Vrijdag 8 november 2013

Agenda
8 november 2013
9 november 2013
12 november 2013
16 november 2013
16 november 2013
18 november 2013
22 november 2013
22 november 2013
23 november 2013
23 november 2013
24 november 2013
11 december 2013
13 december 2013
14 december 2013
16 december 2013
17 december 2013
30 december 2013
6 januari 2014
17 januari 2014
18 januari 2014
27 januari 2014
31 januari 2014

20.00 Vrouwen van nu - ´t Zwaantje Veenhuizen: Theater Cool, Gezamelijke avond
20:00 Klaverjassen in dorpshuis Veenhuizen
19:30 KBO Weerman Jan Visser
Intocht Sinterklaas
20:00 Togido - Extra hulp op de eerste hulp - dorpshuis Veenhuizen
19:45 Vrouwen van nu - ´t Zwaantje Veenhuizen: Nathalie de Bakker, Purser
YoungSeven, Missie mystery guest
20:00 Togido - Extra hulp op de eerste hulp - dorpshuis Veenhuizen
Winterfair de Noord
20:00 Togido - Extra hulp op de eerste hulp - dorpshuis Veenhuizen
Winterfair de Noord
YoungSeven, Kerststukjes maken
Hugo Girls kerstkeezen
20:00 Klaverjassen in dorpshuis Veenhuizen
19:45 Vrouwen van nu - ´t Zwaantje Veenhuizen: Kerstavond
14:00 KBO Kerstmiddag met “Maandag Wasdag”
YoungSeven, Koken voor daklozen
KBO: nieuwjaarsreceptie
YoungSeven, Filmavond
20:00 Klaverjassen in dorpshuis Veenhuizen
19:45 Vrouwen van nu - ´t Zwaantje Veenhuizen:
Jaarvergadering en lezing voedselbank
Hugo Girls winterkeezen

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 18 november 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 6 december 2013.
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R.K. Kerkgemeenschap van het Heilig Hart van Jezus
Gastvrij en inspirerend in Godsnaam!
Parochiecentrum:
Middenweg 541
1704 BE Heerhugowaard
(072) 57 113 34
Rabobank 326802185
Pastorie.de.noord@gmail.com
www.kerkdenoord.nl
Openingstijden secretariaat en kerk: Dinsdag en donderdag van 09:30 tot 11:00 uur
Pastor:
Marion Bleeker-Burger
(0226) 422 731
Jnm.bleeker@quicknet.nl
Donderdagmorgen aanwezig op de Pastorie, vrije dagen op maandag en vrijdag-ochtend
Pastor:
Toon Jorink, Veluweweg 56, 1738 BE te Waarland,
(0226) 423 280 / 06 51494718
t.jorink@gmail.com
Toon heeft op dinsdag vrij
Deken / pastoor E. Moltzer
Gedempte Gracht 64
1741 GD Schagen
0224 212357
don.eduard@planet.nl
Parochiebestuur:
Vice-voorzitter			
Gea Klercq		
Secretaris			Vacature
Penningmeester			
Siem van Langen		
Bestuurslid			
Maaike Bakker		
Bestuurslid			
Kees van Langen		
Contactpersonen secties:
Sectie Catechese			Vacature
Sectie Liturgie			
Marga van Langen
Sectie Gemeenschapsopbouw
Erna Borst		
Sectie Diaconie en Pastoraat
Vacature
Sectie Regio			
Pim Mooij		

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

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

Kopij voor het Contact namens de Parochie dient u te mailen naar Annet Kroon: marcoannet@
gmail.com. Gelieve voor zaterdag 12 uur.
Misintenties of andere informatie voor het Contact dient u in te leveren 14 november bij het secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.
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TER OVERWEGING:
Gevaarlijke Gast
Jezus voorbij zien gaan is nog ongevaarlijk.
Vanuit de veilige beschutting
van een boom langs de weg of een kerkstoel Hem gadeslaan,
dat heeft nog geen directe gevolgen voor mijn leven.
Maar als ik Hem mijn huis laat binnengaan,
als ik Hem toelaat in mijn leven van elke dag,
dan begint het riskant te worden.
Hij vraagt de helft van mijn bezit.
Voor anderen.		
		
UIT DE PAROCHIE – “Gastvrij en inspirerend in Gods naam” – 2 november 2013.
Nog een paar dagen dan is het Sint Maarten. Heel gezellig is dat altijd, als de dagen korter worden
en dus donkerder. De kinderen met hun lichtjes doorbreken die donkerte. Soms vraag ik me af of
de kinderen precies weten wat het Sint-Maartensfeest inhoudt. Het is een heiligenfeest. De Heilige
Martinus, zoals hij officieel heet, moet rond 316 geboren zijn en was afkomstig uit de landstreek
die door de Romeinen Pannonië werd genoemd. Dat is ongeveer het huidige Hongarije. Zijn opleiding ontving hij in de Italiaanse stad Pavia. Omdat zijn vader militair was, viel hij onder de wettelijke bepaling dat hun kinderen eveneens een militaire loopbaan zouden volgen. Hij moet vijftien
geweest zijn, toen hij bij het Romeinse leger werd ingelijfd. Drie jaar later liet hij zich dopen, maar
weer een paar jaar later stapte hij uit het leger. Vanaf dat moment wordt zijn leven uitsluitend
beheerst door de godsdienst. Er zijn verschillende wonderlegendes over hem bekend. Eén ervan
staat verderop in Contact. Met Sint Maarten gedenken we de wonderdaden van deze heilige, wonderen die ten goede komen aan de minderbedeelden. Fijn Sint-Maartensfeest toegewenst.
Zondag 17 november is de Derde Zondag van de maand. Ons eigen Gemengd Koor zal dan zingen
omdat we het feest van Sint Cecilia vieren, de patroonheilige van het koor. In die viering zullen
twee mensen een speldje krijgen omdat ze al heel lang in het koor zingen. Het zou heel leuk zijn
als heel veel mensen in die viering daarbij aanwezig zijn.
Dat dus over wat komen gaat. Maar we hebben natuurlijk ook weer het nodige achter ons gelaten.
Als ik dit schrijf, moet de Allerzielenviering nog komen. Voor vijftien mensen zullen kaarsen worden aangestoken. Vijf families krijgen het herinneringskruisje en de bloemengroet, omdat het een
jaar geleden is dat zij afscheid moesten nemen van iemand die hen lief is. Maar verder over deze
viering dus de volgende keer meer.
Ook de doop van Lianne Kuiper, dochter van Marco Kuiper en Marit Limmen, en van Benthe Schrijver, dochter van Laurentius Schrijver en Samantha Berkhout. Deze zijn op 3 november. De families
van deze kindjes: van harte gefeliciteerd. Veel geluk voor hen en voor jullie. Dat deze meisjes mogen opgroeien tot evenwichtige mensen die mee gaan bouwen aan een betere wereld.
Op 30 oktober hebben we meditatief gewandeld. Acht mensen liepen met mij mee. Het was
prachtig wandelweer. We startten in de Mariakapel van de kerk in Waarland met ontspanningsoefeningen. Daarna in stilte op pad richting Hogebrug. Vanaf dat punt gingen de deelnemers twee
aan twee lopen met de opdracht om elkaar vragen te stellen, die op kaartjes stonden, vragen over
het leven. We liepen over de zuidkant en vervolgens de noordkant langs het kanaal over de grasdijken. Vandaar naar de ‘kippenbrug’, waarop we stilhielden om te genieten van het mooie plekje.
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Verder over de Oostkade, langs de Boomerwaal en via Weelweg en Kerkstraat weer naar ons startpunt. Een heerlijk rustige wandeltocht met een lekker bakkie koffie of thee na. Eind november of
begin december gaan we nog een keer wandelen, maar dan vanaf de kerk in De Noord.
Op 20 oktober zong het Sylvidakoor uit Wognum in de viering van de Derde Zondag van de maand
oktober. Het was erg mooi en sfeervol. Na afloop konden de kerkgangers hun handtekening zetten op lijsten van Amnesty International, om de Syrische regering op te roepen de mensenrechten
te respecteren, en geen mensen te laten verdwijnen. Er werden ruim zeventig handtekeningen
gezet. Bedankt daarvoor.
Dertien kinderen hebben zich inmiddels aangemeld voor het Eerste Communieproject. Daarmee
zijn we heel blij.
De komende weken gaan de Vormselbegeleiders oefenen voor 23 november, want dan gaan zij
zingen in de afsluitende viering van de eerste cyclus van het Vormselproject.
Een aantal data om te onthouden:
17 november: Sint Ceciliafeest met het Gemengd Koor.
23 november: afsluiting eerste cyclus Vormselproject
Hartelijke groeten,
Marion Bleeker – Burger
In november is de groep van Ans van Langen en Toos Mooij aan de beurt om de kerk op orde te maken
Bloemengroep:
In november wordt de kerk versierd door Ada Borst en Agnes de Goede.
SPREEKUUR vice voorzitter.
Op elke donderdag van 19 uur tot 20 uur houd ik spreekuur voor alle vragen die er zijn buiten de
pastorale vragen.
Kom gerust,u bent van harte welkom!! Plaats in de pastorie!
Vriendelijke groeten,
Gea Klercq
WEEKEINDE 9 EN 10 NOVEMBER
Tweeëndertigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit het 2e boek Makkabeeën 7, 1-2, 9-14 (Vertrouwend op Gods belofte zwichten de
Makkabeese broers niet voor de koning die hen van het leven wil beroven.
Evangelie uit Lucas20, 27-38( tegen het dodelijk geredeneer van de sadduceeën in bevestigt Jezus
zijn geloof in de god van het leven)
ZONDAG 10 NOVEMBER
10.00 UUR
Eucharistieviering met zang van de cantorij. Voorganger is pater jan Molenaar.
Gebedsintenties voor:in liefdevolle herinnering Berry, Alie Mooij-Zuurbier en zegen over haar
gezin, Henk Groot en overleden familie, Alie idema-van Diepen, in liefdevolle herinnering Jaap
pronk, Jan en Sjanet en overleden familie,Antonius Aloysus Molenaar en Petronella Gerharda Molenaar-Goedhart en de overleden familie Goedhart-Molenaar, Marie Wester-Kruier en Willem Wester en allen die hen dierbaar waren
Lector: Joke van der Voort. Misddienaars: Timo Plak en Petros Tsiamparlis. Koster: Gon Meester.
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WEEKEINDE 16 EN 17 NOVEMBER
Drieëndertigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit de profeet Maleachi 3, 19-20a( Al wie ontzag heeft naar godsnaam, zal op de oordeelsdag gerechtigheid en genezing ondervinden)
Evangelie uit Lucas 21, 5-19( laat u in verband met de eindtijd niet van de wijs brengen. Door
standvastig te zijn, zult ge uw leven winnen)
ZONDAG 17 NOVEMBER – FEEST SINT CECILIA
10.00 UUR
Woord- en communieviering met zang van het gemengd koor. Voorganger is Marion Bleeker-Burger
Gebedsintenties voor: levende en overleden leden van het zangkoor Sint cecilea, Henk Groot en
overleden familie, Alex Weel, in liefdevolle herinnering Berry, Theo Groot en overleden familie
Groot-de Goede, Cok Borst, Piet Dekker en om zegen over zijn gezin, Koos van der Hulst en pater
Arie van der Hulst, in liefdevolle herinnering Piet Korver en zijn dochter Helma en om zegen over
zijn gezin,
Theo en Annie Hoogland-Bleeker, Sander Borst en zegen over zijn gezin, Piet Zijp en overleden
familie Zijp-Braas, Adrianus van Langen en zegen over zijn gezin, in liefdevolle herinnering Jan en
de familie Oudeman-Groot, Nic Commandeur en zegen over zijn kinderen en kleinkinderen,Piet
Mooij en Ursula Mooij-Oudeman levende en overleden familie, Riet Oudeman-Beers en zegen
over haar gezin, Joke Mol-Rijk, Jaap Way en Gre Way-de boer en overleden familie, Emiel de Knegt,
Catharina Westmeijer-Broersen uit dankbaarheid en zegen over alle gezinnen
Lector:Marga van Langen. Misdienaars: Kirsten Plak en Jochem Blankendaal. Koster; Peter Danenberg.
Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk
WEEKEINDE 23 EN 24 NOVEMBER
Christus, Koning van het heelal
Eerste lezing uit het tweede boek Samuel 5, 1-3( David wordt door de oudsten bvan Israel tot
koning gezalfd)
Evangelie uit Lucas 23, 35-43( Jezus is een koning die niet zichzelf, maar anderen heeft gered)
ZATERDAG 23 NOVEMBER
19.00 UUR
Woord- en Communieviering ter afsluiting van de eerste cyclus van het Vormselproject met het
Begeleiderskoor. Voorganger: Marion Bleeker – Burger.
ZONDAG 24 NOVEMBER
10.00 UUR
Viering door de gebedsviering groep met zang van het ritmisch koor
Gebedsintenties voor; Henk Groot en overleden familie, Theo Groot en overleden familie Groot-de
Goede,in liefdevolle herinnering aan Wim en Tiny Oudeman-Beers,Piet Dekker en zegen over zijn
gezin, Cok Borst, in liefdevolle herinnering Jaap Pronk, Jan en Sjanet, Jan Veldman en zegen over
zijn gezin, Jan Beers en zegen over zijn gezin.
Koster: Ria Danenberg
Rooster kerken Waarland,’t Veld en Nieuwe Niedorp
’t Veld:
Zaterdag 9 november om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor Tilma en zang van het gemengd koor.
Maandag 11 november om 17.00uur Sint maartenviering met toon Jorink en zang van het kinderkoor
Zaterdag 16 november om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden
Zaterdag 23 november om 19.00 uur Viering met toon jorink
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Waarland
Zondag 10 november om 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor Tilma en zang van het kinderkoor.
Zaterdag 16 november om 19.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en
zang van het gemengd koor.
Zaterdag 23 november om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden en zang van
het ritmisch koor
Nieuwe Niedorp
Zaterdag 9 november om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Stok en zang van het
gemengd koor.
Zondag 17 november om 10.00 uur Woord- en communieviering met Monica Wildeboer en zang
van de Zonnezangertjes
Zondag 24 november om 10.00 uur Woord-en communieviering met Truus Molenaar en zang van
het gemengd koor.
Dopen
Wij stellen het zeer op prijs als er een geboortekaartje naar de pastorie gestuurd wordt.
Wilt u uw kindje laten dopen? Geef dit dan door aan Nathalie van Schagen op tel. 072-8503971
Overleden
Op 18 oktober overleed op 60 jarige leeftijd Hanny Rentinck-Trávnicek
Op 23 oktober was de afscheidsdienst in onze kerk, waarna de plechtigheden werden voortgezet
in het crematorium te Schagen
Agenda
Op 19 november vergadert de parochievergadering om 19.30 uur
Op 21 november vergadert het parochiebestuur om 19.30 uur
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VOOR DE KINDEREN:
SINT MAARTEN EN DE TWEE BEDELAARS
Nadat Sint-Maarten in 397 gestorven was en in Tours begraven, begonnen de bewoners van die
stad met de bouw van een nieuwe kerk. Hun bedoeling was dat het lichaam van Sint-Maarten
daarheen zou worden overgebracht. De inwoners van Tours werkten ruim 60 jaar aan de kerk en
toen was het eindelijk zover dat het lichaam van Martinus zou kunnen worden overgebracht.
Dat gebeurde met een grote, plechtige processie.
Nu woonden er in Tours twee bedelaars, die trouwe vrienden waren. De ene was verlamd, de
andere blind. Elke dag trokken ze samen op: de blinde droeg de lamme naar de plaats waar
ze zouden bedelen, en de lamme wees de blinde daarbij de weg.
Al bedelend verdienden ze zo een heel goed inkomen bij elkaar.
Toen zij hoorden dat het lichaam van Sint-Maarten naar de nieuwe kerk zou worden gebracht,
waren ze bang dat de processie door de hoofdstraat waar ze werkten, zou komen. Wat lag er immers
meer voor de hand, dan dat Sint Maarten aan wie al zoveel genezingen werden toegeschreven, hen
ook zou willen genezen? En dát mocht in geen geval gebeuren, want ‘gezond’ zouden ze hun
broodwinning kwijt zijn. Ze verborgen zich daarom in een smal straatje, waar de processie
zeker niet zou komen.
Maar toen de processie eenmaal aan het trekken was, gebeurde er een ongeluk in de hoofdstraat. Dit betekende zo’n lang oponthoud, dat ze een andere weg moesten kiezen. De processie kwam daardoor precies in de smalle straat terecht, waar de twee vrienden zich verborgen hielden. Op hun vlucht ontmoetten zij zo toch het lichaam van Sint-Maarten...
En zoals verwacht: terstond werden de twee invalide bedelaars genezen!

Beste parochianen,
Afgelopen dinsdag 29 oktober hebben we een vergadering gehad in het dorpshuis over de
toekomst van de kerk.
Er waren deze avond 45 mensen, heel mooi!
Het was een zinvolle avond. De presentatie die gehouden werd is bijgevoegd, voor degene die er
niet waren.
Na de presentatie hebben is er met elkaar gediscussieerd in groepjes en ieder kon daar zijn
opmerkingen op tafel(kleed) schrijven.
Deze kunt u in het volgende contact lezen.
Mochten er vragen zijn of wilt u nog verder spreken over dit onderwerp dan kan dat altijd!
Voor de pastorale vragen is Marion altijd op donderdagochtend op de pastorie.
Voor alle andere vragen kunt u terecht bij Gea Klercq vice voorzitter. Zij zit wekelijks op donderdag
van 19 uur tot 20 uur op de pastorie!

Presentatie fusieproces Regio Schagen
Het gaat om de toekomst.
Hoe kunnen we in Noord-Holland en een deel van zuidelijk Flevoland garant staan dat:
Ø Kerkelijke participatie mogelijk blijft?
Ø De Eucharistie gevierd kan worden?
Ø Het aanbod van Sacramenten en het Pastoraat gewaarborgd blijft?
Ø Zoekende mensen een goed aanbod kunnen vinden?
De oorzaak van deze zorg?
Ø De kerkgemeenschap wordt kleiner.
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Ø Het aantal priesters, diakens en pastoraal werkers is niet groot genoeg om presentie in alle
parochies te garanderen.
Aandacht wordt gevraagd!
Ø Een ruimer begrip van “communio”.
Ø De kerkgemeenschap is groter dan de Parochie.
Ø De jonge generatie, de migranten gemeenschap hebben geen vanzelfsprekende band met
de structuur van de Parochie.
De aandacht voor ieders inbreng!
Ø Het algemeen priesterschap.
Ø Viering van de Eucharistie
Ø En het ambtelijke priesterschap.
Dit is de essentie van onze Kerk!
In de toekomst ligt de focus op de regio!
Een groter kerkelijk en maatschappelijk verband, waarin het aanbod van liturgie en missionaire
activiteiten gewaarborgd is.
God heeft onze handen en onze inzet nodig!
Aanpak in onze regio.
Regio Schagen van 7 parochies naar 3 parochies:
1. Wieringermeer en Wieringen.
2. Schagen.
3. Zuidelijke vier: Waarland, ’t Veld, Nieuwe Niedorp, Heerhugowaard de Noord.
De zuidelijke vier zullen als personele unie samen gaan werken.
Wat houdt dit in?
Dit betekent een gezamenlijk bestuur en daaronder de 4 zelfstandige parochies met hun eigen
pastoraat en financieel zelfstandig.
Voordelen:
Ø Er wordt een goede impuls gegeven aan het ontwikkelen en afstemmen van beleid. We zullen
nog meer samenwerken!
Ø De pastoor of administrator hoeft minder te vergaderen en kan meer pastoraal bezig zijn.
Ø Het wordt makkelijker om bestuursleden te werven.
De kerkgebouwen.
De kerkgebouwen worden onderscheiden op de ontwikkeling in kerkelijke participatie en enige
concentratie m.b.t. liturgie.
Ø Kerken (50 )dit zijn toekomstbestendige kerken. Daar wordt op zondag de Eucharistie gevierd.
En op alle kerkelijke hoogtijdagen is er een viering. Gelet wordt op ligging, uitstraling, bereikbaarheid.
Ø Kerken (70) waar goed draagvlak is en voldoende kerkgangers, en qua ligging een onmisbare
rol vervullen. 1 a 2 maal per maand een Eucharistie, evt. op verschillende tijden. Rouw- en trouwlocatie en plaats voor ontmoeting met de Heer en met elkaar, waardevolle betekenis hebben.
Ø Kerken (65) die financieel en pastoraal niet kunnen blijven bestaan. Deze kunnen een waardige
andere bestemming krijgen.
Laten we op weg gaan!

Samen Kerk – Samen Sterk
Op zondag 17 november is het weer de derde zondag van de maand met ons vaste thema. Dit
keer hebben we geen gastkoor, maar ons gemengd koor zal zingen. Deze zondag vieren we het St.
Ceacilia feest, en ons koor draagt deze mooie naam en dan moeten zij natuurlijke acte de présence
geven. U bent weer Van Harte uitgenodigd en natuurlijk staat na afloop de koffie of thee klaar.
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Deo Vacare
20 november is er weer een bijeenkomst van Deo Vacare.
In het verleden is Andre Bibo naar Santiago de Compostella gelopen en heeft Gerrie Groot een voettocht naar Rome Gemaakt. Wij
luisteren naar hun ervaringen en hun motivatie om dit te doen en
wat het hen heeft opgeleverd voor hun leven daarna.
Aanvang 19.30 uur.
Wil je een keer een avond bijwonen?
Meld je aan bij Kees Berkhout 072-5716743
kees.berkhout@zonnet.nl

Missio
De Missio collecte heeft opgebracht 136.40 euro.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Namens het MOV.

YoungSeven
YoungSeven is een jongerengroep met allerlei leuke, vormende,
actieve, gezellige en inspirerende activiteiten voor jongeren van
12 tot ongeveer 18 jaar.
Allerzielen herdacht
Op zaterdag 26 oktober 2013 was Allerzielen herdacht op het terrein van Schagerkogge. Om het crematorium was er een prachtige looproute uitgezet, met langs de paden kaarsen en fakkels. De
jongeren vonden dit zeer indrukwekkend en mooi, vooral toen
de avond viel en het terrein donker was en de duizenden lichtjes
zichtbaar werden.
Op het terrein stonden verschillende instellingen en organisaties, die zich in het dagelijks leven
bezig houden met het overlijden van mensen en/of rouwverwerking.
Wat veel indruk op ons gemaakt heeft, zijn de spreuken die wij kregen aan het begin van de route
van een vrouw die verkleed was in een engelenpak. Ieder kreeg een eigen spreuk en het bijzondere daaraan was dat hij voor de meeste klopte. Aan het einde van de route konden wij ieder een
boodschap op een briefje schrijven aan mensen die overleden zijn. Het doel van dat briefje was
om er iets op te zetten wat we nog tegen de overledene hadden willen zeggen.
Na de route zijn we op weg gegaan naar de pastorie in Schagen waar wij een windlicht hebben
beschilderd met glasverf. Het doel was om de indrukken van die avond, te schilderen op het glas,
zodat het als aandenken kan dienen.
De jongeren vonden het een mooie en indrukwekkende avond, die ze nog wel eens over zouden
willen doen.
Komende activiteiten van YoungSeven zijn:
22 november Missie Mystery Guest
11 december Kerststukjes maken (opgeven kan nog!)		
Ga voor meer informatie en opgave naar onze website: www.youngseven.nl

Hartelijke groeten
Namens de werkgroep YoungSeven, Linda Tesselaar en Maaike Neeft
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“PUTIN’S KISS” filmavond
Speciale filmavond op woensdag 13 november in de bibliotheek
Heerhugowaard centrum.
De film Putin’s Kiss laat de 19 jarige Masha zien die woordvoerster
is van de patriottische jeugdbeweging Nashi. Als zij gaat
twijfelen aan Poetin’s beleid blijkt dit nog niet zo eenvoudig. De
documentaire geeft tevens een beeld van het grimmige Russische
politieke klimaat.
Na afloop kunt u deelnemen aan een discussie over vrijheid van
meningsuiting.
De film draait van 19.30 tot 22.00 uur woensdagavond 13 november.
De toegang is gratis.
De zaal is open vanaf 19.00 uur.
De filmavond wordt georganiseerd in samenwerking met
Amnesty International en de Bibliotheek Kennemerwaard.

U laat ze toch niet in de steek……?
In het vorige contact hebben we laten weten dat we voedsel voor de voedselbank willen inzamelen
en ook geld wat dan door de voedselbank zal worden omgewisseld voor cadeaubonnen.
Hoe gaan we dit doen. Vrijdag en zaterdag staat er voor de kerk een bagagewagentje waarin u
uw bijdrage in de vorm van boodschappen kunt plaatsen. Giften voor cadeaubonnen kunt u in de
brievenbus van de pastorie deponeren want daar zijn ze dan veilig. De cadeaubonnen zijn bedoeld om
kleding aan te schaffen voor kinderen van ouders die voor een voedselpakket in aanmerking komen.
Voor deze Aktie is een grote winkelketen bereid om 25 % korting te verlenen, een mooi gebaar
waarvan zeker gebruik zal worden gemaakt.
Om te voorkomen dat u het niet vergeet zal zowel op vrijdag als op zaterdag om 10.00 uur, 14.00
uur en 16.00 uur de kerkklok 5 minuten luiden, mits er geen vieringen zijn.
Zaterdag en zondag is het Diaconaal weekend en deze Aktie sluit daar mooi bij aan.
Mocht u om wat voor reden ook uw boodschappen op een ander tijdstip willen brengen, dan kan
dat achterom bij Jan van Schagen, Middenweg 523, wij zorgen dan voor verder transport.
Bij voorbaat dank voor uw bijdragen voor onze naaste medemens.
Namens de Caritas/PCI,
Jan van Schagen, voorzitter.

Fonds verstandelijk gehandicapten
Van 23 t/m 28 september 2013 was de collecteweek voor het Fonds verstandelijk gehandicapten. In
Heerhugowaard – De Noord heeft deze collecte € 671,84 opgebracht. Namens het Fonds verstandelijk
gehandicapten heel hartelijk dank voor uw bijdrage en alle collectanten dank voor hun inzet.

Het is er toch nog van gekomen!!!!!!! Een boek: “De glijbaan”
Al zo vaak vroegen mensen me: “Ga je nog iets doen met je gedichten? ”
“Misschien…” dacht ik dan, net zo vaak. Nu is het er toch van gekomen!!!
Ik heb een aantal gedichten uitgezocht en Karin (Ktje fotografie) heeft de foto’s bij de gedichten
verzorgd.
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Daarna heb ik de stoute schoenen aangetrokken en ben bij Gerja naar binnen gestapt.
En dan sta je er versteld van wat er allemaal bij het uitgeven van een boek komt kijken!
Maar het is gelukt, al was het wel even stressen toen ik ziek werd.
Wat kunt u verwachten in het boek?
Gedichten die zijn geschreven op emotionele momenten, bij ziekte en dood van dierbare mensen,
maar ook op momenten, waarop ik besef hoe mooi, bijzonder en waardevol het leven is!
Kortom: over al het lieve, ontroerende en verdrietige wat we meemaken op onze “glijbaan van het leven”.
Vanaf het moment van losgelaten worden tot het moment waarop we weer liefdevol worden opgevangen. Vandaar ook de titel :” DE GLIJBAAN”
Karin en ik vinden het enorm spannend dat het nu bijna zover is dat het boek uitkomt.
De verkoop start op de Winterfair, we staan bij “Bakkum’s boetje” Middenweg 452.
We hopen u daar te zien!!
Nel Zuurbier

Barbershop Singing Heerhugowaard
Agendapunt:
18 december 2013 kerstconcert: Barbershop Singing Heerhugowaard
Artikel:
Het warme kerstgevoel gaat weer binnenstromen.
De Hugo Barberladies en de Hugo Singers uit Heerhugowaard
houden woensdagavond 18 dec. hun jaarlijks kerstconcert in de
Heilige Hartkerk. Deze a capellakoren verrijken de sfeer met hun
herkenbare 4-stemmige barbershop zangstijl.
Het herenkoor staat o.l.v. Marie Anne Pak en het dameskoor zal
worden geleid door Jeannine Caland.
Een gastoptreden maakt het concert helemaal compleet.
Agendapunt:

Een lange sjaal kronkelde over de Middenweg…
18 december 2013

kerstconcert

“Wat is dit nu eigenlijk?” was de vraag van een jongeman op een brommer, toen hij staande werd
Artikel:omdat een lang lint
gehouden op een van de zijwegen van de Middenweg. Hij moest stoppen,
van mensen met een nog langer aaneengesloten lint van gebreide sjaals over de Middenweg kroHet warme kerstgevoel gaat weer binn
nkelden. De uitleg was snel gegeven, en niet alleen aan hem, maar aan nog
veel Barberladies
meer mensen
dieHugo Sing
De Hugo
en de
geïnteresseerd toekeken wat er allemaal gebeurde.
woensdagavond 18 dec. hun jaarlijks k
“Het gaat hier om misschien wel de langste sjaal ter wereld, waarmee we
over
de tien kilometer
Deze
a capellakoren
verrijken de sfeer
barbershop
zangstijl.om daarlange Middenweg van het noorden van Heerhugowaard naar het uiterste
zuiden lopen,
Het herenkoor staat o.l.v. Marie Anne P
mee de verbinding tussen noord en zuid te symboliseren.”
worden geleid door Jeannine Caland.
“Ja maar”, zo was het weerwoord, “zo lang is die sjaal toch ook weer niet?”
Een gastoptreden maakt het concert he
Dat antwoord klopte misschien wel een beetje, maar toch ook weer helemaal niet. Want er ging zaterdag 26 oktober niet alleen een sliert van zo’n 80 meter aan mensen met sjaals in hun handen van
noord naar zuid aan de handen van zo’n twintigtal breisters, maar ook in de begeleidende tractor lagen nog een hele stapel gebreide bollen opgestapeld. Bij elkaar een ruime kilometer aan sjaals, maar
die konden onmogelijk als een superlange sjaal uitgelegd worden. Er zijn zoveel zijwegen en opritten aan de Middenweg, dat dan toch wel heel veel hindering voor het verkeer zou zijn opgetreden.
Nu ging er een lange stoet van wandelende mensen, met een aantal heel lange sjaals in de hand,
over het fietspad van de Middenweg – vanaf het uiterste noordpunt van de Middenweg (bij ’t
Verlaat) naar Intratuin op Middenweg 1.
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In totaal meer dan 10 kilometer is er dus gewandeld, als een zeer kleurrijk symbool van verbinding. Onderweg was er steun van een rijk met breiwerken versierde tractor, en begeleiding van een
draaiorgel, om duidelijk te maken aan de vele omstanders dat hier een heel bijzondere gebeurtenis gaande was. Dat hebben ook veel automobilisten en fietsers kunnen merken, want het lint
van wandelaars zorgde er wel regelmatig voor dat zowel de doorgang over de Middenweg als de
nodige zijwegen en opritten geblokkeerd waren.
Maar daar werd nauwelijks om getreurd, het was veel leuker om te zien hoe die superlange sjaal
zich voortbewoog – en zo lang duurde de hindering nu ook weer niet.
De actie, in gang gezet door Buurtleren.nl, was een groot succes. Want in maar korte tijd waren
toch vele tientallen vrouwen in de weer geweest om hun restjes wol te verbruiken om ieder een
stukje sjaal te breien – in totaal dus ca 1.100 meter. Sjaals die uiteindelijk zijn overgedragen aan het
Rode Kruis en aan Platform Armoedebestrijding, om warmte te bieden aan die mensen die in deze
tijd een steuntje goed kunnen gebruiken. Vooral in De Noord waren veel belangstellenden langs
de weg te vinden, maar ook in ’t Centrum en verderop in ’t Zuid was er langs de kant van de weg
veel aandacht voor die lange sliert mensen met een hele lange sjaal in hun handen.
Die lange sjaal zal trouwens nog te bewonderen zijn. Want voordat het Rode Kruis of Platform
Armoedebestrijding daadwerkelijk al die sjaals zal ontvangen, worden ze mogelijk nog tentoongesteld in de bibliotheek in ’t Centrum of op andere plaatsen.
Voor de goede orde: de actie is een succes kunnen worden door het ongebreidelde enthousiasme van
Buurtleren-voorman Klaas Wever, tractorrijder Peter Danenberg, draaiorgel-eigenaar Jan Groot en de
pastorie van de H. Dionysiuskerk, waar we allerhartelijkst koffie, koek en soep kregen uitgereikt. En natuurlijk door die enorme hoeveelheid breiende mensen uit De Noord en de rest van Heerhugowaard.
Allen bedankt!
Er is een filmpje op youtube gezet over het hele project.
Het is te vinden op http://youtu.be/RxZdXn9Ne_M en op de site van buurtleren.nl.

Jos Beers
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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 9 november

Tompoezen
Taai taai

€ 1,-

2e gratis

Volkorenbrood nu

€ 1,50

Elke dag 3 broden naar keuze € 5,75.
Elke vrijdag tompoezen € 1,20
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Gevonden in kleedkamer tenniskantine Noorderend
Diverse jongens en meisjes trainingsjasjes
Trainingsjacks zowel van dames als voor heren
Sportbroeken zowel kort als lang voor heren
Heren sportschoenen
Dames laarzen
Mocht u denken dat er iets van u bij ligt, dan kunt u dit ophalen vóór zaterdag 16 november.
Alles wat niet wordt opgehaald gaat naar het goede doel Dorcas.
Ophalen bij: Anna Beers, Middenweg 592 , tel. 5718737

Sint en zijn pieten
Nog even wachten, en dan zijn Sint en zijn pieten alweer in het land.
Dus kantoorpiet Irma, heeft haar agenda alweer bij de hand.
Bel 5744317, voor een bezoekje van Sint of alleen de pieten.
Groot en klein, zal daar weer van genieten!!

Proefles schoonrijden met Ard Schenk
De Landelijke Vereniging van Schoonrijders (LVS) wil meer mensen enthousiast maken voor
haar sport. Daarom organiseert de LVS op dinsdag 19 november van 10.00 – 12.00 uur een
proefles schoonrijden op ijsbaan De Meent in Alkmaar. Ard Schenk, landelijk ambassadeur
van het schoonrijden, is bij deze les aanwezig. Hij verzorgt de opening, de film ‘ Schoonrijden
met Ard Schenk’ wordt vertoond én hij zal de deelnemers met raad en daad bij staan.
Heeft u het schoonrijden altijd al eens willen uitproberen? Bent u een langebaanschaatser die
een uitstapje naar een andere tak van schaatsen wil proberen? Wilt u uw (klein)kinderen laten
zien wat deze mooie sport inhoudt? Kom dan dinsdag 19 november om 10.00 uur naar de Meent
in Alkmaar! U wordt ontvangen met een kopje koffie. Ard Schenk heet u van harte welkom en
opent deze sportieve ochtend. Na het vertonen van de film ‘Schoonrijden met Ard Schenk’ kunnen
geïnteresseerden het schoonrijden zelf uitproberen. Leden van de schoonrijdersvereniging
Alkmaar zijn er om u te helpen en ook Ard Schenk reikt u graag de helpende hand. Uiteraard krijgt
u ook een demonstratie van leden van de vereniging.
Voor de proefles is het niet noodzakelijk dat u al kunt schaatsen. Heeft u zelf geen schaatsen, dan
kunt u deze kosteloos lenen van de vereniging. U hoeft geen speciale kleding te dragen. Wel dient
u voor handschoenen te zorgen; deze zijn verplicht op de ijsbaan. Deelname is gratis, aanmelden
is niet nodig.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Piet Heneweer van Landelijke Vereniging van
Schoonrijders, telefoon 06-22705185 of p.heneweer@kpnplanet.nl.
Schoonrijden is een technische sport, maar zonder sprongen of moeilijke figuren. Je schaatst als
individu, als koppel, of met twee of meer aan de stok, in een groep. Het gaat erom sierlijke bogen
te maken door met je lichaam op de buitenkanten van de schaatsen over te hellen. Je kunt aan
wedstrijden deelnemen of recreatief schaatsen. Kortom, schoonrijden is ideaal voor mensen die
graag schaatsen, maar die niet meer per se hard hoeven te rijden.
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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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Hét adres voor:

woningbouw
utiliteitsbouw
betonvloeren

kelders
kozijnen
verbouw

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

HugoHopper nu ook naar tuincentrum Intratuin
Al meer dan 3 jaar rijden de lijndiensten van de HugoHopper naar een diversiteit van locaties binnen
Heerhugowaard. Steeds meer mensen maken kennis met de voordelen van de HugoHopper. Om
aan de vraag van onze leden te voldoen en om de lijndiensten zo efficiënt mogelijk in te zetten,
zullen wij per maandag 4 november wijzigingen doorvoeren in de 4 routes.
Meer informatie over de nieuwe routes en de HugoHopper vindt u op de website www.hugohopper.nl
De routewijzigingen per maandag 4 november zijn:
Blauwe route
De blauwe route gaat in de Noord niet alleen meer over de Middenweg, maar ook over de Donkere
weg, de Veenhuizerweg en de Harlingerstraat.
Groene route
De groene route maakt in het vervolg elk uur een uitstapje naar tuincentrum Intratuin. Er komt op
het parkeerterrein van Intratuin een aparte halte van de HugoHopper.
Oranje route
De oranje route kent twee kleine wijzigingen.
Bij de Esdoornlaan gaan we de Ahornlaan in, dan de Goudenregenlaan en vervolgens via de Rozenlaan vervolgen we de oude route.
En na de oversteek van de Krusemanlaan rijden we via de Memlinclaan en de Nic. Maeslaan naar de
Jan Mostaertlaan en vervolgende de bekende route naar Esdege-Reigersdaal.
Rode route
Ook de rode is aangepast.
Bij het Cat. van Renneserf gaan we rechtdoor over de Zuidwijkring naar de Oosttangent, vandaar
naar de apotheek en AH en vervolgens weer de bekende route terug naar Middenwaard.

Kinderschoentje verloren
Zondagavond 20 oktober jl. zijn wij een kinderschoentje verloren tussen veenhuizerweg 38c en
de hulstlaan in het zuid. Het gaat om een blauw/grijs jongens veterschoentje maat 22.
Mocht iemand hem gevonden hebben horen we het graag!
Groeten Annemiek Dekker 0653424020

Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact
Ouderen gevraagd om te komen koffie drinken / niet alleen
voor alleenstaanden
Het gaat goed met het NOC. Bij de maaltijd gaan elke 6 weken
zo’n 19 man/vrouw aan tafel om samen gezellig te eten. Tiny van
Stralen is onze vaste kok en ze doet het uitstekend.
19 man/vrouw is voor haar wel het maximum. Dus als de groep
groter wordt, dan moeten we het anders gaan organiseren. Maar
voorlopig laten we het even zo.
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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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Echter, nu komt het: elke 2 weken is het koffie drinken op de pastorie van 10 tot 12.
We nemen dan een koppie met een lekker koekje en vervolgen met een frisdrankje, nootjes en een
kaasje of iets dergelijks. De groep van alleenstaanden bestond steeds min of meer uit 12 man. Maar
door ouderdomskwalen, gevallen van dementie en overlijden vallen er mensen weg uit de groep.
De laatste tijd wordt het groepje erg klein en dat vinden de alleenstaanden die komen erg jammer.
Zij genieten ervan als de tafel vol zit en zij gezellig een paar uurtjes met elkaar kunnen babbelen.
Eventueel worden er spelletjes gedaan, zoals klaverjassen, rummicub e.d.
De kosten voor zo’n ochtend zijn € 1,- p.p.
We willen alle ouderen, ook als ze nog niet alleenstaand zijn, uitnodigen om te komen koffie
drinken op de data die staan vermeld in dit Contact.
Wij willen een stuk gezelligheid met elkaar. Ook als u zelf denkt: voor mij is het nog niet nodig,
doet u er zeker de huidige koffiedrinkers een plezier mee.
Want zo is het spreekwoord: hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
U bent van harte welkom!
De data voor de komende tijd:
15 november 2013 10.00 uur koffie ochtend op de pastorie
29 november 2013 maaltijd in het dorpshuis
13 december 2013 10.00 uur koffie ochtend op de pastorie
U kunt zich opgeven of afmelden bij:
Janet Wester
(5719382)
Tonnie Rozing
(5741684)
Gea Klercq
(5715265)
Tiny van Stralen
Riet Beers
(5714705)
Ria Boekel
(5719919)
Toos Mooij
(5710193)
U bent van harte welkom!

Dorcas Gala Diner brengt € 2.360,00 op
Ruim 60 gasten werden op woensdagavond 30 oktober door Marcel en Suzanne Bark verwelkomd
in hun Restaurant ‘de Rijd‘ in Nieuwe Niedorp. Het is dit jaar voor de zevende keer dat ze een van
hun restaurants beschikbaar stellen voor het Dorcas Gala Diner.
Het personeel werkte traditiegetrouw belangeloos mee wat een prachtig voorbeeld is van
maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Vanaf 18.30 uur was het een gezellige drukte bij binnenkomst en werden de gasten begeleid
naar het sfeervol ingerichte restaurant en de sierlijk gedekte tafels. De menukaart voorspelde een
exclusief viergangen diner, waarbij streekproducten een prominente plaats innamen.
De gerechten waren van hoog niveau en werden prachtig opgemaakt aan de gasten geserveerd.
Het plezier waarmee het personeel deze avond verzorgde droeg in hoge mate bij aan het succes.
Tussen de gangen door konden de gasten luisteren naar prachtige muziek van Gerda Govers en
Wil Luiken. Ze brachten afwisselend musicalfragmenten, operette en Nederlandstalige muziek. Ze
sloten de avond af met bekende meezingers, waarbij Wil de accordeon hanteerde.
Aan het einde van deze avond overhandigden Marcel en Suzanne Bark een bedrag van € 2.360,00
aan André Blank van Dorcas.
Dit bedrag wordt besteed aan het weeskinderen project dat door de Dorcas Ondernemersgroep
Noord-Holland Noord wordt ondersteund.
In zijn slotwoord bedankte André Blank Marcel en Suzanne Bark en hun personeel voor hun inzet
en benadrukte hij het belang voor Dorcas van dit soort initiatieven.
Adri Wijnker
Dorcas Ondernemers NHN
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Administratiekantoor

DEKKER

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

van particulie
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

Voor sierhekwerk en kennelbouw op maat
Automatische Draai/Schuifpoorten voorzien
van intercom, camera, verlichting e.d.
Tevens voor uw paardenboxen,
hondenkennels & dierenverblijven
Middenweg 598 1704 BS Heerhugowaard
072-5715927 fax 072-5721059 of 06-53716161
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KBO Heerhugowaard Noord
Secretariaat: 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

DINSDAG 12 november: 19.30 uur Weerman Jan Visser
We praten er iedere dag over, maar we weten er over het algemeen niet zoveel van.
Jan Visser weet dat wel en kan een heleboel wetenswaardige dingen over het weer vertellen.
Speciaal voor de werkende of kinderoppassende senioren organiseren we deze boeiende
lezing op een avond en wel op:
dinsdagavond 12 november in het Dorpshuis.
Vindt u het bezwaarlijk om in het donker over straat te gaan?
Vóór 5 uur een telefoontje naar onze allesdoener Wim Beers (5745923) en u wordt netjes gehaald
en gebracht.
Ook hier zijn niet-leden van harte welkom.
Toegangsprijs voor leden gratis en voor niet leden € 3,00.
Voor de koffie of thee wordt bij binnenkomst 2 Euro gevraagd.
NIEUWS OVER DE WINTERFAIR OP 23 en 24 NOVEMBER.
Spannend. Dat is het eerste wat bij me op komt als ik aan de Winterfair denk.
Want ja, wat komt er straks binnen?
Leeft het bij de mensen van de KBO?
Wie heeft wat voor ons gemaakt?
Wie gaat alvast zijn Kerstspullen nakijken of er iets voor ons bij is?
Deze vragen zullen al gauw beantwoord worden want wij willen u bij deze vragen om uw
spullen in te leveren als het even kan vóór 16 nov.
Omdat onze winterfair gehouden wordt in de boerderij van Jan en Nel van Schagen aan de
middenweg 523 graag daar brengen.
Natuurlijk mag het ook bij Wim de Boer en mij, Truus van den Berg.
Als u het niet kan brengen kunnen we het ook bij u ophalen.
LET OP! Wilt u a.u.b. uw naam er bij zetten en aangeven of u uw spullen terug wilt als het niet
verkocht wordt.
Was u van plan om voor ons iets lekkers te bakken (taart- cake- cupcakes- enz.)??
Wilt u dat dan doorgeven aan mij Truus van den Berg tel.5719852
Deze lekkernijen mag u dan brengen op 23 en/of 24 nov.
Ja dus, spannend: we wachten af…..
Nel van Schagen		
Wim de Boer		
Truus van den Berg

5711238
5713787
5719852
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Vrijdag 8 noVember

mUSiC-dinner met
CeLtiC HoriZon;
ierSe en SCHotSe foLk
3-gangenmenU 35.00 eUro
-.-.-.-.-.-.-.-

Zondag 17 noVember

bij tHe Cottage Life
tHe oLd time Stringband
ameriCana, CoUntry, roCk
en nog VeeL meer LeUke mUZiek
15.30 - 18.00 UUr, LoUnge ,
entree 7.50
-.-.-.-.-.-.-.-

Zaterdag 23 noV.

Henk and friendS
akoeStiSCHe ierSe mUZiek,
pUb. 20.30 UUr
-.-.-.-.-.-.-.-.-

Vrijdag 29 febrUari

mUSiC-dinner met CoraCLe ,
3 gangenmenU 35.00 eUro
-.-.-.-.-.-.-.-.-.

1e en 2e kerStdag

geopend Voor
kerStdiner en kerStbUffet
U kUnt aL reSerVeren
-.-.-.-.-.-.-.-

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

René Jonker

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

alle dagen open vanaf 11.00 uur
voor koffie, gebak, lunch,
diner, feest, vergadering enz
VerLaat 4
1734 jn oude niedorp
0226 - 421486
www.theirishcottage.nl
info@theirishcottage.nl
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www.jonkerhov.nl

17 december: 14.00 uur Kerstmiddag met “Maandag Wasdag”.
Nee onze Kerstmiddag wordt geen boen- en schrobpartij. Het is de naam van het gezelschap dat
ons een aangename middag gaat bezorgen en ons in de juiste
Kerstsfeer gaat brengen.
Ook dit jaar is het ons weer gelukt om de deelnameprijs op € 20,-- te houden. Hiervoor krijgt u
een sfeervolle middag met een hapje en een drankje en natuurlijk ook weer een goed verzorgde
broodmaaltijd door het barteam o.l.v. Edwin van Diepen.
Ons volgende Nieuwsblad en de Nestor verschijnen helaas pas op 11 december. Daarom zullen in
Het Contact van 20 november nadere bijzonderheden worden vermeld.
Wel kunt u zich nu al opgeven bij Richard de Vos Telefoon 5710966.
KBO voor 50 plus
Wilt u meer weten over de belangenbehartiging voor senioren?
Kijk dan op www.kbonoordholland.nl of www.uniekbo.nl
Voor 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”

Film “De Kunst van het ouder worden”
GGZ Noord-Holland-Noord organiseert samen met WonenPlus en De Pieter Raatstichting
de film “De Kunst van het ouder worden” inclusief nabespreking op 18 en 20 november
aanstaande, in Heerhugowaard.
In de film worden drie mensen in beeld gebracht die veel hebben meegemaakt. Zij vertellen
over hun leven en vooral hoe zij zich staande weten te houden en (weer) zin in hun leven
proberen te brengen. Hoe zij een nieuwe persoonlijke balans vinden in wat ze willen en wat
ze kunnen. Hoe zij hun dag structureren; hun zelfbeeld en zelfvertrouwen oppoetsen en
vasthouden, hoe zij voor zichzelf opkomen, zorgen voor relaties met vrienden, kennissen
en buren, en er een gezonde leefstijl op na houden. Het is een film over het koesteren van
de mogelijkheden en kansen die het leven biedt.
De film nodigt uit tot vragen en daar is nadien gelegenheid voor.
De film met nabespreking wordt gegeven door Zehra Gokce, Maatschappelijk werker en
Birgitte Oosterling, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige.
De film wordt vertoond op:
Maandag 18 november : WonenPlus, voorzieningscentrum
			
De Mediaan, Brandpunt 1, 1705 SK Heerhugowaard.
Woensdag 20 november: De Pieter Raatstichting, woonzorgcentrum
		
De Raatstede, Dolomiet 2, 1703 DX Heerhugowaard.
Tijdstip: 14.00 tot 16.00 uur. (inloop vanaf 13.30 uur)
U bent van harte welkom. De entree is vrij.
Voor informatie over de vertoning van de film, kunt u terecht bij :
mw. T. Lens GGZ-NHN,
t.lens@ggz-nhn.nl,
telefoonnummer 06 10 96 04 83.
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www.caferestaurantbleeker.nl • Als het om feestelijke verzorging gaat.

PRES
ENTE

ERT
:

ZATERDAG 1 FEBRUARI

POPQUIZ OVER DE JAREN 60 TOT HEDEN
OPGEVEN 3 PERSONEN PER GROEP

VRIJDAG 7 MAART

KLAVERJASTOERNOOI
OM HET KAMPIOENSCHAP VAN DE NOORD
OPGEVEN 4 PERSONEN
TEL 5711335

Mode
voor
Iedereen
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Zaterdags gesloten.

Intocht Sint Nicolaas in de Noord
Over enkele dagen als Sint Maarten net alle deuren is gepasseerd,
komt op zaterdag 16 november Sint Nicolaas met paard en wagen
De Noord weer in geparadeerd.
De Sint zal dit jaar als vanouds weer om 13.30uur vertrekken vanaf
het bruggetje bij Het Verlaat,
waarna hij via de Middenweg in galop naar de Plaetmanstraat toe
gaat (13.45-14.00).
Hier zal de Sint enkele minuten blijven staan, zodat iedereen die dat
wil , Sint de hand kan schudden.
Daarna zal hij via de Altonstraat (14.00) via de Hasselaarsweg de
middenweg op gaan.
Ook hier heeft de koetsier een kleine pauze ingelast(14.20-14.35) bij de Fam. Pronk net om de
hoek, ook hier kun je Sint de hand weer schudden, hij komt immers maar 1 keer per jaar op bezoek!
Daarna zal Sint Nicolaas zijn weg vervolgen via de Middenweg naar De Zeis (14.45- 15.00).
Hier zal de Koetsier voor de laatste keer stoppen,
en kan groot en klein bij Zwarte Piet terecht voor een hand vol moppen.
Om op tijd in het Dorpshuis ( gaat om 15.00 uur open) te arriveren zal de Koetsier door de
Doorbraak en dan via ’t Achterom, de Sint om 15.30 uur voor de zaal afzetten,
en zullen alle zwarte Pieten hopelijk onder luid gezang, de boel op stelten zetten!!!
Nadat Sint Nicolaas alle tekeningen en vragen heeft ontvangen en gehoord,
zal hij ook nog kado’s uitdelen voor de mooiste kleurplaten van de Noord!
Voor de wat oudere kinderen hadden we dit jaar een leuke puzzel bedacht,
dus degene met de leukste slagzin sleept misschien ook nog wel een prijsje in de wacht!!
Ook krijgt iedereen na al dat gezing, iets lekkers met limonade, dat gaat er dan vast wel in!
Omstreeks de klok van 16.30 uur, zal Sint Nicolaas onder luid gezang, de zaal weer verlaten, hij
moet immers te paard weer verder en het is dan al weer aardig guur.
Hierbij willen wij iedereen vragen de vlag uit te hangen voor een feestelijk onthaal,
en wensen wij jullie hierbij alvast een hele gezellige middag allemaal!!!!!
Kinderen die ook mee willen doen aan de kleurwedstrijd, maar die geen kleurplaat hebben
gekregen kunnen deze ophalen bij Dick van Schagen a/d Sterrenboschstraat 8. Daar kunnen ze
ook ingeleverd worden vóór vrijdag 15 november!
Dit feest wordt mede mogelijk gemaakt door sponsoring, hartelijk dank hiervoor!!
Tijdens de intocht zullen er foto’s gemaakt worden welke te zien zullen zijn op de volgende
website: www.heerhugowaarddenoord.nl.
De Werkgroep Jeugd.

Notulen Projectavond 31-10-2013
Tijd: 20:00
Locatie: Stichting Dorpshuis
Aanwezig:
Afgevaardigden:

Marcel van der Loos, Johan Zuurbier, Miranda Beers, Nils Olivier
Stichting Dorpshuis, Hugo Boy’s, Hugo Girls, Stichting Beddenrace,
Volkstuinenvereniging, KVS, GV4, Oranje Comité, NOC, Toneelvereniging
Togido, KVG

Afwezig met afbericht: Hans en Tina van Breugel
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1.

Opening voorzitter

Om 20:05 opent Johan Zuurbier de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Een dankwoord wordt uitgesproken aangaande de goede opkomst.
De presentielijst wordt uitgedeeld.
2.

Gerealiseerde projecten:

Cees Dekker geeft een status update over de 28, in mei geplaatste zonnepanelen.
Terugkijkend op deze 5 maanden kunnen we spreken van een positief resultaat.
Elke maand staat er een cijfermatige tabel in ’t Contact zodat we allen de beoogde besparingen in
het vizier kunnen houden.
Om het dak in de toekomst optimaal te benutten en zodoende het maximale eruit te halen zijn er
nog 28 panelen nodig die op het platte dak geplaatst kunnen worden.
De uiteindelijke besparingen zullen terugvloeien naar de vaste gebruikers van het Dorpshuis.
Namens het GV4 laat Ronald Beers weten dat er een springkussen incluis aanhanger is aangeschaft
voor collectief gebruik. Deze aankoop is mogelijk gemaakt door Het Fonds Coöperatief Dividend .
Dit fonds ondersteunt initiatieven die gericht zijn op het verbeteren van het economische, sociale
of culturele leven in de regio van Rabobank Alkmaar e.o. Daarmee willen ze de vitaliteit en kwaliteit van onze samenleving bevorderen.
Het beheer van dit springkussen en aanhangwagen ligt in handen van Edwin Redder.
Er wordt momenteel aan een “reglement”gewerkt door het GV4 zodat het voor elke vereniging c.q.
instantie duidelijk is op welke voorwaarden huren mogelijk wordt gemaakt.
Bij voltooiing van dit reglement zal dit in ’t Contact en het Zwaantje geplaatst worden.
Duidelijk is wel dat er een vergoeding gevraagd gaat worden van 50 euro om eventuele mankementen, slijtage te kunnen bekostigen.
Via Edwin Redder zijn nadere bijzonderheden op te vragen: info@bouwbedrijfredder.nl of 0653675620.
Marco Neeft, afgevaardigde van Stichting Beddenrace haakt hier handig op in om mogelijk via dit
Fonds een eventuele muziekinstallatie voor buitengebruik aan te vragen.
Aan de reactie van alle aanwezigen wordt duidelijk gemaakt dat het draagvlak voor zo’n dergelijke
installatie erg groot is. Marco zal in samenwerking met Ronald de mogelijkheden en voorwaarden
bespreken.
Piet Tesselaar , afgevaardigde van de Volkstuinenvereniging laat weten dat de beoogde rijplaten
dit jaar helaas nog niet geplaatst gaan worden. Bij navraag bleek deze oplossing kostbaarder dan
was begroot. In samenwerking met Niek Buter en Jos Danenberg wordt een alternatief van klinkers aangebracht op de daarvoor bestemde plaats.
3.

Vragenronde aanvraag 2014 met motivatie

Bij de vergadering van een jaar geleden hebben we gezamenlijk afgesproken dat de zonnepanelen van het dorpshuis prioriteit zouden hebben aangaande bijdrage uit het klusbudget. Bij de
vragenronde wordt duidelijk dat er dit jaar een aantal kostbare projecten op het verlanglijstje
staan. Deze projecten hebben allen ook een groot draagvlak wat als gevolg heeft dat we bij de
gezamenlijke aanvragen op een hoger bedrag uitkomen dan waar we in principe aanspraak op
kunnen maken.
Nils Olivier, wijkbeheerder van de Gemeente laat weten dat er eventueel nog een mogelijk is om
alsnog de beoogde zonnepanelen volgend jaar te kunnen plaatsen. Zoals iedereen weet hebben
alle wijken in Heerhugowaard op een klusbudget. In tegenstelling tot de Noord- Veenhuizen zijn
er wijkpanels die niet al hun gelden weten te besteden.
Dit heeft gevolg dat de Gemeente na inventarisatie van de klusbudget aanvragen tot de conclusie
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kan komen dat er geld “over’ is. Dit geld kan dan eventueel, wat ik bij deze wel wil benadrukken,
in projecten gestopt kan worden met een groot draagvlak.
Besloten wordt dan ook de zonnepanelen evengoed op de aanvragen lijst te plaatsen.
Hopelijk zal in het voorjaar duidelijk zijn of onze extra aanvraag gehonoreerd wordt en alsnog in
2014 kan worden overgegaan tot plaatsing van de 28 resterende panelen.
De volgende aanvragen zullen worden ingediend:
-

Stichting Beddenrace- Attributen/prijzen/organisatorische kosten
Hugo Boy’s/Hugo Girls- Geïmpregneerde tent
			
Hugo Boy’s – Horeca frituur
			
KVS – vervoer bus/ organisatorische kosten
		
GV4 – kosten band feestavond
		
WGJ – Playbackshow/Sinterklaas/ carnaval
		
Oranje Comité – organisitorische kosten
		
NOC- aanschaf boodschappenkar
		
Stichting AnnaPop – aanschaf reclameborden
Stichting Dorpshuis- Zonnepanelen

Al deze bedragen bij elkaar opgeteld maakt de totale Klusbudget aanvraag
Als we er vanuit gaan dat we dit jaar weer 9000 euro hebben te besteden
komen we uit op een extra aanvraag van:

500
2000
2000
1500
500
500
250
200
500
5000
12.950 euro
3.950 euro

In afwachting van een reactie van de Gemeente hopen we allen op een positief antwoord op ons
verzoek.
Aan diegene die nog geen motivatie heeft ingeleverd wordt verzocht dit alsnog digitaal te doen:
miranda.beers@xs4all.nl
4.

Mededelingen Dorpsraad

Voortgang BibliotheekEr zijn inmiddels verschillende gesprekken gevoerd met mensen uit het dorp (willekeurig, op afspraak, tijdens de dorpsspelen) en met de bibliotheek. Het voortbestaan van de bibliotheek staat
erg hoog op de agenda en dat vindt iedereen belangrijk. Helaas is nog altijd niet duidelijk wat er
rondom de bibliotheek en het Rondeel staat te gebeuren. De bibliotheek heeft als uitgangspunt
dat zij in de Noord een vestiging wil open houden. En, zo lang er nog geen beslissing is over eventueel andere huisvesting, blijft de vestiging in het Rondeel gewoon bestaan. De huur is niet opgezegd. Er zijn verkennende gesprekken gaande met de school over samenwerking en combinatie
van huisvesting (ofwel: de bieb naar de school). Maar of dit gaat gebeuren en hoe en wanneer, dat
is nog niet helemaal duidelijk. Onlangs zijn er gesprekken tussen school, gemeente en de bibliotheek geweest om de mogelijkheden te bespreken.
De bibliotheek wil graag eind dit jaar de Noord informeren over de stand van zaken. We hebben
afgesproken dat we dat goed kunnen combineren met de terugkoppeling over de vitaliteitscan:
behoud van de bieb is immers de belangrijkste uitkomst.
In november/ december wordt er door de Gemeente een inwonersavond georganiseerd waarvan
iedereen te zijner tijd een uitnodiging voor zullen ontvangen.
Nieuwe inwoner Heerhugowaard-Noord
De Dorpsraad is afgelopen maandag benaderd door de Gemeente over de onrust die is ontstaan
door een nieuwe bewoner in de Noord met een pedosexueel justitieel verleden. De aanwezige
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bewoners van het Noordereiland (laten) onderzoeken hoe het mogelijk is dat deze man in zo’n
kindrijke wijk kan belanden. Inmiddels zijn de directrice van school en het bestuur van Hugo Girls
en Hugo Boys op de hoogte gebracht. Dit is gebeurd middels een briefje wat op zaterdag 26 oktober rondom het voetbalveld is uitgedeeld.
Er staat een afspraak gepland tussen een aantal wijkbewoners en de wijkagent
Martin Hoefakker

Zijn telefoonnummer is: 0900-8844
Wij wachten de uitkomst van dit gesprek af.

5.

Rondvraag

Dick van Schagen, afgevaardigde van WGJ, vraagt zich af of de besparing van de zonnepanelen
ook terugvloeit via de huur van het Dorpshuis.
Cees Dekker meld dat dit alleen geld voor de vaste huurders zoals de KBO, rolstoelvereniging enz.
6.

Slot en afscheidswoord

Om 21:45 sluit Johan de vergadering en nodigt iedereen uit om nog wat na te praten onder het
genot van een drankje.

Toneelvereniging Togido
Op 16, 22 en 23 november om 20.00 uur speelt toneelvereniging
Togido uit Veenhuizen de klucht:extra hulp op de eerste hulp in
dorpshuis ´t zwaantje.
Dit komische stuk speelt zich af in de wachtruimte van een
regionaal ziekenhuisje.
Dokter Hogebaum is een oude dokter die nogal vergeetachtig en
verstrooid is. Hij gaat er mee stoppen, maar moet eerst nog even
zijn opvolger inwerken. Dan komt ene Joop van het uitzendbureau
langs voor schoonmaak - werkzaamheden. Dokter Hogebaum ziet
hem echter per ongeluk voor zijn opvolger aan, wat tot bizarre
situaties leidt. Joop denkt al snel dat hij dus ingehuurd is als dokter
en vind dat eigenlijk wel interessant en doet dan ook zijn uitstekende best.
Maar waar is de echte nieuwe dokter en wat voor bezoekers komen er verder allemaal wel niet
langs in het ziekenhuis? Zo is er Nella, die werkelijk alle kwaaltjes schijnt te hebben die er maar
bestaan en komt Rebecca eerder in het ziekenhuis om een goede partij te schaken, dan dat ze
werkelijk iets mankeert. Ook komt Roel langs met een zere duim, maar is dat de enige reden
waarvoor hij langskomt? Gelukkig kan het ziekenhuis beschikken over het kordate hoofd van de
verpleging Joke en verpleegkundige Annie, maar of die de boel nog kunnen redden?
Zoals u kunt lezen belooft het weer iets moois te worden, dus komt allen kijken op een van de
uitvoeringen.
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Hieronder leest u nog de rolverdeling:
Dokter Hoogeboom ( eerste hulp arts )
Joop Kleiduif ( uitzendkracht )
Joke ( hoofdzuster )
Annie (verpleegster )
Terpstra ( arts )
Van der Wal ( directeur )
Nella Duinoord ( een patiënt )
Roel Buikstra (een patiënt )
Rebecca Boom (ouwe vrijster )

Ben van Leeuwen
Corney Klaver
Marian Groot
Annet Kroon
John de Boer
Alex Kroon
Tanja Harlaar
Luc Neefjes
Anneke Wiegman
namens Togido, Annet Kroon

De “Blik op de weg” in De Noord …( 4 nov.)
Beste mensen,
Met storm en regen is een wandeling niet zo aantrekkelijk, maar
vanmorgen, ondanks de motregen, wilde ik het toch weer op wagen.
Om kwart voor acht loop ik de straat uit en verschillende mensen
doen de voordeur open om naar hun werk te gaan. Een groet, een
wens en ieder gaat zo zijn weg!
Op de Middenweg is het verkeer goed op gang gekomen. Misschien wel veel te druk voor zo’n dorpje langs deze weg.
De storm heeft aardig huis gehouden, want voet- en fietspaden
liggen vol met bladeren en takken. Ik denk zelfs, dat er aardig wat rommel in de sloot is gewaaid,
wat natuurlijk niet de juiste plaats is ...
Bij de Chinees ga ik rechtsaf, want vandaag wandel ik de noord-west route. De bermen zien er
hier op de Hasselaarseweg netjes uit. Sommigen, dat is mij bekend, maaien hier zelf. Zo houd je
de boel echt netjes. Door de geul, links van de weg, loopt aardig wat water. Een gevolg van de
overvloedige regenval.
Over het spoor staat de gele afvalbak en ik kan de eerste rommel kwijt, terwijl ik de aantallen getalsmatig even bijhoudt!
Dan rechtsaf de Noordscharwouderpolderweg in. Ook hier langs de kant flinke plassen! Het Apollomeer bewijst nu zijn dienst als overloop en ook de kleine stuwen in de sloten doen hun werk! In
de kassen brandt nog volop licht, bij de één aan de zijkant afgeschermd, bij de ander volop licht
naar alle kanten. De rook uit de pijpen laat zien, dat alles wel op temperatuur moet blijven.
Bij het Schoutenbosje heeft een grote boom het niet tegen de storm kunnen bolwerken. De gemeente is hier volgens mij al bezig geweest, want er liggen flinke stukken gezaagd hout.
Wandelend door het Schoutenbosje ziet het er nat en drassig uit. Ook mensen van het IVN werken
hier regelmatig aan de “houtstand”. Volgens mij om het geheel toch wat lucht te geven. Ook worden er natuurlijke hagen mee aangelegd.
Dan de Westerweg over. Ook hier is het verkeer nog niet uitgeraasd. Via “groen licht” kom ik aan de
Waarddijk en dan krijg je altijd wat meer contact met de natuur en de watervogels in het bijzonder. Aan de overkant zie ik een stel Schotse Hooglanders rustig grazen. Op het grote eiland vinden
heel veel vogels een plek om te rusten. Verder is de Waarddijk zo goed als verlaten. Een enkele
automobilist geeft me de “ruimte”. Het voordeel van een oranje gemeentejas!
Voordat ik bij de fa. Stoop de weg oversteek, leeg ik mijn plastic zak, want voorlopig is dit de laatste afvalbak. De fietsen van de busreizigers staan hier heerlijk onder dak.
Dan de weg over en daar wordt een gerepareerde grasmaaier uitgeprobeerd, voordat er een prijskaartje aan wordt gehangen!
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Op de Laanderweg is weinig verkeer. Er staan de overblijfsels van prachtige zonnebloemen, maar
nu is er weinig moois meer aan! Op de Middenweg rechtsaf voor het laatste stuk. Dan ontmoet ik
Paul. Hij heeft net het dorpshuis schoongemaakt en is nu met de bladeren en takken rondom zijn
huis bezig. We praten over de kerk, het geloof en over positief in het leven staan.
Paul gaat verder en ik ook! De koffie wacht en als ik onder de kerk doorloop, dan slaat hij elf uur.
Zo is het wel weer mooi geweest!
55 blikjes
17 drinkbakjes
20 plastic flesjes
22 pk. sigaretten
3 pk. shag
2 flessen
Met vriendelijke groet,
Gerrit van der Krol
De Ploeg 10
tel. 5726170
e-mail: der.van.krol@quicknet.nl

p.s.
Meer foto’s over De Noord vindt u op mijn ...
website: www.gerritvanderkrol.nl

Info(N)oord
Info(N)oord is het informatiepunt in Heerhugowaard De Noord van
·
Bibliotheek Kennemerwaard
·
Rabobank Alkmaar e.o. en
·
gemeente Heerhugowaard.
U kunt uw vragen of opmerkingen ook mailen naar:
denoord@bibliotheekkennemerwaard.nl
Informatie van de Rabobank Contact Punt
Medewerkers van de Rabobank zijn niet meer aanwezig op woensdag- en vrijdagmiddag.
U kunt wel een afspraak maken met de senioradviseurs mevrouw B. Blank of mevrouw M. Ramaker,
telefoon 072-5674400 voor een gesprek thuis of in het kantoor van Info(n)oord.
Voor telefonische informatie Tel. 072 - 5674400
U kunt bij Info(N)oord wel terecht voor:
·
Een random-reader
·
Betaal-enveloppen
Informatie van de Gemeente
Er is een directe telefoonlijn van Info(N)oord naar de gemeente.
Door het opnemen van de hoorn heeft u direct rechtstreeks telefonisch contact.
De Gemeentegids 2013/2014 wordt niet meer huis-aan-huis bezorgd.
De nieuwe gemeentegids 2013/2014 ligt voor u in de bibliotheek!!!
U kunt deze gids afhalen bij bibliotheek De Noord.
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Bibliotheek Kennemerwaard
november
Nederland Leest
Erik of het klein insectenboek van Godfried Bomans is het boek dat centraal staat tijdens Nederland
Leest 2013. Het boek, dat leest als een sprookje, vertelt het verhaal van Erik Pinksterblom die
op een nacht het schilderij Wollewei boven zijn bed in stapt en in de wereld van de insecten
terechtkomt. Daar merkt hij dat het verschil tussen insecten en mensen niet zo groot is. Door de
belevenissen van Erik leren we de mens kennen, en diens eigenschappen van bekrompenheid
en hang naar materialisme. Erik of het klein insectenboek wordt tijdens de campagneperiode van
vrijdag 1 t/m zaterdag 30 november door Bibliotheek Kennemerwaard gratis aan (nieuwe) leden
gegeven (zolang de voorraad strekt).
Putin’s Kiss
Amnesty International en Bibliotheek Kennemerwaard organiseren samen op woensdag
13 november de vertoning van de film Putin’s Kiss in de bibliotheek in Heerhugowaard
Centrum.
Putin’s Kiss
De film Putin`s Kiss laat de 19 jarige Masha zien die woordvoerdster is van de patriottische
jeugdbeweging Nashi. Als zij gaat twijfelen aan Poetin`s beleid blijkt dit nog niet zo eenvoudig. De
documentaire geeft tevens een beeld van het grimmige Russische politieke klimaat.
In Westerse ogen mag Ruslands premier Vladimir Putin een ondemocratische tiran zijn, voor veel
Russen belichaamt hij juist de sterke, charismatische vaderfiguur. Een hele nieuwe generatie heeft
zich verenigd in de patriottistische jeugdbeweging Nashi, die Rusland van haar ‘vijanden’ wil ontdoen.
Wie dat zijn, laat zich raden: iedereen die zich níet achter Putin en president Medvedev schaart.
De intelligente negentienjarige Marsha is woordvoerdster voor Nashi. Ooit zoende zij Putin op
zijn wang en sindsdien steekt ze haar adoratie voor de ‘Napoleon van het Kremlin’ niet onder
stoelen of banken. Totdat ze in contact komt met leden van de liberale oppositie. Een van hen is
de kritische blogger Oleg Kashin, die een vergelijking maakt tussen Nashi en de Hitlerjugend. Hij
verdenkt sommige leden zelfs van terroristische acties tegen andersdenkenden. Marsha belandt
in een moreel schemergebied: hoeveel speelruimte biedt Nashi haar eigenlijk voor haar eigen
mening? Of moet ze zich volledig onderwerpen aan de ‘partij’? Wat volgt, is een coming of agedocumentaire die tevens een beeld geeft van het grimmige Russische politieke klimaat. Open
debatten schitteren door afwezigheid, en géén partij kiezen blijkt simpelweg geen optie. Marsha’s
kus verandert langzaam in een gebalde vuist.
Na afloop is er volop gelegenheid om van gedachten te wisselen over o.a. vrijheid van meningsuiting.
U bent van harte welkom op woensdag 13 november in de bibliotheek in Heerhugowaard Centrum
(Parelhof 1A). Toegang is gratis. De vertoning van de film start om 19.30 uur.
Woensdag 20 november
Voorlezen aan peuters
Vertelprogramma met een verhaaltje en een liedje voor kinderen van twee tot vier jaar.
De toegang is gratis.
Tijd
9.15 uur en om 10.15 uur
Tablet Café
Bent u ook zo enthousiast over de tablet/iPad? Of vindt u het nog lastig?
Misschien overweegt u om er één aan te schaffen? Kom dan het Tablet Café inloopmiddagen. Hier
kunt u vragen stellen, kennis delen en ervaringen uitwisselen.
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Medewerkers van Bibliotheek Kennemerwaard zijn aanwezig om u te helpen bij vragen. Het is
handig om uw eigen tablet mee te nemen. Heeft u nog geen tablet? Dan zijn er voldoende tablets
aanwezig om ervaringen op te kunnen doen. Toegang is gratis.
Bibliotheek Heerhugowaard Centrum
Datum dinsdag 19 november
Tijd
14.00 – 16.00 uur
Woensdag 6, 13 en 20 november
Driedelige lezing, De bloeitijd van de Nederlandse cartografie
Door B. Smit
Maak kennis met de oud Nederlandse cartografie. De 16e en 17e eeuwse Nederlandse
cartografie wordt wereldwijd beschouwd als onovertroffen. Met zeer beperkte middelen werd
Nederland, als eerste land ter wereld, met behulp van driehoeksmetingen, in kaart gebracht.
Mede door ontginningen werden wij genoodzaakt tot inpolderingen en tot het in gang zetten van
het werk voor de vele droogmakerijen. In de ontwikkeling van het landschap in het westen van
Nederland is Nederland uniek en aan de hand van diverse kaarten is te zien hoe groot de invloed
van de Nederlanders is geweest op de vorming daarvan.
Serie in samenwerking met de Volksuniversiteit Alkmaar en Platform Erfgoed Heerhugowaard.
Bibliotheek Heerhugowaard Centrum
Tijd
10.00 - 12.00 uur
Toegang € 25,Zaterdag 9 november
Voorstelling Kleine ezel leest voor
Door Theater Terra
Spelenderwijs leest de acteur met een pop boeken voor waarbij het net lijkt of Kleine ezel zijn
eigen verhaal vertelt.
Bibliotheek Heerhugowaard Centrum
Tijd
14.00 uur
Toegang € 2,50 p.p.
Woensdag 13 november
Voorlezen aan dreumesen
Vertelprogramma met een verhaaltje en een liedje voor kinderen van één en twee jaar.
Bibliotheek Heerhugowaard Centrum
Tijd
9.15 – 10.00 uur
Toegang gratis
Woensdag 13 november
Putin`s Kiss
De film Putin’s Kiss laat de 19 jarige Masha zien die woordvoerster is van de patriottische
jeugdbeweging Nashi. Als zij gaat twijfelen aan Poetin’s beleid blijkt dit nog niet zo eenvoudig.
De documentaire geeft een beeld van het grimmige Russische politieke klimaat. Na afloop volgt
een discussie over de vrijheid van meningsuiting. Georganiseerd in samenwerking met Amnesty
International Heerhugowaard
Bibliotheek Heerhugowaard Centrum
Tijd
19.30 - 22.00 uur
Toegang gratis
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Vanaf half november
Wie wint in 2013 de Trinitas boekomslagwedstrijd?
Expositie leerlingen Trinitascollege
Ter gelegenheid van Nederland Leest 2013 hebben leerlingen van 5 vwo van het Trinitas College,
locatie Han Fortmann, een boekomslag ontworpen voor de roman Erik, of het klein insectenboek
van Godfried Bomans. De omslagen worden geëxposeerd in de bibliotheek.
In december wordt in de bibliotheek bekend gemaakt welke leerlingen en welke ontwerpen een
prijs hebben gewonnen.
Bibliotheek Heerhugowaard Centrum
Toegang gratis
Overzicht Inloopspreekuren
Inloopmiddag Letselschade- advocaat van Schenkeveld Advocaten
Woensdag 13 november, 16.00 – 18.00 uur
Bibliotheek Heerhugowaard Centrum
Inloopmiddag Klassieke Homeopathie – Homeopaat Alkmaar
Maandag 20 november, 19.00 – 20.00 uur
Bibliotheek Heerhugowaard Centrum
Inloopmiddag Actus Notarissen
Donderdag 21 november, 14.00 – 16.00 uur
Bibliotheek Heerhugowaard Centrum
Reserveren voor activiteiten
Om teleurstelling te voorkomen raden wij u aan om activiteiten van te voren te reserveren.
Aanmelden voor de diverse activiteiten kan telefonisch of per mail of via de website.
Kijk voor de adressen en telefoonnummers op: www.bibliotheekkennemerwaard.nl
NIEUWE MATERIALEN
Volwassenafdeling
Carlsson, Chr.
Kelly, C
Rosnay, T. d.

ROMANS
De jongen die terug keerde
Speciaal voor jou
Onvoltooid verhaal

Jeugdafdeling
Coolwijk, M.v.

LEESBOEKEN T/M 9 JAAR	NIVEAU
Het geheime recept
A

Spannend
Algemeen
Algemeen

LEESBOEKEN VANAF 9 JAAR
THEMA
Oomen, F
Hoe overleef ik de Brugklas?
school
Stilton, T
Een geheimzinnige liefdesbrief.9
school
Stilton, T
Wie verstopt zich op Topford.8
school
		
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
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Telefoon: 072-5712004
www.bibliotheekkennemerwaard.nl ook voor verlengingen
e-mail: denoord@bibliotheekkennemerwaard.nl
Telefonisch verlengen: 072-5712004
OPENINGSTIJDEN
LOCATIE BIBLIOTHEEK HEERHUGOWAARD PARELHOF 1A
maandag
10.00-20.00 uur
dinsdag
13.00-17.00 uur
woensdag
10.00-20.00 uur
donderdag
13.00-17.00 uur
vrijdag
10.00-20.00 uur
zaterdag
10.00-16.00 uur
Telefoon: 072- 5764800 of 5764805
www.bibliotheekkennemerwaard.nl ook voor verlengingen
		

Nieuws van hugo girls
We zijn begonnen in de zaal. Er zijn nog wel steeds heel veel wijzigingen dus hou goed de website in de gaten. En het kan ook zo
maar gebeuren dat de thuiswedstrijden in de Waardergolf of Deimoshal gespeeld moeten worden en de recreantenwedstrijden
kunnen om 20.00 uur beginnen. Mocht je twijfelen aan een plaats
en/of tijd vraag dan even aan Ingrid of het klopt en ga niet zelf
wijzigen!
Annie is begonnen met het opleiden van nieuwe jeugdscheidsrechters. Ze hebben de eerste cursusavond erop zitten en krijgen
er nog één. Zaterdag 16 november gaan ze voor het eerst een echte wedstrijd fluiten. Succes meiden!
Iedereen weer heel veel succes in de zaal.
Hoofdsponsors
Transportbedrijf Piet Oudeman
Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg
Jeugdsponsor
Kalanchoëkwekerij Slijkerman
Onze jarigen
Iza Drenth
12 nov
Marlou Oudeman 13 nov
Jolijn Brouwer
14 nov
Isa Groot		
16 nov
Roos Groot
21 nov
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Het bestuur

Handbalster van de week
Suzanne Hooiveld

Zondag 10 november om 12.00 uur
bij de wedstrijd :
Hugo Girls – Con Zelo
Vrijdagavond 25 oktober, herfstkeezen in het Rondeel.
Nel had de hele tuin aangeharkt en meegenomen naar het Rondeel.
De bar lag vol met bladeren, kastanjes en andere herfsttaferelen. Het zag er erg gezellig uit.
We hadden 5 tafels, dus het was erg gezellig.
Er werd fanatiek gespeeld, maar ook veel gelachen!!!
Rond 11 uur waren en 4 partijtjes gespeeld, en volgde de uitslag.
Onder het genot van een hapje en een borreltje, werd de volgende uitslag bekend gemaakt.
De poedelprijs was voor Ria Mooy en Ingrid Commandeur.
Een gedeelde tweede prijs; Gerard Stoop en Tanja Hof en de eerste prijs was voor Nel Smit, zij won
een mooie herfsttaart.
Daarna volgde nog een loterij, er werden veel lootjes verkocht.
En sommigen gingen met leuke prijzen naar huis.
Wij hebben weer genoten, als je zin heb doe de volgende keer eens mee..
Vrijdagavond 13 december hebben we kerstkeezen, misschien tot dan…
Jella, Nel en Irma
Schoonmaken Rondeel
De volgende teams van Hugo Girls zijn aan de beurt om het Rondeel schoon te maken.
18/11 - 21/11 Dames 3
16/12 -18/12 Recreanten 1
De sleutel is bij P. Jaspers , Rozenhoutstraat 4, tel: 072 5711729
3 november 2013 Hugo Girls 1 - VVW 2
VVW 2 kwam vandaag bij Hugo Girls op bezoek.
Eerder werd er al tegen elkaar gespeeld.
We wisten dat VVW een snelle, felle ploeg is en moesten vanaf het begin aan de slag.
Toch troefde VVW in de beginfase Hugo Girls af met snelle aanvallen 1-3.
Hugo Girls sloot aan tot 4-5, maar was slordig en VVW maakte goed gebruik van de ruimtes.
Met 5 treffers achter elkaar sloeg VVW een flink gat.
Tot de rust liep Hugo Girls achter de feiten aan, 6-14.
Door een wijziging in de verdediging kwam VVW er vlak na rust moeilijker doorheen.
35

Hugo Girls scoorden een aantal fraaie treffers, maar ook VVW bleef het doel vinden.
Onze keepster liep tegen een 2 min. straf aan en daar kon VVW van profiteren.
Hugo Girls bleef strijden en gaf niet op. In de eindfase van de wedstrijd waren zij het die 6 keer
achter elkaar scoorden. De achterstand was al te groot en kon niet meer worden goedgemaakt.
VVW nam de punten mee naar huis. Eindstand 19-25.
UITSLAGEN HUGO GIRLS
27 oktober-1 november
Meteoor 1		
–
Hugo Girls 1		
18-21
Hugo Girls 2		
–
Westfriesland/SEW 4
16-14
SportingS/SSV 2		
–
Hugo Girls 3		
2-16
Hugo Girls 4		
–
D.E.S. 1			
24-20
Geel Zwart A1		
–
Hugo Girls A1		
8-13
KSV B2			
–
Hugo Girls B1		
6-28
Eerste wedstrijd weer binnen. Super, goed begin!!
Hugo Girls B2		
–
‘t Fortuin/VVW B2 7-15
Zwaluwen ‘30 C1		
–
Hugo Girls C1		
9-11
Tonegido C2		
–
Hugo Girls C2		
14-18
Victoria O D2		
–
Hugo Girls D1		
4-10
Hugo Girls D2		
–
Vrone D2		
8-10
Hugo Girls D3		
–
C.S.V. Handbal D2 6-9
Ze hebben goed gespeeld en gekeept. Stonden een heel tijd voor, maar CSV zetten toch weer een paar
doelpunten meer.
Excelsior ‘53 E2		
–
Hugo Girls E1		
5-15
Hugo Girls E2		
–
J.H.C. E1			
1-14
De meiden hebben hun best gedaan maar de tegenstanders waren veel sterker. Mooi doelpunt van
Patricia.
Hugo Girls F1		
–
S.C. Dynamo F1		
3-5
Victoria O F2		
–
Hugo Girls F2		
1-3
2 november-8 november
Hugo Girls R2		
–
Andijk R2		
4-5
Hugo Girls 1		
–
‘t Fortuin/VVW 2		
19-24
Kleine Sluis 2		
–
Hugo Girls 2		
13-24
Hugo Girls 3		
–
H.C.V. ‘90 2		
16-16
Hugo Girls A1		
–
J.H.C. A1			
16-21
Hugo Girls B1		
–
Geel Zwart B1		
19-14
Leuke wedstrijd weer gezien!
Excelsior B2		
–
Hugo Girls B2		
7-25
Hugo Girls C1		
–
Niedorp C2		
15-6
Hugo Girls C2		
–
H.V.S. C1			
21-13
Hugo Girls D1		
–
Lacom ‘91 D1		
16-8
Schagen D2		
–
Hugo Girls D2		
12-11
Schagen D1		
–
Hugo Girls D3		
15-4
Allemaal goed gespeeld. Schagen was te sterk en grote meiden.
Hugo Girls E1		
–
Con Zelo E1		
6-7
Schagen E1		
–
Hugo Girls E2		
21-0
Schagen was veel te sterk voor onze meiden. Ondanks dat gingen ze er wel helemaal voor, dat is karakter!!!
St. George F1		
–
Hugo Girls F1		
3-8
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PROGRAMMA ZATERDAG 09 NOVEMBER T/M VRIJDAG 15 NOVEMBER (ZAAL)			
	AANW./
TEAM	DATUM	 WEDSTRIJD	
PLAATS	AANVANG	VERTREK	RES.SH.
DAMES 1 10-nov HG-Con Zelo DS2
Noorderend
12:00
11.00
-----DAMES 2 9-nov
HG-Kleine Sluis 2
Noorderend
19.00
18.30
-----DAMES 3 10-nov D.T.S. ‘48 DS2-HG
de Sluis
14:15
13.15
-----DAMES 4 10-nov Schagen 2 - HG
Schagen
11.00
10.15
-----A1
10-nov Vrone DA1-HG
De Oostwal
13:15
12.30
-----B1
10-nov Con Zelo DB1-HG
Harenkarspelhal 11:50
11.00
-----B2
10-nov Victoria O DB1-HG
De Stap
11:40
11.00
-----C1
10-nov St. George DC1-HG
Koggenhal
14:40
12.45
-----C2
10-nov Kleine Sluis DC2-HG
De Veerburg
11:30
10.30
-----D1
9-nov
HG-DSS D1
Noorderend
13:45
13.15
-----D2
9-nov
HG-Zwaluwen K D1
Noorderend
13:00
12.30
-----D3
9-nov
HG-DSS D2
Noorderend
11:30
11.00
-----E1
10-nov Alpha Tours/Valken E1-HG De Banne
12:00
11.00
RES.SH.
E2
9-nov
HG-D.S.O. E2
Noorderend
12:15
11.45
-----F1
9-nov
KSV F1-HG
Waardergolf
12:00
11.15
-----F2
10-nov Berdos F1-HG
De Europahal
10:45
09.45
-----RECR. 1 13-nov Petten DR1-HG
Molentocht
20:00
19.00
-----RECR. 2 13-nov HG-Westfriezen DR3
Waardergolf
20:00
19.15			
				
WIJZIGING: Zat 9 nov: Dames 2-Kleine Sluis 2 (ingelast)
Zon 10 nov: Berdos F1 - F2 om 10.45 uur (ipv 10.00 uur)
Zon 10 nov: Schagen 2 - Dames 4 (ingelast)
Woe 13 nov: Recreanten 2 - Westfriezen om 20.00 uur (ipv 19.00 uur)
PROGRAMMA ZATERDAG 16 NOVEMBER T/M VRIJDAG 22 NOVEMBER (ZAAL) 			
		
	AANW./		
TEAM	DATUM	 WEDSTRIJD	
PLAATS	AANVANG	VERTREK	RES.SH.
DAMES 1 16-nov J.H.C. DS1-HG
Sport aan Zee 19:30
18.15
-----DAMES 2 16-nov HG-Zwaluwen ‘30 DS2
Noorderend
19:00
18.30
-----DAMES 3 17-nov HG-H.V. Blokker DS2
Noorderend
12:05
11.30
-----DAMES 4 17-nov HG - Kleine Sluis 1
Noorderend
14.30
14.00
-----A1
17-nov HG-Graftdijk DA1
Noorderend
13:15
12.45
-----B1
17-nov HG-Vrone DB1
Noorderend
11:00
10.30
RES.SH.
B2
17-nov HG-Meteoor DB1
Noorderend
10:00
09.30
-----C1
17-nov HG-Westfriesland/SEW DC3 Deimoshal
18.00
17.30
-----C2
VRIJ
		
D1
17-nov Geel Zwart D1-HG
De Multitreffer 15:10
14.15
-----D2
16-nov Kleine Sluis D2-HG
De Veerburg
16:15
15.15
-----D3
16-nov KSV D2-HG
Waardergolf
11:45
11.00
-----E1
16-nov HG-Tonegido E1
Noorderend
10:00
09.30
-----E2
16-nov Hollandia T E1-HG
Harenkarspelhal 10:00
09.30
-----F1
16-nov HG-Tornado F1
Noorderend
9:15
08.45
-----F2
16-nov HG-St. George F2
Noorderend
10:45
10.15
RES.SH.
RECR. 1 19-nov HG-C.S.V. Handbal DR2
Noorderend
21:00
20.30		
RECR. 2 20-nov Excelsior ‘53 DR2-HG
De Kloet
21:00
20.00
RES.SH.
							
WIJZIGING: Zon 17 nov: Dames 4-Kleine Sluis 1 (ingelast)					
Zat 16 nov: C1-SEW om 18.00 uur in Deimoshal (ipv zondag om 9.00 uur)		
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PROGRAMMA ZATERDAG 23 NOVEMBER T/M VRIJDAG 29 NOVEMBER (ZAAL) 			
	AANW./
TEAM	DATUM	 WEDSTRIJD	
PLAATS	AANVANG	VERTREK	RES.SH.
DAMES 1 24-nov HG - Andijk DS1
Waardergolf
16:45
15.45
-----DAMES 2 23-nov KSV DS4 - HG
Waardergolf
19:10
18.30
-----DAMES 3
VRIJ
DAMES 4 24-nov Lacom ‘91 DS2 - HG
Geestmerambacht 14:05
13.15
-----A1
24-nov Hollandia T DA1 - HG
Harenkarspelhal 10:45
10.00
-----B1
24-nov HG - Tornado DB1
Noorderend
10:05
09.30
-----B2
24-nov Spartanen DB1 - HG
Westfrieslandhal 14:30
13.30
-----C1
24-nov S.S.V. DC1 - HG
De Mijse
11:00
10.00
-----C2
24-nov D.S.O. DC2 - HG
De Slenk
10:35
09.30
-----D1
23-nov HG - Z.A.P. D1
Noorderend
13:15
12.45
-----D2
24-nov D.S.O. D3 -HG
De Slenk
12:35
11.30
-----D3
23-nov Hugo Girls D3 -Victoria O D3 Noorderend
12:30
12.00
-----E1
23-nov Westfriezen E1 - HG
Sporthal Zwaag 13:00
12.30
-----E2
23-nov HG - Geel Zwart E1
Noorderend
11:45
11.15
-----F1
24-nov Vrone F2 - HG
De Oostwal
10:10
09.15
-----F2
23-nov HG - Vido F1
Noorderend
11:00
10.30
-----RECR. 1 28-nov D.E.S. DR2 - HG
Harenkarspelhal 19:00
18.15
-----RECR. 2 26-nov HG - Hauwert DR2
Noorderend
20:00
19.30
-----						
WIJZIGING: Zat 23 nov: HVS - Dames 3 (vervallen)				
PROGRAMMA ZATERDAG 30 NOVEMBER T/M VRIJDAG 06 DECEMBER (ZAAL) 			
	AANW./
TEAM	DATUM	 WEDSTRIJD	
PLAATS	AANVANG	VERTREK	RES.SH.
DAMES 1
VRIJ
DAMES 2 30-nov SEW 4- HG
Westfrieslandhal 19.00
18.00
RES.SH.
DAMES 3
VRIJ
DAMES 4
VRIJ
A1
VRIJ
B1
VRIJ
B2
VRIJ
C1
VRIJ
C2
VRIJ
D1
VRIJ
D2
VRIJ
D3
VRIJ
E1
VRIJ
E2
VRIJ
F1
VRIJ
F2
VRIJ
RECR. 1
VRIJ
RECR. 2
						
WIJZIGING: Zat 30 nov: SEW - Dames 2 (ingelast)				
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PROGRAMMA ZATERDAG 07 DECEMBER T/M VRIJDAG 13 DECEMBER (ZAAL)			
	AANW./
TEAM	DATUM	 WEDSTRIJD	
PLAATS	AANVANG	VERTREK	RES.SH.
DAMES 1 8-dec
Spartanen DS1 - HG
Westfrieslandhal 13:30
12.00
-----DAMES 2 7-dec
HG - Lacom ‘91 DS3
Noorderend
19:30
19.00
-----DAMES 3 8-dec
Tornado DS4 - HG
Waardergolf
11:00
10.15
-----DAMES 4 8-dec
HG - Vrone DS1
Noorderend
11:00
10.30
-----A1
8-dec
Victoria O DA1 - HG
De Stap
13:55
13.00
-----B1
8-dec
S.C. Dynamo DB1 - HG
De Mijse
12:00
11.00
-----B2
7-dec
HG - Zwaluwen ‘30 DB1
Noorderend
18.30
18.00
-----C1
7-dec
Victoria O DC1 - HG
De Stap
14:20
13.30
-----C2
7-dec
J.H.C. DC2 - HG
Sport aan Zee 11:30
10.30
-----D1
8-dec
D.S.O. D1 - HG
De Slenk
11:30
10.30
-----D2
7-dec
HG - Hollandia T D1
Noorderend
13:45
13.15
-----D3
7-dec
HG - Tornado D3
Noorderend
13:00
12.30
-----E1
7-dec
HG - Victoria O E1
Noorderend
11:30
11.00
-----E2
7-dec
HG - D.E.S. E1
Noorderend
12:15
11.45
-----F1
7-dec
HG - Victoria O F1
Noorderend
10:45
10.15
-----F2
7-dec
DSS F2 - HG
De Waterakkers 13:30
12.30
-----RECR. 1 10-dec HG - Niedorp DR1
Noorderend
20:00
19.30
-----RECR. 2 9-dec
Vido DR2 - HG
Beukenkamp
20:00
19.30
-----PROGRAMMA ZATERDAG 14 DECEMBER T/M VRIJDAG 20 DECEMBER (ZAAL) 			
	AANW./
TEAM	DATUM	 WEDSTRIJD	
PLAATS	AANVANG	VERTREK	RES.SH.
DAMES 1 15-dec HG - Berdos DS2
Noorderend
12:05
11.00
-----DAMES 2 14-dec C.S.V. Handbal DS3 - HG De Bloemen
19:00
18.00
-----DAMES 3 15-dec HG - S.V. Beemster DS1
Noorderend
14:30
14.00
-----DAMES 4
-----A1
15-dec HG - Westfriezen DA1
Noorderend
13:15
12.45
-----B1
-----B2
15-dec Andijk DB1 - HG
De Klamp
12:40
11.45
-----C1
15-dec HG - ‘t Fortuin/VVW DC3 Noorderend
11:00
10.30
-----C2
15-dec HG - Dirkshorn DC1
Noorderend
10:00
09.30
-----D1
14-dec HG - KSV D1
Noorderend
13:45
13.15
-----D2
14-dec Lacom ‘91 D2 - HG
Geestmerambacht 16:15
15.30
-----D3
15-dec Vrone D4 - HG
De Oostwal
10:30
09.30
-----E1
14-dec Spartanen E1 - HG
Westfrieslandhal 13:30
12.30
-----E2
14-dec KSV E3 - HG
Waardergolf
10:45
10.00
-----F1
14-dec V.Z.V. F2 - HG
t Zijveld
10:45
10.00
RES.SH.
F2
14-dec HG - H.V. Blokker F2
Noorderend
13:00
12.30
-----RECR. 1 16-dec Kleine Sluis DR1 - HG
De Multitreffer 20:00
19.00
-----RECR. 2 17-dec HG - Westfriesland/SEW DR1 Noorderend
21:00
20.30
-----ZAALDIENSTEN ‘T NOORDEREND				CONTROLE
9-nov
11.15-13.15
ouders jeugd + Pascalle Beers
13.15-14.30
ouders jeugd + Femke Hooiveld
		
10-nov
11.45-13.15
Sandra Gouverneur + Maartje Deken

Linda Rezelman
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16-nov 						CONTROLE
08.45-10.15
ouders jeugd + Zoë Zuurbier
10.15-11.30
ouders jeugd + Lois Bleeker
		
17-nov
09.45-11.30
Mandy Loos + Marijke Dekker		
Irma Entius
11.30-13.45
Nienke van de Burg + Lisa Appel
13.45-15.45
Anniek Dekker + Marije Kamp
		
23-nov
10.45-12.30
ouders jeugd + Mandy Plak
12.30-14.00
ouders jeugd + Devi Bakkum
		
24-nov		
Waardergolf
16.30-18.00
Ellen Kunst + Judith de Mees
		
7-dec
10.15-12.30
ouders jeugd + Merel van der Loos
12.30-14.30
ouders jeugd + Alicia Koch
		
7-dec
17.45-19.00
Isa Groot + Britt Stoop
		
8-dec
10.45-12.15
Denise van Kleef + Jolinda Zuurbier		
Liane Borst
		
14-dec
12.45-14.30
ouders jeugd + Renée Peerdeman
		
15-dec
09.45-11.15
Yvon Rendering + Laura Rendering		
Ingrid Commandeur
11.15-13.30
Mariska Ursem + Elga Zonneveld
13.30-15.45
Carola Wijnker + Carina Borst
TEAM
DAMES 1
DAMES 2
D1
D2
D3
E2
RECR. 2
DAMES 2
DAMES 3
DAMES 4
A1
B1
B2
C1
E1
F1
F2
RECR. 1
DAMES 1
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DATUM
10-nov
9-nov
9-nov
9-nov
9-nov
9-nov
13-nov
16-nov
17-nov
17-nov
17-nov
17-nov
17-nov
17-nov
16-nov
16-nov
16-nov
19-nov
24-nov

WEDSTRIJD
HG-Con Zelo DS2
HG-Kleine Sluis 2
HG-DSS D1
HG-Zwaluwen K D1
HG-DSS D2
HG-D.S.O. E2
HG-Westfriezen DR3
HG-Zwaluwen ‘30 DS2
HG-H.V. Blokker DS2
HG - Kleine Sluis 1
HG-Graftdijk DA1
HG-Vrone DB1
HG-Meteoor DB1
HG-Westfriesland/SEW DC3
HG-Tonegido E1
HG-Tornado F1
HG-St. George F2
HG-C.S.V. Handbal DR2
HG - Andijk DS1

AANVANG
12:00
19.00
13:45
13:00
11:30
12:15
20.00
19:00
12:05
14.30
13:15
11:00
10:00
18:00
10:00
9:15
10:45
21:00
16:45

SCHEIDRECHTER	
bond
Noorderend
Joyce Heij
Noorderend
Malissa de Groot-Jet vd Berg Noorderend
Kelly Zuurbier-Lois Dekker Noorderend
Astrid Snel
Noorderend
recreanten 1
Noorderend
Karin Oudeman
Waardergolf
Joyce Heij
Noorderend
Monique Oudeman
Noorderend
?
Noorderend
Karin Oudeman
Noorderend
Nel Borst
Noorderend
Astrid Snel
Noorderend
?
Deimoshal
cursus
Noorderend
cursus
Noorderend
cursus
Noorderend
Annie Groenland
Noorderend
bond
Waardergolf

Activiteitenkalender
Mini handbalmiddagen
13-11
19-02
19-03
16-04
We zijn toch wel weer blij, dat we naar binnen zijn gegaan. Het is echt herfst geworden.
We hopen dat het weer lukt, er zijn net 2 wedstrijden gespeeld.
En de trainingen zijn na de herfstvakantie ook weer van start gegaan.
Wij hebben nog wel een leuk nieuwtje te delen met iedereen.
Wij hebben nog een anonieme gift gekregen, voor het kopen van nieuwe ballen voor de jeugd.
Heel hartelijke dank hiervoor, wij vonden dit toch wel even een kippenvelmoment….dat dit in
deze tijd nog mag gebeuren.
Super leuk!!!
Als het goed is, hebben alle jeugdteams een net gekregen met wat nieuwe ballen erin.
En misschien nog een leuke tip voor de decembermaand, een handbalbal!!!
Iedereen veel handbalplezier in de zaal,
Namens de jeugdcommissie, Irma Entius
Ik ben rowena van E1 en was deze week handbalster van de week .Ik vond erg leuk dat ik met
dames1 mocht warm lopen en de wedstrijd mocht beginnen .Het was jammer dat ze hadden
verloren .maar het was even goed een mooie wedstrijd.
groetjes van rowena
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Maandag Sporthal:				
18.00-19.00 E1, E2, en D3 Britt en Sanne		
				
Dinsdag Sporthal:				
17.00-17.45 D1, D2, en D3 Anita en Britt		
17.45-18.45 C2, C1, en B2 Anita en Britt		
18.45-20.15 B1 en A1
Anita en Henk		
19.30-21.00 Dames
Henk
				
Woensdag Gymzaal:				
16.30-17.30 C2 en D1
Britt en Jolijn
17.30-18.15 E2
Marit en Nikee
18.15-19.00 E1
Marit en Nikee

Donderdag Gymzaal:
16.30-17.15 F2
17.15-18.00 F1
18.00-18.45 D2
18.45-19.30 B1
19.15-20.00 A1
20.00-21.15 Dames

Bo en Nikki
Bo en Nikki
Britt
Anita
Anita
Henk

Vrijdag Sporthal:
18.00-19.00 B2 en C1

John Zeeuw

Tennisvereniging ‘t Noord End

�����������������������������

Op 30 oktober zijn tijdens de algemene ledenvergadering van
onze vereniging ondermeer de volgende besluiten genomen:
• Als er zich voldoende leden bij het bestuur aanmelden
(bestuur@tvnoordend.nl) voor een AED-cursus zullen we zo’n
apparaat aanschaffen in de hoop dit nooit nodig te hebben. We
doen deze investering toch omdat de overlevingskansen in geval van een hartfalen op ons park aanmerkelijk toenemen.
• We willen blijven investeren in onze jeugdleden maar verlangen
daarvoor dan wel een serieuze inzet voor terug. Alle jeugdleden
en hun ouders zullen daarover nog uitgebreid worden geïnformeerd. We hopen daarmee op
voldoende nieuwe instroom in de leeftijd van groep 1 van de Naamloos-22
basisschool.
1
27-08-2010 10:52:54
• Een teruglopend aantal leden, en de wil om meer te gaan investeren in de begeleiding van onze
jeugdleden, noodzaken tot een kleine verhoging van de contributie.
Een uitgebreid verslag van deze vergadering zal worden gepubliceerd op onze website, onze
leden zullen daarover per email worden geïnformeerd.
We hebben helaas afscheid moeten nemen van Ellen Danenberg als bestuurslid, zij kan gelukkig
nog wel blijven tennissen.
Afgelopen week is de grote schoonmaak gedaan van onze kantine. Er kan nog worden getennist, zolang de netten nog niet zijn weggehaald. Daarna kan ieder overgaan naar een wintersport schema.
Het bestuur heeft van de vergadering de instemming gekregen om met een externe adviseur,
en enkele daarvoor nog te benaderen leden, een project te starten om deze winter te onderzoeken op welke wijze kan worden voorzien in de bestuursvacatures. We hebben de verwachting dat
daarvoor dan bij de voorjaarsvergadering in 2014 voorstellen kunnen worden gedaan.
Het bestuur
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Hugo Boys seizoen 2013-2014
Van de bestuurstafel
Tijdens de laatste regio-vergadering van de KNVB is aangegeven
dat de invoer van het digitaal wedstrijdformulier bij de jeugd , door
veel hinder (o.a. de verbinding met het KNVB netwerk), voorlopig
is uitgesteld.
Zoals het er nu voorstaat zal na de winterstop, de passencontrole bij
alle seniorenteams worden ingevoerd.
Dit betekent dat de passen voor de wedstrijd op het veld gecontroleerd dienen te worden. Ook bij wissels tijdens de wedstrijd zal dit
gaan plaatsvinden, althans dat is het voornemen van de KNVB. Dit
zullen we nog binnen het bestuur verder gaan uitwerken.
Er zijn nog een aantal leden, zowel bij de jeugd als bij de senioren, die het formulier voor de ledenadministratie nog steeds niet hebben ingevuld. Hierdoor kan de penningmeester de contributie
niet incasseren. Deze leden zijn inmiddels allemaal persoonlijk benaderd met het dringende verzoek dit op zeer korte termijn in orde te maken. Met de jeugd- en seniorencommissie zijn afspraken gemaakt dat, bij het niet inleveren voor de deadline, er vervolgens niet meer gevoetbald zal
worden.
De afgelopen weken is er, achter de schermen, hard gewerkt aan een nieuwe website voor Hugo
Boys. Robbert Jongkind van het bedrijf JK Webdesign heeft ons daarbij geholpen. Robbert is
woonachtig in de Noord (op het Noordereiland) en heeft er, samen met onze secretaris Ronald
Hand, vele uren in gestoken. Ze zijn nu bezig met een planning voor o.a. lancering van de site en
promotie van het bedrijf JK Webdesign als sponsor bij Hugo Boys. Binnenkort daarover meer.
Op vrijdag 29 november a.s. zullen een aantal van onze leden (Wouter Ursem en Chris Dekker)
weer een quizavond verzorgen in het Dorpshuis. Aanvang is 20.00 uur. Alle leden van Hugo Boys
zijn welkom. Vorig jaar was het een geweldig succes en we hopen weer op veel belangstelling.
De nieuwjaarsreceptie zal worden gehouden op zaterdag 4 januari vanaf 16.00 uur. Er is muziek
aanwezig. Voorafgaand zal er, bij goed weer, gevoetbald worden tussen oud HB1 en Hugo Boys 1.
De aanvang hiervan is 15.00 uur. De coach van oud HB1 (John Kunst) is inmiddels al volop bezig
met het samenstellen van zijn selektie. Ook zal er voorafgaand aan de wedstrijd nog een paar keer
worden getraind.
Resultaten:
Hugo Boys 1 behaalde uit de laatste 2 wedstrijden 6 punten en staat daarmee op een keurige 2e
plaats op 2 punten van koploper Hollandia T. Een prima resultaat voor de mannen van Ronald de
Rooy. Overigens speelt Hugo Boys op 1 december a.s. de uitwedstrijd tegen Hollandia T.
Hugo Boys 2 verloor thuis ongelukkig van Spartanen en afgelopen zondag wisten de mannen van
Cees Ursem de winst mee te nemen uit Spanbroek. Tegen VVS werd er met 0-2 gewonnen. A.s.
zondag komt koploper Den Helder op bezoek. Aanvang 10.45 uur. Komt dat zien !
Hugo Boys 3 won de uitwedstrijd tegen Bergen met 0-4 en schaart zich daarmee bij de bovenste
teams in de poule.
Dan Hugo Boys 4. Het team heeft het dit seizoen, in een hogere klasse, moeilijk met het behalen
van de punten. Maar afgelopen zondag werd koploper SRC pootje gelicht door de mannen van
coach Danny Overtoom. Het werd een uitstekende 2-1 overwinning !
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De dames wisten thuis tegen Kwadijk weer een puntje aan het totaal toe te voegen en afgelopen
zondag waren ze vrij.
De junioren wonnen en verloren een keer. Ze hebben inmiddels wel de bovenste ploegen in de
poule gehad en kunnen de komende weken de punten gaan halen tegen meer gelijkwaardige
tegenstanders.
Allen veel succes gewenst de komende weken !

Klaas Oudeman
voorzitter

Dorpshuis / Hugo Boys
Zaterdag 9 november
Hugo Boys
9.00
Gerard Klerq
13.00 Irma Groot

Zaterdag 16 november
Hugo Boys
9.30 Hans Borst
13.00 Ineke Hoogland
Intocht Sint Nicolaas

Zondag 10 november
Hugo Boys
9.45 Laura Bockweg
13.00 Tini van Stralen
14.00 Yvon Rendering/Charelle Oudema

Zondag 17 november
Hugo Boys
9.45 Afra Commandeur
14.00 Adrie van Renswoude

Maandag 11 november
Tafeltennis Puinhoop United
Dinsdag 12 november
Soos van de KBO
Woensdag 13 november
Bejaardengym
Revas

Maandag 18 november
Tafeltennis Puinhoop United
Dinsdag 19 november
Soos van de KBO
Woensdag 20 november
Bejaardengym
Revas

Donderdag 14 november
Training Hugo Boys

Donderdag 21 november
Training Hugo Boys
Tafeltennis Puinhoop United

Vrijdag 15 november
Koersbal

Vrijdag 22 november
Koersbal

Hugo Boys Senioren

									
WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS ZONDAG 10 november 2013 			
Terreindienst: Harry Wolkers, Nico Groot 						
wedstr.	Omschrijving			aanv	Vertr/aanw
Scheidsrechter
12130 Hugo-Boys 1
ZDH 1 		
14:00			
J.W. Paul
46802 Hugo-Boys 2
FC Den Helder 2 10:45
10:00		
63757 Hugo-Boys 3
Koedijk 6
10:45
10:00		
G. Vinke
144808 Succes 5 		
Hugo-Boys 4
10:30
9:30		
62952 FC Den Helder 6 Hugo-Boys 5
11:30
10:15		
68907 Hugo-Boys A 1 RKEDO A1
10:45			
Kees Molenaar
55012 Hugo-Boys VR 1 SEW VR 1
14:00
13:30		
Wim Overtoom
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WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS ZONDAG 17 november 2013 			
Terreindienst: Vincent Plak							
wedstr.	Omschrijving			aanv	Vertr/aanw
Scheidsrechter
13007 Duinrand S 1
Hugo-Boys 1
14:00			
N van Kampen
46836 JVC 2 		
Hugo-Boys 2
11:00
9:45		
J. Knulst
0000
Hugo-Boys 3
vrij					
63766 Hugo-Boys 4
JVC 5 		
10:45
10:00		
Marco van Woerkom
000
Hugo-Boys 5
vrij					
68616 Kolping Boys 1 Hugo-Boys A1
10:00			
53913 KSV VR 1		
Hugo-Boys VR 1 11:30
10:45		
									
WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS ZONDAG 24 november 2013 			
Terreindienst: Frans Dekker							
wedstr.	Omschrijving			aanv	Vertr/aanw
Scheidsrechter
44237 Hugo-Boys 3
SSV 2 		
10:45
10:30		
Kees Molenaar
									
Siem Hand tel. 5740761								

Pupil van de Week
Pupil van de week voor deze wedstrijd:
10 November
Hugo Boys 1 - ZDH 1
is
Derk Bakkum
12:45 uur aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen.

Hugo Boys Jeugd

						
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd Zaterdag 9 november 2013				
Terreindienst ‘s middags: Thomas Kunst			
wedstr.	Omschrijving			
aanv	Vertr/aanw Scheidsrechter
87405 Hugo Boys B1 - Foresters de B3 14:00 13:00
Richard Borst
91718 Uitgeest C4
- Hugo Boys C1
14:30 13:00
98657 Hugo Boys D1 - Castricum D3
14:00 13:15
Rene Buter
98909 Sporting S D1 - Hugo Boys D2
12:00 10:45
154581 Hugo Boys E1 - VVS 46 E1
13:45 13:15
109346 Hugo Boys E2 - Schagen E6
14:00 13:30
Adri/ Sandra/ Frank
120802 Koedijk F4
- Hugo Boys F1
9:00
8:15
123855 Vrone F8
- Hugo Boys F2
11:15 10:30
						
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd Zaterdag 16 november 2013			
Terreindienst ‘s morgens: Roel Wolkers
Terreindienst ‘s middags: Frank Beke		
wedstr.	Omschrijving			
aanv	Vertr/aanw Scheidsrechter
86720 DTS B2
- Hugo Boys B1
14:00 12:45
134941 Hugo Boys C1 - Castricum C3
14:00 13:00
Mitchel van Assendelft
98653 Hugo Boys D1 - SVW 27 D4
11:00 10:15
Henk Beers
99744 SVW 27 D8
- Hugo Boys D2
9:00
8:00
107867 Westfriezen E3 - Hugo Boys E1
10:15 9:15
107737 Duinrand S E3 - Hugo Boys E2
9:00
8:00
121809 Hugo Boys F1 - SSV F1
11:00 10:30
Frits/ Marco
121810 Hugo Boys F2 - VIOS-W F4
11:00 10:30
Erik
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Oproep aan de ouders vanuit de Jeugdcommissie.
Voor één van de leukste onderdelen binnen Hugo Boys zijn wij op zoek naar een nieuw commissielid.
Binnen voetbalvereniging Hugo Boys verzorgt de jeugdcommissie alles omtrent het jeugdbeleid.
Dit strekt zich uit van het verzorgen van optimale trainingsmogelijkheden tot het organiseren van
toernooien voor alle jeugdspelers van de F’jes tot de A junioren. Iedere functie binnen de jeugdafdeling wordt op basis van vrijwilligheid uitgevoerd.
Door het vertrek van verschillende commissieleden zijn wij op zoek naar een nieuw commissielid.
We zijn bij voorkeur op zoek naar ouders van spelers maar natuurlijk is Iedereen met enthousiasme en een hart voor de vereniging van harte welkom. Heb je interesse of wil je meer weten over
de Jeugdcommissie? Laat het ons weten, contact gegevens van verschillende zittende commissieleden kunt u vinden op www.hugoboys.nl
Samen met ons kunt u een belangrijke rol vervullen in de plezierige sportbeleving van de jeugdleden.
Groeten, de Jeugdcommissie.

Jaarplanner 2014
februari

7 februari 2014
15 februari 2014
15 februari 2014
17 februari 2014

YoungSeven, Sirkelslag
20:00 Klaverjassen in dorpshuis Veenhuizen
Carnaval
19:45 Vrouwen van nu - ´t Zwaantje Veenhuizen: Annie M.G.Schmidt

maart

14 maart 2014
15 maart 2014
17 maart 2014
22 maart 2014

Hugo Girls lentekeezen
20:00 Klaverjassen in dorpshuis Veenhuizen
19:45 Vrouwen van nu - ´t Zwaantje Veenhuizen: Apotheker Rieter
YoungSeven, Stille Omgang

april

4 april 2014
19 april 2014
21 april 2014

YoungSeven, Het licht van Pasen
20:00 Klaverjassen in dorpshuis Veenhuizen
19:45 Vrouwen van nu - ´t Zwaantje Veenhuizen: Creatief

mei

10 mei 2014
22 mei 2014

20:00 Klaverjassen in dorpshuis Veenhuizen
Vrouwen van nu: uitje

juni

22 juni 2014
29 juni 2014

YoungSeven, Katholieke jongerendag
YoungSeven, Feestelijk de zomer in

november

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

Algemene informatie

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

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

Trimsalon
noord-End
Voor kleine en middenslag hondjes

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

J OAN D EKKER
ELEK TROTECHNIEK

06-15689390

06-15689390
• • 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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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!

