Vrijdag 3 januari 2013

Agenda
4 januari 2014
5 januari 2014
6 januari 2014
12 januari 2014
17 januari 2014
18 januari 2014
25 januari 2014
26 januari 2014
27 januari 2014
31 januari 2014
31 januari 2014
1 februari 2014
1 februari 2014
7 februari 2014
10 februari 2014
15 februari 2014
17 februari 2014
22 februari 2014
7 maart 2014
10 maart 2014
14 maart 2014
15 maart 2014
17 maart 2014
22 maart 2014

15:00 HB1-oud HB1 - 16:15 Hugo Boys nieuwjaarsreceptie
15:00 Nieuwjaarsreceptie Jongeheerenconvent
KBO: nieuwjaarsreceptie
Start Actie Kerkbalans 2014
YoungSeven, Filmavond
20:00 Klaverjassen in dorpshuis Veenhuizen
20:00 Toneel in dorpshuis Veenhuizen: De dames Bloem door dik en dun
14:30 Toneel in dorpshuis Veenhuizen
19:45 Vrouwen van nu - ´t Zwaantje Veenhuizen: Jaarvergadering en lezing voedselbank
Hugo Girls winterkeezen
20:00 Toneel in dorpshuis Veenhuizen: De dames Bloem door dik en dun
Bleeker popquiz
20:00 Toneel in dorpshuis Veenhuizen: De dames Bloem door dik en dun
YoungSeven, Sirkelslag
KBO: Jaarvergadering
Carnaval
19:45 Vrouwen van nu - ´t Zwaantje Veenhuizen: Annie M.G.Schmidt
20:00 Klaverjassen in dorpshuis Veenhuizen
klaverjas kampioenschap de noord
KBO: Themamiddag met piloot Plukkel
Hugo Girls lentekeezen
20:00 Klaverjassen in dorpshuis Veenhuizen
19:45 Vrouwen van nu - ´t Zwaantje Veenhuizen: Apotheker Rieter
YoungSeven, Stille Omgang

Contact verschijnt tweewekelijks onder redactie van Angèl Mooij, Pim Mooij, Jos Beers en Paul Mooij.
Adres: Groote Geldebosch 48, 1704 CP Heerhugowaard-De Noord. Telefoon: algemeen: 072-5715332
distributie/abonnementen: 072-5711625 Financiën: 072-5718737. Email: RedactieContactDeNoord@gmail.com
Uw tekst voor de volgende uitgave van ‘t Contact dient u uiterlijk MAANDAG 13 JANUARI 2013 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 31 januari 2014.
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HUSQVARNA 136 LiC
TRIMMER

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

KLINKENDE
MUNT WEKEN

100% Husqvarna.
0% Brandstof.

Inclu sief Accu
en snella der

€ 429,-
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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
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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
Rabobank 326802185
Pastorie.de.noord@gmail.com
www.kerkdenoord.nl
Openingstijden secretariaat en kerk: Dinsdag en donderdag van 09:30 tot 11:00 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
Parochiebestuur:
Vice-voorzitter			
Gea Klercq		
Secretaris			Vacature
Penningmeester			
Siem van Langen
Bestuurslid			
Maaike Bakker		
Bestuurslid			
Kees van Langen		
Contactpersonen secties:
Sectie Catechese			Vacature
Sectie Liturgie			
Marga van Langen
Sectie Gemeenschapsopbouw
Erna Borst		
Sectie Diaconie en Pastoraat
Vacature
Sectie Regio			
Pim Mooij		

(072) 571 5265
(072) 5744771
(072) 888 7461
(072) 574 2241

(072) 574 2241
(072) 574 4361
(072) 571 5332

Kopij 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 9 januaribij het secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.
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TER OVERWEGING:
Ooit waren er drie Wijzen op stap
op zoek naar een droom,
een verlangen achterna,
met een ster die wees naar een kind in een stal.
Samen met drie,
elk met een geschenk:
wierook, mirre en goud.
Het beste van zichzelf
gewoon voor het Kind in de stal.
Vandaag zijn mensen op stap,
samen maar alleen,
met geschenken voor zichzelf:
welzijn voor mijzelf,
macht voor mijzelf,
geluk voor mijzelf.
God, we zoeken reeds lang.
Toon ons de ster
zodat we zien wie naast ons stapt.
Zodat we voelen voor wie onze gaven zijn:
voor de mens die naast ons gaat,
voor Het Kind in de stal.
			
		naar Leen Vermeire
UIT DE PAROCHIE – “Gastvrij en inspirerend in Gods naam” – 29 december 2013.
Als u dit leest is 2014 aangebroken. Ik hoop dat u de jaarwisseling veilig en gezellig bent doorgekomen. In wens u een gezegend Nieuwjaar toe!!! We hebben een heel drukke tijd achter de rug:
alle kerstvieringen en ook de weekenden ervoor en erna; Oudejaarsavond, Nieuwjaarsdag. Het is
voor ons pastores dan altijd spitsuur, met soms meerdere vieringen op een dag. Op Kerstavond
had ik er drie. Maar het is allemaal heel feestelijk, heerlijk om te doen.
Met Kerst komen er heel veel mensen naar de kerk. Dat vind ik altijd een heel wonderlijk iets. Het
geeft me wel een extra sterk gevoel van verantwoordelijkheid: al die mensen die alleen met Kerst
komen, moeten wel met een goed gevoel naar huis gaan. De viering in de kerk moet iets toevoegen aan hun Kerstgevoel. Dat geldt natuurlijk voor alle mensen die naar de kerk komen. Ik hoop
dat we dat met zijn allen hebben bereikt.
Op Kerstavond (en vooravond) waren de vieringen allemaal goed gevuld. De kerk was weer fantastisch versierd. De koren hebben allemaal enorm hun best gedaan, ook de kinderen van de Kerstmusical en hun begeleiders, het koor van mannen op Tweede Kerstdag. Alle mensen die op één
of andere manier hebben meegeholpen of bijgedragen aan al die mooie vieringen, zichtbaar of
onzichtbaar: enorm bedankt.
Op 18 december ben ik bij het concert van de Barbershopsingers geweest. Dat was een prachtige
avond. Verschillende groepen traden op met heel verschillende kerstliederen en muziek. De kerk
was vol. De sfeer was heerlijk.
Over Oud en Nieuw kan ik u nog niet schrijven, want dat moet nu nog komen.
Op 5 januari zingt het Gemengd Koor en pastor Jorink zal voorgaan. Hij is weer volop aan het werk.
Af en toe voelt hij nog wel de gevolgen van zijn herseninfarct, maar het gaat verder heel goed met
hem, gelukkig.
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Op 12 januari is de startviering voor Kerkbalans. We hopen natuurlijk dat de actie Kerkbalans ook
dit jaar weer een succes wordt. Als we de kerk en de parochie in De Noord in stand willen houden,
zijn de financiën van groot belang. Sommige mensen zijn bang dat “ons” geld ook naar andere parochies zal gaan als we meer gaan samenwerken met ’t Veld, Waarland en Nieuwe Niedorp. Maar
dat is absoluut niet zo. Wat u betaalt aan Kerkbalans blijft in eigen beheer van de Heilig Hartkerk.
We gaan in de loop van dit jaar wel meer samenwerken met ’t Veld, Waarland en Nieuwe Niedorp.
Er is een werkgroep aan het onderzoeken hoe we dat het beste vorm kunnen geven. Het is noodzakelijk dat er meer samenwerking komt, want we kampen met een steeds kleiner wordend aantal
kaderleden en vrijwilligers. We kunnen elkaar helpen, aanvullen en versterken, zodat ook de zwakkere parochies mee kunnen blijven doen.
Het gebeurt nu al bij de Gemengde koren van De Noord en Waarland. Zij zullen steeds vaker samen gaan zingen. Als ze dat doen, staat er een mooi stevig koor. Een heel goeie beslissing.
Ik wens onze vier parochies toe dat 2014 een jaar wordt van prettige en vruchtbare samenwerking,
zodat alle vier parochies een goede toekomst tegemoet gaan.
Nog even …… en dan knijp ik er een poosje tussenuit. Ik ga met Jan, Sander en Jolanda en Roy
naar het gezin van mijn zus in Australië. Ik heb er heel veel zin in. Het is er tussen de 30 en 35 graden. En het is toch zo’n boeiend land!
Maar ik ga ook weg met een beetje pijn in mijn buik, omdat het niet zo goed gaat met mijn ouders.
We zullen natuurlijk veel contact met hen hebben. Dat is zo geweldig in deze tijd, dat dat kan.
De eerstvolgende keer dat ik daarna weer voorga in De Noord is 16 februari.
Ik wens iedereen alle goeds toe en een Zalig Nieuwjaar!!!
Hartelijke groeten, Marion Bleeker – Burger
In januari is de groep van mevrouw Marijke Morsink aan de beurt om de kerk op orde te maken
Bloemengroep:
In januari wordt de kerk versierd door Els Dekker en Angela van Diepen
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
WEEKEINDE 4 EN 5 JANUARI
Openbaring des heren
Eerste lezing uit de profeet Jesaja 60, 1-6( Her heerlijke licht van God gaat op over Jeruzalem)
Evangelie uit Matteüs 2, 1-12( Geleid door de ster gaan de wijzen op weg. In het kind Jezus, dat zij
als hun koning aanbidden, openbaart God zich aan de wereld)
ZONDAG 5 JANUARI
10.00 UUR
Viering met zang van het gemengd koor. Voorganger is Toon Jorink.
gebedsintenties voor Truus van Stralen-Overtoom en zegen over haar gezin,overleden ouders Buter-Bakker, Maria en Catharina van Langen, Adrianus Overtoom en Catharina Overtoom-Oudhuis
en zegen over hun gezin, Tiny Veldman-Overtoom en overleden ouders Veldman-Overtoom, Jaap
Way en Gre Way-de Boer en overleden familie, Kees en Jan Zuurbier en zegen over hun gezin,vader
en moeder Bleeker en overleden familie, levende en overleden familie Commandeur-Grooteman.
Lector; Jos Mooij. Misdienaars:Jan Groot en Timo Plak Koster; Gon Meester.
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MAANDAG 6 JANUARI
15.15 uur
Kinder kerk voor de hogere groepen
WOENSDAG 8 JANUARI
12.00 UUR
Kinderkerk voor de lagere groepen.
DONDERDAG 9 JANUARI
19.30 UUR
Viering van meeleven met zang van Irma en Anna; voorgangers zijn Marion Bleeker-Burger en Nel
Zuurbier.
Gebedsintenties voor; Jan Beers en zegen over zijn gezin, Piet Dekker en zegen over zijn gezin, in
liefdevolle herinnering Berry,Nol van Woerkom., Henk Borst, in liefdevolle herinnering Jan en Ria
en overleden ouders Berkhout en Borst, Cok Borst, in liefdevolle herinnering Dennis Overtoom,
Nelly van Veen en overleden ouders Overtoom-Groen, Jan Korver, Sander Borst en zegen over zijn
gezin, in liefdevolle herinnering Wim Oudeman en Tiny Oudeman-Beers, Marie Molenaar-Spaansen en zegen over haar gezin, Alex Weel, Theo Groot en overleden familie Groot- de Goede, Marco
Ursem, Luc van Gastel en Ria van Gastel-Tesselaar,in liefdevolle herinnering Marcella, 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 en Truus Stam-Overtoom, in liefdevolle herinnering Andre Veldman en om zegen over zijn gezin, in liefdevolle herinnering familie
Jan Oudeman-Groot en zegen over zijn gezin en kleinkinderen, Theo en Annie Hoogland-Bleeker,
in liefdevolle herinnering Jaap Pronk, Jan en Sjanet en overleden familie
Koster; Peter Danenberg
Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de
kerk.
WEEKEINDE 11 EN 12 JANUARI
Eerste lezing uit de profeet Jesaja 42, 1-4. 6-7( Een woord van de Heer over zijn dienaar,in wie Hij
behagen schept en over wie Hij zijn geest uitstort)
Evangelie uit Matteüs 3, 13-17(Het verhaal van Jezus’doop door Johannes en van zijn toerusting
met Gods geest)
ZONDAG 12 JANUARI
10.00 UUR
KERKBALANS
Eucharistieviering met zang van het ritmisch koor. Voorganger is pater Jan Molenaar.
Gebedsintenties voor; Ineke Baars-Snoek, Piet Dekker en zegen over zijn gezin, Cok Borst, Luc en
Ria van Gastel-Tesselaar, Jan Beers en zegen over zijn gezin, Antonius Aloisius Molenaar en Petronella Gerharda Molenaar-Goedhart, Alie Idema –van Diepen, Cor Borst en Ria Borst-Groot, in
liefdevolle herinnering Jaap Pronk, Jan en Sjanet en overleden familie.
Lector: Joke van der Voort. Misdienaars:Kirstin Plak en Jill Kavelaar. Koster;Ria Danenberg
WEEKEINDE 18 EN 19 JANUARI
Eerste lezing uit de profeet Jesaja 49, 3.5-6( De heer maakt zijn dienaar tot een licht voor alle volkeren.)
Evangelie uit Johannes 1, 29-34( Johannes de doper legt getuigenis af over Jezus)
ZONDAG 19 JANUARI
10.00 UUR
3e zondag van de maand
Woord- en communieviering met zang van sint Cecilia uit Heerhugowaard-kruis. Voorganger is
Theo Vertelman
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Gebedsintenties voor:Jaap Stoop en zegen over zijn gezin, Koos van der Hulst, Piet Dekker en
zegen over zijn gezin, Cok Borst, Theo Groot en overleden familie Groot-de Goede, Nic Klaver en
Ineke en zegen over hun gezin, Jan Oudeman namens de KBO, Theo en Annie Hoogland-Bleeker,
in liefdevolle herinnering Jaap Pronk, Jan en Sjanet en overleden familie.
Lector;Bert Bijvoet. Misdienaars:Ermionie en Petros Tsiamparlis. Koster;Rene van Langen.
Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk.
Rooster kerken Waarland,’t Veld en Nieuwe Niedorp
’t Veld:
Zaterdag 4 januari om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink
Zaterdag11 januari om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor Tilma en zang van het gemengd koor
Zondag 19 januari om 10.0 uur oecumenische viering met dominee Omta en Toon Jorink
Waarland
Zondag 5 januari om 10.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en zang
van Gharmony
Zondag 12 januari om 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor Tilma en zang van de vrienden van
het gregoriaans
Nieuwe Niedorp
Zaterdag 4 januari om 19.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en zang
Gharmony
Zaterdag 11 januari om 19.00 uur eucharistieviering met pastoor van der Stok en zang van het
gemengd koor.
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
Op 8 december is Davy van Hall geboren.
Hij is de zoon van Brian en gabriella en het broertje van Lynn
Bij het Doopsel ontvangt hij de namen Davy Willem Arno van hall
Hun adres is Constantijn Huygensstraat 6 17023 EW Heerhugowaard.
Van harte gefeliciteerd.
Agenda
Op 9 januari om 19.30 uur vergadert het parochiebestuur om 19.30 uur
Op 21 januari vergadert de parochievergadering om 19.30 uur
ADVENTPROJECT 2013 – STEEDS DICHTERBIJ.
De tekst van de vierde week van de advent bent u nog tegoed:
In de natuur is de donkerste tijd van het jaar aangebroken.
Maar in de kerk is de tijd aangebroken
om onze ogen naar het licht te wenden.
Vol verwachting klopt ons hart,
want Kerstmis komt nu steeds dichterbij;
het Kindje Jezus gaat komen.
Tijd om ons te gaan voorbereiden.
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VIERDE WEEKEND ADVENT.
Op de kale stronk waarop al een bloem bloeit, straalt nu ook een zuiver licht.
Nog even … en door de nacht van mensentijden heen
zal ons een licht verschijnen.
Een Kind zal het aanwakkeren in de harten van mensen.
Hartverwarmend zoals slechts een kind daartoe in staat is.
Nog even … en een volk onderweg zal aanschouwen dat duisternis wijkt voor het licht.
Spoedig zal een Kind hemel en aarde bewegen.
Een belofte waar wij vol verwachting naar uitzien.
Nog even … en het wordt Licht.
Zet de deur van je hart maar open.
Kerstmis is heel dichtbij.

De Kinderkerk voor de onderbouw
Op woensdag 4 december was er weer kinderkerk en er waren 12 kinderen die met mee
meegingen. Simone kon niet helpen, want die had sinterklaasfeest, daarom kwam Maaike me later
helpen.
We begonnen met een liedje en we hebben samen gebeden en opeens zagen we een zak van
Sinterklaas en zwarte Piet liggen.
Er stond een rijm op en hij vertelde dat hij niet kon komen, maar hij was de kinderen van de
kinderkerk niet vergeten. Er zat voor ieder kind iets lekkers in en ook waren er nieuwe stiften voor
de kinderkerk.
Sinterklaas had er ook een brief ingedaan en een foto van hemzelf, in deze brief heeft hij uitgelegd
wat alles betekend wat hij aan heeft, zoals de mijter, de staf, zijn albe en singel enz. De kinderen
vonden het heel interessant en na afloop wisten ze er nog heel veel over na te vertellen.
Ieder kind kreeg hierna een kleurplaat waarbij ze de rijmwoorden dezelfde kleur moesten geven,
de grote kinderen snapte dat, maar de kleintjes niet.
Eva was jarig en vierde ook haar verjaarfeest, dus het was groot feest in de kinderkerk.
Tot slot had ik mijn eigen kerstgroep mee en heb ik het kerstverhaal aan de kinderen verteld.
Dat is altijd mooi, om te vertellen. Toen het stukje van de engel kwam heb ik Gloria gezongen, een
aantal kinderen vonden dat zo mooi, daarom moest ik dat in de kerk ook als slotlied zingen, nadat
we onze gebruikelijk kaarsje hadden opstoken.
De volgende kinderkerk is op woensdag 8 januari 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
Simone Drenth en Gerda Zuurbier
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Kinderkerk voor de bovenbouw
Op donderdag 12 december stond ik met het bordje grote kinderkerk bij school, er waren een
aantal kinderen die gelijk met me meegingen. Ik had op meer kinderen gehoopt, maar het aantal
bleef bij 6, toch een mooi clubje om mee te praten.
Voor deze dag stond het kerstverhaal centraal en had ik een gemakkelijk kerstverhaal uitgezocht
om dat na te kunnen spelen.
Er waren 2 Maria’s en 2 kinderen die Jozef speelde, er was een herder en een engel.
Ze stonden allemaal in een hoek en als hun naam werd genoemd deden ze wat er dan in het
verhaal stond, bijvoorbeeld moe en bezorgd en dat speelde ze heel goed na. Voor de engel had ik
een kerstslinger, maar de engel vond dat wel heel erg prikken, maar hij hield het toch om.
Na afloop mochten ze schrijven wat ze er van vonden, de meeste vonden het heel leuk om te doen
en durfde dit ook wel in de kerk na te spelen.
Er was voor ieder kind een raamhanger die ze in mochten kleuren en ze vinden het allemaal heel
gezellig om te kleuren, onderwijl kon ik dan nog het een en ander vertellen en vragen.
Ik had ook een blad uitgeprint waar een kerstengel op stond, die konden ze dan in de kerstboom
hangen. Dit gingen ze thuis afmaken, want het uur was heel snel voorbij.
Wij zijn de kerk ingegaan en daar stond de kerststal al klaar en die hebben we samen nog bekeken.
De volgende kinderkerk voor de bovenbouw is 6 januari
Op maandagmiddag 6 januari van 15.15 uur tot 16.15 uur is er kinderkerk voor de kinderen van
groep 5 t/m 8.
Ik kom uw kind dan van om 15.15 van school ophalen en zal dan ook met het bordje grote
kinderkerk staan. Ik hoop op een grote opkomst.
Ik wens iedereen een gelukkig en gezond 2014 toe.
Groetjes van Gerda Zuurbier
Mijn mailadres is jmzuurbier@hetnet.nl
telefoonnummer: 072-5740952

Kerkbalans 2014
Januari is de maand van Kerkbalans.
Tijdens deze actie proberen we zoveel mogelijk geld op te halen om
onze kerk draaiende te houden. Met alleen de collectes en andere
inkomsten redden we het niet.
Dankzij uw bijdrage blijft het mogelijk om wekelijks een viering te
bezoeken maar ook kunnen we de hoogtepunten en dieptepunten
van het leven blijven vieren en dat geeft toch een extra dimensie
in het leven. En dan hebben we het nog niet eens over de
instandhouding van dit gezichtsbepalende gebouw in De Noord,
wat onze Heilig Hart kerk tenslotte ook is.
Een eigen folder !!!.
Als parochiaan krijgt u straks een envelop met een invulstrookje, een acceptgiro maar ook een
folder met informatie. Dit is geen standaard folder meer. Onze vice-voorzitter Gea Klercq vertelt
op een duidelijke manier waar wij als kerk, als parochie van De Noord, voor staan. Echt de moeite
waard om te lezen! Verder staat er een mooie foto in, genomen in november, van de binnenkant
in. Wij willen een ‘open’ kerk zijn, en dat komt ook tot uiting door het feit dat de kerk gedurende de
week overdag altijd geopend is.
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Tip!
Als u geld wilt overmaken is het een kleine moeite om hieruit extra rendement te halen. Als
u gebruik maakt van een notariële akte (dit wordt voor u door ons geregeld), dan krijgt u via
de belasting geld terug, dit onderdeel staat bij uw aftrekposten, Stel dat u € 300 voor de kerk
over heeft en u zit in de belastinggroep van 40% dan zou u € 450 kunnen overmaken. U krijgt
via de belasting 40% van € 450 terug en dat is € 180 dus u betaalt in feite € 270, hierbij is geen
belastingdrempel.
De enige restrictie die hieraan vast zit, is dat er een contract opgesteld wordt voor een periode van
5 jaar. Wilt u hier meer informatie over of heeft u andere vragen omtrent mogelijkheden van geld
overmaken, dan kunt u contact opnemen met Jos Mooij (5710193).
Wanneer kunt u ons verwachten?
Om de kerk jaarlijks draaiende te houden is zo’n € 47.000,- nodig als opbrengst van de Actie
Kerkbalans! Vorig jaar kwam er € 42.057 binnen, bijna evenveel als het het vorige jaar. Het is een
gegeven dat er oude parochianen overlijden en over het algemeen waren die vrij royaal met het
geven voor de actie Kerkbalans. Als wij het resultaat op peil willen houden, dan is een geringe
verhoging geen overbodige luxe. We hopen dat u dit financieel aan kan. Daarom hopen we dat
we dit jaar ook weer op uw medewerking kunnen rekenen, want het belang van de kerk wordt
gelukkig door een groot aantal Noordenders gedragen. Niet alleen door financiële inzet , maar
ook door zich actief voor de kerk in te zetten.
Het schema ziet er als volgt uit:
12 januari:
13 januari:
krijgt u 		
20/23 januari:
26 januari:

start Kerkbalans met een viering in de kerk met zang van het Ritmisch Koor
19.00 – 20.00 de ‘lopers’ kunnen hun spullen ophalen. Gedurende deze week
uw envelop thuisbezorgd, en de week erop wordt hij weer opgehaald.
De enveloppen kunnen ingeleverd worden bij Karin Stoop, De Eg 45.
Bekendmaking van de opbrengst.

Een kleurwedstrijd voor de kinderen.
Op school worden na de vakantie kleurplaten uitgedeeld die te maken hebben met Kerkbalans.
Als je ze voor 12 januari inlevert (dat kan je doen in de brievenbus bij de kerk) dan kunnen we
ze ophangen in de kerk. 14 Dagen blijft je kleurplaat dan hangen, en...... er zijn natuurlijk leuke
prijsjes te verdienen!
Hoera een erfenis voor de kerk!
Dit hoort tot de categorie van ‘de betere berichten’. Afgelopen jaar hebben wij inderdaad een
legaat mogen ontvangen, maar op verzoek van de overledene is er geen ruchtbaarheid aan
gegeven. Het is fijn dat dit gebeurd is. In een tijd waarin de oudere mens een goed bestaan heeft
opgebouwd en ziet dat de jongere generatie het ook goed heeft, alhoewel we natuurlijk wel te
maken hebben met een recessie, zou het eigenlijk helemaal niet vreemd zijn als in een testament
ook aandacht aan ‘de kerk’ besteed zou worden.
Op deze manier wordt dan meegewerkt aan het in stand houden van het geestelijk leven met
alle aspecten die daarbij horen, een onderdeel dat in deze killer en individualistischer wordende
maatschappij behoorlijk verwaarloosd wordt.
Misschien is het een goed idee om dit eens met uw notaris te bespreken, de komende generaties
zullen u er dankbaar voor zijn!
De commissie kerkbalans:
Sheila Borst, Lida Groot, Karin Stoop en Jos Mooij
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Adventswandeling in de Schoorlse Duinen goed bezocht!
Voor de eerste keer iets nieuws organiseren is best spannend!
Kent u dat gevoel? Hoe zal je idee worden ontvangen? Zullen er wel
mensen zijn die zich aanmelden? Is er niet teveel aanbod in deze
tijd? En hoe moet het als het slecht weer is? Allemaal vragen die bij
ons opkwamen en antwoorden waren er niet direct. We moesten
het wagen met alle risico’s van dien en dat hebben we gedaan.
Achteraf kunnen we zeggen dat de Adventswandeling voor herhaling vatbaar is! Dat is niet alleen onze mening, maar dat is ons zo’n
beetje door alle deelnemers meegedeeld en dat waren er wel 40!
Om 12 uur druppelde iedereen binnen en vond een plaatsje aan
de gezellige tafels, met koffie en verschillende soorten gebak. We
hadden het geluk dat de mooie kerststal in de kerk van Schoorl een weekje eerder mocht worden
geplaatst dan gebruikelijk. Dat gaf natuurlijk een bijzondere sfeer aan het geheel.
In groepen van max. 10 personen tegelijk ging
iedereen op pad. Er waren twee routes: een
rode en een blauwe en onderweg brachten engelen bijzondere opdrachten en vragen om
over na te denken en eventueel in gesprek te
gaan met elkaar. Na ongeveer een uurtje wandelen was de warme soep met broodjes zeer
welkom. Ondertussen werd er heel wat afgepraat en waren er veel nieuwe ontmoetingen.
Willem en Jelle Westendorp bliezen de bazuinen om ons uit te nodigen voor de ‘aankondiging’ door de engel Gabriël en Maria zelf kwam
langs om ons terugkijkend te vertellen hoe zij
de zwangerschap en de geboorte van Jezus allemaal ervaren had als jong en onschuldig meisje. Een ingetogen, indrukwekkend verhaal, dat werd
verteld door Tineke de Boer en dat werd afgesloten met een prachtige versie van het Ave Maria, geblazen op een tenortuba door Willem Westendorp.
En toen weer op pad allemaal; de andere route lopen. Gelukkig zat het weer mee: geen regen en een
aangename wandeltemperatuur. De zon piepte ook nog even door het wolkendek heen. Bij terugkomst stond de warme glühwein klaar en de chocolademelk met slagroom en klonk er ineens héél
andere muziek: gitaar, mandoline en fluit, gespeeld door Peter Broersen en Willem Schotten. En helemaal aan het eind hebben we de middag samen afgesloten met een korte bezinning op de Advent,
ingeleid door pastoor Elroy, die speciaal voor die gelegenheid naar Schoorl was komen fietsen. Na het
gezamenlijk uit volle borst zingen van het lied “Love shine a light”, onder begeleiding van gitaar en
mandoline ging iedereen weer huiswaarts met een speciale kersteditie van het tijdschrift “Het Vermoeden” en een paar lichtjes rijker. Jong en oud verzekerde ons na afloop dat ze van de middag hadden
genoten. Iemand schreef in ons gastenboekje: “Zalig gewandeld, zalige mensen, zalig genoten, zalige
verzorging, zalige hartelijkheid, zalige groep, zalig voor nog eens!” en een ander: “Dankjewel voor deze
bijzondere dag! Heel blij dat we gekomen zijn – mooie ontmoetingen en een inspirerend samenzijn
gehad. Absoluut voor herhaling vatbaar.” Bij iedereen kwam terug: de ontmoeting, de inspiratie, de
natuur, de hartelijkheid en gastvrijheid en allemaal schreven ze: “Voor herhaling vatbaar!”
We kijken voldaan terug op deze bijzondere, fijne middag. In januari gaan we alles goed evalueren, maar
we denken al voorzichtig aan een vervolg op deze succesvolle wandeling. U hoort er als eerste van!
Mieke Johnson, Sylvia Kuin, Patricia van Lieshout en Karin Blaauw
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URMAPRINT
digitaal

COPY & PRINT

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

✦ ZAKELIJK DRUKWERK

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

NU OOK PRINTEN OP GROOT FORMAAT

NU IN EEN NIEUW PAND!

Op diverse papiersoorten en canvas ✦ Snelle levering ✦ Scherpe prijzen

Sterrenboschstraat 8, 1704 CN Heerhugowaard
t. 072 - 85 03 971

m. 06 - 229 204 87

E-mail: info@bakkerijbeemsterboer.nl
Internet site:www.bakkerijbeemsterboer.nl

e. info@dick-tegel.nl

Veluweweg 17, Waarland
tel. 0226 - 42 13 40
Zwarteweg 3, ‘t Veld
tel. 0226 - 42 13 70
Dorpsstraat 26 Tuitjenhorn
tel. 0226 - 39 46 56

Reclame voor zaterdag 4 januari

Tompoezen 3 + 1 gratis
Elke dag 3 broden naar keuze voor maar € 5,75.
Elke vrijdag tompoezen € 1,20
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Tentoonstelling “Ons goed recht”
Op woensdag 15 januari 2014 om 14.00 uur zal in de bibliotheek van Heerhugowaard de
tentoonstelling “Ons goed recht” worden geopend door burgemeester Ter Heegde.
De tentoonstelling `Ons Goed Recht` van Amnesty International laat zien dat mensenrechten
niet alleen van belang zijn in landen waar wordt gemarteld, of waar gewetensgevangenen voor
jaren achter tralies verdwijnen. Mensenrechten zijn overal om ons heen, ook in ons land en spelen
een rol in ons dagelijks leven. Het recht op privacy, op gezondheidszorg, op demonstratie en op
vrijheid van meningsuiting: we hebben er iedere dag opnieuw mee te maken.
Amnesty promoot de ontwikkeling van lokaal mensenrechtenbeleid onder Nederlandse gemeenten.
- Amnesty gaat in gesprek met ambtenaren en bestuurders over lokaal mensenrechtenbeleid.
Onder meer door middel van workshops en inspiratiesessies.
- Amnesty verricht onderzoek naar de rol van mensenrechten binnen gemeenten. Dit heeft onder
meer geleid tot de brochure Goed Bezig, de betekenis van mensenrechten voor gemeenten.
- Amnesty ontwikkelt en verspreid voorlichtingsmateriaal. Onder meer de tentoonstelling Ons
Goed Recht over mensenrechten in Nederland en door het opzetten van een mensenrechtenbril.
- Amnesty neemt deel aan het Overleg Lokaal Mensenrechtenbeleid, een landelijke samenwerking
tussen gemeenten en maatschappelijke organisaties.

VIZIER OP SCHERP BIJ CLINIC PRECISIESPORTEN
Sportservice Heerhugowaard organiseert in samenwerking met Bowlingvereniging Heerhugowaard, de Waardse Sjoelvereniging, poolles.nl en de Waerd Bowling & Sportcafé een
clinic Precisiesporten voor mensen van 55+. Op donderdag 23 en 30 januari 2014 kunnen
geïnteresseerden van 55+ van 13.30-16.30 uur kennismaken met bowlen, sjoelen en poolen.
Maak kennis met en leer de techniek en tactiek van de precisiesporten bowlen, sjoelen en poolen!
Donderdag 23 januari leert u van instructeurs de ins en outs van de drie sporten. In de vorm van
een sportcarrousel met rondes van 45 minuten komt u met alle sporten in aanraking en krijgt u les
in de 3 beweegactiviteiten. De week erna, op donderdag 30 januari gaat u het geleerde in praktijk
brengen en speelt u wedstrijdjes in de 3 sporten.
Kosten voor deze clinic zijn 13 euro totaal, inclusief koffie/thee bij ontvangst. Aanmelden is
noodzakelijk en kan tot 12 januari via www.sportserviceheerhugowaard.nl of 072 – 57 63 880. Op
dit nummer kunt u ook meer informatie krijgen bij ondergetekende.
Sabine van Lochem.

De bezorgers van Contact wensen alle lezers een goed en vooral gezond 2014.

Jongeheerenconvent
Het nieuwe jaar 2014 is aangebroken, en er zullen vele goede
wensen uitgebracht en ontvangen zijn. Misschien wel zoiets als
‘Dat het beste van het afgelopen jaar zich mag blijven herhalen’. Een
ultieme gelegenheid om nog meer mensen een Zalig Nieuwjaar te
wensen is de bijeenkomst van het Jongeheerenconvent. U bent
hiertoe uitgenodigd op zondag 5 januari vanaf 15.00 uur in café
Bleeker.
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Rond 15.45 uur wordt het nieuwe Noorderlicht bekend gemaakt en ook de nieuwe Fakkeldragers.
Dit Noordendse gebeuren mag u eigenlijk niet missen.
Tijdens de Kerstdagen en op andere gelegenheden heeft u misschien tijd gehad om de
Kerstbijlage te lezen en de Noordeinderachternamenpuzzel (stelletjes) op te lossen. Zelf vonden
we hem weer zeer geslaagd, alhoewel hij wel pittig is. U kunt nog t/m vrijdag 3 januari tot 18.00
uur uw oplossing insturen. Wie weet wint u weer een prachtige NAP ( het welbekende Noordender
Agrarisch Pakket).
Tot ziens,

Het Jongeheerenconvent

KBO Zoekt Kerstartikelen
HEEFT U IN GOEDE STAAT ZIJNDE KERSTARTIKELEN DIE U ZELF NIET MEER WILT OF KUNT GEBRUIKEN? STEL DEZE BESCHIKBAAR VOOR DE VOLGENDE WINTERFAIR VAN DE KBO EN LEVER
ZE IN OP MIDDENWEG 523.

Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact
wenst u een gezond 2014 met veel aandacht voor elkaar!
De jaarlijkse kerstbrunch is weer heel goed verlopen. De tafel
zat gezellig vol en er werd heel wat met elkaar besproken. We
begonnen met koffie, thee en een plakje tulband, speciaal voor
het NOC gebakken door mevrouw Agnes Doodeman. Petje af voor
haar! We vonden de tulband overheerlijk.
Daarna kwam de borrel op tafel en even later kon er worden
gegeten. Saté met stokbroodjes, warm gebracht door Arno Groen
op 2e kerstdag!, en allerlei lekker brood en beleg. Tussendoor werd
er nog een kerstverhaal verteld en om ongeveer half drie werd de middag afgesloten. Iedereen
was voldaan.
Op vrijdag 10 januari willen we voor het eerst een nieuwjaarsbijeenkomst houden voor onze
groep en alle vrijwilligers, op de pastorie. Het belooft een gezellige ochtend te worden.
De data voor de komende tijd:
10 januari 2014 10.00 uur nieuwjaarsbijeenkomst op de pastorie
24 januari 2014 10.00 uur koffie drinken op de pastorie
7 februari 2014 17.30 uur maaltijd in het dorpshuis
Janet Wester
Gea Klercq
Riet Beers
Toos Mooij

(5719382)
(5715265)
(5714705)
(5710193)

Tonnie Rozing
(5741684)
Tiny van Stralen
Ria Boekel
(5719919)
U bent van harte welkom!
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v Garage Co Borst BV
v Co Borst Bedrijfswagens
v Airco Service

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

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

Unieke en goedkope 7 dagen snelservice
van 10.00-22.00 voor particulier en kleinbedrijf.

(geen onderzoekskosten!)

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

16

KBO Heerhugowaard Noord
Secretariaat: Harlingerstraat 3

Telefoon: 072-5710966

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter:
Wout Beers
Middenweg 566
Vicevoorzitter: Joke Beers-de Wit Torenburgplein 12
Secretaris:
Richard de Vos
Harlingerstraat 3
Penningm:
Cor Neeft
Dorsvlegel 9
2e penningm: Ria Vriend-Bleeker Leliehofstraat 8
Leden:
Jos Tesselaar-Zwemmer Bosweg 23
Joke Bergman
De Zicht 12

tel: 5714705
tel: 5745923
tel: 5710966
tel: 5713628
tel: 5716032
tel: 5715566
tel: 0613650786

HET BESTUUR VAN
KBO HEERHUGOWAARD DE NOORD
WENST U ALLEN
VOORSPOEDIG MAAR VOORAL GEZOND
TWEE DUIZEND VEERTIEN
TOT ZIENS OP ONZE NIEUWJAARSRECEPTIE OP MAANDAG 6 JANUARI OM 14.00 UUR
Kan onze afdeling van de KBO blijven bestaan????
Natuurlijk kan dat!
Maar dan moeten er wel mensen zijn die jong genoeg zijn van geest, het 50e levensjaar zijn
gepasseerd en bereid zijn om zich in te zetten voor de belangenbehartiging van onze senioren.
Er moeten mensen zijn die bijvoorbeeld een actieve rol willen spelen.
Er moeten mensen zijn die de kar willen trekken.
Er moeten mensen zijn die lokaal iets voor hun dorpsgenoten willen betekenen,
Maar er moet vooral, tenminste één iemand zijn die de taak van de huidige secretaris wil
overnemen.
BENT U DIE IEMAND ???
VERVOLG KBO WINTERFAIR in 2014
Zoals u allemaal heeft kunnen lezen in de KBO Nieuwsbrief of misschien ergens anders heeft
gehoord was de Winterfair opbrengst voor de KBO een groot succes.
En heeft u ook gelezen….……wij zijn nog niet klaar.
Ons plan is om nog een keer mee te doen met de Winterfair, ook weer voor de KBO.
Wij hebben daar weer uw hulp bij nodig en daarom nodigen wij u uit om ook komend jaar uw
creativiteit in te zetten voor de KBO.
En weet u dat u al uw overbodige, maar bruikbare Kerstspullen nu al kunt brengen bij de Fam. van
Schagen aan de Middenweg 523. Maak uw kast of vliering weer lekker ruim!!!!!
En misschien zijn uw kinderen ook uitgekeken op hun spullen en willen ze dat wel aan ons kwijt.
U zult komend jaar nog wel eens van ons horen maar voor nu:
Een heel gelukkig en gezond 2014 voor u en allen die u dierbaar zijn.
Wim de Boer, Nel van Schagen, Truus van den Berg.
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Administratiekantoor

DEKKER

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

van pa
Tevens verzorging
aangiftebiljetten

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

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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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

KBO voor 50 plus
De KBO is geen lokale activiteitenclub. Het is een organisatie die op gemeentelijk, provinciaal en
landelijk niveau opkomt voor de belangen van senioren.
Leden ontvangen 10 keer per jaar het fraaie tijdschrift De Nestor, met daarin regelmatig een katern
van KBO Noord-Holland.
Bovendien kunnen zij profiteren van een aantrekkelijke korting op de zorgverzekering bij Zilveren
Kruis.
Daarnaast proberen wij u natuurlijk ook te voorzien van lokale activiteiten zoals:
De Soos, de gymnastiek, themamiddagen en uitjes.
Wilt u meer weten over de belangenbehartiging voor senioren?
Kijk dan op www.kbonoordholland.nl of www.uniekbo.nl
Wilt u nadere bijzonderheden over onze afdeling?
Kijk op www.kbonoordholland.nl en kies op deze site het tabblad “AFDELINGEN”
U vindt ons bij de letter “H”

NIEUWS VANUIT DE DORPSRAAD
Wat is de toekomst van ’t Rondeel? Laat uw ideeën horen!
Op 12 december was in café Bleeker een informatieavond over de ‘vitaliteit van De Noord’
en de toekomst van de bibliotheek en de accommodaties in De Noord. Heeft u deze avond
gemist? U kunt nog altijd uw mening laten horen via internet.
Het was een geslaagde avond, waar ca. 60 bewoners de uitkomsten het vitaliteitsonderzoek hoorden van bureau Companen. Bibliotheek Kennemerwaard vertelde meer over de stand van zaken
en de toekomst in De Noord.
Reageer nog op stellingen
Daarna is er gediscussieerd over de toekomst, aan de hand van verschillende stellingen. Deze stellingen waren bedoeld om discussie op te roepen, en zijn géén voorstellen van de gemeente! Er is
over de volgende stellingen gesproken:
·
·
·
·
·

Er zijn voldoende functies die ‘t Rondeel kunnen vullen als de bibliotheek verhuist;
‘t Rondeel wordt overbodig, Hugogirls en BSO kunnen elders ondergebracht worden;
Er missen voorzieningen voor ouderen om in De Noord te blijven wonen;
Verenigingen in de Noord kunnen nog meer gezamenlijk optrekken;
Bewoners kunnen meehelpen om openingstijden van de bibliotheek uit te breiden.

Voor de bewoners die er donderdag niet bij waren of toch nog wat willen toevoegen, is er de mogelijkheid om tot en met 31 december 2013 via http://onderzoek.companen.nl/peilingdenoord
(dus zonder “www”) op de stellingen te reageren.
Presentaties en reacties op stellingen
De presentaties van Companen en de bibliotheek kunt u bekijken op www.heerhugowaarddenoord.nl.
Aan deze presentaties is een greep uit de verschillende reacties die donderdag zijn gegeven op
de stellingen toegevoegd.
In de krant
In het Noord-Hollands dagblad stond zaterdag een stukje over De Noord. Komende donderdag
plaatst het Stadsblad ook een stukje over de avond.
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TRIMSALON
NOORD-END

Voor kleine en middenslag hondjes

UW TRIMSTER
MARLIES BROERS
Veenhuizerweg 57
1704 DR Heerhugowaard - De Noord
tel. 06 - 13108895

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

J OAN D EKKER
ELEK TROTECHNIEK

06-15689390

06-15689390

René Jonker

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

• • Licht
Lichtinstallaties
installaties
• • Kracht
Krachtinstallaties
installaties
• • Meterkasten
Meterkasten
• • Buiten
Buiten/ /
tuin
tuin
verlichting
verlichting
H.W. Mesdagstraat 15

H.W.
Mesdagstraat
1741
JM Schagen 15
1741 JM Schagen
joandekkerelektrotechniek.nl
joandekkerelektrotechniek.nl
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www.jonkerhov.nl

De “Blik op de weg” in De Noord …( 30 dec.)
Beste mensen,
Het is bijna de laatste dag van het jaar, maar ik neem het er toch
nog even van. Het is nog donker, als ik tegen acht uur op de Middenweg kom. Zo stil heb ik het nog zelden meegemaakt. Geen
fietsers, tot aan de fa. Snoek passeren mij er welgesteld twee, een
enkele auto en een schoon wegdek. Zou het allemaal weggewaaid
zijn? Eén blikje en één bekertje is al wat er tot zover lag.
Dan de Donkereweg op. Het is inderdaad donker. Lichten en een
t.v. staan hier en daar aan. Ik geniet van de vroege ochtendlucht en
zie, dat er prachtige kleuren inkomen. Via de Veenhuizerweg naar
de Kerkweg. Dankzij mijn oranje jack houdt een enkele automobilist in. Ik laat even weten, dat ik dat waardeer.
De Groenedijk is zoals altijd een verademing. Een prachtig slingerende weg door het N-Hollands
landschap. Nu, het is tegen negen uur, begint de zon boven de horizon uit te komen. Vogels buitelen in grote zwermen door de lucht. Natuurlijk sta ik dan, erg genietend, te fotograferen. Een hond
blaft! Hij bewaakt nog steeds het huis van zijn baas. Dan rennen er plotsklaps twee hazen door het
veld. De één achtervolgt de ander in al zijn/haar bewegingen. Het is komisch om te zien!
De Plemdijk en Berkmeerdijk op. Hier schijnt de zon prachtig op het riet. En ook hier is het stil en
verlaten! Een versnapering, bij het bekende bankje en het helaas vernielde informatiebord, gaat
er ook nu weer in!
Dan het spoor over en rechtsaf het fietspad van de Krusemanlaan op. U weet inmiddels, dat hier
een “afvalberg” ligt en is het weer niet anders. Jammer, maar waar!
Als twee dames roepen, dat er weer aardig wat werk ligt, glimlach ik maar ...
Uiteindelijk kom ik weer op de Middenweg en loos het één en ander in de blikvanger bij de ingang
van de Vork. Ans stopt even voor een praatje, Jeanne groet en trapt stevig tegen de wind in. Mevrouw Borst zwaait nog even achter de ramen en dat doet me toch weer goed op het laatste stuk
naar huis! De tas wordt zwaarder en ik heb zin in koffie ...
·
·
·
·
·
·

48 blikjes
37 drinkbakjes
18 plastic flesjes
13 pk. sigaretten
2 pk. shag
1 fles
Een gezond en opgeruimd jaar wens ik u toe ...!
En ... wilt u meer foto’s van deze wandeling zien, kijk dan even op mijn website.

Met vriendelijke groet,
Gerrit van der Krol
De Ploeg 10
tel. 5726170
e-mail: der.van.krol@quicknet.nl
website: www.gerritvanderkrol.nl
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Info(N)oord
Info(N)oord is het informatiepunt in Heerhugowaard De Noord van
·
Bibliotheek Kennemerwaard
·
Rabobank Alkmaar e.o. en
·
gemeente Heerhugowaard.
U kunt uw vragen of opmerkingen ook mailen naar:
denoord@bibliotheekkennemerwaard.nl
Informatie van de Rabobank Contact Punt
Medewerkers van de Rabobank zijn niet meer aanwezig op woensdag- en vrijdagmiddag.
U kunt wel een afspraak maken met de senioradviseurs mevrouw B. Blank of mevrouw M. Ramaker,
telefoon 072-5674400 voor een gesprek thuis of in het kantoor van Info(n)oord.
Voor telefonische informatie Tel. 072 - 5674400
U kunt bij Info(N)oord wel terecht voor:
·
Een random-reader
·
Betaal-enveloppen
Informatie van de Gemeente
Er is een directe telefoonlijn van Info(N)oord naar de gemeente.
Door het opnemen van de hoorn heeft u direct rechtstreeks telefonisch contact.
De Gemeentegids 2013/2014 wordt niet meer huis-aan-huis bezorgd.
De nieuwe gemeentegids 2013/2014 ligt voor u in de bibliotheek!!!
U kunt deze gids afhalen bij bibliotheek De Noord.
Bibliotheek Kennemerwaard
Tablet Café
In januari worden er weer Tablet Café’s georganiseerd bij Bibliotheek Kennemerwaard.
Tijdens deze bijeenkomsten kunt u uw kennis delen en is er de mogelijkheid om vragen
te stellen over de tablet.
Bent u ook zo enthousiast over de tablet/iPad? Of vindt u het nog lastig? Of misschien overweegt
u om er een aan te schaffen? Kom dan naar Tablet Café. Hier kunt u vragen stellen, kennis delen of
ervaringen uit te wisselen. Tijdens Tablet Café zijn medewerkers van Bibliotheek Kennemerwaard
aanwezig om u te helpen met uw vragen.
Een aantal van de Tablet Cafés hebben een thema, zoals Facebook, foto’s bewerken en ordenen.
Houdt hiervoor de website van de bibliotheek in de gaten.
Het is handig om uw eigen tablet mee te nemen. Nog geen tablet? Dan zijn er voldoende tablets
aanwezig om ervaringen op te kunnen doen.
Wanneer en waar?
Op woensdag 8 januari kunt u terecht in Bibliotheek Alkmaar De Mare, op vrijdag 17 januari in de
Bibliotheek van Castricum (in samenwerking met Stichting Welzijn) en op woensdag 29 januari in
Bibliotheek Alkmaar Centrum (in samenwerking met SeniorWeb Alkmaar).
Tijdstip is van 14.00 – 16.00 uur.
Op dinsdag 21 januari kunt u terecht in Bibliotheek Heerhugowaard en op maandag 27 januari in
Bibliotheek Bergen. Tijdstip is van 15.00 – 17.00 uur.
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Aanmelden
Geïnteresseerd? U bent van harte welkom. Aanmelden voor een van deze bijeenkomsten
kan bij de klantenservice in de betreffende bibliotheek, telefonisch of per email. Wees
er snel bij want er kunnen een beperkt aantal deelnemers meedoen en vol = vol.
Een overzicht van emailadressen en telefoonnummers kunt u vinden op:
www.bibliotheekkennemerwaard.nl. De toegang is gratis.
Tuinvogeltelling
Binnenkort worden er landelijk honderdduizenden vogels in de tuin geteld tijdens
de Nationale Tuinvogeltelling 2014 van Vogelbescherming Nederland. Yvonne
Stokman en Angela Nagel van de IVN-Vogelwerkgroep Heerhugowaard verzorgen
op maandag 13 januari om 20.00 uur in de bibliotheek in Heerhugowaard een
lezing over de boeiende wereld van tuinvogels ter voorbereiding op deze teldagen.
Tuinvogels in Heerhugowaard
Omdat het kijken naar vogels erg leuk is komen Angela Nagel en Yvonne Stokman, beiden
actieve IVN-Natuurgidsen en Stadsvogeladviseurs van Vogelbescherming Nederland, naar de
bibliotheek in Heerhugowaard. Zij vertellen op boeiende wijze over de verschillende vogels die
je in Heerhugowaard kunt aantreffen. Verder vertellen zij over hoe je vogels (en andere dieren)
in je tuin kunt lokken. De lezing wordt ondersteund met prachtige beelden, waarvan vele in
Heerhugowaard zijn gemaakt.
Deze lezing is georganiseerd door het Groen Informatie Platform (GRIP) in samenwerking met de
IVN-Vogelwerkgroep ter voorbereiding op de grote tuinvogeltelling van zaterdag 18 en zondag
19 januari.
Aanmelden
Geïnteresseerd? U bent van harte welkom op maandag 13 januari in de bibliotheek van
Heerhugowaard, Parelhof 1a. De lezing begint om 20.00 uur.
De toegang bedraagt € 3,-. Aanmelden kan bij de Klantenservice in de bibliotheek.
Reserveren is mogelijk op telefoonnummer 072 – 576 48 00 tijdens openingstijden of per mail via
heerhugowaard@bibliotheekkennemerwaard.nl.
Grip op geld
Grip hebben op uw geldzaken betekent minder (financiële) zorgen. Lonneke Jaspers,
gecertificeerd budgetcoach, wil u hier graag bij helpen. Zij verzorgt op woensdag 15 januari
om 19.30 uur een interactieve lezing in de bibliotheek van Heerhugowaard.
Tips en trucs
Als het financieel goed gaat, dan let men vaak niet op wat er uitgegeven wordt. Vooral bij een
verandering in de persoonlijke situatie, zoals een verhuizing, echtscheiding, zelfstandig wonen,
verandering van werk en/of inkomen is het raadzaam om eens de tijd te nemen voor uw financiële
situatie. Volgens het BKR heeft bijna één op de twintig consumenten problemen met het aflossen
van hun lening.
Een budgetcoach kan hierin ondersteuning bieden: het ordenen van de administratie, het maken
van een overzicht van inkomsten en uitgaven, het realiseren van een positief saldo en het bepalen
van de financiële doelen. Vanavond krijgt u handvatten aangereikt hoe u grip op uw geld kunt
krijgen of behouden. Natuurlijk met tips en trucs uit de dagelijkse praktijk en ook is er ruimte voor
uw eigen vragen.
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Aanmelden
Wilt u ook grip op uw financiën? U bent van harte welkom op woensdag 15 januari in de bibliotheek
te Heerhugowaard, Parelhof 1A. De lezing begint om 19.30 uur.
De toegang bedraagt € 6,00 (bibliotheekleden € 5,-). Op vertoon van uw Huygenpas heeft u gratis
toegang. Door een bijdrage van de gemeente kunnen inwoners van Heerhugowaard die in de
schuldhulpverlening zitten deze lezing eveneens gratis bijwonen.
Aanmelden kan bij de Klantenservice in de bibliotheek tijdens openingstijden. Reserveren is mogelijk
op telefoonnummer 072 – 576 48 00 of per mail via heerhugowaard@bibliotheekkennemerwaard.nl.
Meld u tijdig aan, want vol = vol!
Voorlezen aan peuters in de bibliotheek
In de vestigingen van Bibliotheek Kennemerwaard wordt regelmatig voorgelezen aan
peuters. U en uw peuter kunnen ook in januari weer gezellig komen kijken en luisteren naar
een vertelprogramma met een verhaaltje en een liedje. De toegang is gratis.
Samen een boekje lezen: plaatjes aanwijzen, geluiden maken en verhaaltjes vertellen is niet alleen
leuk voor ouder en kind. Het is ook heel belangrijk. Kinderen die van jongs af aan regelmatig
worden voorgelezen kennen meer woorden, leren makkelijker lezen en doen het beter op school.
Woensdagochtend 22 januari
In de locatie Heerhugowaard Centrum wordt er deze ochtend op twee momenten voorgelezen,
namelijk van 09.15 tot 10.00 uur en van 10.15 tot 11.00 uur.
Nationale Voorleesdagen 2014:
Woensdag 22 januari t/m zaterdag 1 februari 2014
Op donderdag 30 januari om 10.30 uur voorlezen in Bibliotheek De Noord.
In het kader van de Nationale Gedichtendag worden er op vrijdag 31 januari 2014 tussen
14.00 -16.00 uur door leden van “Schrijvenswaard” gedichten voorgedragen in Bibliotheek
De Noord, Middenweg 541A, Heerhugowaard
NIEUWE MATERIALEN
Volwassenafdeling

ROMANS
De wereld vergeten
De Schaduwen van de Nijl
Rose Harbor in bloei
Een goede moeder
Helsinki Noir

Algemeen
Spannend
Romantisch
Spannend
Spannend

Genechten, G. v
Gravett, E

PRENTENBOEK
Het grote Poepconcours
De kat van Saar

AK
AK

Slegers, L

INFORMATIEVE BOEKEN T/M 9 JAAR
De bouwvakker

AJ geel

LEESBOEKEN T/M 9 JAAR

NIVEAU

Nog ééntje voor het slapen gaan...

Voorleeskast

Dueňas, M
Furnivall, K
Macomber, D
Millar, L
Thompson, J
Jeugdafdeling

Straaten, H.v.
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Delft, G
Dudock, Y
Fisscher, T
Flanagan, J
Huizing, G
Kinney, J
Ness, P
Paver, M
Taylor, T

LEESBOEKEN VANAF 9 JAAR
De heler van Samaar
De Tostigirls op auditie
Dat stomme boek
De koninklijke leerling
Casablanca girl
Zwaar de Klos!
Zeven minuten na Middernacht
Hylas en de schaduw van de Leeuwen
Dromenjagers

THEMA
Fantasie
Vriendschap
Algemeen
Fantasie
Algemeen
School
Algemeen
Algemeen
Fantasie

STRIPS
Morjaeu, L
De suikerslaven(Suske en Wiske 318)
				
OPENINGSTIJDEN LOCATIE DE NOORD/ INFO(N)OORD MIDDENWEG 541 A
Maandag
13.00 – 17.00 uur
18.30 – 20.30 uur
Woensdag
13.00 - 17.00 uur						
18.30 – 20.30 uur
Vrijdag
13.00 – 17.00 uur
18.30 – 20.30 uur
Telefoon: 072-5712004
www.bibliotheekkennemerwaard.nl ook voor verlengingen
e-mail: denoord@bibliotheekkennemerwaard.nl
Telefonisch verlengen: 072-5712004
OPENINGSTIJDEN LOCATIE BIBLIOTHEEK HEERHUGOWAARD PARELHOF 1A
maandag
10.00-20.00 uur
dinsdag
13.00-17.00 uur
woensdag
10.00-20.00 uur
donderdag
13.00-17.00 uur
vrijdag
10.00-20.00 uur
zaterdag
10.00-16.00 uur
Telefoon: 072- 5764800 of 5764805
www.bibliotheekkennemerwaard.nl ook voor verlengingen
		

Nieuws van hugo girls
De vakantie zit er weer bijna op. Aanstaand weekend gaan de D1, E2
en Dames 2 beginnen. De week erna mogen alle teams weer. Ook het
zaaldienst draaien begint dus weer. Er is geprobeerd om de zaaldienst
zo te plannen dat iedereen 1 keer moet maar dat lukte niet helemaal
dus er zijn er een paar die 2 keer moeten. Er zijn ook veel jeugdteams
die voor de zaterdag (en zondag) zaaldienst leveren omdat we veel
jeugdscheidsrechters hebben die geen zaaldienst hoeven te draaien.
Let dus op en als je ruilt geef het dan aan Ingrid door.
Iedereen weer veel succes
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Het bestuur

HOOFDSPONSORS
Transportbedrijf Piet Oudeman
Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg
JEUGDSPONSOR
Kalanchoëkwekerij Slijkerman
ONZE JARIGEN
Noa Renshof		
Jorine Moes		
Renée Peerdeman
Renée Hageman		
Tanja Hof		
Kelly Zuurbier		
Paulien Oudeman		
Yvon Rendering		

3 jan
6 jan
9 jan
12 jan
14 jan
14 jan
15 jan
16 jan

Shirtsponsors
Ook dit seizoen hebben alle teams weer prachtige gesponsorde shirts. Hieronder staan alle teams
met de sponsors.
F2
F1
E2
E1
D3
D2
D1
C2
C1
B2
B1
A1

Timmerbedrijf Snel
Snoek motoren
Hugo’s vrienden
Loonbedrijf Veldman
		
Koelhuis Gebr. Van Langen
		
KWS
Aannemersbedrijf R. Blankendaal
Reinigings- & straalbedrijf Stef Kuilboer BV
Partycentrum Bleeker 			
autobedrijf Bakker
Attent Arno en Silvia Groen
Autowaard
R. & H. Beers Aannemingsbedrijf BV

Dames 4 Kwekerij A. Bakker en Zn. B.V.
Dames 3 Groentekwekerij Ursem-Zuurbier
Stukadoorsbedrijf Overtoom
Dames 2 Snack & Eethuis Hugo
Dames 1 Loonbedr. en machineverhuur Danenberg
Transportbedrijf Piet Oudeman
Recr 1
Loonbedrijf Danenberg
Recr 2
Loonbedrijf Veldman

www.loonbedrijfveldman.nl
www.van-langen.com

www.caferestaurantbleeker.nl

www.rhbeers.nl

www.snackeethuishugo.nl
www.loonbedrijfdanenberg.nl
www.pietoudemantransport.nl
www.loonbedrijfveldman.nl

Schoonmaken Rondeel
De volgende teams van Hugo Girls zijn aan de beurt om het Rondeel schoon te maken.
13/1-16/1 Recreanten 2
3/2-6/2 Dames 1
3/3-6/3 Dames 2
De sleutel is bij P. Jaspers , Rozenhoutstraat 4, tel: 072 5711729
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Laura Veldman

Zondag 15 december om 12.05 uur in Noorderend
bij de wedstrijd :
Hugo Girls – Berdos
Winterkeezen
Nu we de kerstdrukte en oud en nieuw festiviteiten achter de rug hebben, gaan we ons rustig aan
voorbereiden op het winterkeezen. We hebben nog geen sneeuw of ijs gezien deze winter, maar wat
niet is kan nog komen. Of het nu vriest of dooit: we gaan vrijdag 31 januari winterkeezen in ’t Rondeel!
Meer informatie volgt in het volgende Contact, maar noteer 31 januari alvast in je agenda of op de
kalender. Wij hopen op een grote opkomst en een gezellige avond.
Nel, Irma en Jella
Dames 1 - Berdos
Na het verlies van vorig weekend – waardoor het meedingen in de bovenstre rang het ze lastig
werd gemaakt, was Hugo Girls erop gebrand de laatste thuiswedstrijd van dit jaar te winnen van
Berdos 2. En met succes: 24-21.
Met twee invallers begon Hugo Girls de wedstrijd voortvarend, al waren beide ploegen aan
elkaar gewaagd. Met snelle aanvallen en aardig scherpe schoten op doel, liepen ze gelijk op. De
scheidsrechter had goed zicht op het spel en was niet mild met het uitdelen van penalty’s. In
de eerste helft had Hugo Girls wat moeite met de cirkelloopster van Berdos: de ‘middenachter’
liep zich het schompes op de cirkel om én mee te verdedigen bij de opbouwspeelsters én de
cirkelloopster in de gaten te houden. Want op de aanval was in principe niets aan te merken, de
verdediging kon veel beter. Ruststand: 14-10.
In de tweede helft zaten er mooie acties tussen, maar toch verzuimde Hugo Girls om uit te lopen
in de score. Telkens wist Berdos het doel te vinden, ook al hadden de dames afgesproken dat de
opbouwers niet meer zouden uitstappen. Daarnaast kreeg Hugo Girls door dat de cirkelloopster
vrij lang bleef hangen na hun aanval, waardoor zij met een snelle uitbraak en vliegensvlug spel zes
tegen vijf speelden. Wat weer leidde tot een mooie aanval die goed werd afgerond met meerdere
doelpunten. Ja, het publiek zat er niets voor niets. Want ondanks de uitloop van zelfs 21-14, was
het toch Bergen die niet opgaf en terugvocht. Hugo Girls maakte het nog even spannend, door
‘doelpunten’ te scoren die niet werden geteld en wat af te zakken. Toch hielden de dames hun
hoofd boven water, want na zestig minuten en het eindsignaal stond de stand op 24-21. Een
winstpartij die ervoor zorgde dat Hugo Girls haar positie op de twee plek weer terugveroverd.
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PROGRAMMA ZATERDAG 04 JANUARI T/M VRIJDAG 10 JANUARI (ZAAL) 				
AANW./
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV.
VERTREK RES.SH.
DAMES 1
VRIJ
DAMES 2 4-jan
Hollandia T DS2 -HG DS2
‘t Zijveld
17:45
17.00
-----DAMES 3
VRIJ
DAMES 4
VRIJ
A1
VRIJ
B1
VRIJ
B2
VRIJ
C1
VRIJ
C2
VRIJ
D1
4-jan
SEW D2 - HG D1
Westfrieslandhal/ De Bloesem
17:45
16.45
RES.SH.
D2
VRIJ
D3
VRIJ
E1
VRIJ
E2
5-jan
HG E2 - C.S.V. Handbal E1
Noorderend 10:00
09.30
-----F1
VRIJ
F2
VRIJ
RECR. 1
VRIJ
RECR. 2 6-jan
Andijk DR2 - HG DR2
De Klamp
19:30
18.30
-----PROGRAMMA ZATERDAG 11 JANUARI T/M VRIJDAG 17 JANUARI (ZAAL)				
AANW./
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANVANG VERTREK RES.SH.
DAMES 1 12-jan HG DS1 - Meteoor DS1
Noorderend 13:15
12.30
-----DAMES 2 11-jan Dosko DS1 - HG DS2
Molentocht 19:00
18.00
RES.SH.
DAMES 3 12-jan HG DS3 - Sporting S/SSV DS2 Noorderend 11:00
10.30
-----DAMES 4 12-jan D.E.S. DS1 - HG DS4
Molentocht 15:30
14.30
-----A1
12-jan HG DA1 - Geel Zwart DA1
Noorderend 14:30
14.00
-----B1
12-jan HG DB1 - KSV DB2
Noorderend 12:15
11.45
-----B2
12-jan t Fortuin/VVW DB2 - HG DB2 De Dars
13:25
12.30
-----C1
11-jan HG DC1 - Zwaluwen ‘30 DC1 Noorderend 19:00
18.30
-----C2
12-jan HG DC2 - Tonegido DC2
Noorderend 10:00
09.30
-----D1
11-jan HG D1 - SEW D2
Noorderend 13:45
13.15
-----D2
11-jan Vrone D2 - HG D2
De Oostwal 13:30
12.45
-----D3
12-jan C.S.V. Handbal D2 - HG D3
De Enterij
16:30
15.30
-----E1
11-jan HG E1 - Excelsior ‘53 E2
Noorderend 13:00
12.30
-----E2
12-jan C.S.V. Handbal E1 - HG E2
De Bloemen 13:00
12.00
-----F1
11-jan S.C. Dynamo F3 - HG F1
Koggenhal 12:15
11.15
-----F2
11-jan HG F2 - Victoria O F2
Noorderend 12:15
11.45
-----RECR. 1 14-jan HG DR1 - A & O DR1
Noorderend 21:00
20.30
-----RECR. 2
VRIJ
						
WIJZIGING:
Zat 11 jan: Dynamo F3 - F1 om 12.15 uur (ipv Dynamo F1)		
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PROGRAMMA ZATERDAG 18 JANUARI T/M VRIJDAG 24 JANUARI (ZAAL) 				
AANW./
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANVANG VERTREK RES.SH.
DAMES 1 19-jan t Fortuin/VVW DS2 - HG DS1 De Dars
14:15
13.00
-----DAMES 2 18-jan HG DS2 - Dosko DS1
Noorderend
19:00
18.30
-----DAMES 3 19-jan H.C.V.’90 DS2 - HG DS3
Kinheimhal
13:00
11.45
-----DAMES 4 19-jan HG DS4 - Tonegido DS1
Noorderend
11:00
10.30
-----A1
19-jan J.H.C. DA1 - HG DA1
Sport aan Zee
12:00
11.00
-----B1
19-jan Geel Zwart DB1 - HG DB1
De Multitreffer
14:10
13.00
---B2
19-jan HG DB2 - Excelsior ‘53 DB2 Noorderend
10:00
09.30
-----C1
19-jan Niedorp DC2 - HG DC1
Niedorphal
11:00
10.15
-----C2
18-jan H.V.S. DC1 - HG DC2
Molentocht
19:15
18.15
RES.SH.
D1
18-jan Lacom ‘91 D1 - HG D1
Geestmerambacht 17:00
16.15
-----D2
18-jan HG D2 - Schagen D2
Noorderend
13:45
13.15
-----D3
18-jan HG D3 - Schagen D1
Noorderend
13:00
12.30
-----E1
19-jan Con Zelo E1 - HG E1
Harenkarspelhal 11:30
10.45
-----E2
18-jan HG E2 - Graftdijk E2
Noorderend
11:30
11.00
-----F1
19-jan HG F1 - St. George F1
Noorderend
12:15
11.45
-----F2
VRIJ
RECR. 1 20-jan Geel Zwart DR1 - HG DR1
De Multitreffer
20:00
19.30
-----RECR. 2 21-jan HG DR2 - ‘t Fortuin/VVW DR3 Noorderend
20:00
19.30
-----WIJZIGING: Zat 18 jan: E2-Graftdijk E2 om 12.15 uur (ipv 11.30 uur)			
Heb jij binnenkort zaaldienst in sporthal Noorderend? Kijk dan even op de website onder het kopje Ledendiensten bij Zaaldienst/Zaalcontrole. Er zijn namelijk een paar wijzigingen bijgekomen en
het is natuurlijk wel de bedoeling dat je weet wat jouw taken zijn als jij zaaldienst moet draaien.
ZAALDIENSTEN ‘T NOORDEREND			CONTROLE
		
5-jan
09.45-10.45
ouders E2+ Nadine Hoppen
		
11-jan
12.00-13.20
ouders teams + Mandy Plak
13.20-14.30
ouders teams + Jonna Spek
		
12-jan
09.45-12.15
Amber Groot + Simone Drenth
Irma Entius
12.15-14.30
Tanja Hof + Susan Buter
14.30-15.45
Jorine de Moes + Milou de Boer
		
18-jan
12.00-13.20
ouders teams + Pleun Stoop
13.20-14.30
ouders teams + Marleen Borst
		
19-jan
09.45-12.14
Astrid Blom + Caroline Bakker
Liane Borst
12.15-13.00
ouders F1 + Laura de Wit
		
25-jan
12.45-14.05
ouders teams + Chantal vd Stoop
14.05-15.15
ouders teams + Kirstin Plak
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26-jan
09.45-12.00
Merel Groot + Sharon Moorman		
Irma Entius
12.00-14.30
Irma Nauta + Fiona Stoop
14.30-15.45
Marlou Oudeman + Maureen Borst
		
1-feb
11.15-13.00
ouders teams + Mandy Smit
13.00-14.30
ouders teams + Roos Snel
		
2-feb
12.00-13.30
Roos Groot + Mieke Kroon Ingrid Commandeur
		
8-feb
12.45-14.05
ouders jeugd + Janine Bakker
14.05-15.15
ouders jeugd + Isa Groot
		
9-feb
09.45-12.00
Melanie van Diepen + Janine Oudeman
Linda Rezelman
12.00-14.30
Susanne Duijn + Kim Tijm
14.30-15.45
Deni Westmeijer + Ilse Hooiveld
		
1-mrt
12.30-14.15
ouders jeugd + Britt Stoop
		
2-mrt
09.45-12.00
Marijn Kunst + Corina Slijkerman		
Ingrid Commandeur
12.00-14.30
Cindy Blankendaal + Margreth vd Berg
		
8-mrt
10.30-13.00
ouders jeugd + Kim Smids
13.00-14.30
ouders jeugd + Debbie Markus
		
9-mrt
09.45-12.15
Carina Borst + Marianne Gieling		
Liane Borst
		
15-mrt
13.15-14.00
ouders E2+ Evie Tiel
TEAM
E2
F2
E1
D1
C1
C2
DAMES 3
B1
DAMES 1
A1
RECR. 1
DAMES 2
E2
D3

DATUM
5-jan
11-jan
11-jan
11-jan
11-jan
12-jan
12-jan
12-jan
12-jan
12-jan
14-jan
18-jan
18-jan
18-jan

WEDSTRIJD
E2 - C.S.V. Handbal E1
F2 - Victoria O F2
E1 - Excelsior ‘53 E2
D1 - SEW D2
DC1 - Zwaluwen ‘30 DC1
DC2 - Tonegido DC2
DS3 - Sporting S/SSV DS2
DB1 - KSV DB2
DS1 - Meteoor DS1
DA1 - Geel Zwart DA1
DR1 - A & O DR1
DS2 - Dosko DS1
E2 - Graftdijk E2
D3 - Schagen D1

AANV.
10:00
12:15
13:00
13:45
19:00
10:00
11:00
12:15
13:15
14:30
21:00
19:00
12:15
13:00

SCHEIDRECHTER			
Denise Sprenkeling-Lindsey Snoek		
Sen Kuilboer-Pien vd Berg		
Rosie Koch-Ineke Schot		
Kelly Zuurbier-Lois Dekker		
Romy Snoek-Jolijn Brouwer		
Malissa de Groot-Amber Molenaar		
Annie Groenland			
Astrid Snel			
Bond			
Nel Borst			
Karin Oudeman			
Joyce Hey			
Evi en Noor Blankendaal		
Esmee Mooij			
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D2
B2
DAMES 4
F1
RECR. 2
E1
F1
F2
C1
B1
DAMES 4
DAMES 3
A1
C2
B2
RECR. 1
E2
D3
D2
D1
DAMES 2
DAMES 1
RECR. 2
E1
D2
F1
DAMES 2
C1
C2
B2
A1
DAMES 4
RECR. 1
RECR. 2
F2
C2
D1
DAMES 3
C1
DAMES 1
B1
A1
D2
F1
E1
E2
D3
DAMES 2
B2
DAMES 4
RECR. 1
DAMES 2
E2
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18-jan
19-jan
19-jan
19-jan
21-jan
25-jan
25-jan
25-jan
26-jan
26-jan
26-jan
26-jan
26-jan
26-jan
26-jan
28-jan
1-feb
1-feb
1-feb
1-feb
1-feb
2-feb
4-feb
8-feb
8-feb
8-feb
8-feb
9-feb
9-feb
9-feb
9-feb
9-feb
11-feb
18-feb
1-mrt
1-mrt
2-mrt
2-mrt
2-mrt
2-mrt
2-mrt
2-mrt
8-mrt
8-mrt
8-mrt
8-mrt
8-mrt
8-mrt
9-mrt
9-mrt
11-mrt
15-mrt
15-mrt

D2 - Schagen D2
DB2 - Excelsior ‘53 DB2
DS4 - Tonegido DS1
F1 - St. George F1
DR2 - VVW DR3
E1 - Valken E1
F1 - KSV F1
F2 - Berdos F1
DC1 - St. George DC1
DB1 - Con Zelo DB1
DS4 - Schagen DS2
DS3 - D.T.S. ‘48 DS2
DA1 - Vrone DA1
DC2 - Kleine Sluis DC2
DB2 - Victoria O DB1
DR1 - Petten DR1
E2 - Koedijk E1
D3 - KSV D2
D2 - Kleine Sluis D2
D1 - Geel Zwart D1
DS2 - Graftdijk DS2
DS1 - J.H.C. DS1
DR2 - Excelsior ‘53 DR2
E1 - Westfriezen E1
D2 - D.S.O. D3
F1 - Vrone F2
DS2 - KSV DS4
DC1 - S.S.V. DC1
DC2 - D.S.O. DC2
DB2 - Spartanen DB1
DA1 - Hollandia T DA1
DS4 - Lacom ‘91 DS2
DR1 - D.E.S. DR2
DR2 - Vido DR2
F2 - DSS F2
DC2 - J.H.C. DC2
D1 - D.S.O. D1
DS3 - Tornado DS4
DC1 - Victoria O DC1
DS1 - Spartanen DS1
DB1 - S.C. Dynamo DB1
DA1 - Victoria O DA1
D2 - Lacom ‘91 D2
F1 - V.Z.V. F2
E1 - Spartanen E1
E2 - DSS E3
D3 - Vrone D4
DS2 - Hollandia T DS2
DB2 - Andijk DB1
DS4 - Con Zelo DS3
DR1 - Kleine Sluis DR1
DS2 - C.S.V. DS3
E2 - A & O E1

13:45
10:00
11:00
12:15
20:00
13:00
13:45
14:30
10:00
11:00
12:00
13:15
14:30
14:45
15:40
21:00
11:30
12:15
13:00
13:45
19:00
12:15
20:00
13:00
13:45
14:30
19:00
10:00
11:05
12:10
13:15
14:30
21:00
21:00
12:45
13:30
10:00
10:45
11:30
12:00
12:30
13:15
10:45
11:30
12:15
13:00
13:45
19:05
10:00
11:00
21:00
19:00
13:30

Malissa de Groot-Jet vd Berg		
Jocelyn Berkhout			
Annie Groenland			
Lisa Dekker-Bregje de Wit		
Monique Oudeman			
Bente Zuurbier-Sen Kuilboer		
Pien vd Berg-Evi Blankendaal		
Rosie Koch-Ineke Schot		
Jacky Zuurbier-Jocelyn Berkhout		
Nel Borst			
Karin Oudeman			
Monique Oudeman			
Joyce Hey			
dames2
Waardergolf
Astrid Snel
Waardergolf
Annie Groenland			
Denise Sprenkeling-Lindsey Snoek		
Dames 3			
Inge Entius-Amber Molenaar		
Recreanten 1			
Joyce Hey			
Bond			
Karin Oudeman			
Noor Blankendaal-Bente Zuurbier		
Malissa de Groot-Jet vd Berg		
Lisa Dekker-Bregje de Wit		
Joyce Hey			
Romy Snoek-Jessy Blom		
Jocelyn Berkhout-Jacky Zuurbier		
Astrid Snel			
Nel Borst			
Monique Oudeman			
Annie Groenland			
Annie Groenland			
Rosie Koch-Ineke Schot		
Malissa de Groot-Amber Molenaar		
Astrid Snel			
Karin Oudeman			
Joyce Hey
DeDeimos
Bond			
Nel Borst
DeDeimos
Monique Oudeman			
recreanten 2			
Bente Zuurbier-Sen Kuilboer		
Pien vd Berg-Evi Blankendaal		
Lisa Dekker-Bregje de Wit		
Kelly Zuurbier-Lois Dekker		
Joyce Hey			
Nel Borst			
Karin Oudeman			
Monique Oudeman			
Joyce Hey			
Denise Sprenkeling-Lindsey Snoek		

Activiteitenkalender
Minihandbalmiddagen
		
		

19-02
19-03
16-04

KBO Zoekt Kerstartikelen
HEEFT U IN GOEDE STAAT ZIJNDE KERSTARTIKELEN DIE U ZELF NIET MEER WILT OF KUNT GEBRUIKEN? STEL DEZE BESCHIKBAAR VOOR DE VOLGENDE WINTERFAIR VAN DE KBO EN LEVER
ZE IN OP MIDDENWEG 523.

Hugo Boys seizoen 2013-2014
Van de bestuurstafel
Vanaf 1 januari a.s. mag er in de kantine, net als in horecagelegenheden, geen alcohol meer verkocht worden aan personen
onder de 18 jaar.
Dit speelt met name bij onze A junioren. Er zijn inmiddels al
gesprekken gevoerd met deze groep waar de richtlijnen van de
overheid zijn toegelicht. Het zijn overheidsmaatregelen waar Hugo
Boys uitvoering aan dient te geven. Op overtreding staan forse boetes
en de Gemeente is belast met de handhaving van deze maatregelen.
Speciale opsporingsambtenaren van de Gemeente gaan in
de sportkantines en andere horecagelegenheden controles
uitoefenen. Wij rekenen op de medewerking van allen !
Na het succes van vorig seizoen wordt er ook dit seizoen weer een nieuwjaarsreceptie
gehouden en wel op zaterdagmiddag 4 januari a.s. Aanvang 16.15 uur. Ook zal er vooraf
weer gevoetbald worden door
oud-Hugo Boys 1 tegen het huidige Hugo Boys 1. (Aanvang 15.00 uur) De selektie van oudHugo Boys 1 is inmiddels rond. Zij worden ook uitgenodigd om een aantal keren mee te
trainen met de selektie. Tijdens de receptie zal er ook live muziek van zijn. Mocht de voetbal
door de weersomstandigheden niet doorgaan dan begint de nieuwjaarsreceptie om 16.15
uur. Alle leden, sponsors, vrijwilligers en supporters zijn hierbij uitgenodigd. De ereleden
en leden van verdienste hebben inmiddels een schriftelijke uitnodiging ontvangen.
De kantine is door de winterstop de komende weken gesloten. Zowel op zaterdag als op zondag.
Zoals het er nu voorstaat is de kantine zaterdagmiddag 4 januari geopend ivm de nieuwjaarsreceptie
en vervolgens weer op zondag 12 januari a.s.
Wij hopen u allen te mogen begroeten op zaterdag 4 januari a.s. tijdens onze nieuwjaarsreceptie.
Namens het bestuur,
Klaas Oudeman, voorzitter
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Dorpshuis / Hugo Boys
Zaterdag 4 januari			
Aanvang 15.00 uur
Oud Hugo Boys Hugo-Boys
Aansluitend Hugo Boys
Nieuwjaarsreceptie
Opening Annet /Adrie
16.00 uur Barry / Joris / Carla
Muziek met D.J. Dick Sijm
Zondag 5 januari
Hugo Boys
geen programma

Vrijdag 10 januari
Koersbal
Zaterdag 11 januari
Hugo Boys
Geen programma
Zondag 12 januari
Hugo Boys
10.45 A1 junioren
Maandag 13 januari
Tafeltennis Puinhoop

Maandag 6 januari
Tafeltennis Puinhoop

Dinsdag 14 januari
kbo

Dinsdag 7 januari
Kbo

Woensdag 15 januari
revas

Woensdag 8 januari
Revas

Donderdag 16 januari
Training Hugo Boys

Donderdag 9 januari
Training hugoboys

Vrijdag 17 januari
koersbal

Hugo Boys Senioren

					
WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS ZONDAG 12 januari 2014				
Terreindienst: Paul Jan Oudeman 						
wedstr. Omschrijving		
aanv
Vertr/aanw Scheidsrechter
0000
Hugo-Boys 1
vrij					
00000
Hugo-Boys 2
vrij					
00000
Hugo-Boys 3
vrij					
62398
JVC 5
Hugo-Boys 4
12:00
11:00		
62952
FC Den Helder 6
Hugo-Boys 5
11:30
10:15		
68898
Hugo-Boys A 1
Kolping Boys A1
10:45		
Willem Wester
0
Hugo-Boys VR 1
vrij					
								
WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS ZONDAG 19 januari 2014 				
Terreindienst: Adriaan Overtoom 						
wedstr. Omschrijving		
aanv
Vertr/aanw Scheidsrechter
13284
SRC 1
Hugo-Boys 1
14:00		
F. Chr. Wierenga
00000
Hugo-Boys 2
vrij					
65004
Castricum 2
Hugo-Boys 3
11:00
10:00		
0000
Hugo-Boys 4
vrij					
63743
Hugo-Boys 5
DWOW 4
10:45
10:00
Marcel Numan
0
Hugo-Boys A 1
vrij					
54606
DESS VR 1
Hugo-Boys VR 1
12:00
11:00		
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Siem Hand tel. 5740761

Programma SZVV Zaalvoetbal
Wedstrijdprogramma Hugo Boys jeugd Zaterdag 4 januari 2014			
			
aanv vertr sporthal
10voor5 E2
- Hugo Boys E1
11:00 10:00 SPARTAHAL - Schagen		
Hugo Boys E1
- 10voor5 E2
11:40		
SPARTAHAL - Schagen		
Hugo Boys E2
- Hollandia-T E4
15:00 14:15 T ZIJVELD - ‘t Veld		
Hollandia-T E4
- Hugo Boys E2
16:00		
T ZIJVELD - ‘t Veld		
v.v. Schagen F2
- Hugo Boys F1
8:20 7:30 SPARTAHAL - Schagen		
Hugo Boys F1
- v.v. Schagen F2
9:00		
SPARTAHAL - Schagen		
DTS MF6
- Hugo Boys F2
9:00 8:15 GEESTMERAMBACHT - N-Scharwoude
Hugo Boys F2
- DTS MF6
9:40		
GEESTMERAMBACHT - N-Scharwoude
Wedstrijdprogramma Hugo Boys jeugd Zaterdag 11 januari 2014 					
E1		
vrij					
E2		
vrij					
Hugo Boys F1
- LSVV F3
9:40 9:10 NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
LSVV F3
- Hugo Boys F1
10:20		
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
Hugo Boys F2
- Rocco Smit Loodgieter F4 8:00 7:45 NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
Rocco Smit Loodgieter F4 - Hugo Boys F2
8:40		
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
Wedstrijdprogramma Hugo Boys jeugd Zaterdag 18 januari 2014						
Hugo Boys E1
- Nieuwe Niedorp E2
11:00 10:30 NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
Nieuwe Niedorp E2
- Hugo Boys E1
11:40		
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
Hugo Boys E2
- Bright Events E7
9:40 9:10 NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
Bright Events E7
- Hugo Boys E2
10:20		
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
Hugo Boys F1
- DTS F2
9:20 8:50 NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
DTS F2
- Hugo Boys F1
10:00		
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
Hugo Boys F2
- Winkel MF1
8:00 7:45 NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
Winkel MF1
- Hugo Boys F2
8:40		
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
Wedstrijdprogramma Hugo Boys jeugd Zaterdag 25 januari 2014						
Hugo Boys E1
- CSV BOL E1
8:20 8:00 NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
CSV BOL E1
- Hugo Boys E1
9:00		
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
E2		
vrij					
F1		
vrij					
F2		
vrij					
							
Wedstrijdprogramma Hugo Boys jeugd Zaterdag 1 februari 2014						
DTS E2
- Hugo Boys E1
9:40 9:10 NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
Hugo Boys E1
- DTS E2
10:20		
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
Nieuwe Niedorp E5
- Hugo Boys E2
9:20 8:50 NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
Hugo Boys E2
- Nieuwe Niedorp E5
10:00		
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
Hugo Boys F1
- Brilservice Deutekom F2 8:00 7:45 NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
Brilservice Deutekom F2 - Hugo Boys F1
8:40		
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
F2		
vrij					
							
Wedstrijdprogramma Hugo Boys jeugd Zaterdag 8 februari 2014						
Intertoys Pim v/d Fluit E1 - Hugo Boys E1
15:40 15:00 T ZIJVELD - ‘t Veld		
Hugo Boys E1
- Intertoys Pim v/d Fluit E1 16:20		
T ZIJVELD - ‘t Veld		
v.v. Schagen E6
- Hugo Boys E2
13:00 12:15 SPARTAHAL - Schagen		
Hugo Boys E2
- v.v. Schagen E6
13:40		
SPARTAHAL - Schagen		
Tifa Doedens F1
- Hugo Boys F1
12:40 11:40 MULTITREFFER - ‘t Zand		
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Hugo Boys F1
- Tifa Doedens F1
13:20		
Restaurant De Moriaan F6 - Hugo Boys F2
9:00 8:15
Hugo Boys F2
- Restaurant De Moriaan F6 9:40		

MULTITREFFER - ‘t Zand		
DOORBRAAK - Warmenhuizen		
DOORBRAAK - Warmenhuizen		

Wedstrijdprogramma Hugo Boys jeugd Zaterdag 15 februari 2014						
E1		 afhankelijk van plaats in poule
volgt NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
Winkel E4
- Hugo Boys E2
14:00 13:15 NIEDORPHAL - Winkel		
Hugo Boys E2
- Winkel E4
14:40		
NIEDORPHAL - Winkel		
F1		 afhankelijk van plaats in poule
volgt NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
Lighthouse ICT bv F6
- Hugo Boys F2
10:40 10:00 SPARTAHAL - Schagen		
Hugo Boys F2
- Lighthouse ICT bv F6
11:20		
SPARTAHAL - Schagen		
							
Wedstrijdprogramma Hugo Boys jeugd Zaterdag 22 februari 2014						
E1		
vrij					
E2		 afhankelijk van plaats in poule
volgt NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
F1		 afhankelijk van plaats in poule
volgt NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
Hugo Boys F2
- Winkel MF2
10:20 9:50 NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
Winkel MF2
- Hugo Boys F2
11:00		
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
							

Jaarplanner 2014

APRIL
4 april 2014
12 april 2014
14 april 2014
19 april 2014

YoungSeven, Het licht van Pasen
12e editie Noordender Sjoelkampioenschap met na afloop Sjoelbakkenbal
19:45 Vrouwen van nu - ´t Zwaantje Veenhuizen: Creatief
20:00 Klaverjassen in dorpshuis Veenhuizen

MEI
10 mei 2014
12 mei 2014
22 mei 2014

20:00 Klaverjassen in dorpshuis Veenhuizen
KBO: Slotmiddag met cabaret en zang
Vrouwen van nu: uitje

JUNI
22 juni 2014
29 juni 2014

YoungSeven, Katholieke jongerendag
YoungSeven, Feestelijk de zomer in

AUGUSTUS
30 augustus 2014

38e editie Noordender Volksspelen.

NOVEMBER
5 november 2014
7 november 2014
8 november 2014
9 november 2014
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Cabaret/Revue avond bij Bleeker
Cabaret/Revue avond bij Bleeker
Cabaret/Revue avond bij Bleeker
Cabaret/Revue middag bij Bleeker			

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

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

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

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

						
							
							
							
							
							

HOU DE STRAAT SCHOON!
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RICHTLIJNEN VOOR KOPIJ ‘Contact’
- Het redactiewerk wordt gedaan door Pim en Angèl Mooij. De overige redactieleden blijven Paul
Mooij(abonnementen en distributie) en Jos Beers (financiën) .
- Kopij kan alleen aangeleverd worden via de mail van de redactie: redactiecontactdenoord@
gmail.com . Wij garanderen publicatie voor de volgende type bestanden: txt, doc, docx, jpg, xlsx
en pdf. Alle overige bestandstypen worden niet gegarandeerd.
- Graag bij het onderwerp de naam van de betreffende vereniging of instelling vermelden.
- Voor het niet kunnen aanleveren van digitale kopij maakt de redactie een uitzondering. U kunt te
allen tijde een briefje inleveren op het redactie-adres Groote Geldebosch 48 te Heerhugowaardde Noord of even bellen met de redactie072- 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 de redactie maar dit kan ook op de oude wijze naar
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 € 38.75
				1/2 pag € 22.25
				1/4 pag € 13.50
Advertentietarieven (full color):

Nader te bevragen bij contacthhw@gerja.nl

Abonnementstarieven:
- bezorgd bij u thuis € 18.00
- bezorgd via de post in Nederland € 55.00
Contact verschijnt twee wekelijks onder redactie van Angèl Mooij, Pim Mooij, Paul Mooij en Jos Beers.
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 38.69.50.989
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Marian, Paul, Edward,
Floris-Jan en medewerkers
van The Irish Cottage
wensen u een heel goed 2014 toe.
-.-.-.-.-.-.-.-

ZATERDAG 4 JANUARI

BOCKBIERAVOND MET
TAPASHAPJES,
U PROEFT 6 BOCKBIEREN VAN DE
TAP MET HEERLIJKE HAPJES ERBIJ,
AANVANG 20.00 UUR
-.-.-.-.-

ZONDAG 5 JANUARI,

IERSE MUZIEKSESSIE VANAF
15.30 UUR MET CARVERY BUFFET
VANAF 17.00 UUR
-.-.-.-.-

ZATERDAG 11 JANUARI
MUSIC-DINNER MET DE
WHEELBARROWBAND,
3-GANGEN 35.00 EURO
-.-.-.-.-

ZATERDAG 18 JANUARI
‘ HENK AND FRIENDS” PUB
AKOESTISCHE MUZIEK,
VRIJ ENTREE
-.-.-.-.-

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

GLASBAK
			

ZATERDAG 25 JANUARI

“BURNS SUPPER” SCHOTS FEEST
AANVANG 19.00 UUR,
ZIE DE WEBSITE!!!!!
-.-.-.-.alle dagen open vanaf 11.00 uur
De ideale plek voor uw
feest, receptie, grote groep,
al la carte enz vergadering enz
VERLAAT 4
1734 JN Oude Niedorp
0226 - 421486
www.theirishcottage.nl
info@theirishcottage.nl
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Meer verzekeringen
= Meer korting
Wist u dat Univé méér biedt dan alleen de zorgverzekering?
Ook voor uw overige verzekeringen kunt u bij ons terecht.
Dat is niet alleen heel gemakkelijk, maar ook heel voordelig!
Want als u meerdere verzekeringen bij ons heeft,
krijgt u tot 10% korting op uw basisverzekering en maar
liefst tot 15% korting op uw schadeverzekeringen.
Profiteer nú van de voordelen van Univé!
Kom langs of bel (072) 502 45 00.
Univé HAL
Alkmaar, Rogier van der Weijdestraat 1
Heerhugowaard, M. de Klerkweg 1
Stompetoren, Dres 1

www.unive-hal.nl
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Daar plukt ú de vruchten van!

