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Presenteert open dagen op zaterdag 21 en 28 december 2013

Vrijdag 20 december 2013

Agenda
28 december 2013
30 december 2013
4 januari 2014
6 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
11 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

Hugo Boys Jeugd zaalvoetbaltoernooi
YoungSeven, Koken voor daklozen
15:00 HB1-oud HB1 - 16:15 Hugo Boys nieuwjaarsreceptie
KBO: nieuwjaarsreceptie
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 30 december 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 17 januari 2014.
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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			
Secretaris			
Penningmeester			
Bestuurslid			
Bestuurslid			

Gea Klercq		
Vacature
Siem van Langen
Maaike Bakker		
Kees van Langen		

Contactpersonen secties:
Sectie Catechese			
Sectie Liturgie			
Sectie Gemeenschapsopbouw
Sectie Diaconie en Pastoraat
Sectie Regio			

Vacature
Marga van Langen
Erna Borst		
Vacature
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 26 december bij het secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.
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TER OVERWEGING: ADVENTPROJECT 2013 – STEEDS DICHTERBIJ.
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.
TWEEDE WEEKEND ADVENT.
Er ontspruit iets aan de kale stronk, een knop, een begin.
Er gaat iets groeien.
Advent is het Kindje Jezus verwachten.
Verwachten is verlangen, stil en onbevangen,
los van jouw eigen belangen.
Verwachten is ook waken, je dan rustig maken,
vrij van zoveel zaken.
Verwachten is vertrouwen, naar de toekomst schouwen,
en stil je handen vouwen.
Verwachten is geloven met je blik naar boven,
is het licht niet doven.
Verwachten is ook hopen, in Gods aandacht lopen
met je handen open.
Verwachten is bezinnen met je blik naar binnen.
Verwachten is beminnen!
Advent is het Kindje Jezus verwachten.
Kerstmis komt steeds dichterbij.
DERDE WEEKEND ADVENT.
Op de kale stronk barst een knop open en gaat bloeien.
Ooit liep een toerist in de woestijn.
Hij zag een woestijnbewoner
die met zijn oor tegen de grond lag te luisteren.
‘Wat doe je?’ vroeg de toerist.
‘Zie je het niet?’ antwoordde de woestijnbewoner,
‘Ik luister naar de woestijn,
ze zou zo graag een bloeiende tuin zijn.’
Advent is luisteren naar mensen in woestijnen
en hun kreet horen om te willen leven.
Advent is Jezus laten geboren worden in élke mens
en zo woestijnen laten bloeien.
Want dan komt Kersmis steeds dichterbij.
UIT DE PAROCHIE – “Gastvrij en inspirerend in Gods naam” – 15 december 2013.
We zitten midden in de Advent. Advent, als voorbereidingstijd op Kerstmis zou een tijd moeten zijn die
onrustig maakt, een tijd van uitzien naar de geboorte van Jezus, een tijd van omzien naar de arme, een
tijd van geloven dat de liefde het ooit zal winnen van de haat, dat ooit het recht zal zegevieren.
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Advent zou een tijd moeten zijn van profeten die de geboorte van de Messias verkondigen, de
komst van Hem die omziet naar de verdrukte en opkomt voor het recht van de zwakke. Advent
moet een tijd zijn waarin wij, net als de profeten, schreeuwen dat het niet langer kan dat van kleinen wordt geprofiteerd, een tijd waarin wij, waakzaam en vol vertrouwen, uitzien naar de komst
van de Koning van vrede en gerechtigheid. Het is goed om daarover na te denken als we onze
mooie, warme huizen aan het versieren zijn, de kerstverlichting ophangen in onze tuinen en bedenken wat we gaan eten met Kerstmis. Een goede voorbereidingstijd toegewenst.
In de kerk ligt de kale stronk van het adventsproject, maar die is nu niet meer kaal. Er staat een
bloem in de knop op en vanaf vandaag ook een bloeiende bloem, ten teken dat Kersmis steeds
dichterbij komt.
Op 1 december hadden we de Zwarte Pietenviering op de eerste zondag van de advent. Er waren
heel veel kinderen. Ook de kinderen van het Eerste Communieproject. Zij hadden mooie adventskransjes gemaakt die ze naar voren mochten brengen. Tijdens mijn overweging ben ik begonnen
met een gesprekje met de kinderen over verwachten. Maar ineens was alle aandacht afgeleid en
vlogen de kinderen naar achteren. Want o jee, er kwamen twee Zwarte Pieten binnen. Groot feest
natuurlijk. De Pieten gingen meezingen met het koortje van kinderen. Erg leuk. Er werden rijkelijk
pepernoten uitgedeeld en de kinderen die zongen kregen nog een extra cadeautje.
Op 4 december was er weer een meditatieve wandeling. Met vier mensen ging ik van start. We wandelden bij onze kerk vandaan via de Hasselaarsweg langs het Schoutenbosje. Het weer was te vies om
door het bosje te kunnen lopen. Via de dijk liepen we weer terug naar De Noord. Er werden heel serieuze
gesprekken gevoerd over levensvragen. In het voorjaar wil ik weer een paar wandelingen organiseren.
Vanmorgen (15 december) in de derde viering van de maand zong het gospelkoor Joy. Met het
eerste lied gingen ze meteen al overdonderend van start. Wat een power en wat een stemmen.
Echt geweldig. Het werd een prachtige viering. In de viering werd aandacht gevraagd voor de Adventsactie met een deurcollecte, er was Wereldwinkelverkoop en een groetenactie van Amnesty
International. Allemaal acties om mensen die het moeilijk hebben te helpen. We hoeven het niet
allemaal zelf te bedenken; we kunnen ons makkelijk aansluiten bij dit soort acties en zo wat betekenen voor onze medemensen.
Na de ze viering was de doopviering van Koen, Roos en Dirk Wagenaar, resp. 7, 5 en 3 jaar oud.
Koen wilde graag zijn Eerste Communie doen, maar dan moest hij wel eerst gedoopt worden. Dat
gebeurde dus, samen met zijn zusje en broertje. De Eerste Communicanten waren hiervoor ook
uitgenodigd. Voor hen was dit ook een mooie ervaring. Het werd een heel gezellige viering, waarin ene Lisa heel mooie liederen zong en alle aanwezigen aan het eind nog wat ochtend gymnastiek liet doen met een liedje van K3. Gerda en Herman, Koen, Roos en Dirk: van harte gefeliciteerd
met de doop van de drie kinderen. We wensen hen toe dat ze mogen uitgroeien tot gelukkige
mensen die gaan meebouwen aan een mooiere wereld.
We hopen dat op 22 december het Oekraïens trio Garmonya zal zingen. Ik kan nog geen contact
met hen krijgen. Maar het zal wel goed komen.
Daarna zijn de Kerstdagen. Hierover leest u meer in het overzicht van de vieringen. We hopen weer
heel veel mensen te mogen verwelkomen en met elkaar een Zalig Kerstfeest te kunnen vieren.
Een aantal data om te onthouden:
18 december: concert van de Barbershopsingers
22 december: het Oekraïense Gharmonia zingt
24, 25 en 26 december: KERSTFEEST.
U allemaal een heel ZALIG KERSTFEEST toegewenst .
Hartelijke groeten, Marion Bleeker – Burger
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In december is de groep van Riet Berkhout aan de beurt om de kerk op orde te maken
Bloemengroep:
In december wordt de kerk versierd door Nel van Schagen en Mieke Wolkers.
SPREEKUUR vice voorzitter.
Op elke donderdag van 19 uur tot 20 uur houd ik spreekuur voor alle vragen die er zijn buiten de
pastorale vragen. Kom gerust,u bent van harte welkom!! Plaats in de pastorie!
Vriendelijke groeten,
Gea Klercq
WOENSDAG 18 DECEMBER
20.00 uur
Concert Barbershopsingers
WEEKEINDE 21 EN 22 DECEMBER
Vierde zondag van de advent
Eerste lezing uit de profeet Jesaja 7, 10-149 Achaz, koning van Jeruzalem, vreest een vijandelijke
aanval op de stad. Hij overweegt Assyrië te hulp te roepen. Jesaja nodigt hem ertoe uit vooral op
God te vertrouwen)
Evangelie uit Matteüs 1,18-24( De geboorte van Jezus wordt aangekondigd door Josef)
ZONDAG 22 DECEMBER
10.00 UUR
Eucharistieviering met zang van het koor Garmonya. Voorganger is Gerard Weel
Gebedsintenties voor: Koos van der Hulst, Henk Groot en overleden familie, overleden ouders van
Schagen-Schuit en kinderen en Wilhelmus Groot, Bets Danenberg en Alex Weel,Chris Dekker Wil
en Nellie en om zegen over allen die ons dierbaar zijn,Arnold van Woerkom en Jan Beers namens
de KBO, Antonius Aloyius Molenaar en Petronella Gerharda Molenaar Goedhart en overleden familie Molenaar-Goedhart
Lector: Joke van der Voort. Misdienaars:Jan Groot en Kirstin Plak. Koster; Peter Danenberg.
DINSDAG 24 DECEMBER
16.30 UUR
Peuter/kleuterviering door Marga van Langen.
18.00 uur
Kinderviering met zang van het kinderkoor. Voorganger is Marga van Langen.
Gebedsintenties voor; in liefdevolle herinnering Jan,Ria, vader en moeder Borst en vader en moeder Berkhout, Cok Borst, Frans en Trien Dekker-Groot,Riet Oudeman-Beers en zegen over haar
gezin,Toon en Annie Spaansen-Borst, in liefdevolle herinnering Dennis Overtoom, Nelly van Veen
en overleden ouders Overtoom-Groen in liefdevolle herinnering familie Jan Oudeman-Groot en
zegen over zijn gezin en kleinkinderen, Arie, Riet en Leo Groot
Koster: Rene van Langen
20.00 uur
Eucharistieviering met zang van de cantorij. Voorganger is pater Jan Molenaar. Gebedsintenties
voor;Piet Dekker en zegen over zijn gezin, Cok Borst, overleden ouders van Schagen-de Moel Aris
en Jan, overleden ouders Buter-Bakker, Henk en Trien Groot en zegen over hun gezin, Antonius Aloyius Molenaar en Petronella Gerharda Molenaar Goedhart en overleden familie Molenaar-Goedhart,Marie Wester-Kruijer en Willem Wester en allen die hen dierbaar waren, Nic en Ineke Klaver
en zegen over hun gezin, in liefdevolle herinnering Olf de Haan overleden ouders Koning- de Wit
broer en schoonzus
Lector; Bert Bijvoet. Misdienaars:Jill Kavelaar en Jochem Blankendaal. Koster; Peter Danenberg.
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22.30 uur
Woord- en communieviering met zang van het ritmisch koor. Voorganger is Marion Bleeker-Burger.
Gebedsintenties voor: Joop Blank, Alex Weel, in liefdevolle herinnering Berry, Cok Borst, Alie
Mooij-Zuurbier en zegen over haar gezin, Alie Idema-van Diepen, Piet Dekker en zegen over zijn
gezin, Cees Verwer en Tiny Verwer-Veldman en Johannes Verwer en Alida Verwer-Ursem, Theo en
Annie Hoogland-Bleeker, Gerard Bommer en zegen over zijn gezin, Johannes Borst en Geertruida
Borst-Langedijk en Christien Borst, Pe Wester en Gerrit Schaafsma en zegen over hun gezin, Sander Borst en zegen over zijn gezin, in dierbare en dankbare herinnering onze lieve ouders Jaap
en Truus Stam-Overtoom, in liefdevolle herinnering aan Jaap Pronk,Jan en Sjanet en overleden
familie, Riet Oudeman-Beers en zegen over haar gezin,in liefdevolle herinnering Jan en de familie
Oudeman-Groot, Jaap en Gina Beers overleden ouders en zegen over de kinderen en kleinkinderen, Jan Veldman en zegen over zijn gezin, Jan Beers en zegen over zijn gezin, Luc en Ria van
Gastel-Tesselaar, Toon Zuurbier en Jo Zuurbier-Dekker, Jan Oudeman en zegen over zijn gezin,
Cor Borst en Ria Borst-Groot, Jan en Stefan Mulder, vader en moeder en Atie, Jan Plak en zegen
over zijn gezin, in liefdevolle herinnering Andre Veldman, Simon van Langen en Catharina van
Langen-Borst en Aat en om zegen over de familie,in liefdevolle herinnering Marcella
Lector; Joke van der Voort. Misdienaars:Pascalle Beers en Ermioni Tsiamparlis. Koster:Kees Berkhout en Ria Danenberg.
Woensdag 25 december
Hoogfeest van kerstmis
10.00 uur
Eucharistieviering met zang van het gemengd koor. Voorganger is Gerard Weel
Gebedsintenties voor: Gerbrand en Jo Langedijk-Bekker en Piet en Ans de Klerk-Langedijk, Riet
Oudeman-Beers en zegen over haar gezin, Jan Groenland en zegen over zijn gezin, Henk Groot en
overleden familie, Adrianus en Cornelia Moras-Pater en zegen over hun gezin, Jaap Way en Gre
Way-de Boer en overleden familie, Jaap Stoop en zegen over zijn gezin, Gre Ursem-Jong overleden
familie Ursem-Jong en haar gezin, Siemen Borst en zegen over zijn gezin en geef ons moed om
verder te gaan,Jaap Mul en Alida Mul-Jonker, Tiny Veldman-Overtoom en overleden ouders Veldman-Overtoom, Theo Groot en overleden familie Groot-de Goede, in liefdevolle herinnering aan
Wim Oudeman en Tiny Oudeman-Beers, Piet Bleeker, Piet Overtoom en Emma Overtoom-Groenland en overleden familieleden,Maria en Catharina van Langen, Adrianus Overtoom en Catharina
Overtoom-Oudhuis en zegen over hun gezin, Koos van der Hulst en pater Arie van der Hulst, familie Stam-Jonker, Trien Koomen en overleden familie,in dankbare herinnering aan ouders Koomen-Schouten, in dierbare en dankbare herinnering onze lieve ouders Jaap en Truus Stam-Overtoom, familie Jong-Schilder, in liefdevolle herinnering Andre Veldman, in liefdevolle herinnering
familie Jan Oudeman-Groot en zegen over zijn gezin en kleinkinderen
Lector; Jos Mooij. Misdienaars:Kirstin Plak en Maud Berkhout. Koster;Gon Meester
DONDERDAG 26 DECEMBER
Tweede kerstdag
10.00 UUR
Woord- en communieviering met zang van een gelegenheidskoor van mannen. Voorganger is
Marion Bleeker-Burger
Gebedintenties voor: Marie Molenaar-Spaansen en overleden familie, overleden ouders Poel-Huiberts, in dierbare en dankbare herinnering onze lieve ouders Jaap en Truus Stam-Overtoom, Lector: Marga van Langen. Misdienaars: Roy Tesselaar en Timo Plak. Koster:Peter danenberg.
Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie of een glaasje Gluhwein
WEEKEINDE 28 EN 29 DECEMBER
Eerste lezing uit het boek Ecclesiasticus 3, 2-6.12-14(Wie de heer vreest, eert zijn ouders)
Evangelie uit Matteüs2, 13-15.19-23( Jozef moet met Maria en Jezus vluchten naar Egypte, en later
de wijk nemen naar Nazaret in Galilea)
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ZONDAG 29 DECEMBER
Heilige familie
10.00 UUR
Woord- en communieviering met volkszang . Voorganger is Marion Bleeker-Burger
Gebedsintenties voor: Joop Blank, Henk Groot en overleden familie.
Lector:Bert Bijvoet. Misdienaars:Petros Tsiamparlis en Jochem Blankendaal. Koster:Rene van Langen.
DINSDAG 31 DECEMBER
Oudjaarsdag
19.00 uur
Woord- en communieviering met zang van de Cantorij en het ritmisch koor. Voorganger is Marion
Bleeker-Burger
Gebedsintenties voor: Cok Borst, Alie Mooij-Zuurbier en zegen over haar gezin, Piet Dekker en
zegen over zijn gezin, Alie Idema-van Diepen, Theo en Annie Hoogland-Bleeker, Sander Borst en
zegen over zijn gezin, Piet Zijp en overleden familie Zijp-Braas, in dierbare en dankbare herinnering onze lieve ouders Jaap en Truus Stam-Overtoom, Nic Commandeur en zegen over de kinderen en kleinkinderen, Piet Mooij en Ursula Mooij-Oudeman en levende en overleden familie, Riet
Oudeman-Beers en zegen over haar gezin, Marie Wester-Kruijer en Willem Wester en allen die
hen dierbaar waren, in liefdevolle herinnering Jaap Pronk Jan en Sjanet,Jan Beers en zegen over
zijn gezin, Gre Ursem-Jong overleden familie Ursem-Jong en haar gezin, Toon en Annie Spaansen-Borst, levende en overleden familie Commandeur-Grooteman,Arie, Riet en Leo Groot.
Lector:Joke van der Voort. Misdienaars:Pascalle Beers en maud berkhout. Koster:Ria Danenberg.
WOENSDAG 1 JANUARI
Nieuwjaarsdag
10.00 uur
Eucharistieviering met Gerard Weel.
Gebedsintenties voor:Theo Groot en overleden familie Groot-de Goede, Piet Dekker en zegen over
zijn gezin,in liefdevolle herinnering Jan en Ria en overleden ouders Berkhout en Borst, Antoinis Aloyius Molenaar en Petronella Gerharda Molenaar-Goedhart en overleden familie Molenaar-Goedhart, in dierbare en dankbare herinnering aan onze lieve ouders Jaap en Truus Stam- Overtoom, in
liefdevolle herinnering familie Jan Oudeman-Groot en zegen over zijn gezin en kleinkinderen
Lector:Marga van Langen. Koster;Kees Berkhout.
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 gemend 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.
Lector; Jos Mooij. Misdienaars:Jan Groot en Timo Plak Koster; Gon Meester.
WOENSDAG 8 JANUARI
12.00 UUR
Kinkerkerk
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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, 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 Gpoot- 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
Koster; Peter Danenberg
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 21 december om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der linden
Dinsdag 24 december om 16.00 uur Eucharistieviering in Maria Mater met pastoor van der Linden
en Toon Jorink en zang van interamvo
Dinsdag 24december om 19.30 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden en Toon Jorink
en zang van interamvo
Dinsdag 24 december om 22.00 uur Woord- en communieviering met Theo Vertelman en zang
van het gemengd koor.
Woensdag 26 december om 11.00 uur musical met de veldrakkers en Theo Vertelman
Donderdag 26 december om 10.30 uur Woord- en communieviering met Theo Vertelman en de
fanfare
Zaterdag 28 december om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink
Dinsdag 31 december om 17.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van
interamvo. Er is kinderwoorddienst
Zaterdag 4 januari om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink
Waarland
Zaterdag 21 december om 19.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en
zang van het ritmisch koor
Dinsdag 24 december om 16.00 uur Woord- en communieviering in sabinahof met Marion Bleeker-Burger en zang van het gemengd koor.
Dinsdag 24 december om 18.00 uur Musical met Marion Bleeker-Burger
Dinsdag 24 december om 22.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden en zang van
het ritmisch koor.
Woensdag 25 december om 10.00 uur Woord- en communieviering met truus Molenaar en zang
van het gemengd koor.
Zaterdag 28 december om 19.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger
Woensdag 1 januari om 11.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden.
Zondag 5 januari om 10.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en zang
van Gharmony
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Nieuwe Niedorp
Zondag 22 december om 10.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger
Dinsdag 24 december om 19.00 uur Woord- en communieviering met Annemiek Wijnker en zang
van de zonnezangertjes
Dinsdag 24 december om 23.00 uur Woord- en communieviering met Annemiek Wijnker en zang
van Timeless
Woensdag 25 december om 10.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger
en zang van het gemengd koor.
Woensdag 25 december om 13.00 uur kindje wiegen met de zonnezangertjes
Donderdag 26 december om 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden en volkszang
Zaterdag 28 december om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink
Dinsdag 31 december om 17.00 uur Woord- emn communieviering met Marion bleeker-Burger en
zang van het gemengd koor.
Zarterdag 4 januari om 19.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en zang
Gharmony
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
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

YoungSeven
YoungSeven is een jongerengroep met allerlei leuke, vormende,
actieve, gezellige en inspirerende activiteiten voor jongeren van
12 tot ongeveer 18 jaar binnen de regio Schagen.

Kerststukjes maken
Advent is een periode van verwachting en bezinning. Terwijl het in de buitenwereld steeds donkerder wordt, leven gelovigen toe naar de komst van Jezus Christus, het ‘ Licht der wereld’. Kerstmis is het feest van de hoop, samen delen, voor elkaar zorgen.
Met deze gedachte hebben we woensdagavond 11 december onder deskundige begeleiding kerststukjes gemaakt met 13 jongeren.
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De jongeren gingen vol enthousiasme aan de slag en uiteindelijk hadden we 17 mooie kerststukken. De kerststukken zijn door de jongeren zelf gebracht naar parochianen in de regio Schagen,
die door omstandigheden wel een ‘lichtje’ kunnen gebruiken.
Aan het kerststuk hadden we een mooi kaartje met een gedichtje of wens vastgemaakt.
Zo hopen we dat we het licht van Kerstmis hebben kunnen verspreiden onder onze medemensen,
zodat ook zij van een mooie Kerst kunnen genieten.
Lijkt het je ook leuk om mee te doen aan de activiteiten van YoungSeven? Meld je aan en geef je
op. Ga hiervoor naar onze website: www.youngseven.nl
De komende activiteiten van YoungSeven zijn:
30 december Koken voor daklozen (16+) (is vol)
17 januari Filmavond
7 februari Sirkelslag
Hartelijke groeten, Linda Tesselaar en Maaike Neeft, namens de werkgroep YoungSeven.

Bisdom Haarlem - Amsterdam
Nieuwe Gracht 80. 2011 NJ Haarlem Postbus 1053,
2001 BB Haarlem
telefoon 023 - 5112600
telefax 023- 5112629
Aan de gelovigen in het bisdom Haarlem-Amsterdam
Broeders en Zusters,

Haarlem, 13 december 2013

Teruggekeerd .uit Rome van het Ad Limina bezoek, voel ik de behoefte om met u enkele ervaringen te delen uit deze bijzondere week, waar ik geïnspireerd en dankbaar op terugkijk. Samen
met hulpbisschop Mgr. J. Hendriks en emeritus hulpbisschop J. van Burgsteden s.s.s. waren wij
met de overige Nederlandse Bisschoppen allereerst op pelgrimage naar de graven van de apostelen Petrus en Paulus. We hebben met!kaar gevierd, alsmede in de andere grote basilieken van
Rome. We hebben er gebeden voor de verbondenheid tussen de Wereldkerk en onze Nederlandse Kerk, en voor allen die daarin werkzaam zijn en hun beste krachten inzetten.
De week begon al gelijk met een hoogtepunt; de ontmoeting met Paus Franciscus. Dat was
hartelijk en broederlijk en de Paus riep ons op ons niet te laten ontmoedigen door de problemen
van de secularisatie in Nederland. In plaats van een toespraak te houden, nodigde hij ons uit in
gesprek te gaan. De huidige situatie in Nederland stelt ons voor nieuwe uitdagingen en daarin
moeten we volgens de Paus nieuwe pastorale wegen zoeken. De Kerk staat voor een missionaire
opdracht, niet alleen de bisschoppen, maar ook de parochies, de hele geloofsgemeenschap en
iedere gelovige afzonderlijk. Deze tijd vraagt om een helder getuigenis. Daarnaast benadrukte de
Paus dat juist de diaconie en caritas wegen kunnen zijn waarlangs ook jonge mensen het geloof
in Christus kunnen vinden. Want als mensen niet meer zo open zijn voor God zelf, dan zijn ze
dat misschien wel voor de naaste. En in de naaste zullen ze het gelaat van Christus uiteindelijk
ontdekken . Natuurlijk kwam ook de problematiek van de kerksluitingen ter sprake. In ons bisdom
speelt dit slechts in beperkte mate. De Paus heeft de bisschoppen wel uitdrukkelijk opgeroepen bij
alle noodzakelijke reorganisaties ons ook goed in te leven in de gevoelens van hen die dit aangaat.
Een ander thema was de problematiek van het seksueel misbruik en de zorg om de slachtoffers.
De Paus toonde zich tevreden over de manier waarop de bisschoppen dit in Nederland hebben
aangepakt. De Congregatie voor de Geloofsleer heeft inmiddels een voorlopige goedkeuring gegeven voor de richtlijnen die de bisschoppen hebben opgesteld ter voorkoming van seksueel
misbruik in de toekomst.
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Zoals in veel andere toespraken en gesprekken, heeft de Paus ook bij ons de nadruk gelegd op
het toegankelijk maken van het sacrament van boete en verzoening. Wereldwi jd neemt het aantal biechtelingen sterk toe, omdat de Paus telkens spreekt van de noodzaak ons met God en de
ander te verzoenen. Geen mens kan zonder barmhartigheid, en om het naar anderen te kunnen
zijn, zullen we het zelf eerst moeten willen ontvangen. De Kerk heeft daar een prachtig sacrament
voor en daar moeten mensen pastoraal op nieuwe wijze in begeleid worden. Barmhartigheid
en de mens naast je zien als ‘beeld van God zelf, zijn begrippen die de Paus voortdurend herhaalt.
De Paus stelde ons tot slot ook nog een soort gewetensvraag. Waar haalt u als bisschoppen zelf
de kracht vandaan, uw hoop en vreugde te midden van alle zorgen en problemen? Het evangelie
moet altijd zichtbaar blijven als Blijde Boodschap van vergeving, redding en verlossing. Hij riep
ons op ons zelf daar steeds weer aan te laven en dit naar anderen uit te dragen.
De Kerk, zo gaf de Paus aan, groeit vanuit een authentiek beleefd geloof en door een eerlijke
aantrekkingskracht. Zij wordt gezonden om wakker te schudden en geloof, hoop en liefde in
mensen te planten ..
In de dagen die volgden hebben we veel van wat de Paus verkondigt ook terug gehoord in onze
gesprekken met de Congregaties en Raden . In ruim twaalf ontmoetingen zijn de meest uiteenlopende thema’s besproken. Van jongeren en huwelijk en gezin, tot de rol van bisschoppen in de
sociale media. Ook de problematiek van kerksluitin gen en hoe pastoraal om te gaan met mensen
die niet helemaal leven volgens de uitgangspunten van de Kerk.
Boeiende gesprekken die ook een beeld gaven hoe de Kerk wereldwijd omgaat met deze thema ‘s.
Ons is telkens gevraagd door te gaan op de ingeslagen weg, maar wel met geduld en altijd in een
open en goede communicatie naar de gelovigen.
Tenslotte hebben we de Paus nog kunnen meegeven dat hij door zijn manier van doen ook erg
populair is in Nederland . Hij gaf ons aan daar vooral gebruik van te maken. Al eerder heb ik met
de Paus gesproken over een mogelijk bezoek aan Nederland. Hij leek daarin zeer geïnteresseerd.
Met de andere bisschoppen is inmiddels afgesproken hiervoor de mogelijkheden te bezien.
Via onze website kunt u nog eens uitvoerig teruglezen wat er in Rome allemaal besproken en
beleefd is. Er staan ook veel foto’s op die een goed beeld geven van de ontspannen sfeer die we
daar met elkaar mochten beleven. (www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl)
In het nieuwe jaar zullen wij zeker de concrete uitwerking van dit Ad Limina bezoek ter hand
nemen, en allereerst bespreken in de verschillende overlegorganen in ons bisdom. Dit loopt
hopelijk uit op een heuse diocesane bedevaart naar Rome in mei 2015. U wordt allen uitgenodigd
daar aan deel te nemen, en de i nformatie daarover zult u via uw parochie in de komende januari
maand ontvangen. Het zou geweldig zijn als we als bisdom biddend en vierend en getuigend
van ons geloof, met jong en oud, dan rond onze Paus Franciscus verenigd kunnen zijn.
Op weg naar het feest van de Menswording wens ik u , mede namens de beide hulpbisschoppen,
een gezegend vervolg van de advent en een heel Zalig Kerstfeest.
+ Jozef M. Punt
Bisschop van Haarlem-Amsterdam

Jos Kamp AssurantiÎn en medewerkers wensen u fijne feestdagen
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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

Op diverse
papiersoorten
en canvas
✦ Snelle levering ✦ Scherpe prijzen
NU
IN EEN
NIEUW
PAND!

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 21 december

Kerst slagroomtaart € 9,95
Kerststol ± 350 gram van € 4,95 voor € 3,95
Moscovische tulband van € 6,50 nu € 4,95
Elke dag 3 broden naar keuze voor maar € 5,75.
Elke vrijdag tompoezen € 1,20
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Lourdeswerkgroep ‘t Veld, Heerhugowaard e.o.
Wenst u allen een Zalig Kerstfeest
en alle goeds in 2014
Betekenisvol ontmoeten met de Lourdeswerkgroep
’t Veld, Heerhugowaard e.o.
De 6 daagse reis per vliegtuig 17 t/m 22 september 2014
Voor informatie en/of aanmelden:
Ruud en Karin Tijm (0224) 72 23 10
Theo Vertelman (0226) 42 05 14
Trees Droog 06 44 45 36 84
Kees Oudeman (072) 571 15 87
Ans Komen (072) 571 17 90
Jannie Ligthart (072) 574 43 28
Jan Verkroost (072) 574 27 43

Wake up!!! together
(volgende bijeenkomst op zondagmiddag 12 januari)
Een spiksplinternieuwe jongerengroep (16 - 30 jaar) die eens in de
twee maanden bij elkaar komt op zondagmiddag. Het programma
wordt gemaakt in samenwerking met de jongeren zelf. Op zondag
9 november jl. zijn we gestart met de eerste bijeenkomst en dat
was een succes! Wel 19 jongeren wisten de weg naar de jongerenzolder te vinden en stuk voor stuk waren ze enthousiast over de
middag. Lijkt het je gezellig om er ook bij te zijn, meld je dan gerust
aan via karinblaauw@hetnet.nl
Iedereen tussen 16 en 30 jaar is van harte welkom!
Zondag 12 januari 2014 Doel:
gezellig!
				
in gesprek over het leven
				
én over het geloof
Programma
Lekker uitslapen en dan gezellig wakker worden met elkaar bij een geheel verzorgde brunch!
12.00 uur
inloop à brunchen
14.00 uur
programma à thema: dierbaar & geliefd
15.30 uur
presentatie Henri Nouwen (dvd)
16.30 uur
napraten onder het genot van een hapje en een drankje
17.30 uur
spirituele afsluiting
18.00 uur
weer naar huis
Locatie
Jongerenzolder (Julianaklooster, Hoogeweg 65, 1851 JP Heiloo)
(Bus 167 vanaf station Alkmaar of station Castricum, halte Kapellaan Heiloo.
Vandaar is het nog een paar minuutjes lopen.)
Kosten 10 euro (contant en gepast betalen bij aankomst)
Aanmelden in verband met de brunch bij karinblaauw@hetnet.nl
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Het zaad wat is gezaaid is niet gevallen op een rots.
In de zomer van 2012 vertrokken Noordender jongeren voor een
missiereis naar Burundi.
Ruim een jaar van voorbereiding aan de expeditie Burundi was hier
aan vooraf gegaan. Verschillende acties werden er gehouden zoals een super loterij met prijzen waar jongeren vaak de prijzen zelf
gingen uitvoeren; een kroegentocht; flessenactie op de Sint Josephschool en nog veel meer. Totaal wisten de jongeren daardoor
€. 25.000,-- mee te nemen. Dankzij alle lieve mensen die het goede doel Burundi waar onze jongeren zich voor hebben ingezet op
een geweldige manier hielpen om te ondersteunen. Ook was er een
voorbereidingsweekend en nog zoveel meer.
Het missiesecretariaat van het bisdom Haarlem heeft de jongeren van alle kanten geholpen om
het tot een succes te maken. Zij brachten ze ook in contact met Dare2go (opgezet door congregaties van Nederlandse missionarissen). Deze organisatie vinden het belangrijk dat jongeren zich
bewust worden van de problematiek in de derde wereld. Hiervoor verlenen zij 50% subsidie op
de reiskosten.
De tegenprestatie is dat de jongeren bij terugkomst vertellen over hun reis; over hun ontmoetingen en indrukken die zij hebben opgedaan in dit derde wereldland. Zoals met alles in het leven
gaat het om onbaatzuchtige enthousiasme en beleving die je met deze opdracht zelf het gewicht
geeft die je er zelf wenst aan te geven.
De avond voor het vertrek was er een prachtige liturgische viering met een reiszegen in onze kerk. Er
waren veel mensen gekomen. Door een haag van overvolle koffers zocht men een plaatsje in de kerk.
Daar gingen ze ! Precies om 04.00 uur op die zondagmorgen 15 juli 2012 met twee en twintig
personen op weg naar een van de armste landen van de wereld: Burundi in Afrika.
Met heel veel indrukken zijn onze Noordender jongeren thuis gekomen en ervaren wat het is als
je niets hebt en vooral ook geen kansen hebt om je te ontwikkelen wie je wilt worden als mens.
Wat is de voortgang ? Wat is er van terecht gekomen ?
De jongeren hadden veel (sport) kleding, babyspullen, speelgoed, sportschoenen enz. mee. Ook
was - met reeds door ons overgemaakt geld - een aanvang gemaakt met de bouw van het gebouw
waar de ontbrekende sanitaire voorzieningen van het weeshuis werden gemaakt. Onze jongeren
hebben zelf ter plaatse ook nog mee geholpen met de bouw. De RK parochiegemeenschap van
Wieringerwerf heeft het weeshuis Gitega onder zijn hoede genomen.
Zij houden allerlei acties daarvoor. Zo ook tijdens deze Adventperiode (de voorbereidingstijd voor
Kerstmis) was er een actie voor steun aan het weeshuis. Er was de mogelijkheid om 5 km wandelen of 7 of 12 km hard te lopen. Daar waren we blij verrast toen we de doorlopende fotopresentatie zagen over het weeshuis met het toilet / douchegebouw .
Het maakte ons gelukkig. Het is gewoon af ! helemaal kant en klaar en volop in gebruik !!! Father
Leopold is er zó immens dankbaar voor. Father Leopold rijdt nu trouwens met een gammele jeep
rond ipv met die oude bromfiets. Een tuinslang van enkele kilometers uit het dorp moet elke dag
de 3000 liter watertank vullen en dat gaat hartstikke goed. Het is eenvoudig maar een enorme
vooruitgang in de hygiënische omstandigheden van alle dag voor de kinderen van het weeshuis.
De foto’s zijn gemaakt door een aardappelteler die met andere vakbroeders een werkgroep vormen om voorlichting over aardappelteelt te geven in derde wereldlanden. Met een groepje telers
waren zij afgereisd naar Kenia en Burundi. Deze man was een dag afgereisd om het weeshuis te
bezoeken, foto’s te maken en zich op de hoogte stellen van de toestand aldaar.
SOS-KINDERDORPEN
Het missiesecretariaat van ons Bisdom wist ons nog het volgende te vertellen:
Father Leopold is er in geslaagd een samenwerking aan te gaan met SOS-kinderdorpen in België.
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Er is een samenwerkingscontract getekend voor een jaar waarin SOS-Kinderdorpen mee gaat helpen een lijn uit te zetten in o.a.:
Onderwijs
Logistiek en terrein
Medische zorg van de kinderen en doorverwijzingen naar het hospitaal in Gitega
Dit is een belangrijke stap om voor pastoor Leopold de druk van de schouders te halen als enige
verantwoordelijke, hem te helpen richting te bepalen voor de langere termijn en te zorgen voor
een kloppende financiële situatie. Kortom, geweldig nieuws waarvan de jongeren uit De Noord de
eerste zaden hebben gezaaid! Aldus missiesecretaris EvertVeldman.
Burundi krijgt landelijk steeds meer aandacht. Misschien heeft u wel eens commercials voorbij zien komen op radio en/of TV. Enkele bekende Nederlanders zijn in Burundi geweest en zijn getuigen geweest
van de grote armoede. Zij zijn opgestaan als ambassadeur en genereren betrokkenheid. Serious Request heeft ook Burundi volop onder haar aandacht. Het zijn de druppels die de mensen hoop geven.
Laat mij licht brengen waar het duister is
Laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt!
(Franciscus van Assisi)
Met dit goede nieuws over de voortgang van het weeshuis Gitega wens ik iedereen Zalig Kerstmis toe.
Gerrie Groot

Margret de Boer Haarstyliste wenst u fijne dagen en een goed 2014

Een kerstkindje.
Hij heet Mosongo en is 50 jaar oud, als hij tenminste nog leeft.
In 1963 was hij - in een levende kerststal - .ons Kerstkindje. En dat begon zo.
Het was een maand voor Kerstmis.
Het was al twee uur donker in het land van Kasavoeboe en Lumumba, dat nu weer Kongo heet.
Het regenseizoen liep ten einde, maar af en toe viel het nog met bakken uit de hemel.
Rond half negen ‘s avonds werd er op mijn deur gebonsd.
En bonzen moest je, want de regen op het dak van aluminium golfplaten maakte zo’n hels kabaal
dat, tenzij je bonsde, niemand in huis iets hoorde.
Voor de deur stond een man die er uitzag als een verzopen kat. Ik kende hem niet.
Hij kwam uit Yokana, 30 kilometer van mijn missiestatie ‘Simba’.
5 uur onderweg was hij geweest…lopend!
Zijn vrouw was al twee dagen in barensnood en moest naar het ziekenhuis, dat aan de andere kant
van de rivier lag.
Misschien dat de dokter haar en haar baby nog kon redden. Of ik haar met mijn pickup naar de
dokter kon brengen.
Ja, natuurlijk. Alleen, er is een probleem.
Gestel dat ik haar goed en wel over die slibberige weg vol gaten en kuilen toch bij die rivier (de
Lopori) zou kunnen brengen zonder al te veel schade aan moeder en baby, wat dan?
Van Lumumba’s rebellen mocht er niemand van onze kant naar de andere kant en wie gesnapt
werd bij het oversteken of bij het hélpen oversteken, werd ter plekke dood geschoten.
Tegen beter weten in, heb ik haar opgehaald en met veel pijn van háár kant en grote moeite aan
míjn kant bereikten we het dorp aan de rivier Lopori, waar de mensen woonden die het veerpont
bedienden. Geen schijn van kans dat ze ons over wilden zetten, ook al was er geen rebel in de buurt.
Het was te riskant.
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q Gespecialiseerd in:
q BMW onderdelen magazijn
q Tectyleren
q Banden / wielen
q leswagen verhuur (sport)
q Onderhoud en reparaties
q In- en verkoop alle merken
q A.P.K.
q Alarm inbouw
q Autocleaning
Adres:

Dopplerstraat 6
1704 SR Heerhugowaard
TEL: 072-5740859
Fax nr. 072-5721659
Internet: www.automolenaar.com
Email: postmaster@automolenaar.com
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Samen
bouwen
Hét adres
voor:
aan een
woningbouw
kelders
ijzersterk
nieuwjaar
utiliteitsbouw kozijnen
Middenweg 494
betonvloeren
verbouw
1704 BM Heerhugowaard
Tel:072-5711254
Tel.:
072 - 5711254
Fax:072-5743170
E-mail:
mail@rhbeers.nl
Email: mail@rhbeers.nl
Internet:
Internet: www.rhbeers.nl
www.rhbers.nl

Je weet maar nooit wanneer ze op patrouille deze kant uitkomen, was hun (geldig) argument.
Ik ben er niet trots op, maar na een uur argumenteren en zeggen dat ik als hun pater de volle verantwoordelijkheid op me nam, waren we nog geen stap verder.
Toen heb ik gedreigd dat ze geen christelijke begrafenis zouden krijgen, en ik hun kinderen niet
meer zou dopen...en toen ook dat niet hielp, heb ik gezegd dat ik zeker was dat God hun weigering om deze vrouw te helpen zou bestraffen... en zij ook wel wisten dat ik bij God wel wat te
vertellen had. Ik was immers pater !
Het werkte.
Ze vielen toch liever in handen van mensen dan in die van een straffende God.
Na de overzet namen ze het veerpont meteen weer mee terug naar hun eigen kant.
Ik moest, als ik terug was, maar toeteren!
De dokter uit bed gebonsd en een uur later werd Mosongo met de keizersnee geboren, gezond en
wel, en was moeder uit haar pijn en lijden verlost. Grote vreugde en dankbaarheid.
Er was een kind geboren.
De Engelse dokter/dominee dronk niet, dus geen biertje en na een kopje thee en een koekje, ging
ik weer richting de rivier de Lopori op weg naar huis.
Ik hoefde niet te toeteren.
Een grote legertruck met zo’n 20 rebellen, geweer in de aanslag, stond me op te wachten.
Ik wenkte de mensen van het veerpont om me op te halen, liep door een haag van geweren naar
iemand die me de commandant leek te zijn en zei tegen hem ( in de landstaal) :
‘Gefeliciteerd, je zus heeft een kind gekregen, een jongen, stamhouder is hij.’
‘Ze is mijn zuster niet. Ik ken haar niet,’ antwoordde hij.
Ik keek hem recht in de ogen en zei:
‘Ik ken haar ook niet, maar ze is wel even zwart als jij, dus eerder jóuw dan míjn zus.’
Even verscheen er een soort (h)erkenning in zijn ogen.
In het geweld dat ze uitstraalden en in het machtsvertoon dat ze ten toon spreidden, werd een
beetje menselijkheid geboren.
Hij draaide zich om en gaf zijn mannen bevel in te stijgen en te vertrekken.
Pas tóen brak het zweet me uit.
Een maand later, met Kerstmis, was Mosongo - in onze levende kerststal - ons kerstkindje.
En ik wist weer dat - temidden van alle ellende die er is en blijft - een mens en wat hij - met Gods
hulp- doet, het verschil maakt.
En zo is het nog steeds, ook nu ik - bijna 78 - hier en daar nog voorga in eucharistievieringen
en in Kameroen nog steeds de zorg draag voor 24 weeskinderen.
Met alleen mijn AOW als inkomen, kom ik niet ver, maar wat anderen gedaan hebben en nog doen
maakt het verschil.
Of ze het nu rechtstreeks aan mijzelf geven of via de ‘ Stichting Pater Jan Molenaar tegen hen allen
zeg ik vandaag weer blij en dankbaar : dank u wel, dank je wel.
Via giften en legaten aan de ‘Pater Jan Molenaar Stichting’ kunnen mensen van hun armoede of
rijkdom delen met die 24 weeskinderen. Zo wordt er voor hen een nieuwe toekomst geboren.
Het zou anno 2013 zomaar weer kerstmis kunnen worden.
Ik wens u gezegende dagen toe en een gezond en gezegend Nieuw Jaar 2013
en in moeilijke tijden...van Boven kracht van God en van beneden van mensen om u heen.
Met een hartelijke groet van kraal tot kraal.
Pater Jan Molenaar.
Garstkamp 209 1103 PE Amsterdam
jan.molenaar@hotmail.nl
020-3980621
Stichting Pater Jan Molenaar
De Zeelt 6,1747 ET TUITJENHORN
Telefoon 06 22 99 32 21
Email: christamolenaar@quicknet.nl
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v Garage Co Borst BV
v Co Borst Bedrijfswagens
v Airco Service

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

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

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
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Auto Molenaar en medewerkers wensen u fijne feestdagen

Lieve mensen,
Hierbij wil ik iedereen bedanken die met mij hebben meegeleefd na mijn heup operatie.
En bij mijn thuiskomst. Dank voor de bezoekjes en de vele mooie kaarten.

Ik wens u fijne kerstdagen en een goed en gezond 2014.

Lieve groetjes.
Greet Beers - Oudeman

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 DANKT ALLE VRIJWILLIGERS
DIE HET AFGELOPEN JAAR OP EEN OF ANDERE MANIER HEBBEN MEEGEHOLPEN BIJ HET
UITVOEREN VAN ONZE LOKALE ACTIVITEITEN.
WIJ WENSEN U ALLEN PRETTIGE FEESTDAGEN
EN TOT ZIENS OP ONZE NIEUWJAARSRECEPTIE OP MAANDAG 6 JANUARI OM 14.00 UUR
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”
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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

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

HEERHUGOWAARD

HEERHUGOWAARD

HEERHUGOWAARD
Erkend gas- waterverwarmingsinstallateur

platdakbedekkingenkoperzinkwerkverwarmingsinstallateur
en sanitairspecialist!
Erkend gaswater-

Erkend gas- water- verwarmingsinstallateur

Energie Service Noord West Alkmaar

Energie Service Noord West
platdakbedekkingenkoperzinkwerk en sanitairspecialist!
platdakbedekkingenkoper- zinkwerk en
sanitairspecialist!
Sanitair
Sanitair && Tegel
Tegel Centrum
Centrum //Alkmaar
Alkmaar
Onsgezamelijk
gezamelijke
onderhoudsbedrijf
Erkend leerbedrijf / Ons
onderhoudsbedrijf
Energie
Service
Noord West Al
Energie
Service
Noord
West Alkmaar
Onze
gezamenlijke
showroom
voorverwarming
verwarming
enbinnenklimaat
binnenklimaat
Onze gezamelijke
showroom/ Alkmaar
installatiewerk N-H voor
en
Sanitair
& Tegel Centrum

itair & Tegel Centrum / Alkmaar
gezamelijke showroom
e gezamelijkeOnze
showroom

Ons
gezamelijke onderhouds
Erkend
/
Ons gezamelijke
onderhoudsbedrijf
Erkend leerbedrijf
/ leerbedrijf
voorenverwarming
en binnenk
voor N-H
verwarming
binnenklimaat
installatiewerk installatiewerk
N-H

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

Ketels vanaf € 1400,- incl. montage en BTW
Bel of mail voor een vrijblijvende offerte
Middenweg 489 • 1704 BD Heerhugowaard • Tel. 072 574 64 65 • ted.slijkerman@hetnet.nl
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B&S wenst u prettige kerst en voorspoedig 2014

Toneelvereniging LOL presenteert:
De dames Bloem door dik en dun
Geschreven door: Rien Bakker
Onverwacht een prijs winnen en daardoor een weekje mogen vertoeven in een Wellness Centrum
is iets waar iedere vrouw van droomt.
Voor de dames Bloem wordt die droom nu werkelijkheid.
Verheugd gaan zij op pad naar het instituut, met het voornemen zich eens flink te laten verwennen
en de nodige kilo’s kwijt te raken. Dat blijkt nog niet zo gemakkelijk.
Hun medegasten zijn slecht gemotiveerd en het massage onderdeel waar ze zich erg op verheugd
hadden, blijkt een hele pijnlijke aangelegenheid.
Verder sjoemelt de badmeester met de weegschaal en zijn de slenderbanken een ramp.
En of de dames Bloem ook daadwerkelijk afgevallen zijn? Kom het zien! De dames hebben nog
een belangrijke boodschap voor u.
Data UITVOERING op:
			
			
			

zaterdag 25 januari 2014 om 20.00 uur
zondagmiddag 26 januari aanvang 14.30 uur
vrijdag 31 januari 2014 om 20.00 uur
zaterdag 1 februari avonden aanvang 20.00 uur

Plaats van uitvoering: Dorpshuis ’t Zwaantje, Kerkweg 30b, 1704 DH Veenhuizen (Heerhugowaard).
Kaarten kunt u vanaf begin januari telefonisch reserveren via:
mevr. A. Appel, tel: 0226-351417
Prijs: volwassenen € 5,= en jeugd tot 12 jaar € 3,=.
U kunt meer informatie vinden op onze website:
www.toneelvereniginglol.nl

Dorpshuis voorzien van zonnepanelen
Het afgelopen jaar ( van 6 januari tot 6 januari ) was 31.837 KWh
stroom verbruikt.
Vanaf 16 mei zijn de 28 zonnepanelen stroom gaan opleveren. De
eerste weken waren grijs en bewolkt en vanaf begin juni is de zon
gaan schijnen.
Op zondag 16 juni eind van de middag stond de teller op 907 KWh.
De eerste maand heeft een goed resultaat opgeleverd.
Op maandag 15 juli eind van de middag stond de teller op 1764
KWh.
Op zondag 25 augustus eind van de middag stond de teller op 3097 KWh
Op zondag 22 september einde van de middag stond de teller op 3802 KWh
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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

Op zondag 20 oktober stond de teller op 4325 KWh.
De zonkracht neemt duidelijk af. De verwachten opbrengst bij de offerte was 6300 KWh wat met
nog 7 maanden te gaan goed haalbaar moet zijn.
Op zondag 17 november stond de teller 4643 KWh. In een kleine maand 318KWh voor een grijze
maand.
Op zondag 15 december stond de teller op 4871KWh. In de afgelopen maand een opbrengst van
228 KWh.
In de wintermaanden is de zonkracht toch beperkt voor zonnepanelen.
Met de zonnepanelen en daarnaast extra aandacht op het stroomverbruik (o.a. zijn in de zomer
alle koelers uitgezet tijdens het niet gebruiken van het Dorpshuis) hebben we een forse beperking
kunnen realiseren op het stroomverbruik.
Vanaf 6 januari is tot nu toe totaal 21107 KWh stroom verbruikt en met nog een kleine maand te
gaan zullen we op ruim kwart lager uitkomen dan het stroomverbruik in 2012.
Kees Dekker - namens
Penningmeester / secretaris Stichting Dorpshuis

RenÈ Jonker grondverzet wenst u prettige kerst en voorspoedig 2014

De “Blik op de weg” in De Noord …( 16 dec.)
Beste mensen,
Bijna iedere week loop ik op maandagmorgen een rondje en dat
doe ik naar de verschillende windrichtingen. Een goede lezer heeft
dat inmiddels in de gaten. Dan blijft het “spannend” en na vier weken kun je dan zien, of er wat veranderd is. Waar ik het voor doe?
Nog steeds, wat betreft het afval,om een bijdrage aan de natuur
te leveren! Maar het is ook een heerlijke ontspanning en een goed
begin van de week!
Vorige week liep ik de zuid-west route: langs de Hasselaarseweg en
Westerweg en dan bemerk je, dat je op een gegeven moment niet
meer verder kunt. De tijdelijke oversteek is opgeheven en nu komt
er een lus door de nieuwe Broekhornpolder bij. Veilig door het nieuwe tunneltje en zo kom je dan
op de Zuidtangent. Wat is deze kruising veranderd! Geen fietser passeert hier, richting Langendijk,
meer bovengronds.
Op de Westtangent passeren Ans en Jurgen, de echte “kilometervreters”. Op het fietspad vind ik
persoonlijke papieren van de Rabobank. Die zal ik daar even afgeven! Even verderop vind ik van
iemand een brommerrijbewijs. Als ik daarmee een dag later naar het politiebureau ga, wordt ik
doorverwezen naar het gemeentehuis. Het is maar, dat u het weet!
Afgelopen donderdag werden ongeveer 45 Z.A.P.ers (=Zwerf Afval Pakkers) op het gemeentehuis
door wethouder Oude Kotte verwelkomd. Na een welkomstwoord ontving iedereen een oorkonde en een cadeaubon. De jongste, 9 jaar, van het gezelschap werd extra in het zonnetje gezet! Ook
mensen van de GGZ kregen een extra compliment!
Vandaag loop ik de noord-oost route. Het is nog bijna donker, als ik wegga en even later over het
Annaplein loop. Anna met kind en kijkend naar die geweldige kerstboom!
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Het zou zomaar kunnen! Ik probeer er nog een leuk plaatje van te maken.
Dan de Middenweg af, de Frik, de A.C. de Graafweg over en bij de Irish Cottage rechtsaf. Het is
hier stil! Er komt één auto voorbij en neem ook daar wat blik mee. Dan de Zuiderweg op. Schapen
en een klein zonnetje is het enige wat ik zie. Opnieuw de provinciale weg over en terug via de
Kerkweg. Bij het kerkje even een versnapering en dan tegen de wind in het laatste stuk. Op de
Harlingerstraat zwaait Niek Buter en roept:”Zin in koffie?”
Dat sla ik niet af en even later zitten we gezellig in zijn domein koffie te drinken. Hij laat me de
grote hal zien en het huis, waar hij elke dag aan bezig is. Een prachtige plek met uitzicht naar vele
kanten. We bespreken allerlei zaken, geef zijn broer een hand en “opgewarmd” keer ik huiswaarts.
Adriaan komt glimlachend, zoals altijd, op z’n fiets groetend voorbij. Hij zal het voetbalveld wel
weer goed bekeken hebben en waar nodig geëgaliseerd.
Het einde van het jaar nadert. Als ik alle blikjes, enz bij elkaar optel, kom ik tot het volgende lijstje:
·
·
·
·
·
·

1098 blikjes			
781 drinkbakjes
448 plastic flesjes
396 pk. sigaretten
45 pk. shag
33 flessen

Met vriendelijke groet,
Gerrit van der Krol
De Ploeg 10
tel. 5726170
e-mail: der.van.krol@quicknet.nl
website:www.gerritvanderkrol.nl

p.s. Wij wensen u allen fijne feestdagen en een gezond en opgeruimd 2014 toe!
Rob Verweij wenst u prettige kerst en voorspoedig 2014

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
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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
Bibliotheek en HEMA brengen kennis aan huis
Kosteloos online cursussen volgen met je bibliotheekpas. Vanaf 12 december krijgen
alle bibliotheekleden een jaar lang de mogelijkheid om zich op een digitale manier te
ontwikkelen dankzij drie online cursuspakketten van HEMA academie. Met deze verrijking
van de bibliotheekpas brengt de Bibliotheek kennis bij miljoenen mensen thuis.
De drie beschikbaar gestelde cursuspakketten zijn Social media/sociale vaardigheden (Instagram,
Omgaan met pesten en seksuele intimidatie en Timemanagement), ICT (iPad de basis, Nieuw in
PowerPoint 2013, Excel 2007, de basis) en Vrije tijd (Wijn, Digitale fotografie en DJ).
Ieder pakket bevat online cursussen van HEMA academie, het online opleidingsinstituut voor
overheid, onderwijs en bedrijven. Bibliotheekleden krijgen gratis toegang tot één van de drie
pakketten, die zij na activering een jaar lang kunnen volgen. Het cursusaanbod kan in de loop van
het jaar nog ververst worden. ‘Bibliotheken gaan met deze samenwerking hun leden ook digitaal
ondersteunen met cursussen. Dat past perfect bij de rol die zij spelen in de kennismaatschappij: van
serieuze inhoud tot en met zogenaamde edu-tainment. Bibliotheken en HEMA versterken elkaar. Voor
ieder wat wils en lekker toegankelijk’, aldus Diederik van Leeuwen, directeur stichting Bibliotheek.nl.
Het traject waarbij alle Nederlanders kennis kunnen maken met de mogelijkheden van e-learning
past volgens CEO HEMA Ronald van Zetten goed bij HEMA: ‘De academie van HEMA biedt de
mogelijkheid om op elke plek en wanneer je wilt jezelf te ontwikkelen. Kwaliteit, eigen ontwikkeling
en gebruiksgemak staan daarbij voorop, zodat iedereen kan leren.’
Meer informatie over dit cursusaanbod vindt u op http://www.bibliotheek.nl/hema-academie
De bibliotheek is gesloten op:

Woensdag 25 december 2013
Woensdag 1 januari 2014

Donderdag 2 januari 2014
Open atelier
Voor kinderen van 9 t/m 12 jaar
In de donkerste dagen van het jaar is het in de bibliotheek ook erg donker. Dat wordt lastig lezen! Heb jij
verstand van elektra of wil je hier meer over weten? Kom dan naar ons atelier en maak je eigen lichtbron.
Bibliotheek Heerhugowaard Centrum
Tijd 		
13.30 – 15.00 uur
Toegang 		
€ 5,- (bibliotheekleden € 3,50)
Kijk voor de adressen en telefoonnummers op: www.bibliotheekkennemerwaard.nl

Slijkerman installatiebedrijf wenst u fijne dagen en een goed 2014
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NIEUWE MATERIALEN
Volwassenafdeling ROMANS
Backman, F
De man die Ove heet
Bezaz, N. El
In dienst bij de duivel
Burgers-Drost, J
De gouden greep
Fforde, K
Met de franse slag
Ford, R
Canada
Forna, A
Het huis met de schaduw
Grimwood, J
Smaak
Hartman, C
Glashard
Hill, A
De wraak van de honden
Iturbe, A
De bibliothecaresse van Auschwitz
Jacobsen, R
Wonderkinderen
Jungersen, Chr.
Ik heb je zien verdwijnen
Kent, H
De laatste rituelen
Lindner, E
Naar Whitebridge
Maljers, M
Het zit in de familie
Meer, V. v.d.
Het smalle pad van liefde
Östlundh, H
De man op de bodem
Pulkkinen, R
Vreemdeling
Rich, R
De vroedvrouw van Venetië
Rijn, L. van
Off Piste
Sandford, J
Kille Woede
Thomas, J
De jongen, de viool en de meester
Waal, …de
Een tip van de sluier
Williams, J
Stoner

Algemeen
Algemeen
Romantisch
Romantisch
Algemeen
Algemeen
Romantisch
Spannend
Spannend
Spannend
Algemeen
Algemeen
Romantisch
Algemeen
Romantisch
Algemeen
Spannend
Algemeen
Algemeen
Spannend
Spannend
Algemeen
Spannend
Algemeen

Lewinsky, C

LUISTERBOEK
Tien-en-een-nacht

CD

Jeugdafdeling
Boeke, J
Boeke, J
Chapman, J
Cousins, L
Freeman, M
Göbel, D
Huisman, G
Leblanc, C
Leblanc, C
Melling, D
Saeger, K. d
Veldkamp, T

PRENTENBOEK
Dikkie Dik in de boerentuin
Dikkie Dik in het bos
Bas, Bob en Bertje
Klop, Klop, Klop
Draakje Druk
Circus!
Tuinpatat
Hoe vermorzel je heksen?
Hoe vermorzel je monsters?
Het grote slaapfeest
Koksmurf en 101 andere dingen
Agent en Boef en de fopmoppen

AP
AP
AK
AP
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK

	LEESBOEKEN T/M 9 JAAR
Straaten, H. v.
Het grote piratenboek
Velde, R. v.d.
Bommetje

NIVEAU
E M4
A

	LEESBOEKEN VANAF 9 JAAR
Collins, T
Het dagboek van Nurdius Maximus In Egypte
Jonge, T. de
Tijdrovers
Mastenbroek, B
Vrij!
Noort, S
Stiefkind
Silton, G
Klaar voor de start!
Vriens, J
Steffie en de mislukte inbrekers

THEMA
Algemeen
Fantasie
Algemeen
Algemeen		
Sport
Avonturen

DVD
Het zandkasteel
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AP

De donkere dagen zijn alom,
Het is dra Kerst!
De tijd van overwegingen,
Een tijd van vrede op aard’
Het einde van het jaar is aanstaand,
Waarna een nieuwe volgt ...

Gij allen zijt een jaartje ouder dan gij waart toen dit huidige jaar zijn aanvang nam, en wij hopen
dat allen van u datzelfde in het komende jaar wederom pogen te gaan verrichten - reden te over
om stil te blijven staan bij zoveel genot en zielsgevoel dat u derhalve is overkomen en wederom
zal gaan overkomen. En indien een dergelijke tijdelijke stilstand in gezamenlijkheid betracht zal
mogen worden, dient een gelegenheid dienaangaande aangeboden dienen te worden.
Zulks bent u van het Jongeheerenconvent gewend, en het Jongeheerenconvent zou het
Jongeheerenconvent niet zijn indien wij onze traditionele inslag niet tot in lengte van dagen
zouden blijven bewaren en openbaren, en dus zeker en in ieder geval bij het weldra bereiken van
de zoveelste lustrumjaar van de geboorteherdenking van het kindeke Jezus.
Het wordt u derhalve wederom mogelijk gemaakt om tezamen te stromen naar een etablissement
in het hart van onze gemeenschap, om tezamen elkander troostrijke en levensbeschouwelijke
woorden te doen toekomen, om tezamen wangberoerselen te doen uitgaan, om tezamen ferme
handverbindingen aan te gaan, en om tezamen te filosoferen wat het nakende jaar elk van ons en
allen der anderen zou kunnen komen brengen.
U bent derhalve uitdrukkelijk geïnviteerd om van deze allesomvattende invitatie gebruik te
maken; het liefst in opperste lijfelijkheid maar indien zulks vanwege wat voor reden dan ook niet
tot de eenvoudige mogelijkheden zou kunnen behoren, dan toch in ieder geval in overtuigende
geestelijkheid. De gelegenheid waar de beschreven gelegenheid zal worden geboden, is gelegen
aan de Middenweg in de wel zeer directe nabijheid van de R.K. Kerk alhier; ach, u weet wel.
Het etablissement van de heren M. en H. Bleeker te Heerhugowaard-Noord, want daarover
praten wij, zal voor de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie, want daarover reppen wij, voor u allen
geopend zijn op
zondag 5 januari 2014 vanaf 15.00 uur.
De bekendmakingen van het Noorderlicht 2014 alsmede van de Fakkeldrager 2014 zullen plaats
vinden rond 15.45 uur, voorafgegaan door de jaarlijkse Nieuwjaarsrede uit te spreken door de
voorzitter van het Jongeheerenconvent, Jongeheer de Wit.
Het moge u duidelijk zijn: op de 5e januari zal het Jongeheerenconvent u een vreugdevol, succesen welzijnsrijk Nieuw Jaar toewensen; het zal dan te laat zijn om u evenzeer buitengemeen
gemeende bezinningsrijke en sfeervolle Kerstdagen te wensen - reden dat wij thans overgaan tot
het u allen toewensen van de best mogelijke invulling uwer Kerstdagen en uiteraard jaarwisseling.
Het Jongeheerenconvent
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1

Programma
Jongeheerenconvent
Nieuwjaarsreceptie
Zondag 5 januari 20l4 in zaal Bleeker
Zondag 5 januari de eerste gewone zondag van het volgende jaar
is de Nieuwjaarsreceptie van het Jongeheerenconvent.
Plaats van handeling: voorcafé van Bleeker.
15.00 uur:

Collecte:

Aanvang nieuwjaarsreceptie, de nieuwjaarsrede door voorzitter jongeheer de Wit,
de bekendmaking en de uitreiking van het Noorderlicht en van de fakkeldrager(s)
dit alles omlijst door veel gezelligheid. Bij binnenkomst krijgt u na het tekenen
van het gastenboek een consumptiebon uitgereikt.
Onze ‘stand-in’ Geestelijk Adviseur zal weer collecteren voor de missie van
Pater Ger Mooij in Kenya.

Het Noorderlicht en de fakkeldrager.
Het Noorderlicht is een onderscheiding, die in
het leven is geroepen voor degene die zich voor
ons dorp zeer dienstbaar heeft opgesteld, of die
dat nog steeds doet. Het Noorderlicht is niet de
man of vrouw van het jaar, maar veel meer de
mens die nu de extra aandacht krijgt die hij of zij
heeft verdient. Het is iemand die zich (meestal
jarenlang) voor ons dorp heeft ingezet zonder op
te vallen, zonder beloond te worden, maar er wel
steeds was. Kortom het Noorderlicht!
Het is altijd verbazingwekkend te ervaren hoeveel stille werk(st)ers pro-Deo actief zijn in De Noord. In zijn of haar persoon eren we ook
alle vrijwilligers in welke activiteit dan ook. Mensen die meehelpen ons dorp te maken tot een
leefbare gemeenschap. Het Noorderlicht bestaat uit een door Egmonder Monniken vervaardigde
fraaie kaars met inscriptie, bijbehorend standaard en een oorkonde.
Noorderlicht 1992: mevrouw P.E. van Buuren †
Noorderlicht 1993: de heer Paul Mooij
Noorderlicht 1994: de heer Nic Buter
Noorderlicht 1995: mevrouw Manja de Wit en mevrouw Riet Beers
Noorderlicht 1996: echtpaar Jan en Nel van Schagen-Oudeman
Noorderlicht 1997: mevrouw Annie Groenland-Groot
Noorderlicht 1998: de heer Jaap Pronk †
Noorderlicht 1999: de heer Wim Oudeman †
Noorderlicht 2000: de heer Piet Jaspers
Noorderlicht 2001: de heer Jaap Rentenaar †
Noorderlicht 2002: mevrouw Marion Bleeker-Burger
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Noorderlicht 2003: mevrouw Annie de Haan-Koning
Noorderlicht 2004: mevrouw Riet Plak-Klaver
Noorderlicht 2005: echtpaar Johan en Joke Groen-Groenland
Noorderlicht 2006: de heer Richard Overtoom
Noorderlicht 2007: mevrouw Bep Groen-Tamis
Noorderlicht 2008: echtpaar Gre en Reinier van Schagen
Noorderlicht 2009: de heer Piet Tesselaar
Noorderlicht 2010: echtpaar Trudy en Siem Hand
Noorderlicht 2011: de heer Cees Verwer †
Noorderlicht 2012: mevrouw Tina van Breugel en mevrouw Annet Kroon
Noorderlicht 2013: Truus van den Berg
Noorderlicht 2014: ???
In 2013 hadden we voor de veertiende keer de uitreiking van de Fakkeldrager 2014. Deze wordt
uitgereikt aan die groep die zich het afgelopen jaar bijzonder heeft ingezet voor de Noordenders.
De Fakkeldrager, in de Friese taal schijnt dit Pukkeldroger genoemd te worden, is een fraaie replica van een fakkel. Deze wordt elk jaar overhandigd aan de volgende genomineerde, zo ontstaat
een symbolische estafette met slechts een doel: het levend houden van onze dorpsgemeenschap.
Fakkeldrager 2000: Culturele groep Humulus Lupulus
Fakkeldrager 2001: René Buter
Fakkeldrager 2002: Vormselwerkgroep
Fakkeldrager 2003: Werkgroep jeugd
Fakkeldrager 2004: Kindervakantiespelen
Fakkeldrager 2005: Scouting
Fakkeldrager 2006: Jeugdtrainers Hugo Boys en Hugo Girls
Fakkeldrager 2007: Organisatie steprace
Fakkeldrager 2008: Tanzania groep
Fakkeldrager 2009: Noordender Ontmoetings Comité
Fakkeldrager 2010: Organisatie Zuster van Burendag
Fakkeldrager 2011: Oranje Comité
Fakkeldrager 2012: Werkgroep Jeugdvierdaagse
Fakkeldrager 2013: Leidsters van kabouters en gidsen
Fakkeldrager 2014: ???
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Kisumu, 30 november 2013

Kerstbrief 2013
Toen ik vorig jaar in Nederland was vroeg iemand mij of ik nog missionaris genoemd wilde worden. Ik zei dat ik dat een prima benaming vond. Ik zet vaak ‘mhm’ achter mijn naam. Dat staat
voor ‘Mill Hill Missionaris’.
Toch is het begrip ‘missionaris’ wel heel erg veranderd over de jaren. Je kunt wel zeggen dat
we hier in Kenia ons werk gedaan hebben. We zijn hier nu meer dan 100 jaar geweest, en het
resultaat van zoveel jaren missioneren is iets om trots op te zijn. Overal in dit land zijn gemeenschappen die teruggaan naar die eerste missionarissen. Ze zijn volwassen geworden, en in staat
hun eigen weg te vinden, onafhankelijk van ‘buitenstaanders’.
Toch zijn hier nog steeds missionarissen, maar nu vaak van een ander soort. Om een voorbeeld
te noemen: in ons gastenverblijf hier in Kisumu zijn op het ogenblik zes, zeven mensen die
verschillende projecten ondersteunen in en rond Kisumu. Zij hebben een thuisfront, vaak een
parochie in Nederland, Engeland of Canada bijvoorbeeld, en hebben een bepaald project op zich
genomen, zoals een weeshuis, een technische school, gezondheidszorg, weduwvrouwen. Alle
projecten zijn er opgericht om een groepje mensen betere kansen te geven. Het gaat ook wel eens
fout hoor, maar in zekere zin gaan deze mensen door met wat missionarissen begonnen zijn. Het
is goed dat ze er zijn.
Het Kerstnummer van ons blaadje ‘Friends of Mill Hill’ is net uitgekomen. We drukken 3000
exemplaren af die vooral bestemd zijn voor mensen in Kenia en Oeganda.
De kerstwens in het boekje is:
Mogen de vrede
en het geluk van Kerstmis
met u zijn
en bij u blijven
het gehele jaar door.
Dat is ook mijn wens voor u allen.
Zalig Kerstmis.
Ger Mooij mhm
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Kerstfeest

2013

Nog steeds is er geen vrede
Nog steeds is er hongersnood
Overstromingen en rampen
En gaan mensen aan een simpele ziekte dood.
Maar toch...
Is het ook nog steeds weer kerstfeest
En zijn er mensen vol goede moed
Die weten wat er goed is
En wat er werkelijk toe doet.
Voor al die mensen die knokken
voor hun dagelijks brood
wil ik een kaarsje branden
en ik weet.. het is weinig bij grote nood.
maar toch...
het is weer kerstfeest
en ik vind dat ze het mogen weten
dat ik even tegen iedereen wil zeggen
dat ik ze nooit zal vergeten
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Kerstwensen
De winter is bijna aangebroken ...
en onder de wol zijn wij gekropen
de feestdagen komen er weer aan…
het festijn is nog lang niet gedaan
buiten vriest het ... het is berenkoud ...
maar warmte straal jij toch uit met je hart van goud...
Te midden van miljoenen sterren in het oneindige heelal
Straalt een ster, zo glinsterend als helder kristal
Die door haar geflonker, zo hoog aan het firmament
Haar warme stralen naar moeder aarde zendt
Hij leidt mij naar vrede en geluk en houdt trouw de wacht
In de uren van de duistere nacht
Ik hoop dat die ster ook voor jou zal stralen
Om de juiste weg naar de toekomst te bepalen
De donkere dagen zijn weer gekomen,
Mensen lopen weer te slepen met hun bomen.
De kerst is voor iedereen een beetje dromen,
Dromen over vrede, liefde en gezelligheid.
Laten we met zijn alle denken aan de goede tijd.
Laten we wensen voor ieder wat wils,
En dat kerst een feest mag worden,
Zo als ieder persoon dat zelf wilt.
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Noordeinder
achternamenpuzzel: stelletjes!
Deze Noordeinder namenpuzzel bevat als omschrijving uitsluitend de namen van stelletjes van
Noordeinder ingezetenen. Maar dan wel zoals die door de mensen zelf zijn weergegeven in het
boek over de bewonersgeschiedenis van De Noord, “Oost West, De Noord Best”.
Om u een extra hulp aan te bieden, staat achter de omschrijving ook nog een getal, wat het
huisnummer is van het (echt)paar met de gegeven namen. Als u dan ook van alle straten in het
boek “Oost West, De Noord Best” naar het gegeven huisnummer zoekt, vindt u de gevraagde
naamcombinatie beslist. Alleen de Middenweghuisnummers zijn niet gegeven, dat zou het te
gemakkelijk maken... Daarom is voor die namen de aanduiding “mw” gegeven.
Elke achternaam komt maar één keer voor. Als de vrouw als eerste wordt aangegeven in de
combinatie, dient haar (meisjes)naam ingevuld te worden, zoals dat in het boek staat vermeld.
Als de man als eerste wordt aangegeven, geldt natuurlijk zijn achternaam of de naam die ze na
hun huwelijk alle twee voeren. Voor de duidelijkheid: tussenvoegsels als “de” of “van” zijn weggelaten. Bij de achternaam “De Wit” wordt dus het woordje “wit” ingevuld. De letter IJ telt voor
één letter.
Als u alle namen goed hebt ingevuld, vormen de letters in de grijze kolom een zeer toepasselijke
wens die het Jongeheerenconvent u toedicht. Het is alleen de spreuk die u hoeft in te zenden, om
kans te maken op een van de prijzen die het Jongeheerenconvent beschikbaar stelt.
De oplossing van deze Noordeinder achternamenpuzzel kan worden ingeleverd bij:
Jongeheer Wolkers
Noordscharwouderpolderweg 4
Jongeheer Groot (J)
Schapenweg 2a
Jongeheer Beers (H)
Hasselaarsweg 6
Jongeheer Entius
Plaetmanstraat 4
Jongeheer Beers (J)
Middenweg 592
Dit inleveren is mogelijk uiterlijk vrijdag 3 januari 2014 bij bovenvermelde adressen.
Onder de goede inzenders van de aanwezigen op de nieuwjaarsreceptie worden weer op veler
verzoek de overbekende Noordender Agrarische Pakketten (NAP) verloot.
Veel succes!
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Marco/Anita 44
Sam/Annelies mw
Freek/Gerda 8
Erik/Carolien mw
Jan/Stella
19
Marco/Brigitte 17
Nico/Marian mw
Edwin/Cocky 5
Marc/Ineke
51
Tom/Carla
6
Siem/Ria
13
Hen/Wil
12
Ruud/Verine 5
Hans/Tina
17a
Agnes/Siebren 1
Erwin/Petra
mw
Ton/Nellie
12
Rene/Elisabeth 4a
Alex/Louise
2a
Co/Anja
9
Nic/Tiny
44a
Dick/Nathalie 8
Hans/Merel
25
Leen/Ria
16
Frits/Mérie
9a
Ronald/Rina 6
Leo/Annemarie 13
Harry/Elly
mw
Kees/Marga
4a
Gerrit/Judith 1
Herman/Jeanet 11
Walter/Karina 13
Nielco/Kim
mw
Jurgen/Ans
6
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Walter/Karina 13
Nielco/Kim
mw
Jurgen/Ans
6
Willem/Tineke 7
Nic/Annie
4
Marcel/Linda 6
René/Mariska 1
Ronald/Lia
10
John/Jolanda 23
Cor/Nel
7a
Dik/Bep
33
Henny/Anita 11
Chris/Kirsten mw
Siebe/Truus
11
Louis/Bertha mw
Ton/Ada
51a
Pé/Nel
mw
Arie/Kim
43
Rob/Liane
9
Frans/Ellie
14
Anita/Siep
12
Edwin/Carola mw
Hans/Johanna 2
Mirjam/Sander 35
Wim/Marisa 9
Coos/Ria
8
Ferdinand/Els 1
Richard/Cindy 8
Kees/Riet
6
Agnes/Fred
14
Aris/Marian
40
Martina/Ron 7a
Chris/Jeltje
mw
Rob/Petra
5
Rob/Ineke
mw
Marco/Annet 6

De engel
Een kerstverhaal van Godfried Bomans
In dit door Godfried Bomans op jongere leeftijd geschreven verhaal, wordt de kerstboodschap
beleefd door de ogen en het hart van een engel die haar bestaan begint aan de top van een kerstboom.
Boven, in het topje van de kerstboom, stond een engel. Hoe zij daar gekomen was, dat kon zij
zich met de beste wil niet meer herinneren. Zij had nog een vage heugenis aan een nauwe, donkere ruimte, waaruit zij opeens door een kleine hand in, een zee van licht getild was. Het was
een glorieuze geboorte geweest en sinds dat ogenblik was zij altijd gelukkig geweest. Dit alles
had eigenlijk nog maar één avond geduurd, maar voor een Kerstengel is dat een eeuwigheid, dat
begrijp je wel.
Arme, kleine Kerstengel! Zij wist niet dat het Kerstfeest slechts een enkele avond duurt en dat
die al bijna voorbij was. Zij stond, met een blikken knipje aan de boom bevestigd, zachtjes heen
en weer te wiegen en keek door haar gazen vleugels naar de lichtjes der kaarsen, die beneden
haar brandden.
En opeens, daar doofde een kaars uit. Meerdere volgden.
Het werd steeds donkerder om haar heen en ten laatste zag zij niets dan de zwarte nacht. De
engel nieste, want de walm der gedoofde kaarsen prikkelde in haar neus. In het begin dacht zij
dat het een grapje was, maar toen het donker bleef, kwam zij tot nadenken. “Ik had beter moeten
opletten, toen het nog licht was,” dacht zij spijtig, “ik heb helemaal niet gekeken. ik herinner mij
eigenlijk niets. Absoluut niets. Werd het maar weer licht.”
En het werd licht. Maar hoe geheel anders was dit licht. Grauw, groezelig en met tegenzin viel
het door een groot, vierkant raam, en eer het ten volle ontloken was, kwam er een dienstbode in
de kamer; pakte de Kerstboom en smeet hem op zolder.
Bom. Daar lag de engel en keek recht in een naad van de planken vloer. Het was er verschrikkelijk koud, en buitengewoon ongezellig. In het begin dacht de engel weer: “Kom, kom het is maar
een grapje,” maar toen zij daar drie volle dagen en nachten in de naad van de houten vloer gekeken had, begon zij. zich ernstig ongerust te maken.
En hoe langer zij over het licht van het vierkante
raam nadacht, hoe duidelijker begreep zij dat dit het
mooiste was dat zij ooit gezien had. “Ik zal proberen het je uit te leggen,” sprak zij op een maartse dag
tegen een muis, die juist voorbijkwam, “door een
glazen gat in de hemel viel een verblindend licht bovenop mijn hoofd. Dat is het mooiste wat ik ooit heb
meegemaakt. Ik kan je niet zeggen, hoe gelukkig ik
eigenlijk was.
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Maar ik was in die tijd erg onnozel: ik besefte het niet. Nu weet ik het. En nu
is het te laat. Maar ik heb tenminste de herinnering.”
“Dat is altijd wat,” meende de muis, na er een hele tijd over te hebben nagedacht, “goedendag, ik moet verder.”
Op een dag kwam de meid op zolder en vond de Kerstengel in een schemerige
hoek op de grond liggen. En zij nam haar op en smeet haar in het kolenhok.
Daar lag zij, tussen twee turven, recht tegenover een somber kijkend stuk antraciet. Een week
lang zweeg de engel, want zij vond dit geen gezelschap om tegen te praten.
Doch eindelijk, op een dag in september, kon zij zich niet meer inhouden. “Jullie hebben er geen
flauwe voorstelling van;” sprak zij, “hoe het licht op zolder is. Het doet bijna pijn aan de ogen, zó
stralend is het. Jammer genoeg was ik toen te beperkt om mijn zaligheid ten volle, te begrijpen.
Maar ik heb nu tenminste iets om aan te denken.”
“Dat is altijd wat,” meende het stuk antraciet, “maar ik vind de verlichting hier ook heel redelijk.”
De engel, zweeg. Tegen zulk een bekrompen opvatting was het vruchteloos te spreken.
Op zekere ochtend nu speelde het, jongetje, dat in het huis woonde, in het kolenhok. En toen hij
de engel zag nam hij haar op en, wierp haar in de vuilnisbak. Het was er aardedonker. De engel
vatte haar,nieuwe toestand aanvankelijk als een scherts op, doch toen het drie dagen lang donker
bleef, zó pikdonker, dat niemand in de vuilnisbak een hand voor zijn ogen zag, kwam zij tot nadenken. Zij dacht en, zij dacht, en ten laatste kon zij het niet meer houden en riep: “Is hier soms
iemand om naar mij te luisteren?”
“Jawel,” zei een stuk spiegelglas, “als het niet te flauw is.”
En de engel vertelde van het verblindende licht in het kolenhok en hoe verrukkelijk het daar
geweest was. “Ik was te dom,” besloot zij met een zucht, “om het te begrijpen. Maar nu begrijp
ik het. Ik zie het helemaal in.” Het stuk spiegelglas zweeg, want het had zoveel ijdelheid in zijn
leven gezien, dat het wat eenkennig geworden was.
Op een donderdag, in de namiddag, toen het al wat schemerig was, kwam de vuilnisman voorbij.
Hij sloeg het deksel op en zag de engel liggen. Nu is het altijd prettig een engel te ontmoeten,
doch als men vuilnisman is, voelt men zich dubbel verblijd. En hij stak de engel in zijn zak en
gaf haar ‘s avonds aan zijn vrouw. “Alsjeblieft,” zei hij, “voor de Kerstboom.” En de vrouw van
de vuilnisman borg de engel in een kartonnen doos en zette de doos in de kast.
“Hallo,” zei de engel, na een tijdje stil te hebben gelegen, “is hier iemand?”
Maar er was niemand in de doos dan het houtwol waarin de engel lag; en houtwol, dat weet je,
heeft een zwijgzame aard. En dat was maar heel goed, want, de engel had eigenlijk helemaal
niets te vertellen. Want hoe zij ook dacht en peinsde over haar oude vuilnisbak, zij zag er niet
meer licht in dan in de kartonnen doos waarin zij nu lag: het was in beide even donker. En toen,
eindelijk, toen zij begreep dat het niet zwarter meer kon worden, liet zij het verleden varen en
dacht aan de toekomst.
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En een nieuw gevoel doorstroomde haar, zij gevoelde zich blij en vol verwachting. Alle spijt en
alle wrok weken uit haar hart, en zij lag stil en met open ogen te wachten op de kleine hand, die
haar omhoog zou heffen uit het duister naar het licht.
En de hand kwam en hief haar omhoog naar het topje van een kerstboom. De Kerstboom was
veel kleiner dan die van het vorig jaar en er brandden ook minder lichtjes in. Maar dat zag de
engel niet. Met een blikken knipje aan de top bevestigd, wiegde zij zacht heen en weer en keek
door haar gazen vleugels naar de fonkelende versierselen van de boom. “Verrukkelijk,” dacht
zij, “verrukkelijk. Maar laat ik dit keer goed opletten. Dadelijk is het voorbij. En dan wil ik alles
gezien en alles geweten hebben.”
En zij sperde haar ogen wijd open en zij tuurde dwars door de takken naar beneden. En zij zag,
de vuilnisman staan, in een nieuw pak gestoken, zijn vrouw,en hun beider kind, met een blauwe
strik in het haar. En de ogen van het kind keken strak en regelrecht in een klein, open huisje,
waarin ook een man, een vrouw en een kind te zien waren, maar véél en véél kleiner, en verder
een os, en een ezel, zo groot als, de beestjes in een speelgoeddoos.
Opeens schrok de engel. Want daar, aan de nok van het huisje, was een engel bevestigd als zij,
met dezelfde gazen vleugels en hetzelfde lint met de handen ophoudend als zij in haar eigen
handen hield. En nu voor het eerst kon zij de woorden lezen, die erop stonden: “Glorie aan God
en vrede op aarde aan de mensen van goede wil.”
En een gevoel, van diep geluk doorstroomde de eenzame engel boven in de boom, die zich zo
lang verlaten en verongelijkt had gevoeld. “Ik heb een Boodschap in mijn handen,” dacht ze fier,
“nu kan mij niets meer gebeuren. Welke ongelukken mij ook zullen overkomen, ik heb mijn
schat bij mij en niemand kan mij die ontnemen.”
En er overkwamen haar vele ongelukken. Want in het vierde jaar brak zij af van de boom en
kwam in een blokkendoos terecht, en van hier uit belandde zij in de lappenmand. En tenslotte
woei zij in de tuin op een hoop dorre bladeren en lag daar stil op haar rug naar de jagende wolken
te kijken. En zij voelde, hoe zij langzaam en pijnloos verteerde, dag na dag; maar zij hield het lint
stevig vast en, er was geen bitterheid in haar. Want zij wist dat zij een wezen was; bestemd om
dood te gaan, doch uitverkoren om de Goede Boodschap tot het einde te bewaren.
* * *
Godfried Bomans
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Kerstmis
Over een paar dagen is het Kerstmis. Je merkt het aan van alles. De mensen praten erover, en zijn
blij. Af en toe sneeuwt het, dat is koud maar niemand heeft daar last van. Iedereen wordt warm
bij de gedachte aan kerstmis. Dat komt door het kindje. Ik heb dat kindje nooit gezien maar de
mensen zeggen dat er elk jaar een kindje geboren wordt dat het licht komt brengen en de mensen
redden. En dat klopt, want na Kerstmis beginnen de dagen langer te worden. Daarom zijn de
mensen allemaal zo blij. En ze zijn allemaal erg lief voor elkaar. Ook voor mij want iedere dag
komt Wiesje mij een grote wortel geven. “Voor Kerstmis” zegt ze dan. En als Wiesje een keer niet
kan dan brengt pappa mij er een. Die zegt er altijd achteraan:”Dan word je lekker vet”. Ik weet
niet waarom. Ik ben vet genoeg want ik heb het helemaal niet koud.
Bij Kerstmis hoort een feest. De mensen hebben lichtjes voor de ramen en een boom met versiering. Wiesje komt mij steeds vertellen hoe mooi haar boom is, maar ik heb hem nog niet gezien.
Mijn hok staat buiten, net onder het raam dus naar binnen kijken kan ik niet. Maar ik kan de
mensen wel horen praten. Ze lachen veel, deze tijd, en er komen veel mensen over de vloer die er
anders niet zijn. Wiesje noemt ze opa en oma en oom en tante en Freek en Truusje. Truusje is ook
een lief mensje net als Wiesje. Maar Freek niet, die heeft me aan mijn oren opgetild!! De sadist,
als ik later groot ben dan hang ik HEM op aan zijn NEUS (want die is groter dan mijn oren!).
Ik hoor de mensen binnen gezellig praten over elkaar en oliebollen en lekker eten. En ik zit hier
maar met mijn wortel. Niet dattie niet lekker is, maar ik wil ook wel eens een oliebol proeven of
een kalk oen al weet ik niet wat het is, en meedoen in die gezelligheid. Maar ik zit buiten.
Misschien halen ze me wel binnen als het Kerstdag is. Vorig jaar hebben ze op kerstdag mijn
vader en moeder naar binnen gehaald. Maar die zijn nooit meer teruggekomen dus ik ben nooit
te weten gekomen hoe het Kerstfeest is bij de mensen. Ik wil zo graag weten hoe mooi de kerstboom is van Wiesje is en hoe haar opa en oma en tante eruit zien en ik zou willen zien wat een
kaars is en het kindje dat het licht komt brengen, en de mensen redden. Ik hoop dat ze mij naar
binnen halen dit jaar, het moet enorm fijn zijn!
Hela, wat hoor ik daar met mijn flaporen? Wiesjes moeder binnen zei:”Haal flapoor maar, dan
maken we het eten klaar.”. Er komt iemand naar buiten toe. Joepieeeee, ik mag naar binnen naar
het feest. Als ik terugkom dan schrijf ik verder over hoe fijn het feest was en wat een kalk oen
voor eten is en hoe mooi de kerstboom was en het kindje dat ieder zijn leven komt redden.
Als ik terugkom.................
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Letter puzzel voor kinderen
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Nieuwjaarswensen 2014
Wij wensen jullie een jaar als het alfabet
Met alle letters van A tot Z.
Van Arbeid, Blijheid, Creativiteit
Tot Zon, Zegen en Zaligheid.
Prettige feestdagen!
Ik wens je het komende jaar
veel vreugde en zonneschijn
zodat je elke dag opnieuw
tevreden en gelukkig kunt zijn
Denk iets goeds en denk iets lekkers,
denk iets geks of nog iets gekkers,
denk iets aardigs, denk iets liefs,
maar hoe dan ook iets positiefs!
Veel geluk en en goede gezondheid in 2014
Gelukkig nieuwjaar!.
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De medewerksters van de bibliotheek wensen U allen
Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig 2014!
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

Straatgereedschap.nl. AndrÈ en Debby
wensen u prettige feestdagen en het beste voor 2014

GV4
Het bestuur van het GV4 wenst iedereen
gezellige feestdagen en een gelukkig, gezond en sportief 2014!!!
Lenny, Cocky, Marco, Edwin, Kevin en Danny
Noteer alvast in uw agenda: zaterdag 30 augustus 2014 38e
editie Noordender Volksspelen

Sjoelclub “Glai em d’r in”
Bestuur en leden van sjoelclub “Glai em d’r in”
wensen iedereen gezellige feestdagen en een gelukkig,
gezond en uiteraard een sjoelend 2014!!!
Noteer alvast in uw agenda: 12e editie Noordender
Sjoelkampioenschap met na afloop Sjoelbakkenbal
zaterdag 12 april 2014

Glai em

d’r in

‘’Sjoelclub ‘’
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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

JaN GRoot
BoUWkUNdiG
tekeNBUReaU

Carla van der Lee
Medisch Pedicure Heerhugowaard
(medisch) Pedicure

Schapenweg 2a 1704 dS
Heerhugowaard - Noord

De praktijk staat ingeschreven
Fijne kerstdagen
in het kwaliteitsregister
voor pedicures
*een
en
Diabetes en Reuma aantekening
Voorspoedig
2014
*
Praktijk op de begane grond
*
Carla van der Lee
WWW.pedicureheerhugowaard.nl

tel. 072-5726237
m oNtWeRp
m NieUWBoUW
m VeRBoUW
m UitBReidiNGeN
m BoUWVeRGUNNiNGeN
m BoUWBeGeleidiNG
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Wenst u

*
Altonstraat
15
Altonstraat
15
1704CC, heerhugowaard
1704CC,
Heerhugowaard
tel. 06-42307499
tel. 06-42307499

Sjoelclub: “Leit ze maar skuive”

“Leit ze maar Skuive”
wenst alle lezers van het contact veel geluk ,
bergen gezondheid en veel gezelligheid voor 2014.

Na enige weken van stilte rondom ons gestaag groeiende cluppie, nu weer eens een berichtje van
“Leit ze maar skuive”. De meidenclub is niet meer weg te denken in de Noord. We zijn begonnen
met 30 enthousiaste leden en inmiddels is dit, ondanks vertrek van enkele leden, toch gegroeid
naar 33 vaste leden. Waar zie je in tijden van crisis nog iets groeien? Nou bij “Leit ze maar skuive”
en als je mazzel heb zo nu en dan misschien bij je man.
Ik snap dat natuurlijk reuze goed, het is immers onwijs gezellig en de verzorging van Hans is super.
Wel moet ik nu alle twijfelaars ( meiden die al jaren denken……ik meld me aan, ik meld me niet
aan) teleurstellen, we hebben namelijk even geen plaats meer voor nieuwe vaste leden. Ik snap
dat deze meiden nu verschrikkelijk balen maar zo rond de feestdagen wil ik hen wel enigszins
tegemoet komen. Jullie, de twijfelaars, mogen je nog wel aanmelden als reservelid, je moet alleen
wel snel zijn want vol=vol.
Op 3 december hadden we hoog bezoek van twee zwarte pieten. Wij wilden ze eerst niet binnen
laten , want op onze club geld een gouden regel: met lid geen lid oftewel geen toegang. Het was
dan ook voor het eerst dat er twee mensen met lid binnen mochten komen en het werd nog
gewaardeerd ook door de meiden. 7 januari gaan we onder het genot van een glaasje bubbels
het nieuwe jaar inluiden en hebben we meteen de jaarvergadering. We willen dan ook starten om
19.15u. Dat kwartier hebben we hard nodig om alle oneffenheden glad te kunnen strijken, het zal
wel weer ff zweten worden, pff, zie er nu al tegen op. Als alles weer glad gestreken is en de bakken
weer klaar voor gebruik zijn, dan maken we er weer een mooie strijd van.
Want strijd is er hoor, iedereen gaat voor de beker , aan het eind van het seizoen. We gaan er al
weer van uit dat Ina deze wel weer wint, maar ik mag toch hopen dat zij dat megagrote ding ook
wel eens uit huis wil hebben, dus misschien maken we ook nog kans dit jaar….
Rest mij jullie allemaal een gezond, gelukkig en succesvol 2014 toe te wensen.
Groetjes namens “Leit ze maar Skuive”
van Evelien Plak

Garage Co Borst en medewerkers wenst u fijne dagen en een goed 2014

Nieuws van hugo girls
Alle wedstrijden voor de rest van het zaalseizoen staan in dit Contact zoals ze nu (17 december) op de website staan. Als ze hierna
wijzigen dan komt het erbij te staan (in het volgende Contact).
Verder gaan we nu lekker genieten van de vakantie.
Dus:

Iedereen fijne Kerstdagen toegewenst en alle goeds voor 2014!
Het bestuur
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HUSQVARNA 136 LiC
TRIMMER

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

KLINKENDE
MUNT WEKEN

100% Husqvarna.
0% Brandstof.

Inclu sief Accu
en snella der

€ 429,-

HUSQVARNA 136 LiC
TRIMMER

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

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

der
Inclu sief Accu, snella
en maaidek 85 cm.

HUSQVARNA 136 LiHD50
HEGGENSCHAAR

Inclu sief Accu
en snella der

€ 40,-

HUSQVARNA 136 LiC
TRIMMER

Inclu sief Accu
en snella der

een
serie sterk presterende accuproducten.
€ 459,HUSQVARNA
HUSQVARNA 136 LiC
RIDER
ACCU
U
krijgt
de resultaten van benzineproducten,
TRIMMER
De nieuwe Husqvarna Accu Series zijn er:*
een perfect evenwicht, stille werking,
een seriedersterk presterende accuproducten.
HUSQVARNA 136 LiHD50
op de Honda geen emissies, universele accu’s die in alle
Inclu sief Accu, snella
Inclu sief Accu
HEGGENSCHAAR
85 cm. de resultaten van benzineproducten,
Udekkrijgt
en maai
IZY-serie** handgereedschap
Kijk ook
op www.husqvarna-actie.nl
voor meer informatie.
en snella der
passen
en tal van unieke
*
,99
3.5 perfect evenwicht, stille werking,
€ een
€ 429,Uw
geautoriseerde
Husqvarna
dealer:
Husqvarna eigenschappen.
geen emissies, universele accu’s die in alle
op de Honda
Inclu sief Accu
en snella der
HRH/HRD-serie
handgereedschap passen en tal van unieke
€ 429,Husqvarna eigenschappen.

kado

€100,kado

Inclu sief Accu, snella
en maaidek 85 cm.

HUSQVARNA 136 LiHD50
HEGGENSCHAAR

Inclu sief Accu
en snella der

der

€ 459,-

€ 3.599,-

HUSQVARNA
RIDER ACCU

100% Husqvarna.
€ 80,0% Brandstof.
Kijk ook op www.husqvarna-actie.nl
voor meer informatie.
*
bij de Honda-dealer

HUSQVARNA 136 LiHD50
HEGGENSCHAAR

der
Inclu sief Accu, snella
en maaidek 85 cm.

99,Tot €E 3.5
100,kado*

kado

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

Uw geautoriseerde Husqvarna dealer:

op een nieuwe
HUSQVARNA
op de Honda
Tot
in siefonze
showroom:
RIDER
ACCU
HRX-serie**
Honda grasmaaier!
De nieuwe Husqvarna
Accu
Series
zijnziens
er: Inclu
Accu
Smuigelweg
4 1704
PX
een
serie
sterk
presterende
accuproducten. en snellader
www.honda.nl
9,45
€
HUSQVARNA

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

RIDER ACCU

123_HQ_Dealeradv_NL_Krant_FC.indd
Tot ziens in onze showroom:

3
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HUSQVARNA 136 LiHD50
HEGGENSCHAAR

der
Inclu sief Accu , snella
en maaidek 85 cm.

€ 3.599,-

Wij blijven

Inclu sief Accu
der

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

123_HQ_Dealeradv_NL_Krant_FC.indd 3
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Wij zijn uw bank.
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Hoofdsponsors	
			

Transportbedrijf Piet Oudeman
Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg

Jeugdsponsor		

Kalanchoëkwekerij Slijkerman

Onze jarigen	 Marjon Berkhout 21 dec		
Demi Plak
24 dec
		
Esther Vlaar
28 dec		
Jently Renswoude 29 dec
		
Ellen Kunst
30 dec		
Jill Kavelaar
2 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		
Dames 4
Dames 3
		
Dames 2
Dames 1
		
Recr 1		
Recr 2		

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
Kwekerij A. Bakker en Zn. B.V.
Groentekwekerij Ursem-Zuurbier
Stukadoorsbedrijf Overtoom
Snack & Eethuis Hugo
Loonbedr. en machineverhuur Danenberg
Transportbedrijf Piet Oudeman
Loonbedrijf Danenberg
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

Spartanen 1- Hugo girls 1. 8 december 2013
In de mooie hal in Wognum moesten we aantreden tegen de Spartanen.
Yvon ging mee als supporter en motivatie coach omdat zij nog geblesseerd was haar knie.
Carla (en Henk) wenste ons uit Nieuw Zeeland veel succes.
Voordat we goed en wel begonnen waren stonden we 1-0 achter en dat ging door tot 6-0. We
hadden wel kansen maar de keeper van Spartanen stond goed te keepen. Eindelijk via Laura (
penalty) werd het 6-1 en kon Hugo girls meer creëren. Door mooie afstand schoten vanuit de
lucht , heupschoten en vanuit de hoek werd het 11-8 voor de Spartanen in de rust.
De opdracht van de coach was toch vooral nog harder werken, meer dreiging geven, feller er op en
goed blijven kijken naar elkaar. Zogezegd zogedaan maar ondanks het harde werken lukt het Hugo
girls maar niet om in het spel te komen. De Spartanen hadden een zeer beweeglijke crickel die het
elke keer voor elkaar speelde om de bal te krijgen en kon scoren. Hugo Girls kon bij de aanval juist de
cirkelloper niet goed vinden , mede omdat de cikel behoorlijk in mangel zat bij de verdedeging van
Spartanen. Amber had de krassen op de armen staan en Laura heeft er een paar blauwe plekken bij.
Er vielen aan beide kanten regelmatig gele kaarten en 2 minuten, maar het spel bleef wel sportief
gespeeld. Het geeft wel de strijd en de stevigeheid van het spel aan. De laatste minuten konden
wij via afstand nog beetje dichterbij kruipen maar het was te laat. De uiteindelijke uitslag werd
22-17 voor de Spartanen.
Joy en Janine bedankt voor het invallen.
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Wij wensen u prettige en smakelijke
feestdagen en een voorspoedig 2014 toe!
Jan, Mirjam en medewerk(st)ers

KERST&OUDJAAR

Feestelijk gebak, hartige hapjes, verse
salades en oud Hollands gebak voor een
smakelijke kerst en jaarwisseling?
Download de bestellijst van de website
of haal ’m in onze cafetaria.
Aangepaste tijden:
• Op 24 december geopend tot 17.30 uur
• Op 25 en 26 december gesloten
• Oudjaarsdag geopend tot 17.30 uur
• Op 1 januari gesloten

www.facebook.com/mirjamenjan

Hugo’s bezorgmaaltijden

bestellen en laten bezorgen

Verantwoord frituren

beter voor uw gezondheid

Dagelijks verse friet

huisgemaakt

openingstijden: di. t/m za.:
zondag:
maandag:

11.30 - 21.00 uur
13.30 - 21.00 uur
gesloten

Middenweg 544 • 1704 BP Heerhugowaard • Tel. 072 57 1 12 67 • Fax 072-571 80 42
info@snackeethuishugo.nl www.snackeethuishugo.nl
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Urma print wenst u fijne dagen en een goed 2014
UITSLAGEN HUGO GIRLS
					
7 december-13 december 		

		
14 december-vrijdag 20 december

TEAM
DAMES 1
DAMES 2
DAMES 3
DAMES 4
A1
B1
B2
C1
C2
D1
D2
D3
E1
E2
F1
F2

TEAM
DAMES 1
DAMES 2
DAMES 3
A1
B2
C1
C2
D1
D2
D3
E1
E2
F1
F2
RECR. 1
RECR. 2

WEDSTRIJD
Spartanen DS1 - HG
HG - Lacom ‘91 DS3
Tornado DS4 - HG
HG - Vrone DS1
Victoria O DA1 - HG
S.C. Dynamo DB1 - HG
HG - Zwaluwen ‘30 DB1
Victoria O DC1 - HG
J.H.C. DC2 - HG
D.S.O. D1 - HG
HG - Hollandia T D1
HG - Tornado D3
HG - Victoria O E1
HG - KSV E3
HG - Victoria O F1
DSS F2 - HG

UITSLAG
22-17
19-10
20-11
11-19
28-15
10-16
22-17
15-7
10-19
17-4
10-15
3-5
6-10
3-4
4-5
5-3

WEDSTRIJD
HG - Berdos DS2
C.S.V. Handbal DS3 - HG
HG - S.V. Beemster DS1
HG - Westfriezen DA1
Andijk DB1 - HG
HG - ‘t Fortuin/VVW DC3
HG - Dirkshorn DC1
HG - Wieringerwaard D
Lacom ‘91 D2 - HG
Vrone D4 - HG
Spartanen E1 - HG
DSS 3 - HG
V.Z.V. F2 - HG
HG - H.V. Blokker F2
HG - Niedorp DR1
Vido DR2 - HG

UITSLAG
24-21
25-19
39-16
15-17
18-7
13-14
11-12
18-4
24-11
22-4
5-2
6-4
1-21
6-0
16-8
9-3

PROGRAMMA ZATERDAG 04 JANUARI T/M VRIJDAG 10 JANUARI (ZAAL) 	
					
AANW./	 
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV.
VERTREK RES.SH.
DAMES 1	 	
DAMES 2 4-jan
DAMES 3	 	
DAMES 4	 	
A 1	 	
B 1	 	
B 2	 	
C 1	 	
C 2	 	
D1
4-jan
D 2 	 	
D 3	 	
E1	 	
E2
5-jan
F1	 	
F2	 	
RECR. 1	 	
RECR. 2 6-jan

VRIJ	 	 	 	 
Hollandia T DS2 -HG DS2
‘t Zijveld
17:45
17.00
-----VRIJ	 	 	 	 
VRIJ	 	 	 	 
VRIJ	 	 	 	 
VRIJ	 	 	 	 
VRIJ	 	 	 	 
VRIJ	 	 	 	 
VRIJ	 	 	 	 
SEW D2 - HG D1
Westfrieslandhal/ De Bloesem 17:45
16.45
RES.SH.
VRIJ	 	 	 	 
VRIJ	 	 	 	 
VRIJ	 	 	 	 
HG E2 - C.S.V. Handbal E1
Noorderend
10:00
09.30
-----VRIJ	 	 	 	 
VRIJ	 	 	 	 
VRIJ	 	 	 	 
Andijk DR2 - HG DR2
De Klamp
19:30
18.30
------

Van Langen tuinaanleg wenst u prettige feestdagen en een voorspoedig 2014
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De feestdagen staan voor de deur!

Bij attent Groen hebben we veel lekkere
producten voor het kerst ontbijt,
lunch, brunch of diner.
In onze folder vind u veel lekkere
aanbiedingen en in de winkel nog veel meer
lekkere ideeën voor een geslaagde kerst.

Om teleurstelling te voorkomen bestel voor zaterdag 21/12 voor 12.00 uur
dan kunt u uw bestelling vers ophalen dinsdag 24/12 voor 16.00 uur.
De bestellijsten vind u in de winkel.
Extra reclame is stokbrood wit of bruin per stuk € 0.99
Kersttaart slagroom
€12.50
Kerstkoningtjes doos a 9 stuks
€ 8.95

Verder is onze nieuwe cadeaushop Deco attent ook geopend als u leuke creatieve geschenken wilt geven (i.p.v. een kerststukje)
Kom eens langs bij Deco attent.
Graag tot ziens bij de attent Arno en Sylvia groen 0725711325
Wij wensen u een prettige kerstdagen en een gelukkig 2014

www.caferestaurantbleeker.nl • Als het om feestelijke verzorging gaat.

PreS
enTe
Tweede kerSTdAG

GeOPend vAnAf 16.00 uur

zondAG 29 deCemBer

dj LuuK en MIKe AAnvAnG 20.00 uur

nieuwjAArSdAG

GeOPend vAnAf 17.00 uur

zondAG 5 jAnuAri

nIeuWjAArsrecePTIe jOnGeheerencOnvenT
AAnvAnG 15.00 uur

erT
:
zATerdAG 1 feBruAri

BLeeKer POPquIz
OPGeven MAx 3 PersOnen Per GrOeP

zATerdAG 8 feBruAri
3 GAnGen dIner
res. 5711335

VrijdAG 7 mAArT

KLAverjAsKAMPIOenschAP de nOOrd
OPGeven 4 PersOnen Per GrOeP

mArT, HAnS en medewerkerS wenSen u fijne feeSTdAGen en Goed 2014
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PROGRAMMA ZATERDAG 11 JANUARI T/M VRIJDAG 17 JANUARI (ZAAL) 				
 	 	 	 	 	
AANW./	 
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV.
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 F1 - 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	 	 	 	

Dekker Administratie kantoor wenst u prettige feestdagen en het allerbeste voor 2014
PROGRAMMA ZATERDAG 18 JANUARI T/M VRIJDAG 24 JANUARI (ZAAL) 				
 	 	 	 	 	
AANW./	 
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV.
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
------

van Westen keukens wenst u prettige feestdagen en wil ook in 2014 veel voor u betekenen
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Uw online site voor straatgereedschap

Straatgereedschap bestel je online op

Straatgereedschap.nl

• straathamers
• steenknippers
• trilplaten

• werkkleding
• werkschoenen
• bezems

Straatgereedschap.nl
Middenweg 571
1704 BH Heerhugowaard

• kruiwagens
• zaagbladen
• en nog veel meer...

info@straatgereedschap.nl
www.straatgereedschap.nl
T 072- 566 99 44

Straatgereedschap.nl is onderdeel van Bouwmachines Nederland V.O.F.

Margret de Boer ‘Haarstyliste’
Leliehofstraat 16
Heerhugowaard-Noord
072-5716154
Uitsluitend op afspraak!

PSALO
N

KA

Openingstijden:
Dinsdag 13.00-21.00
Woensdag 09.00-21.00
Donderdag 09.00-21.00
Vrijdag 09.00-17.00

wenst u
gelukkige keRstdagen
en een vOORspOedig
en gezOnd 2014

54

PROGRAMMA ZATERDAG 25 JANUARI T/M VRIJDAG 31 JANUARI (ZAAL) 				
 	 	 	 		
AANW./	 
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV.
VERTREK RES.SH.
DAMES 1 26-jan
Con Zelo DS2 - HG DS1
Harenkarspelhal 16:20
15.00
-----DAMES 2 25-jan
Graftdijk DS2 - HG DS2
De Oosterven
17:45
16.45
RES.SH.
DAMES 3 26-jan
HG DS3 - D.T.S. ‘48 DS2
Noorderend
13:15
12.45
-----DAMES 4 26-jan
HG DS4 - Schagen DS2
Noorderend
12:00
11.30
-----A1
26-jan
HG DA1 - Vrone DA1
Noorderend
14:30
14.00
-----B1
26-jan
HG DB1 - Con Zelo DB1
Noorderend
11:00
10.30
-----B2
26-jan
HG DB2 - Victoria O DB1
Waardergolf
15:40
14.30
-----C1
26-jan
HG DC1 - St. George DC1
Noorderend
10:00
09.30
-----C2
26-jan
HG DC2 - Kleine Sluis DC2
Waardergolf
14:45
14.00
-----D1
26-jan
DSS D1 - HG D1
De Waterakkers
10:00
09.00
-----D2
26-jan
Zwaluwen K D1 - HG D2
Niedorphal
12:55
12.00
-----D3
26-jan
DSS D2 - HG D3
De Waterakkers
11:35
10.30
-----E1
25-jan
HG E1 - Alpha Tours/Valken E1
Noorderend
13:00
12.30
-----E2
26-jan
A & O E1 - HG E2
Oosterhout
11:30
10.30
-----F1
25-jan
HG F1 - KSV F1
Noorderend
13:45
13.15
-----F2
25-jan
HG F2 - Berdos F1
Noorderend
14:30
14.00
-----RECR. 1 28-jan
HG DR1 - Petten DR1
Noorderend
21:00
20.30
-----RECR. 2 27-jan
Westfriezen DR3 - HG DR2
De Ados
19:00
18.00
------

Dick van Schagen wenst u prettige kerstdagen en een voorspoedig 2014
PROGRAMMA ZATERDAG 01 FEBRUARI T/M VRIJDAG 07 FEBRUARI (ZAAL) 				
 	 	 	 		
AANW./	 
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV.
VERTREK RES.SH.
DAMES 1 2-feb
HG DS1 - J.H.C. DS1
Noorderend
12:15
11.30
-----DAMES 2 1-feb
HG DS2 - Graftdijk DS2
Noorderend
19:00
18.30
-----DAMES 3 2-feb
H.V. Blokker DS2 - HG DS3
De Kreek
13:25
12.30
-----DAMES 4 2-feb
Kleine Sluis DS1 - HG DS4
De Veerburg
15:15
14.15
-----A1
2-feb
Graftdijk DA1 - HG DA1
De Oosterven
11:00
10.00
RES.SH.
B1
2-feb
Vrone DB1 - HG DB1
De Oostwal
11:45
11.00
-----B2
2-feb
Meteoor DB1 - HG DB2
De Weijver
13:30
12.45
RES.SH.
C1
1-feb
SEW DC3 - HG DC1
Westfrieslandhal/ De Bloesem 9:00
08.00
-----C 2	 	
VRIJ	 	 	 	 
D1
1-feb
HG D1 - Geel Zwart D1
Noorderend
13:45
13.15
-----D2
1-feb
HG D2 - Kleine Sluis D2
Noorderend
13:00
12.30
-----D3
1-feb
HG D3 - KSV D2
Noorderend
12:15
11.45
-----E1
1-feb
Tonegido E1 - HG E1
De Wieringen
10:00
09.00
-----E2
1-feb
HG E2 - Koedijk E1
Noorderend
11:30
11.00
-----F1
1-feb
Tornado F1 - HG F1
Waardergolf
11:30
10.45
-----F2
1-feb
St. George F2 - HG F2
Koggenhal
10:30
09.30
-----RECR. 1 3-feb
C.S.V. Handbal DR2 - HG DR1 De Enterij
20:00
19.00
-----RECR. 2 4-feb
HG DR2 - Excelsior ‘53 DR2 Noorderend
20:00
19.30
------
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PROGRAMMA ZATERDAG 08 FEBRUARI T/M VRIJDAG 14 FEBRUARI (ZAAL)			 	
 	 	 	 		
AANW./	 
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV.
VERTREK RES.SH.
DAMES 1 9-feb
Andijk DS1 - HG DS1
De Klamp
12:00
10.45
-----DAMES 2 8-feb
HG DS2 - KSV DS4
Noorderend
19:00
18.30
-----DAMES 3	 	
VRIJ	 	 	 	 
DAMES 4 9-feb
HG DS4 - Lacom ‘91 DS2
Noorderend
14:30
14.00
-----A1
9-feb
HG DA1 - Hollandia T DA1
Noorderend
13:15
12.45
-----B1
9-feb
Tornado DB1 - HG DB1
Waardergolf
14:30
13.45
-----B2
9-feb
HG DB2 - Spartanen DB1
Noorderend
12:10
11.30
-----C1
9-feb
HG DC1 - S.S.V. DC1
Noorderend
10:00
09.30
-----C2
9-feb
HG DC2 - D.S.O. DC2
Noorderend
11:05
10.30
-----D1
9-feb
Z.A.P. D1 - HG D1
De Zwaluwenvlucht 12:00
11.00
RES.SH.
D2
8-feb
HG D2 - D.S.O. D3
Noorderend
13:45
13.15
-----D3
8-feb
Victoria O D3 - HG D3
De Stap
12:10
11.30
-----E1
8-feb
HG E1 - Westfriezen E1
Noorderend
13:00
12.30
-----E2
8-feb
Hollandia T E2 - HG E2
Harenkarspelhal 16:15
15.30
-----F1
8-feb
HG F1 - Vrone F2
Noorderend
14:30
14.00
-----F2
9-feb
Vido F1 - HG F2
Vaart de
9:00
08.00
-----RECR. 1 11-feb
HG DR1 - D.E.S. DR2
Noorderend
21:00
20.30
-----RECR. 2 10-feb
Hauwert DR2 - HG DR2
M.C. De Muiter
19:00
18.00
------

Gebr Stoop en medewerkers wensen u fijne feestdagen
PROGRAMMA ZATERDAG 15 FEBRUARI T/M VRIJDAG 21 FEBRUARI (ZAAL)			 	
 	 	 	 		
AANW./	 
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV.
VERTREK RES.SH.
DAMES 1	 	
VRIJ	 	 	 	 
DAMES 2	 	
VRIJ	 	 	 	 
DAMES 3	 	
VRIJ	 	 	 	 
DAMES 4	 	
VRIJ	 	 	 	 
A 1	 	
VRIJ	 	 	 	 
B 1	 	
VRIJ	 	 	 	 
B 2	 	
VRIJ	 	 	 	 
C 1	 	
VRIJ	 	 	 	 
C 2	 	
VRIJ	 	 	 	 
D 1	 	
VRIJ	 	 	 	 
D 2 	 	
VRIJ	 	 	 	 
D 3	 	
VRIJ	 	 	 	 
E1	 	
VRIJ	 	 	 	 
E2
15-feb
Graftdijk E2 - E2
De Oosterven
17:00
16.00
RES.SH.
F1	 	
VRIJ	 	 	 	 
F2	 	
VRIJ	 	 	 	 
RECR. 1 20-feb
Niedorp DR1 - HG DR1
Niedorphal
19:00
18.15
-----RECR. 2 18-feb
HG DR2 - Vido DR2
Noorderend
21:00
20.30
------

Thijs Veldman graafwerken wenst u prettige feestdagen
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PROGRAMMA ZATERDAG 01 MAART T/M VRIJDAG 07 MAART (ZAAL) 				
 	 	 	 	 	
AANW./	 
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV.
VERTREK RES.SH.
DAMES 1 2-mrt
HG DS1 - Spartanen DS1
Noorderend
12:00
11.15
-----DAMES 2 1-mrt
Lacom ‘91 DS3 - HG DS2
Geestmerambacht 19:45
19.00
-----DAMES 3 2-mrt
HG DS3 - Tornado DS4
Noorderend
10:45
10.15
-----DAMES 4 2-mrt
Vrone DS1 - HG DS4
De Oostwal
11:00
10.15
-----A1
2-mrt
HG DA1 - Victoria O DA1
Noorderend
13:15
12.45
-----B1
2-mrt
HG DB1 - S.C. Dynamo DB1 De Deimos
12:30
11.45
-----B2
1-mrt
Zwaluwen ‘30 DB1 - HG DB2 Zwaluwen’30
18:45
17.45
-----C1
2-mrt
HG DC1 - Victoria O DC1
De Deimos
11:30
10.45
-----C2
1-mrt
HG DC2 - J.H.C. DC2
Noorderend
13:30
13.00
-----D1
2-mrt
HG D1 - D.S.O. D1
Noorderend
10:00
09.30
-----D2
1-mrt
Hollandia T D1 - HG D2
Harenkarspelhal 12:15
11.30
-----D3
1-mrt
Tornado D3 - HG D3
Waardergolf
9:15
08.30
-----E1
1-mrt
Victoria O E1 - HG E1
De Stap
11:20
10.30
-----E2
1-mrt
KSV E3 - HG E2
Waardergolf
10:45
10.00
-----F1
1-mrt
Victoria O F1 - HG F1
De Stap
10:30
09.45
-----F2
1-mrt
HG F2 - DSS F2
Noorderend
12:45
12.15
-----RECR. 1	 	
VRIJ	 	 	 	 
RECR. 2	 	
VRIJ	 	 	 	

Garage Ger Bruin wenst u fijne dagen en een goed 2014

PROGRAMMA ZATERDAG 08 MAART T/M VRIJDAG 14 MAART (ZAAL)				
 	 	 	 	 	
AANW./	 
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV.
VERTREK RES.SH.
DAMES 1 9-mrt
Berdos DS2 - HG DS1
De Europahal
12:00
10.45
-----DAMES 2 8-mrt
HG DS2 - Hollandia T DS2
Noorderend
19:05
18.30
-----DAMES 3 9-mrt
S.V. Beemster DS1 - HG DS3 De Kloek
12:00
11.00
-----DAMES 4 9-mrt
HG DS4 - Con Zelo DS3
Noorderend
11:00
10.30
-----A1
9-mrt
Westfriezen DA1 - HG DA1
Zwaag
11:00
10.00
-----B 1	 	
VRIJ	 	 	 	 
B2
9-mrt
HG DB2 - Andijk DB1
Noorderend
10:00
09.30
-----C1
9-mrt
t Fortuin/VVW DC3 - HG DC1 De Dars
12:05
11.00
-----C2
9-mrt
Dirkshorn DC1 - HG DC2
Harenkarspelhal 13:15
12.15
-----D1
9-mrt
S.V. Wieringerwaard D1 - HG D1 De Veerburg
11:45
10.45
-----D2
8-mrt
HG D2 - Lacom ‘91 D2
Noorderend
10:45
10.15
-----D3
8-mrt
HG D3 - Vrone D4
Noorderend
13:45
13.15
-----E1
8-mrt
HG E1 - Spartanen E1
Noorderend
12:15
11.45
-----E2
8-mrt
HG E2 - DSS E3
Noorderend
13:00
12.30
-----F1
8-mrt
HG F1 - V.Z.V. F2
Noorderend
11:30
11.00
-----F2
9-mrt
H.V. Blokker F2 - HG F2
De Kreek
11:20
10.15
-----RECR. 1 11-mrt HG DR1 - Kleine Sluis DR1
Noorderend
21:00
20.30
-----RECR. 2 13-mrt SEW DR1 - HG DR2
De Kreek
20:00
19.00
RES.SH.
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PROGRAMMA ZATERDAG 15 MAART T/M VRIJDAG 21 MAART (ZAAL)				
 	 	 	 	 	
AANW./	 
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV.
VERTREK RES.SH.
DAMES 1	 	
VRIJ	 	 	 	 
DAMES 2 15-mrt HG DS2 - C.S.V. Handbal DS3 Noorderend
19:00
18.30
-----DAMES 3	 	
VRIJ	 	 	 	 
DAMES 4 16-mrt Con Zelo DS3 - HG DS4
Harenkarspelhal 13:15
12.30
-----A 1	 	
VRIJ	 	 	 	 
B 1	 	
VRIJ	 	 	 	 
B 2	 	
VRIJ	 	 	 	 
C 1	 	
VRIJ	 	 	 	 
C 2	 	
VRIJ	 	 	 	 
D 1	 	
VRIJ	 	 	 	 
D 2 	 	
VRIJ	 	 	 	 
D 3	 	
VRIJ	 	 	 	 
E1	 	
VRIJ	 	 	 	 
E2
15-mrt HG E2 - A & O E1
Noorderend
13:30
13.00
-----F1	 	
VRIJ	 	 	 	 
F2	 	
VRIJ	 	 	 	 
RECR. 1	 	
VRIJ	 	 	 	 
RECR. 2	 	
VRIJ
	 	 	 	

Groot tuinen wenst u prettige kerst en voorspoedig 2014

PROGRAMMA ZATERDAG 22 MAART T/M VRIJDAG 28 MAART (ZAAL)				
 	 	 	 	 	
AANW./	 
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV.
VERTREK RES.SH.
DAMES 1	 	
VRIJ	 	 	 	 
DAMES 2 22-mrt Zwaluwen ‘30 DS2 - HG DS2 Zwaluwen’30
18:30
17.30
-----DAMES 3	 	
VRIJ	 	 	 	 
DAMES 4	 	
VRIJ	 	 	 	 
A 1	 	
VRIJ	 	 	 	 
B 1	 	
VRIJ	 	 	 	 
B 2	 	
VRIJ	 	 	 	 
C 1	 	
VRIJ	 	 	 	 
C 2	 	
VRIJ	 	 	 	 
D 1	 	
VRIJ	 	 	 	 
D 2 	 	
VRIJ	 	 	 	 
D 3	 	
VRIJ	 	 	 	 
E1	 	
VRIJ	 	 	 	 
E2
23-mrt Koedijk E1 - HG E2
Alkmaar Noord
10:00
09.00
-----F1	 	
VRIJ	 	 	 	 
F2	 	
VRIJ	 	 	 	 
RECR. 1	 	
VRIJ	 	 	 	 
RECR. 2	 	
VRIJ
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Activiteitenkalender
Mini handbalmiddagen
                                   		
                                   		

19-02
19-03   
16-04

Mandy, Evi, Lois, Sen, Marleen, Bente, Zoè, Alicia, en Pien
van Hugo Girls D1 wensen iedereen

een sportief Nieuwjaar toe!

Dekker Administratie kantoor wenst u prettige feestdagen en het allerbeste voor 2014

Tennisvereniging ‘t Noord End

����������������������������������

Het bestuur van tennisvereniging ‘t Noord End wenst alle leden,
oud leden, hun familieleden en verder allen die onze sport een
warm hart toedragen, prettige feestdagen
en een gezond en sportief nieuw jaar.
Tennis is een wedstrijdsport
BASISSCHOOL
Veel kinderen die voor het eerst gaan tennissen en gelijk op een
groot veld met de oude tennisballen van broer of zus beginnen,
verliezen snel hun interesse. De rally’s zijn kort en de ballen stuiteren over hun hoofd waardoor ze
Naamloos-22 1
27-08-2010 10:52:54
de sport niet echt leuk vinden. Tenniskids is een nieuw jeugdprogramma
van de KNLTB.
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Kinderen vanaf 6 jaar tennissen in kleurgroepen, ze beginnen in Rood, en via Oranje en Groen
kunnen ze vanaf 11 jaar doorgroeien naar Geel. Elke kleur kent een vaste baanlengte en type tennisbal. De groep Rood begint op een kwart van de normale tennisbaan en eerst in de groep Groen
wordt de gehele baan gebruikt, maar nog wel met zachtere groene ballen.
Dit systeem verandert het jeugdtennis ingrijpend, met als doel tennis verslavend leuk te maken.
Voor kinderen vanaf 6 jaar (geboren in 2008 of eerder) willen wij in 2014 met dit programma
beginnen. Dit programma kunnen we alleen bij voldoende deelname per kleurgroep starten. Wij
streven naar groepjes van minimaal 4 kinderen.
U kunt uw kind(eren) nu al vrijblijvend hiervoor aanmelden bij ons bestuurslid Agnes de Goede,
telefoon 02264 22611, of per e-mail jeugdcommissie@tvnoordend.nl.
OLIEBOLLEN - TOERNOOI
Zondag 29 december kunnen al onze jeugdleden deelnemen aan een Oliebollen-toernooi in Barsingerhorn. Dit wordt georganiseerd voor de jeugdleden van de kleine tennisverenigingen in het
gebied tussen Barsingerhorn en Heerhugowaard De Noord. Er wordt ‘s ochtends gepland voor de
jongste jeugd en ‘s middags voor de ouderen.
Alle jeugdleden kunnen zich zelf aanmelden bij ons bestuurslid Agnes de Goede, telefoon 02264
22611, of per e-mail jeugdcommissie@tvnoordend.nl. Er zal tijdig een lijstje worden rondgestuurd
aan de ouders om het vervoer in onderling overleg zo gezamenlijk mogelijk te regelen.

Hoveniersbedrijf Jaap van Schagen wenst u zalig kerst en voorspoedig 2014

Hugo Boys seizoen 2013-2014
Namens het bestuur van Hugo Boys wensen wij iedereen
gezellige feestdagen en een sportief 2014 toe!
Van de bestuurstafel
Terugkijkend op de eerste seizoenshelft zijn we als bestuur tevreden over de gang van zaken zoals het momenteel binnen Hugo
Boys gaat. De resultaten van de teams zijn over het algemeen goed
te noemen.
Behoudens HB4 draaien alle teams bovenin mee waarbij aangegeven dat HB4 in een hogere poule speelt en zich daar ook prima
weet te handhaven met een plek in de middenmoot. HB1 wist in de laatste wedstrijd voor de
winterstop de 3 punten mee te nemen bij WMC.
Het werd een 1-2 overwinning voor de mannen van Ronald de Rooy. Door dit resultaat houden ze
de aansluiting met koploper Hollandia T. De overige teams waren afgelopen zondag vrij.
Het is nu winterstop en zondag 19 januari hervat HB1 de competitie met een uitwedstrijd tegen SRC.
Zoals het er nu voorstaat is zowel 12 als 19 januari een inhaalzondag en worden er bekerwedstrijden gespeeld.
Voor de beker hebben de A junioren zich afgelopen zondag, door een 3-2 overwinning op SEW,
voor de volgende ronde geplaatst.
Raadpleeg de website en het Contact voor mogelijke inhaalwedstrijden want er kunnen wedstrijden op het laatste moment worden ingelast.
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De afgelopen weken hebben we ook gesprekken gevoerd met onze hoofdtrainer, Ronald de Rooy,
over het nieuwe seizoen. Bestuur en spelers van de selectie zijn tot heden zeer tevreden over de
samenwerking en dat heeft geleid tot een nieuw contract voor het seizoen 2014/2015. Voor Ronald wordt dat dan zijn 4e seizoen bij Hugo Boys. De gesprekken met de overige trainers zullen de
komende weken gaan plaatsvinden.
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 oud-Hugo 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 19 januari a.s.
Dan wil ik vanaf deze plaats, mede namens het bestuur, alle leden, vrijwilligers, sponsors en supporters goede feestdagen toewensen en een sportief en gezond 2014.
Wij hopen u allen te mogen begroeten op zaterdag 4 januari a.s. tijdens onze nieuwjaarsreceptie.
Namens het bestuur,
Klaas Oudeman, voorzitter

Dorpshuis / Hugo Boys
Zaterdag 21 december
Hugo Boys
Geen programma

		

Zaterdag 28 december
Hugo Boys
Geen programma

Zondag 22 december
Hugo Boys
Geen programma

Zondag 29 december
Hugo Boys
Geen programma

Maandag 23 december
Tafeltennis Puinhoop
Dinsdag 24 december
Kbo

Maandag 30 december
Tafeltennis Puinhoop

Vrijdag 27 december
Koersbal

Dinsdag 31 december
kbo
Vrijdag 3 januari
koersbal
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Hugo Boys-jeugdcommissie
Het voetbalseizoen 2013-2014 is nu enkele weken onderweg. De tempratuur wordt lager, de wind
wordt harder, het regent vaker maar toch winnen de ploegen van Hugo Boys hun wedstrijden.
De A1 bijvoorbeeld speelde afgelopen week de wedstrijd tegen (het lager geklasseerde) Dynamo.
De wedstrijd werd met 3-1 gewonnen. Goed combinatie voetbal, goede voorzetten en een prachtige goal (Thijs Snel) luidde deze overwinning in.
De A1 speelt op 14 december a.s. een bekerwedstrijd thuis tegen SEW. Als het weer én het veld
het toelaat proberen we de wedstrijd op het A-veld te laten spelen. Voor de mannen van Cees
Teunissen is het namelijk een leuke maar ook spannende wedstrijd. Iedere winstpartij betekent
een ronde verder bekeren. Dat is super. We weten namelijk allemaal: “De Beker is de kortste weg
naar Europa”. Komt dus allen kijken en moedig de heren aan.
De B1 had het afgelopen weekend lastig tegen de mannen van Jong Holland. Helaas werd de
wedstrijd met 5-3 verloren. De mannen van Johan Wokke staan wel op een verdiende 3e plaats.
Het verschil met de koploper bedraagt maar 6 punten. Een verschil dat, ondanks één meer gespeelde wedstrijd, nog prima is te overbruggen.
De C1 had het dit weekend ook erg lastig. Een uitstekende eerste helft(1-1);de tweede helft bleek
Foresters toch iets sterker. De wedstrijd tegen de koploper Foresters werd met (5-1) verloren. Maar
ook de heren van Joey Beers hebben maar een achterstand van 6 punten op de koploper en staan
op een uitstekende 4e plek. Voor de winterstop nog even de beuk erin en de achterstand is zo
ingelopen.
Bij de D1 is het eerste kampioenschap al gevierd. De mannen van Giel Borst zijn Herbstmeister geworden. Na een 3-3 gelijkspel tegen Kolping Boys werd afgelopen weekeinde met 3-2 gewonnen
van Zeevogels. De mannen bezetten nu de eerste plek op de ranglijst en zijn vóór de winterstop
niet meer in te halen. Hulde voor de mannen van Iep en Giel. Na de winterstop zo doorgaan, dan
staan jullie aan het einde van het seizoen met de bloemen in jullie handen.
De D2 heeft het dit seizoen lastig. De strijd wordt onderin gestreden. Directe concurrent is LSVV
uit Langedijk. Afgelopen weekeinde stond deze derby gepland. Winst zou betekenen dat er behoorlijk afstand genomen kon worden van LSVV. De spelers van de D2 waren zich daar blijkbaar
zeer goed van bewust. De wedstrijd werd dan ook met maar liefst 10-0 gewonnen. De voorsprong
op LSVV bedraagt nu 9 punten. Grote Klasse.
De E1 voetbalt stabiel in de middenmoot.
Vanaf de vijfde plek moesten de mannen afgelopen weekeinde aantreden tegen de buren van
SVW’23. Op papier een lastige pot. Daar hadden de spelers van de E1 echter geen boodschap
aan. De punten bleven in de Noord. SVW’23 werd namelijk met een 5-3 nederlaag weer naar huis
gestuurd.
Leuk om te vermelden is dat de mannen onlangs in het Volendamstadion voor de Deen Cup hebben gestreden tegen E1-teams van andere grootmachten uit de regio. Het was een fantastische
ervaring voor de jongens. Helaas bleken de tegenstanders iets beter maar vooral veel groter te
zijn.
Ook de E2 zou afgelopen weekend een lastige ochtend tegemoet gaan. Niets bleek echter minder
waar. FC Den Helder werd met een uitstekende 4-1 overwinnen opgerold. De E2 kan zich richten
op de podiumplaatsen. Ze staan nu op een stabiele 5e plaats.
De F1 moet afgelopen weekeinde zijn meerdere erkennen in Always Forward. Hun wedstrijd in
Hoorn werd met 7-1 verloren. De F1 vecht hard voor lijfsbehoud maar heeft nog een ruime voorsprong van 6 punten op de nummer 12 van de competitie. Ga zo door!!!
Bij de F2 gaat het ook steeds iets beter. De jongens van coach Erik Beers zijn pas eerstejaars voetballers en zijn daardoor behoorlijk kleiner en jonger dan hun tegenstanders. Iedere week gaat het
iets beter. Helaas nog geen wedstrijden gewonnen. Maar als deze stijgende lijn er in blijft zitten
dan kan een overwinning niet lang uitblijven.
Nu de kou in de lucht en ook in de velden gaat zitten is de kans op afgelastingen groot. Twijfel je?
Kijk goed op internet of teletekst of bel anders je coach.
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Mochten de velden voor het trainen niet bespeelbaar zijn, dan kan er altijd uitgeweken worden
naar de handbalvelden. Kom dus ook met slecht weer te allen tijden trainen.
Voor de kleinste jeugd zal worden bezien of en wanneer de gymzaal beschikbaar is. Hieromtrent
worden de spelers en coaches op korte termijn ingelicht.
Hiermee bent u weer op de hoogte gebracht van het wel een wee van de jeugd van Hugo Boys.
Namens de jeugdcommissie wens ik u alvast fijne dagen toe.
Sportieve groet,
Wouter Ursem

Jan Groot Bouwkundig tekenbureau wenst u fijne dagen en een goed 2014

ONDERLING ZAALVOETBALTOERNOOI
ZATERDAG 28 december 2013

HUGO-BOYS JEUGD ONDERLING ZAALVOETBAL
ZATERDAG 28 december 2013 SPORTHAL NOORDEREND
Tijdens dit toernooi zullen de F-pupillen, E-pupillen, D-pupillen, C-junioren, B-junioren en A-junioren onderling tegen elkaar spelen. Wij wensen iedereen veel voetbalplezier toe in de zaal!
Speeltijden algemeen:
F-pupillen:		
E-pupillen: 			
D-pupillen en C-junioren:
B en A junioren: 			

09.00
11.00
12.45
19.00

-

10.30 uur
12.30 uur
16.40 uur
22.00 uur

Zie het speelschema voor de aanvang van alle wedstrijden. Kijk goed in het speelschema hoe laat
de eerste wedstrijd van je team begint. Graag een half uur voor aanvang van de eerste wedstrijd
aanwezig zijn!
Als je niet kunt komen en/of je naam staat er niet bij, geef dit even door aan Frans van Breugel(06-13 947 958) Ivan Zuurbier (06-221 61 059) of Marit Mol (06-514 68 016).
GYMSCHOENEN
Let op, in de sporthal zijn gymschoenen met zwarte zolen verboden.
LOOP JE TOCH MET ZWARTE ZOLEN DAN MAG JE NIET VOETBALLEN.
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KEEPERS
Keepers die altijd op doel staan mogen deze dag niet op doel staan.
TENUE
Neem allemaal je eigen voetbaltenue mee, zoals je altijd op het veld staat. Voor reservehesjes of
shirts wordt gezorgd.
TIJD
Kom op tijd en meld je bij de coach die bij je team staat vermeld. De wedstrijden duren kort, dus
sta op tijd gereed, want de tijd loopt gewoon door!
Zaterdag 28 december		

F-pupillen (9.00-10.30)

Ajax (4x)			PSV (5x)				AZ (5x)
Jip van der Berg			
Lau Berkhout			
Rick Dekker
Jurre Redder			
Mike Snoek			
Chiem Borst
Jayden Boon			
Maarten Beers			
Syb Bakkum
Rens Tesselaar			
Thijs Klaver			
Sen Vendel
				
Dylan Boon			
Nick Tesselaar
Coach: Frits van der Berg		
Coach: Marco Berkhout		
Coach: Sandra Vendel
Feyenoord (5x)
Sam Oudeman
Stijn Blankendaal
Thomas Dekker
Miel Berkhout
Mees Adrichem
Coach: Erik Beers
								
											
TIJD				WEDSTRIJD
		
UITSLAG
09.00-09.15			
Ajax
- PSV
09.15-09.30			
AZ
- Feyenoord
09.30-09.45			
Ajax
- AZ
09.45-10.00			
PSV
- Feyenoord
10.00-10.15			
Ajax
- Feyenoord
10.15-10.30			
PSV
- AZ
Zaterdag 28 december		

E-pupillen (11.00-12.30)

Arsenal (5x)			Chelsea (5x)				
Kay Bleeker			
Nick Peters
Stijn Adrichem			
Ids Kruijer
Chris Dekker			
Derk Bakkum				
Rapheal de Vries\			
Diesel Groot
Sem van Diepen			
Storm Groot				
Coach: Rick Bleeker		
Coach: John Peters				
Manchester United (5x)		
Robbert van der Loos		
Dean Tiggeler			
Sem van Renswoude		
Wessel Grootkarzijn		
Finn Zut				
Coach: Fons Adrichem		
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Liverpool (5x)				
Kay Wessel
Jay Beers
Levanny Levering				
Mac Vendel
Bas Vessies				
Coach: Frank Levering

TIJD				WEDSTRIJD				
UITSLAG
11.00-11.15			
Liverpool
Chelsea		
11.15-11.30			
Arsenal		
Manchester U.		
11.30-11.45			
Chelsea		
Arsenal		
11.45-12.00			
Manchester U.
Liverpool		
12.00-12.15			
Chelsea		
Manchester U.		
12.15-12.30			
Liverpool
Arsenal		
Zaterdag 28 december		

D-pupillen en C-junioren(12.45-16.30)

Nederland (7x)			Italië (7x)			Spanje (8x)
Cas Groot			
Martijn Veldman			
Max Ursem
Tjibbe van Woersem		
Daan Jonker			
Stef Zuurbier
Luuk van der Hulst		
Mark Groot			
Mats Kruijer
Jan Groot			
Jochem Blankendaal		
Daan Veldman
Kevin Riemersma			
Kick de Moel			
Jeff Tesselaar
Perry Enthius			
Kjell Zut				
Erik Schot
Kevin Beers			
Pieter Bet			
Moos van der Berg
Coach: Joey Beers		
Coach: Mike Zuurbier		
Lucas de Haan
								Coach: Ronald Beers
Engeland (7x)			Frankrijk (7x)			België (7x)
Luuk Tiel				
Wietse de Groot			
Jorn Zut
Jord Leek			
Lars Dekker			
Jim Borst
Mark Zuurbier			
Justin Bibo			
Erwin Plak
Mick Zuurbier			
Jelle Grootkarzijn			
Dave Borst
Morris Groot			
Maik Jonker			
Max Groot
Dennis Plak			
Brian Stoop			
Jan Bleeker
Pieter Stoop			
Dave Tesselaar			
Rick Borst
Coach: Giel Borst			
Coach: Jochem Groot		
Coach:Dennis Zuurbier
TIJD				WEDSTRIJD
12.45-13.00			
Nederland
13.00-13.15			
Frankrijk		
13.15-13.30			
Engeland
13.30-13.45			
België		
13.45-14.00			
Nederland
14.00-14.15			
Frankrijk		
14.15-14.30			
Frankrijk		
14.30-14.45			
Engeland
14.45-15.00			
Italië		
15.00-15.15			
Beligë		
15.15-15.30			
Spanje		
15.30-15.45			
Nederland
15.45-16.00			
Engeland
16.00-16.15			
Italië		
16.15-16.30			
Spanje		

			
België
Spanje
Italië
Spanje
Italië
Engeland
België
Nederland
Spanje
Engeland
Engeland
Frankrijk
België
Frankrijk
Nederland

UITSLAG

Zaterdag 28 december B-junioren en A-junioren (19.00-22.00)
LET OP:
In de A- en B-junioren poule kan nog worden geschoven met mensen, als er in bepaalde
teams mensen afhaken! Dit wordt t.z.t. met het toernooi mogelijk nog aangepast!
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Werder Bremen (6x)
Hamburger SV (6x)
Jack Stoop
Ivar Spek
Sven Blankendaal
Bram Stoop
Joep Zuurbier
Dennis Haisma
Jari Veldman
Sander Bakker
Tim Beke
Bas Haisma
Bart Zuurbier
Fransiebe van Woersem
Coach: Adri van Renswoude
Coach: Cees Teunisse
		
Schalke 04(5x)
FC Ausburg (6x)
Lars van Stralen
Nick Koopman
Ian Commandeur
Thymen Peerdeman
Luuk Beers
Co van Vliet
Toby Dekker
Nick Beers
Kabel Adreas Guillaume
Tijs Snel
Bas van Veen
Coach: Johan Wokke
Coach: Ed Commandeur

Hertha BSC(6x)
Tim Jonker
Kevin Damen
Kylian Groot
Ari Groot
Jordi van Stralen
Maikel Brouwer
Coach:Adri van Renswoude

Joan Dekker Electrotechniek wenst u prettige kerst en voorspoedig 2014
TIJD				WEDSTRIJD
19.00-19.20			
Werder Bremen
19.20-19.40			
Hertha BSC
19.40-20.00			
FC Ausburg
20.00-20.20			
Werder Bremen
20.20-20.40			
Hertha BSC
20.40-21.00			
Schalke 04
21.00-21.20			
Hamburger SV
21.20-21.40			
FC Ausburg
21.40-22.00			
Hamburger SV

			
Hamburger SV
Schalke 04
Schalke 04
Hertha BSC
FC Ausburg
Hamburger SV
Hertha BSC
Werder Bremen
FC Ausburg

UITSLAG

LET OP:
In de A- en B-junioren poule kan nog worden geschoven met mensen, als er in bepaalde
teams mensen afhaken! Dit wordt t.z.t. met het toernooi mogelijk nog aangepast!
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
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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		
Hugo Boys F1
- Tifa Doedens F1
13:20		
MULTITREFFER - ‘t Zand		
Restaurant De Moriaan F6 - Hugo Boys F2
9:00 8:15 DOORBRAAK - Warmenhuizen
Hugo Boys F2
- Restaurant De Moriaan F6 9:40		
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		
				
			
67

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
						
Van de Sponsorcommissi
F.A. Beers vernieuwd haar tenues bij Hugo Boys 5

F.A. Beers Schilderwerken is al jaren een trouwe shirtsponsor van een van onze reserveteams.
Frans en Afra weten dat het bij voetbaltenues net zo werkt als bij schilderwerk, om het tenue netjes te houden moet je na een aantal jaren onderhoud plegen. Daarom zijn onze jongens van Hugo
Boys 5 door F.A. Beers in het nieuw gestoken. Afgelopen 24 November voor de met 3-2 gewonnen thuiswedstrijd tegen Nieuwe Niedorp 4 werd onder begeleiding van de sponsorcommissie
en onze voorzitter de nieuwe tenues gepresenteerd. Op de foto ziet u een trotse sponsor en de
spelers van Hugo Boys 5 in de tribune onder het door F.A. Beers gesponsorde reclamebord. Hugo
Boys 5 bezet op dit moment de 2e plaats in de competitie op maar 2 verliespunten achterstand
van de koploper. We hebben er alle vertrouwen in dat de nieuwe kleding van de mannen net voor
dat beetje extra zorgt om dit jaar het kampioenschap in de 8e klasse 01 binnen te slepen.
We willen Frans en Afra erg bedanken en hopen dat ze in het voorjaar van 2014 aanwezig mogen
zijn bij het kampioenschap van Hugo Boys 5!

Winnaar raad de minuut bij Hugo Boys – Con Zelo 1-3;
John Kunst
Jammer van de uitslag, maar John van harte gefeliciteerd !

De sponsorcommissie; sponsorcommissie@hugoboys.nl					
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Oproep! Oproep!
Het competitievoetbal draait alweer een paar maanden volop. Bij diverse
thuiswedstrijden van Hugo-Boys moeten we zelf voor een scheidsrechter
zorgen. Dat valt niet altijd mee, maar misschien kunnen we er wat aan doen..
Heeft u nog wat vrije tijd over of zoekt u een leuke hobby?
Wordt scheidsrechter bij Hugo-Boys !
Als je een cursus wilt volgen is dat mogelijk. Iedere cursus omvat 7 bijeenkomsten en wordt op doordeweekse avonden gegeven. Leeftijd vanaf 16 jaar.
Opgave bij Siem Hand email siemhand@hotmail.com tel. 072-5740761				
		
		

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

Cabaret/Revue avond bij Bleeker
Cabaret/Revue avond bij Bleeker
Cabaret/Revue avond bij Bleeker
Cabaret/Revue middag bij Bleeker
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Algemene informatie

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

Begrafenis vereniging St. Tekla
Uitvaartleidster 	Mevr.Gerda Roozendaal 		 0226-422110
		
b.g.g. 06-51039032
of
Dhr. Bart Beemsterboer 		 0226- 422525
		
b.g.g. 06-13574993
Secretariaat 	Truus van den Berg
072-5719852
Penningm.
Cees Molenaar		 072-5712488
Gezinsveranderingen en/of verhuizingen doorgeven aan de penningmeester a.u.b.

Redactie Contact
wenst u en uw dierbaren
een zalige kerst en een voorspoedig 2014
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Kinderdagverblijf Pinkeltje
Buitenschoolse opvang ‘t Rondeel

Het team van kinderdagverblijf “Pinkeltje”
en buitenschoolse opvang “t’Rondeel”
wenst alle kinderen en hun ouders,
fijne kerstdagen
en een
liefdevol 2014
Kijk voor informatie op onze website en facebook.
www.kdvpinkeltje.nl
072-5743116/ 06-38482226
Opvang op maat.
Vraag naar onze flexibele mogelijkheden.
Openingstijden van 7.00 uur tot 18.00 uur.

Ga je ook mee naar de “Zorgboerderij”?
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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!

