd ik nog genoemd in het schrijven van Marion Bleeker ‘over knielen 
en staan’.  Het is maar een deel van wat ik reeds enkele jaren en onlangs geschreven en mondeling 
naar voren hebt gebracht bij het parochiebestuur. Dit als betrokken parochiaan.  
 
Waar ook ik in de wereld kwam of kom, ik krijg met de zelfde houdingen in de vieringen te maken. 
Toen ik in 1991 mijn voetreis naar Rome liep, werd mij voor het eerst pas echt duidelijk dat ik 
als Rooms Katholiek behoor tot de wereldkerk.  Ondanks  dat mijn taalvaardigheid onvoldoende 
was om  alles letterlijk te volgen was de herkenning tijdens de vieringen die ik bezocht  groot. 
Ik wist precies waar we in de viering waren en wat we deden. Ook de jongeren die naar Burundi 
zijn geweest vanuit onze parochie verwonderde zich over de herkenbaarheid van de viering. We 
spraken met elkaar een universele taal, we drukten ons geloof uit op een niveau dat hoger ligt dan 
de landstaal. Ik voel me elke keer weer verbonden met de plaatselijke geloofsgemeenschap. Het 
gezamenlijk vieren lukte telkens weer en ik werd in- en niet buitengesloten. Ik ben trots op deze 
kanten van de wereldkerk. 

Ons Rooms Katholiek geloof kenmerkt zich door rituelen en symboliek maar ook de vaste gebeden 
geven aan een viering een mystieke spirituele lading. 

We behoren tot een wereldkerk. De liturgie kent een vaste wetmatigheid. Herkenbaar waar je ook 
ter wereld naar de kerk gaat. De schoonheid van symbolen en rituelen uit onze katholieke traditie 
worden breed gewaardeerd. Zelfs door de profane wereld wijd en zijd gekopieerd in vele vormen.

Als ik op zondag elders verblijf en daar een viering bezoek. Dan pas valt het me op, hoe  de 
vieringen hier zo zijn veranderd. 
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De vaste wetmatigheid van de liturgie zijn ook bij kerkgangers bekend. Het valt me op dat we op 
de zondagochtend in de kerk niet altijd goed weten wanneer we welke houding  in acht moeten 
nemen. Voor niet vaste bezoekers of gasten wordt het dan een onzeker gebeuren en leidt het af 
voor waarom we samenkomen. 

Ik mis die eenheid en vind het jammer en heb ervaren hoe belangrijk het is. Het zou toch een 
mooie boel worden als we bij Hugo Boys afwijkende spelregels voor het voetbal zouden gaan 
hanteren.  We maken als parochie deel uit van een vitale wereldkerk. Ik ben trots dat ik in deze 
traditie van eeuwen, van generatie op generatie, deel van mag uitmaken.  

Daarnaast ben ik ook trots parochiaan te mogen zijn van onze parochie die actief en betrokken is 
in De Noord. 

Kerkhof bestrating hersteld en zitbank opgeknapt. 
 
De bestrating op het kerkhof is door een groepje parochianen weer hersteld waar nodig.
Geweldig mannen !  Het is enorm opgeknapt.
Na verloop van tijd verzakken hier en daar de paden op het kerkhof.
Dat is inherent voor een kerkhof.
We hebben een prachtig kerkhof achter onze H.Hartkerk mede dankzij het goed onderhoud die 
door vrijwilligers worden gedaan.
Het is ook belangrijk dat je in alle rust even naar een dierbare kunt gaan.
Als het terrein ook nog mooi verzorgd is zal dat het verdriet van de herinnering niet minder maken 
maar wel dragelijker.
Ook is er de mogelijkheid om op een bankje op het kerkhof even te rusten; te genieten van de zon 
of zomaar in de stilte je laten meevoeren met je eigen gedachten.
Ook dit bankje was aan onderhoud toe. 
Het bedrijf van Stef Kuilboer heeft deze bank gratis gestraald en schilderbedrijf Harmen IJdema 
deze gratis als nieuw gemoffeld.
Wij willen iedereen die geholpen heeft aan dit onderhoud van het kerkhof hartelijk dank zeggen.

  
Nog meer onderhoud maar nu aan het kerkgebouw.
Ons kerkgebouw is goed onderhouden. De commissie werk aan de kerk is er op tijd bij zodat er 
geen achterstallig onderhoud aan het monumentale H.Hart kerk en pastorie ontstaan.
Want iedereen weet dat achterstallig onderhoud op termijn de kosten en de arbeid en de zorgen 
nog veel groter maakt.
Voor dat de winter aan zal breken zal er in de zomermaanden actie worden ondernomen om de 
gietijzeren roosters die zwaar verroest zijn uit de muren te hakken en te vervangen voor verse 
exemplaren. Diverse roosters zijn kapot geroest en sommige roosters weg. Deze roosters worden 
er uitgehakt met vrijwilligers en opnieuw er in gemetseld.  De verroesting zorgt ervoor dat muur 
wordt weggedrukt. Ook de kauwen krijgen ruimte om daar te gaan nestelen! Daarom ook alle 
roosters voorzien van nieuwe kappen. Tevens worden de steunberen gecontroleerd en waar 
nodig worden deze gelijktijdig aangepakt. De hoogwerker staat er dan toch.
Als er mensen zijn die ook wel een dagdeel willen helpen dan horen we dit graag. (zie onze 
telefoonnummers hieronder) Het zelfde natuurlijk ook als u vragen op- of aanmerkingen heeft.

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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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 € 5,75.

Krentenmikstukje van  € 2,40 voor  € 1,50 

Kwarkbolletjes 4 + 2 GRATIS

Koffiebroodjes 3 + 1 GRATIS

Reclame voor zaterdag 21 juni

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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Oproep van het vormselproject
Hier een oproep van het vormselproject aan alle jongeren die dit jaar naar het eerste jaar gaan van 
het voortgezet onderwijs.

Volgend jaar gaan jullie naar het eerste jaar van jullie nieuwe school.  Je hebt dit jaar gekozen voor 
een school waar je na de  ‘lange’  zomervakantie naar toe gaat. 
Voor volgend jaar wil  de werkgroep van het heilig vormsel je vragen om nog ergens over na te 
denken. Namelijk, of jij in 2015 gevormd wil worden. 
Wij vinden het belangrijk dat je goed na denkt over deze vraag. Daar wil het vormselproject je bij 
helpen. Hiervoor hebben wij enthousiaste jongeren gevonden die jullie gaan begeleiden naar het 
heilig vormsel. 
Dit gebeurt doormiddel van leuke opdrachten tijdens 9 woensdag avonden van 19:00 uur tot 
20:30. Daarnaast hebben wij activiteiten georganiseerd die jou bij deze keuze kunnen helpen. 
In het begin van het jaar hebben wij een survival georganiseerd, wij gaan met jullie Amsterdam 
ontdekken en als afsluiter lopen wij de 40mm met na afloop een BBQ.  

Begin mei zijn Annerose en  Joost in groep 8 geweest om de jongeren van groep 8 uit te nodigen 
en zich in te schrijven voor het project. Hier hebben wij 15 aanmeldingen van ontvangen. Om te 
voorkomen dat wij jongeren vergeten, roepen wij de jongeren op die zich nog niet hebben aan-
gemeld, dit  alsnog te doen.
Dit kan door te mailen naar Toine Stoop: toinestoop92@yahoo.nl
Belangrijk is om in de mail te vermelden: je naam, postadres, mailadres van je ouders en een tele-
foonnummer. 
Wij hopen jullie in september te zien bij de survival.

Werkgroep Vormsel
Oscar, Toine, Annerose, 

Stefan, Jesper, Marion, Ron en Joost 

Vier parochies onder één bestuur
De parochies van Waarland, Nieuwe Niedorp, ’t Veld en Heerhugowaard-De Noord verenigd in een per-
sonele unie.

In 2011 is in de regio Schagen een flyer gepresenteerd: “Zeven parochies op weg naar samenwer-
king”. In deze flyer stellen de 7 parochies binnen de regio Schagen zich samen met het pastorale 
team voor.
Inmiddels zijn we al weer bijna 4 jaar verder. De beleidsnota van mgr Punt “Nieuwe Tijden Nieuwe 
Wegen” uit 2004 heeft in 2012 een vervolg gekregen. Hierin wordt gesproken over een nog verder 
gaande bundeling van krachten om de Blijde Boodschap van Jezus Christus te kunnen blijven 
verkondigen. De reden hiervan is dat het aantal parochianen krimpt, het aantal priesters/pastors 
afneemt en naar verwachting de financiën op termijn verder af zullen nemen. 
Concreet gaat het om vergroting van de bestuurlijke eenheden. 
De parochies wordt gevraagd hun regionale samenwerking te intensiveren tot het instellen van 
één bestuur voor meerdere parochies: te noemen een personele unie.
In deze personele unie blijft allereerst de eigen identiteit van iedere parochie behouden. Iedere 
parochie heeft een eigen rechtspersoonlijkheid. 
Iedere parochie zorgt voor de eigen plaatselijke activiteiten en de parochiële werkgroepen blijven 
ook gewoon functioneren. Iedere parochie blijft zorgen voor de eigen geldstromen. 
Binnen iedere parochie verzorgt een plaatselijke of lokale raad de coördinatie van alle parochiële 
werkgroepen en activiteiten en vormt het aanspreekpunt voor de betrokkenen.
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Dit alles staat dan onder de verantwoordelijkheid van één bestuur, het zogenaamde personele 
unie-bestuur: een overkoepelend, centraal parochiebestuur voor meerdere zelfstandige paro-
chies. Dit centrale PU-bestuur wordt dan weer ondersteund door de lokale raden.
Door het aangaan van deze personele unie zijn de parochies nog meer verbonden met elkaar en is 
de verantwoordelijkheid jegens elkaar veel sterker. 
Het gaat dan ook om pastorale en parochiële solidariteit: samen staan we sterker in het behouden 
van onze plaatselijke geloofsgemeenschappen. De onderlinge communicatielijnen zijn korter en di-
recter. En de lijnen naar het bisdom zijn korter.

In onze regio Schagen zijn de 7 parochies hierover met elkaar in gesprek gegaan. Op voorstel van 
het bisdom is in de regio Schagen  een bestuurlijke driedeling ontstaan. Deze driedeling bestaat 
uit de vorming van 2 personele unies: ten eerste de parochies van Wieringen en de Wieringermeer 
en ten tweede de parochies van Waarland, Nieuwe Niedorp, ’t Veld en Heerhugowaard De Noord. 
De parochie van Schagen blijft een zelfstandige bestuurlijke eenheid.

Op 1 april 2014 zijn de parochies van Wieringen en de Wieringermeer verenigd in een personele unie. 
De personele unie van de parochies Waarland, Nieuwe Niedorp, ’t Veld en Heerhugowaard-De 
Noord is op 1 juni 2014 van start gegaan.
Wat onze personele unie betreft heeft iedere parochie bestuursleden afgevaardigd:
John van Kempen en Gabrielle Kramer-Jong vanuit ’t Veld, Peter Koopman en Cor Klaver vanuit 
Nieuwe Niedorp, Pim Mooij en Truus van den Berg-de Boer vanuit De Noord en Anneke Nol-
ten-Hoogenbosch vanuit Waarland. De pastoor/voorzitter is Eduard Moltzer en John van Kempen 
is binnen het bestuur de vicevoorzitter. Pim Mooij is de secretaris. De functie van penningmeester 
is op dit moment nog vacant.
Dit door de bisschop benoemde personele unie bestuur zal vanuit de parochies worden onder-
steund door de eerder beschreven plaatselijke raden. In ons geval noemen wij deze raden: Wulf-
ramraad, Kloosterraad, Martinusraad en de Heilig Hartraad. Deze raden coördineren dan per paro-
chie de werkgroepen en verdere activiteiten.

Als nieuw bestuur bedanken we alle oude bestuursleden voor hun geweldige inzet voor onze 
parochies. Mede dankzij hen kunnen we onze bestaande onderlinge verbondenheid nog meer 
gestalte geven.

Op bestuurlijk niveau verandert nu er veel en dat is voor alle betrokkenen een uitdaging. 
Maar het doel dat wij als nieuw bestuur van deze personele unie, samen met het pastorale team, 
voor ogen hebben is het behoud en een verdere stimulering van de plaatselijke geloofsgemeen-
schap van Jezus Christus. Het gaat om het gezamenlijk uitdragen van Zijn boodschap in onderlin-
ge solidariteit en verantwoordelijkheid.

Dat we net als de eerste christenen één van hart en één van geest mogen zijn.

Juni 2014

Het bestuur van de personele unie

Het pastorale team van de regio Schagen
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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

Hoog slagingspercentage 
(zie: www.rijschoolgegevens.nl)

Erkend rij-instructeur voor faalangst, 
autisme en AD(H)D

Rij-instructeur met 15 jaar ervaring

Ook voor autorijles in automaat

Autorijles vanaf 16,5 jaar

Gratis proefles bij afname van pakket

Rijles vanaf je huis, werk of school

       Waarom 
Autorijschool For You:

Nu 20 rijlessen (60 minuten)
inclusief praktijkexamen

699,-

De eerste 5 rijlessen 
 (60 minuten) voor maar:

99,-

AANBIEDING

Geslaagd voor

je eindexamen

en beginnen

met autorijles,

dat kan bij 

Autorijschool

For You.

072-5718661 / 06-29097017
    info@rijschoolforyou.nl
    www.rijschoolforyou.nl

L
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Heilig Hart Feest

Wij verwelkomen u graag op 27 juni.
Namens de sectie Gemeenschapsopbouw van de Heilig Hart Parochie!

vrijdag 27 juni 2014

Programma

Een feest speciaal voor alle vrijwilligers en
parochianen van onze Heilig Hart Kerk.
Wij willen u van harte uitnodigen voor het 
bijwonen van dit patroonsfeest op 27 juni.

• Start viering om 19.30 uur in de kerk m.m.v. het Ritmisch Koor.
Voorganger is pastor Marion Bleeker.

• Om ongeveer 20.45 uur worden we verwacht in het dorpshuis voor een kop koffi  e 
of thee met een Heilig Hart koek.

 Gea Klercq neemt u in haar presentatie mee op haar overweldigende reis naar 
Brazilië tijdens de Wereld Jongeren Dagen 2013. Wat betekent de WDJ? Het thema 
van de reis is ‘Beleef je geloof ’.

• Onder het genot van een drankje, een hapje en muziek word de avond voortgezet.

• 00.00 uur is het eind van het Heilig Hart feest!

l
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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

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

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

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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Maak kennis met bowls
Sportservice Heerhugowaard organiseert in samenwerking met Bowls Club Heerhugowaard 
een clinic bowls voor mensen van 55+. Op donderdag 10 juli 2014 kunnen geïnteresseerden 
van 55+ van 9.30-11.30 uur kennismaken met de sport bowls. De locatie is sportpark De Vork.
Maak kennis met en leer de techniek en tactiek van bowls! 
Dit is een sport waarbij het de bedoeling is dat een speler of team zijn ballen (bowls) zo dicht mo-
gelijk bij een ‘doelbal’ plaatst. De ballen verplaatsen zich rollend. Op donderdag 10 juli leert u van 
instructeurs de ins en outs van bowls. 
Na een introductie kunt u vervolgens zelf ervaren hoe het spel gespeeld wordt. De clinic vindt 
plaats op het veld van Mixed Hockeyclub Heerhugowaard. Dit is de locatie waar Bowls Club Heer-
hugowaard in de zomerperiode bowls beoefend. Het adres van MHC Heerhugowaard is: De Vork 
7, 1704 BX, Heerhugowaard. 
Kosten voor deze clinic zijn € 2,-, inclusief een kopje koffie/thee. Dit bedrag kan op de dag zelf wor-
den voldaan bij Ron Gravemaker van Sportservice Heerhugowaard. Aanmelden is noodzakelijk en 
kan tot 6 juli via de telefoon: 072 – 57 63 880 of per e-mail: 
rgravemaker@sportserviceheerhugowaard.nl. 
Via het telefoonnummer kunt u ook meer informatie krijgen bij Ron Gravemaker.

’t Contact gaat op vakantie
19 juli t/m 24 augustus
 
Laatste kopij inleverdatum voor vakantie:  14 juli        na vakantie:        25 augustus
Laatste bezorgdag voor vakantie:   18 juli     1e na vakantie:  29 augustus    

Uitdagende sportactiviteiten zomervakantie
In de eerste en de laatste week van de zomervakantie is Sportservice Heerhugowaard volop 
in beweging. Op het programma staan uitdagende activiteiten voor de jeugd in verschillende 
leeftijdscategorieën. Het aanbod is divers: Sportbuurtwerk Zomertoer, Stand Up Paddle, 
waterskiën en een zwemfestijn. Voldoende mogelijkheden voor een sportieve vakantie!

Volop activiteiten!
Tijdens de eerste vakantieweek kan er door zowel de basisschooljeugd als de jongeren van het 
voortgezet onderwijs flink gesport worden. 
Wij hebben spectaculaire watersporten voor jullie in petto:  Stand Up Paddle en waterskiën. 
Dit alles tegen een gereduceerd tarief! Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht op 
www.sportserviceheerhugowaard.nl.

Sportbuurtwerk Zomertoer
De Sportbuurtwerkers zijn tijdens de Sportbuurtwerk Zomertoer op pad met extra leuke 
activiteiten, waaronder de opblaasbare pannaboarding en waterspelletjes bij mooi weer! 
Van dinsdag tot en met donderdag in de eerste en laatste week van de zomervakantie kunnen 
kinderen van de groepen 1 t/m 8 van het basisonderwijs gratis deelnemen. Aanmelden is niet 
nodig. 
Ga voor de locaties naar onze website.
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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

06-15689390

• Licht installaties
• Kracht installaties 
• Meterkasten
• Buiten / tuin verlichting

H.W. Mesdagstraat 15
1741 JM Schagen

joandekkerelektrotechniek.nl

 

  
JJOAN OAN DDEKKEREKKER   

ELEKELEKTROTECHNIEKTROTECHNIEK   
 

06-15689390 
 

• Licht installaties 
• Kracht installaties  
• Meterkasten 
• Buiten / tuin 

verlichting 
 

H.W. Mesdagstraat 15 
1741 JM Schagen 

joandekkerelektrotechniek.nl 
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Zwemfestijn
In de zomervakantie mag een zwemfestijn natuurlijk niet ontbreken. Kinderen van groep 5 t/m 
8 (met zwemdiploma A en B) kunnen op vrijdag 11 juli van 13.30 uur tot 15.00 uur terecht in 
Zwembad Waardergolf. 
De medewerkers van Sportservice Heerhugowaard bouwen het zwembad om tot een waar sport- 
en spelfestijn. Deelnemen aan het zwemfestijn en entree zwembad kost deze middag €2,50, te 
betalen bij de kassa van het zwembad. Opgeven voor het zwemfestijn is niet nodig. 

Neem voor eventuele vragen contact op met Monique de Vries; 072-576 38 80, stuur een e-mail 
naar mdevries@sportserviceheerhugowaard.nl of kijk op www.sportserviceheerhugowaard.nl

Sportservice Heerhugowaard stimuleert de jeugd van Heerhugowaard om minimaal 1 uur per dag te 
bewegen.

Verloren Samsung S4
Ik ben op 12 juni om 13.00 mijn telefoon een witte Samsung S4  in een roze bling bling hoesje 
verloren tussen middenweg 606 en ongeveer middenweg 550. Ik ben na ontdekken meteen 
teruggegaan maar een eerlijke vinder had hem al voor mij opgeraapt. Maar helaas niet aan mij 
teruggegeven. Ik ben hem nog steeds kwijt!!!

Ik hoop dat iemand hem terug brengt of naar Larixplantsoen 4 of naar mijn schoonouders op 
middenweg 606.

Vriendelijke groeten,
Margret IJdema

Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact 

De data voor de komende tijd:

27 juni 2014 10.00 uur  koffie drinken op de pastorie

11 juli 2014 10.00 uur  koffie drinken op de pastorie

25 juli 2014 17.30 uur  maaltijd 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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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 
 
 
 
 

WIJ HEBBEN PLAATS VOOR EEN 
PART-TIME OF FULL-TIME 

PUB / RESTAURANT MEDEWERKST)ER.
LIEFST MET OPLEIDING 

GASTVROUW / GASTHEER 
EN ERVARING.

REACTIES EN VRAGEN: MARIAN,
MAIL JE CV NAAR 

INFO@THEIRISHCOTTAGE.NL

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

VRIJDAG 20 JUNI 
MUSIC-DINNER MET UNICORN

VOLGENDE DINNER : 5 SEPTEMBER
.-.-.-.-.-

 
ZONDAG 29 JUNI 

WHISKEY-PROEVERIJ
14.30 - 17.00 UUR

.-.-.-.-.-
 

KOM GENIETEN VAN ONS NIEUWSTE 
STUKJE TERRAS  AAN HET WATER.

NOG LANGER GENIETEN 
VAN DE AVONDZON.

.-.-.-.-.-
 

EEN HEERLIJKE BARBECUE 
IN ONZE MOOIE TUIN!!

VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN.
.-.-.-.-.-

 
ALLE DAGEN OPEN 
VANAF 10.00 UUR.

0226 - 421486
VERLAAT 4, 1734 JN OUDE NIEDORP

 WWW.THEIRISHCOTTAGE.NL
INFO@THEIRISHCOTTAGE.NL
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Bericht van Yojana
 
 

 
 
 
 
 

DE wereld verbeteren kunnen we niet, 
HUN wereld wel! 

Hier een berichtje van Yojana 
In juni was er ieder jaar de Yojana sponsorfietstocht en dit al heel 
veel jaren lang. Dit jaar is voor het eerst geen sponsorfietstocht 
meer omdat er vanuit Yojana besloten is om de stichting af te bou-
wen. Er worden geen nieuwe projecten meer gestart en voor de al 
aangegane verplichtingen is er nog voldoende geld in kas. Voor 
onze sponsorfietstocht werd steeds een nieuw project uitgezocht.
De reden van afbouwen van Yojana Projecthulp India zijn divers. 
De communicatie tussen Yojana en de partners in India verloopt 
steeds moeizamer. Het overheidsbeleid van onze regering inzake 
ontwikkelingshulp (o.a. minder financiële ondersteuning, maar ook uitsluiting van diverse landen 
o.a. India (land met de meeste mensen onder bestaansminimum)) verandert. Daardoor ziet Yoja-
na de inkomsten drastisch teruglopen, met name vermogensfondsen met een ontwikkelingstak 
haken af.  
Dit is door Yojana op tijd gesignaleerd en zij hebben dan ook hun partners in India gewaarschuwd 
om zelf in India bij de bedrijven/rijkeren steun te zoeken. Ze zijn dan ook begonnen fondswerving 
in eigen land op te starten. Dat gaat moeizaam maar hier en daar toch succesvol.
De beslissing om te stoppen met Yojana was niet zo gemakkelijk en viel zwaar bij de betrokken 
bestuursleden.  Dat is ook de reden dat het nu pas naar buiten is gekomen.
Samen met Yojana hebben we veel fijne jaren de fietstoer georganiseerd met heel fantastische 
opbrengsten (o.a. voor de werkende kinderen in de mijnen) maar ook mindere jaren. 
Yojana wil alle kinderen die ooit hebben gefietst voor Yojana en alle mensen die daarbij hebben 
gesponsord bedanken en zij hebben in alle betrokkenen een samenwerking gezien met mensen 
die ook onze rijkdom in Nederland willen delen en kansen geven aan kinderen in uiterst hopeloze 
posities. 

Namens Yojana met name de sponsorfietstocht vanuit Heerhugowaard de Noord
Sandra Oudeman en Wiebe Douma 

De Kindervakantiespelen komen steeds dichterbij….
Vorige week hebben alle deelnemers hun opgaveformulier 
ingeleverd en wij zijn nu druk bezig met het inventariseren van het 
aantal kinderen en het maken van de ouderhulplijsten. Goed om 
te zien dat er wederom zoveel enthousiaste deelnemer(tjes) zijn!

Heeft u een vlag?
Dit jaar staan de Kindervakantiespelen in het teken van de thema’s 
Holland & de Wereld. Heeft u een buitenlandse vlag? Mogen wij 
deze dan, voor de decoratie tijdens de KVS-week, lenen? 

Woont u aan het Huttenbouwterrein?
Zou u dan, om alles er nog gezelliger uit te laten zien, uw Nederlandse of buitenlandse vlag willen 
uithangen tijdens de KVS-week?

Ga je naar Linnaeushof?
Als je in groep 3, 4 of 5 zit, dan is het handig om maandag badkleding en een handdoek mee te 
nemen. In Linnaeushof is namelijk ook waterspeeltuin…!

Alle informatie nog eens lezen?
www.kindervakantiespelen.blogspot.com (ook voor foto’s, filmpjes en contactgegevens).
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TIJDENS DE WK HEBBEN WE KNALLENDE ACTIE’S VOOR U! 

Op de wedstrijddag dat Nederland speelt hebben wij 

ORANJE TOMPOUCHE MET UITSLAG EROP.

Een ludieke manier om de een uitslag te voorspellen.
Doos a 4 stuks van € 7,50 voor € 6,00 

Bestel tijdig want op=op

Ook geven wij gratis lederen ballen weg bij besteding vanaf  € 20,00
Voor deze actie geld ook op=op.

Voor tijdens de wedstrijd hebben wij ook vele lekkere snacks en 
gekoeld bier en frisdranken op voorraad.

Tijdens de WK loopt de actie met de armbandjes en de sparkels ook door. 
Bij besteding van € 25,00 krijgt u een gratis armband (los verkrijgbaar voor € 0,99) 

en bij € 10,00 krijgt u een sparkle die u op het armbandje kan klikken. 

Er is nog een prijswinnaar te feliciteren van de dolfinarium kleuractie.
Dit is geworden ROOS VAN LANGEN, 5 JAAR.

Van harte gefeliciteerd en je kan je prijs, 4 vrijkaartjes voor het 
dolfinarium ophalen bij de winkel. 

Tot ziens bij attent groen
ajgroen@quicknet.nl

Middenweg 552 - 1704 BP HH Noord Tel: 072 - 5711325 Fax: 072 - 5726982
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’t Contact gaat op vakantie
19 juli t/m 24 augustus
 
Laatste kopij inleverdatum voor vakantie:  14 juli        na vakantie:        25 augustus
Laatste bezorgdag voor vakantie:   18 juli     1e na vakantie:  29 augustus    

22 Mei 2014, uitgaansdag Vrouwen van Nu
Afdeling Veenhuizen en Oude Niedorp

Om 8.45 uur vertrekt de bus van touringcar Peereboom vanaf het dorpshuis ’t Zwaantje uit 
Veenhuizen. Bijna helemaal vol, op weg naar Oude Niedorp om daar de reislustige dames van 
onze zusterafdeling Oude Niedorp op te halen. 
Negen uur vertrekken we na een enthousiast weerzien over en weer. Tijdens de reis praten we bij. 
Annet, voorzitter van Oude Niedorp, wenst ons net als de chauffeur een plezierige reis en een heel 
gezellige dag. 
Kwart over tien zijn we al in het Fries Museum. De bus stopt pal voor de deur. Daar stappen we uit 
en verspreiden we over diverse tafels in de ontvangstruimte waar we koffie, thee, overheerlijke 
appeltaart en andere soorten gebak geserveerd krijgen. 
Ondertussen praten we bij tot de chauffeur een seintje geeft dat hij de kaarten geregeld heeft en 
we naar boven mogen om het museum te bezoeken. Daar is veel, heel veel te zien. Soms kijken we 
even naar buiten want wat is het toch mooi weer! 
Op de eerste verdieping maken we een (hernieuwde) kennismaking met de levensgeschiedenis 
van Grietje Zelle, die als spionne sterft door de kogels van een Frans vuurpeloton, maar ook furore 
gemaakt heeft als de beroemde en mysterieuze Mata Hari. 
Zo heeft elke verdieping een eigen categorie: over het harde werken in vroeger tijden; hoe het 
land bewerkt werd. 
Maar ook de oorlog heeft zijn sporen nagelaten: in een vitrine lees ik: buurvrouw, ik kom zo weer 
thuis…. Met daarbij een foto en een persoonlijke herinnering. Aangrijpende taferelen. Ook een 
prachtige trouwjapon, gemaakt uit een stuk gordijnstof met rozen. Enkele rozen zijn als versiering 
op de japon aangebracht. We komen elkaar in groepjes tegen en praten bij…
Om één uur wacht de lunch. We mogen zelf ons bordje vullen met brood. En niet een 
boterhammetje, nee, dikke pielen donkerbruin brood met zalm, salade en allerlei lekkers belegd. 
Je kunt het nauwelijks behappen. En lekker…! 
We drinken er jus d’orange, koffie, thee, melk, karnemelk bij. Het is allemaal dik voor elkaar. 
De zon schijnt en lonkt ons naar buiten. Velen kunnen die lokroep niet weerstaan, anderen gaan 
weer de trap op naar boven om nog meer verdiepingen te bezoeken. Je kunt er de hele dag door 
brengen. 
Zelf vind ik de Friese zon aangenaam schijnen, dus ‘even’ naar buiten. We lopen de Friese 
winkelstraten door, we kunnen de aanbiedingen van diverse winkels niet negeren dus lopen we 
naar binnen. 
Het is zoals een Friese verkoopster zegt: ‘Of er een bus vrouwen uitgeladen is’. Wel, dat klopt. 
We ruilen wat euroos om voor een broekje, shirtje, nadat we eerst hebben gepast en geparadeerd 
in de winkel onder het toeziend oog van een charmante jongeman. En dat maakt dorstig….
We vleien ons neer op een terras bij een prachtig oud  Fries gebouw. 
Thee en koffie zijn vers, dus dat gaat goed naar binnen. 
We komen andere kooplustige en dorstige dames tegen, dus praten we bij…
We kijken niet alleen omhoog naar al die prachtige, oude gevels aan die statige huizen of naar die 
verlokkende etalages, nee, we zien ook heel mooie spreuken op tegels in het wegdek geplaveid, 
in het kader van’ Poëzie op straat’ zoals:
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Onze opruiming is begonnen!
Alles halve prijs!  

+ extra hoge kortingen!
  

M.E.G. MODE 
Dorpsstraat 17 a   1747 HA Tuitjenhorn - 0226 392171

M.E.G.
M O D E

Kom Zondag 29 juni (Work) Shoppen 
bij Van Schagen Kids en Skuur 44!

Op het Groote Geldebosch 44 staat die zondag de tuin open van 12.00 uur tot 17.00 uur.  
Kids en moeders kunnen die middag lekker creatief bezig zijn, 

we hebben een aantal erg leuke workshops bedacht. 
Deze vinden plaats om: 13:00, 14:30 en 16:00 uur. 

Voor deze workshops wordt wel een vergoeding gevraagd, 
wij zorgen dan voor een koppie en wat lekkers. 

Wilt u zeker zijn van een plekje en/of meer info? Mail ons dan even. 
Deze middag willen wij graag Van Schagen Kids & Skuur 44 aan jullie laten zien. 

Kom gezellig shoppen, we hebben ook heel veel leuke dingen staan. 
Ook de vaders zijn van harte welkom, de koffie staat klaar!

We zien jullie graag de 29e, 
 

Groetjes, 
Nathalie en Anita  

Van Schagen Kids:  Info@dick-tegel.nl 
Skuur 44: Skuur44@outlook.com 



28 29

EErstE Woord    
Mijn eerste woord was r aa m  
Het hing in de eerste klas  
vlak onder het raam  
Later zag ik ook d eu r.  
 
Je kon naar buiten  
dan waren de woorden weg  
maar hun beeld zweefde  
nog in mijn hoofd.  
 
Ik leerde dat de letters  
van het woord vrij  
konden fladderen  
maar deze bleven samen. 

Tot ik een naam  
gaf aan bijna alle  
dingen in de klas.  
Het raam ging open staan 
 
© Remco Ekkers

 
Dit gedicht staat op een steen  
in de Nieuwestad in Leeuwarden,  
in het kader van ‘Poëzie op straat’

 
Zo zijn er 41 gedichten verspreid over de binnenstad van Leeuwarden. 
Keurig op tijd verzamelden wij ons om vier uur bij de chauffeur, die keurig weer bij de ingang van 
het Fries Museum  geparkeerd staat en waar ook weer een gedicht afgedrukt op een stoeptegel 
staat. 
Nog lang niet uitgepraat vertrekken we weer over de dijk, richting Noord-Holland en krijgen we 
geheel volgens de traditie, weer overheerlijke kaasblokjes door Anna getrakteerd. Mmm, smullen 
weer!
Keurig op tijd arriveren we op de Dorpsstraat in Nieuwe Niedorp, waar we nog even de buitenlucht 
mogen opsnuiven tijdens de wandeling naar restaurant ‘de Rijd’, waar we zo heerlijk gegeten 
hebben. 
Dini vraagt voor de maaltijd even een moment van rust en dankt iedereen voor de gezellige 
inbreng van deze dag, wenst iedereen een heerlijke vakantie en hoopt iedereen volgend jaar weer 
terug te zien.
Dan gaan we genieten van een heerlijk drie-gangen-diner, praten nog even wat, we stappen 
de bus weer in voor het laatste stukje naar de stopplaats in Oude Niedorp en voor dorpshuis ’t 
Zwaantje, we bedanken Jo de Geus en Anna Klaver voor de perfekte organisatie van deze dag, de 
chauffeur voor zijn goede zorgen en vakmanschap en dan nemen we afscheid van elkaar. 

Marry Overtoom-Bruin
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Verhinderd?

Karakteristieke architectuur op een bijzondere locatie

Op het voormalige veilingterrein de Wuyver in Noord-
Scharwoude realiseert Bouwfonds 22 woningen in de 
eerste fase. De oude bedrijfsgebouwen maken plaats 
voor woningbouw: een nieuwe woonwijk met vele 
verschillende woningtypen, voor starters, doorstromers 
en senioren. De ligging is prima, heerlijk rustig aan de 

rand van de dorpskern van Noord-Scharwoude met al zijn 
voor-zieningen. De eerste woningen komen in de Zuid-
Westhoek van het plan aan de Oranjestraat en Juliana 
van Stolbergstraat. Er komen een viertal verschillende 
woningtypen gesitueerd rond een kleine groenvoorziening 
met speelmogelijkheden voor kinderen. 

7 Starterswoningen; 
•  zonnige tuin op het 

zuiden
•  drie slaapkamers en 

vaste trap naar zolder
•  woonoppervlak ca 104m2

•  prijs vanaf € 169.800,- 
v.o.n. 

 

6 Ruime 
eengezinswoningen
•  vrij gelegen met tuin 

op het westen
•  woonoppervlak van 

ca.115 tot 127m2

•  prijs vanaf € 195.000,- 
v.o.n.

3 Bijzondere 
semibungalows
•  vele indelingsmogelijk-

heden
•  beide hoekwoningen 

met garage
•  woonoppervlak van ca 

130 tot 152m2

•  prijs vanaf € 217.500,- v.o.n.

6 Riante twee-onder-een-
kap-woningen
•  heerlijke ruime kavels 

en standaard garage
•  woonoppervlak van ca. 

156 tot 162m2

•  prijs vanaf € 275.000,- 
v.o.n.

Vanaf vrijdag 27 juni is 
alle informatie verkrijg-
baar bij Bakker Schoon 
Makelaardij. 

Dorpsstraat 573
Noord-Scharwoude
Tel: 0226-343455
info@bakkerschoon.nl www.denieuwe-veiling.nl 

START VERKOOP 1e FASE 
DONDERDAG 26 JUNI A.S. 

in Hotel Restaurant De 
Buizerd, Spoorstraat 124 
te Noord-Scharwoude. 
U bent welkom tussen 
18.30 en 20.30 uur.
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Voortgang Volksspelen    
Terwijl iedereen in de ban is van het Wereldkampioenschap voetbal, 
zijn de voorbereidingen voor de Volksspelen 2014 ook in volle 
gang. Alle spelletjes voor aankomende editie zijn  gereed en het 
belooft allemaal weer een gigantisch spektakel te worden. Sinds 
kort heeft de GV4 ook een eigen emailadres. Alle correspondentie 
naar de coaches zal in het vervolg  verlopen via stichtinggv4@
hotmail.com. 

Coachen bijeenkomst
Afgelopen dinsdag hebben we de eerste bijeenkomst gehad met 
de coaches. Deze avond was met name bedoeld om te inventariseren wat de voortgang is van de 
samenstelling van alle teams. 

Ploegenpresentatie 
Enkele ploegen hebben hun onderwerp al aan ons doorgegeven. Indien jullie wijk dit nog niet 
gedaan heeft is het wellicht gezamenlijk voetbalkijken met de buurt de ideale mogelijkheid om 
over jullie onderwerp na te gaan denken. 
Om te voorkomen dat het onderwerp al aangemeld is, is het verstandig om het onderwerp tijdig 
aan te melden. Degene bij wie u dit kunt doen is Edwin Redder. 
Edwin is bereikbaar onder telefoonnummer 06-53675620 
of email: stichtinggv4@hotmail.com  
 
Sponsors    
De komende tijd zullen de sponsors weer worden benaderd met het verzoek of zij ook dit jaar de 
Volksspelen weer (financieel) willen ondersteunen. 
Mede dankzij hun bijdrage lukt het ons weer om er een hele mooie dag van te maken. 
Alvast bedankt voor uw bijdrage. 

Tapijt  
Vanaf heden kan uw overtollige vloerbedekking weer worden ingeleverd bij de familie Van 
Schagen aan de Middenweg 523. Bij voorkeur in stroken van maximaal 1 meter breed.
Wel willen wij u verzoeken even van tevoren te bellen (072-5711238) zodat het direct op de 
juiste plaats komt te liggen. 
Namens het GV4 alvast bedankt.  
 
Datum en Feestavond
De 38e editie van de Noordender Volksspelen wordt gehouden op zaterdag 30 augustus 2014. 
Zoals reeds eerder vermeld in het contact wordt de feestavond gehouden in Café Partycentrum 
Bleeker waarbij de muziek verzorgt gaat worden door “De coverband 8-PM”.

 
Namens de 6 van het GV4

Lenny Sinnige
Cocky van Diepen

Marco Berkhout
Edwin Redder

Kevin Hof
Danny Overtoom
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’t Contact gaat op vakantie
19 juli t/m 24 augustus
 
Laatste kopij inleverdatum voor vakantie:  14 juli        na vakantie:        25 augustus
Laatste bezorgdag voor vakantie:   18 juli     1e na vakantie:  29 augustus    

Nieuws van hugo girls
Wij hebben nog meer kampioenen!
Ook de E1 is het voor het eerst in hun handbalcarrière gelukt om 
kampioen te worden. 
Met tijdens de warming up de nieuwe trainingsjasjes aan gespon-
sord door SMPsportscare kon het eigenlijk niet meer misgaan. En 
het ging niet mis. Met een klinkende 14-2 overwinning konden ze 
het kampioenschap gaan vieren. Eerst op een kar door de Noord 
en daarna nog lekker patat eten in het Rondeel en een cadeau van 
Hugo’s Vrienden.
Gefeliciteerd meiden en ook de coaches natuurlijk!!!!

Afgelopen zaterdag hebben we een prachtige Rabofietstocht gefietst door onder andere War-
menhuizen, Dirkshorn, Eenigenburg en Waarland. Langs wegen waar we nog nooit hadden ge-
fietst en dat toch zo dicht bij huis. Iedereen bedankt voor het fietsen maar vooral de jeugdleden 
Kristie, Evi en Merel. We hebben toch maar weer mooi 300 euro bij elkaar gefietst.
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En we hebben nieuwe gediplomeerde jeugdscheidsrechters. Het theorie examen viel niet mee 
maar evengoed hebben er 9 een certificaat gekregen.

We hebben een nieuw trainingspak die iedereen voor zich kan bestellen in plaats van per tien 
tegelijk. Het is een prachtig grijs/zwart pak met oranje. De meiden van E1 hebben inmiddels al-
lemaal een jasje en ook hun coachen. Op de website hieronder kun je de jasjes los of met broek 
(zwart of grijs) bestellen. Maar ook korte broeken, T-shirts, tassen en nog veel meer. Het is de be-
doeling dat de link ook op onze website (www.hugogirls.nl) komt maar nu moet je hem nog even 
zelf intikken.

https://hugo-girls.gratisclubshop.nl/

We zijn weer met het infoblad bezig voor het seizoen 2014/2015. Zouden jullie willen kijken of de 
adresgegevens goed zijn? En als dat niet zo is zouden jullie dan de juiste gegevens willen doormai-
len naar bij Linda Rezelman: l.rezelman@kpnmail.nl. Dat hoeft natuurlijk niet als het al in de loop 
van dit seizoen is doorgestuurd. En als er verder iets niet klopt in het infoblad dan horen/lezen we 
dat natuurlijk graag.

En de termijn van Linda Rezelman zit erop en ze heeft aangegeven niet nogmaals een termijn het 
wedstrijdsecretariaat op zich te willen nemen. Dus we zoeken iemand die dat zou willen doen. Het 
houdt in dat je op zondag de uitslagen van de thuiswedstrijden doorgeeft (zie de eerste pagina 
op nhv.nl), de wedstrijdformulieren opstuurt, de wedstrijduitslagen doorgeeft aan het Contact en 
aan het begin van het seizoen de teams vult in Sportlink en ook als er tussendoor nieuwe leden 
zijn deze invult in Sportlink. Voor vragen over de inhoud of aanmelden kun je terecht bij Linda 
Rezelman.

Groeten van het bestuur
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HOOFDSPONSORS Transportbedrijf Piet Oudeman
   Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg

JEUGDSPONSOR Kalanchoëkwekerij Slijkerman

ONZE JARIGEN
Mieke Kroon 18 jun Bente Zuurbier 29 jun
Jenny Zuurbier 18 jun Janine Bakker 30 jun
Ma-Lou Kuilboer 26 jun

De E1 is op de valreep nog kampioen geworden. Wat een feest was dat, ook op de wagen door de 
Noord. Meiden en coaches nogmaals gefeliciteerd.
Door Hugo’s Vrienden en de JC in het zonnetje gezet, jullie hebben het dubbel en dwars verdiend.
Met Pinksteren is het Berdostoernooi weer gespeeld. 3 Teams mochten er blijven slapen, was weer 
erg gezellig. En het weer was ook super.
Iedereen die heeft geholpen, bedankt.
Dinsdag 17 juni is tenslotte de afsluiting van het handbalseizoen met een taartentoernooi, voor 
alle jeugdteams.
Namens de JC wensen wij iedereen een heerlijke vakantie, en zien we elkaar weer in een nieuw 
handbalseizoen.

Jeugdcommissie Hugo Girls

De vorige keer stond al in het Contact dat ook de F1 weer kampioen was (net als in de zaal). Maar 
omdat er zoveel kampioenen waren mocht hun foto niet meer in het Contact. Daarom bij deze: 
De F1 kampioenen:
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Puinhoop United viert haar 40-jarig bestaan ...
...met sport, spel en feest!

De eerste teamaanmeldingen zijn binnen en wij leggen de laatste hand aan de inhoud van de 
spellen. We kunnen alvast verklappen dat het in ieder geval gevarieerd wordt! Naast de sportdag 
willen wij tevens stilstaan bij het 40-jarig jubileum van onze bloeiende zaalvoetbalvereniging. Dit 
doen wij door een reünie en receptie te organiseren na afloop.

Het programma voor zondag 6 juli is als volgt:
13.30 uur: Opening
14.00 uur: Start sport- en spelmiddag
16.45 uur: Einde sport- en spelmiddag
17.00 uur: Receptie met BBQ en muziek m.m.v. DJ Dick Sijm

Voor de BBQ wordt een bijdrage van 10 euro p.p. gevraagd, dit is excl. drank. Vooraf te betalen op 
de dag zelf. Wanneer je alleen mee wilt doen met de Barbecue om 17.00 uur bij de sporthal kan 
dit ook natuurlijk. Ook aan de allerjongste jeugd is gedacht. Er zal een springkussen aanwezig zijn 
waarop zij zich kunnen uitleven.
Jong en oud is van harte welkom om deel te nemen aan de sport- en spelmiddag. Ook komen er 
teams aan de start die veertig jaar terug actief zijn geweest. Daar zijn we hartstikke blij mee want 
dat is ook onze bedoeling zodat het een echt jubileum van veertig jaar Puinhoop United wordt.
 De receptie is voor alle oud-leden van de zaalvoetbalvereniging!
Aanvullende info teamopgave sport- en spelmiddag
Vorm een team met je familie, vrienden, oud-teamgenoten, buren of je WhatsApp-maten. De 
teamsamenstelling bestaat uit minimaal 7 deelnemers met een minimale leeftijd van 16 jaar. 
Graag bij het opgeven van uw team de teamleden doorgeven plus de teamcaptain (met zijn of 
haar mailadres) die als contactpersoon zal fungeren in de aanloop naar het evenement. Opgeven 
kan via puinhoopunited@hotmail.com. Doe dit zo snel mogelijk!
Ook namens Humulus Lupulus hopen wij op een grote opkomst!

Hartelijke groet,
Het bestuur van Puinhoop United

Marcel Numan, Giel Borst, Merel Groot en Elga Zonneveld
puinhoopunited@hotmail.com

Oproep – Oproep - Oproep – Oproep - Oproep - Oproep

Wij zoeken nog oude Puinhoop foto’s e.d.
Puinhoop United kent een rijke geschiedenis van inmiddels 40 jaar. Zondagmiddag 6 juli is er een 
uitgebreid programma. Aan het einde van de middag wordt er een BBQ gehouden (iedereen kan 
zich inschrijven, kosten € 10,00 p.p.) en tevens zal er een receptie plaatsvinden.

Wij willen daarnaast ook een kleine tentoonstelling houden over 40 jaar Puinhoop United en 
daarvoor zoeken we nog foto’s e.d. Heeft u nog iets liggen? Laat het ons weten! Wij willen hier 
graag gebruik van maken en we zorgen dat ze ongeschonden retour komen.

De foto’s kunnen worden langsgebracht bij Merel Groot, Rozenhoutstraat 12 maar nog liever per 
mail worden verstuurd naar puinhoopunited@hotmail.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Oud- Archief Puinhoop United.
Waar is het archief van Puinhoop United vroeg het huidige bestuur van Puinhoop United zich af ?
Zij wilden daar gebruik van maken voor het jubileumfeest van Puinhoop United.
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Oude ledenlijsten zijn nodig om oud-leden uit te nodigen om maar iets te noemen.
Dat lukte nu niet en daarom is er hap snap naar enkele oud leden een brief gegaan met het verzoek 
dit weer door te geven aan anderen.Die dan zelf op deze manier teams kunnen opzetten.
Via de media als Alkmaarsche Courant en de Koerier wordt er ook aandacht aan het jubileum 
geschonken om ook via deze weg zoveel mogelijk mensen te bereiken.
Dankzij het aangekondigde jubileum hebben er twee mensen zich gemeld die archief in het bezit 
heeft van de vereniging.
Zelfs de oprichtingspapieren zijn weer tevoorschijn gekomen. Geweldig, dat het archief weer 
redelijk compleet gaat worden.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 Aan alle oud-leden van Puinhoop United:   
40 jaar geleden werd in De Noord een zaalvoetbalvereniging opgericht; Puinhoop United!  Deze 
vereniging weet zich nog steeds zonder subsidie en/of (shirt)sponsors staande te houden. Het is 
een georganiseerde Puinhoop.
 
Alle reden om bij dit 40-jarig jubileum stil te staan. Puinhoop United heeft grote verdienste 
geleverd met haar uiteenlopende activiteiten waarmee zij mede een bijdrage levert aan de 
vorming van jonge mensen en gemeenschapszin. 
 
Wij hebben het genoegen u uit te nodigen voor de receptie die plaats zal vinden op zondag 06 
juli 2014 in sporthal Noorderend, Harlingerstraat,  De Noord.  Aanvang van de receptie: 17.00 uur 
tot 18.00 uur.
 
Wij stellen uw komst op hoge prijs

Bestuur Puinhoop United.

’t Contact gaat op vakantie
19 juli t/m 24 augustus
 
Laatste kopij inleverdatum voor vakantie:  14 juli        na vakantie:        25 augustus
Laatste bezorgdag voor vakantie:   18 juli     1e na vakantie:  29 augustus    

Hugo Boys seizoen 2013-2014 

Van de bestuurstafel
 
Het seizoen zit er inmiddels voor alle teams op. Als laatste was Hugo Boys 
1 nog aktief.
De eerste ronde van de na-competitie wisten ze niet door te komen. Na 
een goed resultaat in de thuiswedstrijd tegen Andijk (3-1) werd de uit-
wedstrijd met ruime cijfers verloren (6-1). Daarmee zat het seizoen er ook 
voor Hugo Boys 1 ook op.
Inmiddels heeft de evaluatie over het afgelopen seizoen met de selektie en technische staf plaats-
gevonden en zijn de plannen voor komend seizoen besproken. De training start op zaterdag 2 
augustus a.s. De spelersgroep zal een aantal wijzigingen ondergaan want Richard Groen, Joost 
Wolkers, Richard Groot en Arjan Dekker gaan komend seizoen in een lager team spelen. De eerste 
3 spelers gaan spelen in Hugo Boys 2 en Arjan zal zijn carriere gaan voortzetten in Hugo Boys 4. 
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Na de laatste thuiswedstrijd tegen Andijk is er van deze spelers officieel afscheid genomen waar-
bij ze bloemen en een spiegel met inscriptie van het bestuur overhandigd hebben gekregen. 
 
Jesper Hoogland komt de selektie in het nieuwe seizoen versterken. Hij komt over van SVW. Ver-
der zal Cees Teunissen op de donderdagavond de training van Hugo Boys 2 gaan verzorgen. Paul 
Bruijn, van Fysio De Noord, gaat als fysiotherapeut de selektie op de dinsdag- en donderdagavond 
verzorgen.
De diverse commissies binnen Hugo Boys zijn inmiddels al weer volop bezig met het nieuwe sei-
zoen. Denk aan het samenstellen van de teams, het verwerken van de aan- en afmeldingen in de 
administratie. Inschrijven van de teams bij de KNVB. Ook is er geëvalueerd met de trainers en be-
geleiders van de jeugdteams. Naar verwachting kan alles binnenkort worden afgerond zodat alle 
vrijwilligers kunnen genieten van een welverdiende rustperiode. Tijd om de zinnen te verzetten en 
de accu weer op te laden zodat er over een paar maanden weer met frisse moed aan het nieuwe 
seizoen kan worden begonnen. 
Vanaf deze plaats wens ik, mede namens de overige bestuursleden, alle vrijwilligers, supporters, 
sponsors en overigen een prettige vakantie en tot in het nieuwe seizoen.

Klaas Oudeman 
voorzitter

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.
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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 € 40,50
    1/2 pag € 23,25
    1/4 pag € 14,25

Personeel(zwart/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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HOU DE STRAAT SCHOON!
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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


