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Agenda
11 december 2013 YoungSeven, Kerststukjes maken
12 december 2013 Dorpsraad: sociale vitaliteit in De Noord / Onrust Bibliotheek
13 december 2013 Hugo Girls kerstkeezen
14 december 2013 20:00 Klaverjassen in dorpshuis Veenhuizen
16 december 2013 19:45 Vrouwen van nu - ´t Zwaantje Veenhuizen: Kerstavond
17 december 2013 14:00 KBO Kerstmiddag met “Maandag Wasdag”
18 december 2013 H.H.kerk: kerstconcert: Barbershop Singing Heerhugowaard
28 december 2013 Hugo Boys Jeugd zaalvoetbaltoernooi
30 december 2013 YoungSeven, Koken voor daklozen
4 januari 2014 15:00 HB1-oud HB1 - 16:15 Hugo Boys nieuwjaarsreceptie
6 januari 2014 KBO: nieuwjaarsreceptie
17 januari 2014 YoungSeven, Filmavond
18 januari 2014 20:00 Klaverjassen in dorpshuis Veenhuizen
27 januari 2014 19:45 Vrouwen van nu - ´t Zwaantje Veenhuizen: Jaarvergadering en lezing voedselbank 
31 januari 2014 Hugo Girls winterkeezen
1 februari 2014 Bleeker popquiz
7 februari 2014 YoungSeven, Sirkelslag
10 februari 2014 KBO: Jaarvergadering
15 februari 2014 Carnaval
17 februari 2014 19:45 Vrouwen van nu - ´t Zwaantje Veenhuizen: Annie M.G.Schmidt
22 februari 2014 20:00 Klaverjassen in dorpshuis Veenhuizen
7 maart 2014 klaverjas kampioenschap de noord
10 maart 2014 KBO: Themamiddag met piloot Plukkel
14 maart 2014 Hugo Girls lentekeezen
15 maart 2014 20:00 Klaverjassen in dorpshuis Veenhuizen
17 maart 2014 19:45 Vrouwen van nu - ´t Zwaantje Veenhuizen: Apotheker Rieter
22 maart 2014 YoungSeven, Stille Omgang

Vrijdag 6 december 2013

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 16 december 2013 vóór 
19.00 uur in te leveren via RedactieContactDeNoord@gmail.com of bij uitzondering bij Angèl Mooij, Groote  
Geldebosch 48. Na dit tijdstip wordt kopij geplaatst in de uitgave van vrijdag 3 januari 2013.
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Nu € 50  

cadeau bij een 

betaalrekening!*

Wij zijn uw bank.

Wij blijven

 

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

Tot ziens in onze showroom:

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

100% Husqvarna.
    0% Brandstof.

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

Inclusief Accu 
en snellader

€ 459,-
Inclusief Accu 
en snellader

€ 3.599,-
Inclusief Accu, snellader 

en maaidek 85 cm.
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KLINKENDE
  MUNT WEKEN

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

op een nieuwe 
Honda grasmaaier! 

www.honda.nl

€ 80,-
kado*

op de Honda 
HRX-serie**

€100,-
kado*

op de Honda 
HRH/HRD-serie 

€40,-
kado*

op de Honda 
IZY-serie** 

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

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

en de HRG 415P.

Tot ziens in onze showroom:
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R.K. Kerkgemeenschap van het Heilig Hart van Jezus

gastvrij en inspirerend in godsnaam!

Parochiecentrum:
Middenweg 541
1704 BE  Heerhugowaard
(072) 57 113 34
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  (072) 571 5265
Secretaris   Vacature 
Penningmeester   Siem van Langen    (072) 5744771
Bestuurslid   Maaike Bakker  (072) 888 7461
Bestuurslid   Kees van Langen  (072) 574 2241

contactpersonen secties:
Sectie Catechese   Vacature
Sectie Liturgie   Marga van Langen (072) 574 2241
Sectie Gemeenschapsopbouw Erna Borst  (072) 574 4361
Sectie Diaconie en Pastoraat Vacature
Sectie Regio   Pim Mooij  (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  12 december bij het se-
cretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.
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Ter OVerWegIng: adVenTPrOJecT 2013 – STeedS dIcHTerbIJ.

In de natuur is de donkerste tijd van het jaar aangebroken.
Maar in de kerk is de tijd aangebroken 
om onze ogen naar het licht te wenden. 
Vol verwachting klopt ons hart, 
want Kerstmis komt nu steeds dichterbij; 
het Kindje Jezus gaat komen.
Tijd om ons te gaan voorbereiden.

EERSTE WEEKEND ADVENT.

We beginnen de advent met een kale stronk.
De kale stronk van de donkere tijden.
Maar we hebben hoop.

We worden wel opgeroepen waakzaam te zijn.
Met wakkere handen die ons hoeden voor slappe handjes; 
en dat wij onze handen uit de mouwen steken  
en  met onze vriendschap en liefde andere handen schudden.
Met wakkere voeten die we niet willen laten tintelen 
door alleen in ons eigen kringetje te blijven rondlopen, 
maar door mee te lopen met hen die dat nodig hebben.
Met wakkere ogen die de mensen zien die in de schaduw leven, 
en die verborgen agenda’s en drogredenen doorzien.
Met een wakkere mond die alleen dàt vooruitgang noemt 
waar alle mensen beter van worden. 
Dat alles brengt Kerstmis steeds dichterbij.

UIT de ParOcHIe –  “gastvrij en inspirerend in gods naam” –  30 november 2013.

Deze Contact ontvangt u zo rond het Sinterklaasfeest. Sint Nicolaas is natuurlijk een heilige. Ni-
colaas moet geboren zijn rond 280 in de Griekse stad Patras: dat is dus zo’n 1733 jaar geleden. 
Volgens de overlevering was hij bisschop van Myra in de eerste helft van de 4e eeuw.  Historisch 
gesproken is er over hem nagenoeg niets bekend. Maar er zijn des te meer legendes over hem 
verteld.                                                                                                                       
Zijn ouders waren rijk en vroom. Ze hebben hun kind dan ook met gebeden van God afgesmeekt. 
Zijn vader heette Epiphanes, zijn moeder Johanna. Toen zijn ouders hem kregen, waren ze in de 
bloei van hun leven. Maar vanaf dat moment zagen zij verder af van elk lichamelijk contact. Al op 
de dag van zijn geboorte ging de kleine Nicolaas - toen hij in bad werd gedaan - uit eigen bewe-
ging rechtop in het badje staan. Als baby dronk hij elke dag op de vaste tijden de moedermelk. 
Maar niet op woensdag en vrijdag. Dan dronk hij alleen ‘s avonds. Deze gewoonte om te vasten 
heeft hij zijn hele verdere leven volgehouden.  In zijn jeugd deed hij niet mee aan de nutteloze 
spelletjes van zijn vriendjes. In plaats daarvan ging hij vaak naar de kerk. Hij probeerde alle stuk-
ken uit de Heilige Schrift die hij er hoorde, te onthouden.  Heel bijzondere verhalen zijn er over 
hem bekend, verhalen vooral over zijn dienstbaarheid aan mensen in nood.  Verhalen die dienen 
als voorbeeld voor een leven in het voetspoor van Jezus.
Ik wens u een heel fijne Sinterklaasavond toe.

Het is nu advent. Afgelopen zondag was het symbool van het project een stronk, nog helemaal 
kaal. In de komende weken zal er steeds iets gebeuren op die stronk, om zo te ervaren dat Kerstmis 
steeds dichterbij komt.  Achter in de kerk liggen blaadjes met de teksten van ons adventproject.  
Om mee te nemen.                                                                                                               
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Op 23 november sloten we de eerste cyclus van het Vormselproject af. ’s Middags gingen de vor-
melingen en begeleiders op stage bij mensen met een beperking, in Langedijk, Warmenhuizen en 
Heerhugowaard. Daarna hadden zij in de kerk een hemelse maaltijd, waarvoor zijzelf gerechten klaar 
hebben gemaakt of meegenomen. Er was weer genoeg om een heel weeshuis te voeden, pannen-
koeken, gehaktballetjes, vis, salades, veel teveel om op te noemen. De jongeren mochten niet zelf 
iets pakken om te eten; ze mochten alleen weggeven. Er werd wel wat gesmokkeld. ‘s Avonds was er 
een afsluitende viering. De begeleiders zongen o.l.v. dirigente Liesbeth Wijnker en pianiste Laura Tes-
selaar; ze zongen de sterren van de hemel. En ze vertelden over wat ze ’s middags hadden beleefd. 

Op 17 november vierden we het feest van Sint Cecilia, ook alweer een heilige, de patroonheilige 
van ons Gemengd Koor. We hebben in die viering drie jubilarissen in het zonnetje gezet: 
Nel Rinkel zingt de Alt in het Gemengd koor en dat doe ze nu al 50 jaar. Daarvoor maakte ze deel 
uit van het toenmalig Dames koor onder leiding van Dirk Koomen, het Dameskoor zong toen met 
rouw en trouwmissen omdat de mannen kostwinners waren en door de week niet konden zingen. 
Vijftig jaar. Geweldig.
Reinier van Schagen is op dit moment de enige Bas die het koor rijk is; hij zingt nu 50 jaar bij het 
Gemengd koor; daarvoor heeft hij 5 jaar in Langedijk gezongen en eerder nog als adspirant lid bij 
het toenmalige mannenkoor o.l.v. Gerrit Gunter. Ook zingt hij bij de Cantorij. Als we dat allemaal 
optellen is het veel meer dan vijftig jaar. 
Truus van den Berg zingt 40 jaar als Alt in het Gemengd koor. Maar ze doet daarnaast ook allerlei 
klussen voor het koor; en ook zingt ze in de Cantorij en daar doe ze ook heel veel.
Ze is enorm bevlogen en betrokken bij de diverse koren. Ze organiseert het samenstellen van de vie-
ringen; onderhoudt het contact met de leden, met voorgangers, muziekgroepen, dirigenten en ga zo 
maar door; kortom een bescheiden maar geweldig mens waar het koor heel veel aan te danken heeft.
Alle drie: nogmaals van harte gefeliciteerd!

Op 26 november hadden we de eerste ouderavond in het Eerste Communieproject. Er kwam een 
enthousiaste groep ouders, die op een prettige manier de taken ging verdelen. De volgende dag 
was de eerste projectmiddag, waarin de kinderen adventskransjes hebben versierd. Op 1 decem-
ber mochten ze deze kransjes in de kerk naar voren brengen. Daarover de volgende keer meer.

Op 11 december komt de werkgroep, die moet gaan brainstormen over de samenwerking van 
de vier parochies van De Noord, Waarland, ’t Veld en Nieuwe Niedorp, bij elkaar. Deze werkgroep 
bestaat uit 8 mensen, uit elke parochie twee, plus deken Moltzer en opbouwwerker Bert Glorie. De 
opdracht voor hen is om een Personele Unie te gaan vormen, liefst voor 1 maart 2014.

een aantal data om te onthouden:
4 december: meditatieve wandeling; om 13.15 start bij de kerk.
5 december: SINTERKLAASFEEST J 
15 december: het Gospelkoor Joy zingt
18 december: concert van de Barbershopsingers
22 december: het Oekraïense Gharmonia zingt

Hartelijke groeten, Marion Bleeker – Burger

In december is de groep van Riet Berkhout aan de beurt om de kerk op orde te maken

bloemengroep:
In december  wordt de kerk versierd door Nel van Schagen en Mieke Wolkers.

SPreeKUUr vice voorzitter.
Op elke donderdag van 19 uur tot 20 uur houd ik spreekuur voor alle vragen die er zijn buiten de 
pastorale vragen. Kom gerust,u bent van harte welkom!! Plaats in de pastorie!

Vriendelijke groeten,
Gea Klercq
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WeeKeInde 7 en 8 december
Tweede zondag van de advent
Eerste lezing uit Jesaja11, 1-10(De messiaanse koning zal gerechtigheid doen en een paradijselijke 
vrede tot stand brengen)
Evangelie uit Matteüs 3,1-12( Johannes de Doper roept op tot bekering)

ZOndag 8 december
10.00 UUR
Eucharistieviering met zang van het gemengd koor. Voorganger is pater Jan Molenaar.
Gebedsintenties voor;Henk Groot en overleden familie, Frans en Trien Dekker-Groot, Jaap Way en 
Gre Way-de Boer en overleden familie, Antonius Aloysus Molenaar en Petronella Gerharda Mole-
naar-Goedhart en de overleden familie Molenaar-Goedhart, Truus van Stralen-Overtoom en ze-
gen over haar gezin, Jan Veldman en zegen over zijn gezin.
Lector; Jos Mooij. Misdienaars: Ermioni en Petros Tsiamparlis  Koster; Gon Meester.

12.00 uur Dopen

WeeKeInde 14 en 15 december
 Eerste lezing uit de profeet Jesaja 7, 10-14(Achaz, koning van Jerusalem, vreest een vijandelijke 
aanval op de stad. Hij overweegt Assyrië te hulp te roepen. Jesaja nodigt hem ertoe uit vooral op 
God te vertrouwen)
Evangelie uit Matteüs 1, 18-24( De geboorte van Jezus wordt aangekondigd aan Jozef )

ZOndag 15 december
Derde zondag van de advent
10.00 UUR
Woord- en communieviering met zang van het gastkoor Joy. Voorganger is Marion Bleeker-Burger
Gebedsintenties voor; Alex Weel, Cok Borst, Henk Groot en overleden familie,Piet Dekker en om 
zegen over zijn gezin, Theo en Annie Hoogland-Bleeker, Theo Groot en overleden familie Groot-de 
Goede, Sander Borst en zegen over zijn gezin, Frans en Trien Dekker-Groot, Piet Zijp en overleden 
familie Zijp-Braas, Adrianus van Langen en zegen over zijn gezin, in liefdevolle herinnering aan 
Jaap Pronk  Jan en Sjanet en overleden familie,Nic commandeur en zegen over de kinderen en 
kleinkinderen, Riet Oudeman-Beers en zegen over haar gezin, Emiel de Knegt, Tiny Veldman-Over-
toom en overleden ouders Veldman-Overtoom
 Lector:Bert Bijvoet. Misdienaars:Roy Tesselaar en Jill Kavelaar. Koster; Rene van Langen.
na afloop is er een deurcollecte voor de adventsactie en er is verkoop van werelwinkelpro-
dukten achter in de kerk
na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de 
kerk.

12.00 uur Dopen

WOenSdag 18 december
Concert Barbershopsingers

WeeKeInde 21 en 22 december
Vierde zondag van de advent
Eerste lezing uit de profeet Jesaja 7, 10-149 Achaz, koning van Jeruzalem, vreest een vijandelijke 
aanval op de stad. Hij overweeegt Assyrië te hulp te roepen. Jesaja nodigt hem ertoe uit vooral op 
God te vertrouwen)
Evangelie uit Matteüs 1,18-24( De geboorte van Jezus wordt aangekondigd door Josef )
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ZOndag 22 december 
10.00 UUR Eucharistieviering met zang van het koor Garmonya. Voorganger is Gerard Weel
Gebedsintenties voor: Koos van der Hulst, Henk Groot en overleden familie, overleden ouders van Scha-
gen-Schuit en kinderen en Wilhelmus Groot, Bets Danenberg en Alex Weel,Chris Dekker Wil en Nellie en 
om zegen over allen die ons dierbaar zijn,Arnold  van Woerkom en Jan Beers namens de KBO, Antonius 
Aloyius Molenaar en Petronella Gerharda Molenaar Goedhart en overleden familie Molenaar-Goedhart
Lector: Joke van der Voort. Misdienaars:Jan Groot en Kirstin plak. Koster; Peter Danenberg. 

dInSdag 24 december
16.30 UUR Peuter/kleuterviering door Marga van Langen.
18.00 uur Kinderviering met zang van het kinderkoor. Voorganger is Marga van Langen.
Gebedsintenties voor; in liefdevolle herinnering Jan,Ria, vader en moeder Borst en vader en moe-
der Berkhout, Cok Borst, Frans en Trien Dekker-Groot,Riet oudeman-Beers en zegen over haar ge-
zin,Toon en Annie Spaansen-Borst.

20.00 uur Eucharistieviering met zang van de cantorij. Voorganger is pater Jan Molenaar. 
Gebedsintenties voor;Piet Dekker en zegen over zijn gezin, Cok Borst, overleden ouders van Schagen-de 
Moel Aris en Jan, overleden ouders Buter-Bakker, Henk en Trien Groot en zegen over hun gezin, Antoni-
us Aloyius Molenaar en Petronella Gerharda Molenaar goedhart en overleden familie Molenaar-Goed-
hart,Marie Wester-Kruijer en Willem Wester en allen die hen dierbaar waren, Nic en Ineke Klaver en ze-
gen over hun gezin.
Lector; Bert Bijvoet. Misdienaars:Jill Kavelaar en Jochem Blankendaal. Koster; 

22.30 uur  Woord- en communieviering met zang van het ritmisch koor. 
 Voorganger is Marion Bleeker-Burger.
Gebedsintenties voor: Joop Blank, Alex Weel, in liefdevolle herinnering Berry, Cok Borst, Alie Mooij-Zuur-
bier en zegen over haar gezin, Alie Idema-van Diepen, Piet Dekker en zegen over zijn gezin, Cees Verwer 
en Tiny Verwer-Veldman en Johannes Verwer en Alida Verwer-Ursem, Theo en Annie Hoogland-Bleeker, 
Gerard Bommer en zegen over zijn gezin, Johannes Borst en Geertruida Borst-Langedijk en Christien 
Borst, Pe Wester en Gerrit Schaafsma en zegen over hun gezin, Sander Borst en zegen over zijn gezin, in 
dierbare en dankbare herinnering onze lieve ouders Jaap en Truus Stam-Overtoom, in liefdevolle her-
innering aan Jaap Pronk ,Jan en Sjanet en overleden familie, Riet Oudeman-Beers en zegen over haar 
gezin,in liefdevolle herinnering Jan en de familie Oudeman-Groot, Jaap en Gina Beers overleden ouders 
en zegen over de kinderen en kleinkinderen, Jan Veldman en zegen over zijn gezin, Jan Beers en zegen 
over zijn gezin, Luc en Ria van Gastel-Tesselaar, Toon Zuurbier en Jo Zuurbier-Dekker
Lector; Joke van der Voort. Misdienaars:Pascalle Beers en Ermioni tsiamparlis. Koster:

Woensdag 25 december 
Hoogfeest van kerstmis
10.00 uur Eucharistieviering met zang van het gemengd koor. Voorganger is Gerard Weel
Gebedsintenties voor: Gerbrand en Jo Langedijk-Bekker en Piet en Ans de Klerk-Langedijk, Riet Oude-
man-Beers en zegen over haar gezin, Jan Groenland en zegen over zijn gezin, Henk Groot en overleden 
familie, Adrianus en Cornelia Moras-Pater en zegen over hun gezin, Jaap Way en Gre Way-de Boer en 
overleden familie, Jaap Stoop en zegen over zijn gezin, Gre Ursem-Jong overleden familie Ursem-Jong 
en haar gezin, Siemen Borst en zegen over zijn gezin en geef ons moed om verder te gaan,Tiny Veld-
man-Overtoom en overleden ouders Veldman-Overtoom, Theo Groot en overleden familie Groot-de 
Goede, in liefdevolle herinnering aan Wim Oudeman en Tiny Oudeman-Beers, Piet Bleeker, Piet Over-
toom en Emma Overtoom-Groenland en overleden familieleden,Maria en Catharina van Langen, Adri-
anus Overtoom en Catharina Overtoom-Oudhuis en zegen over hun gezin, Koos van der Hulst en pater 
Arie van der Hulst, familie Stam-Jonker, Jan en Stefan Mulder vader en moeder en Atie Trien Koomen 
en overleden familie,in dankbare herinnering aan ouders Koomen-Schouten, in dierbare en dankbare 
herinnering onze lieve ouders Jaap en Truus Stam-Overtoom, familie Jong-Schilder
Lector; Jos Mooij. Misdienaars:Kirstin Plak en Maud Berkhout. Koster;
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dOnderdag 26 december
Tweede kerstdag
10.00 UUR Woord- en communieviering met zang van een gelegenheidskoor van mannen en 

vormelingen. Voorganger is Marion Bleeker-Burger
Gebedintenties voor: Marie Molenaar-Spaansen en overleden familie, overleden ouders Poel-Hui-
berts, in dierbare en dankbare herinnering onze lieve ouders Jaap en Truus Stam-Overtoom, Lec-
tor: Marga van Langen. Misdienaars: Roy Tesselaar en Timo Plak. Koster.

Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie of een glaasje Gluhwein

rooster kerken Waarland,’t Veld en nieuwe niedorp

’t Veld:
Zondag 8 december om 10.00 uur eucharistieviering met pastoor van der Linden en zang van het 
gemengd koor
Zaterdag 14 december om 19.00 uur Woord-en communieviering met Toon Jorink en volkszang
Zaterdag 21 december om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der linden
Dinsdag 24 december om 16.00 uur Eucharistieviering in Maria Mater met  pastoor van der Linden 
en Toon Jorink en zang van interamvo
Dinsdg 24december om 19.30 uur Eucharistieviering met  pastoor van der Linden en Toon Jorink 
en zang van interamvo
Dindag 24 december om 22.00 uur Woord- en communieviering met Theo Vertelman en zang van 
het gemengd koor.
Woensdag 26 december om 11.00 uur  musical met de veldrakkers en Theo Vertelman
Donderdag 26 december om 10.30 uur Woord- en communieviering met Theo Vertelman en de fanfare

Waarland:
Zondag 8 december om 10. 00 uur Woord- en communieviering met Truus Molenaar en zang van 
de vrienden van het gregoriaans
Zaterdag 14 december om 19.00 uur  Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en 
zang van het gemengd koor
Zaterdag 21 december om 19.00 uur  Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en 
zang van het ritmisch koor
Dinsdag 24 december om 16.00 uur Woord- en communieviering in sabinahof met Marion Blee-
ker-Burger en zang van het gemengd koor.
Dinsdag 24 december om 18.00 uur Musical met Marion Bleeker-Burger
Dinsdag 24 deember om 22.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden en zang van het 
ritmisch koor.
Woensdag 25 december om 10.00 uur Woord- en communieviering met truus Molenaar en zang 
van het gemengd koor.

nieuwe niedorp: 
Zaterdag 7 december om 19.00 uur eucharistieviering met pastoor van der Stok en zang van Timeless
Zondag 15 december om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van het 
gemengd koor
Zondag 22 december om 10.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger
Dinsdag 24 december om 19.00 uur Woord- en communieviering met Annemiek Wijnker en zang 
van de zonnezangertjes
Dinsdag 24 december om 23.00 uur  Woord- en communieviering met Annemiek Wijnker en zang 
van Timeless
Woensdag 25 december om 10.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en 
zang van het gemengd koor.
Woensdag 25 december om 13.00 uur kindje wiegen met de zonnezangertjes
Donderdag 26 december om 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden en volkszang
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dopen 
Wij  stellen  het zeer op prijs als er een geboortekaartje naar de pastorie gestuurd wordt.
Wilt u uw kindje laten dopen? Geef dit dan door aan Nathalie van Schagen op tel. 072-8503971

geboren
Op 17 november is Senn geboren
Hij is de zoon van Kevin Hof en Helga Pasveer en het broertje van Yara en Tess
Bij het Doopsel ontvangt hij de namen  Senn Cornelis Franciscus
Zij wonen op Groote Geldebosch 62 1704 CP Heerhugowaard
Van harte gefeliciteerd

Op 22 november is Liv geboren. Zij is de dochter en Stef Borst en Lisanne Schoen en het zusje van Kay
Bij het doopsel ontvangt ze de namen Liv Anne
Ze wonen op de Strekel 2 1704 BZ Heerhugowaard
Van harte gefeliciteerd.

Op 25 november is Lotte geboren
Zij is de dochter van Dick Sneek en Jenny Korver
Bij het doopsel ontvangt zij de namen Lotte Maria
Zij wonen op Driestedenweg 83a 1662 BH de Weere
Van harte gefeliciteerd

agenda
Op 9 januari om 19.30 uur vergadert het parochiebestuur om 19.30 uur
Op 21 januari vergadert de parochievergadering om 19.30 uur

Kinderkerk voor de bovenbouw
Op maandag 25 november stond ik met het bordje kinderkerk bij school en het was ongelooflijk  
maar waar, er gingen 12 kinderen met me mee naar de kinderkerk. Er waren 2 kinderen uit groep 
5, 3 kinderen uit groep 6, een kind uit groep 7 en 6 uit groep 8. Ik was er beretrots op dat er voor 
de tweede keer al zoveel kinderen met me mee gingen.
Eerst was het even wennen, want de kinderen kennen elkaar, maar mij natuurlijk niet. 
Ik heb me voorgesteld en het nodige van mezelf verteld. Daarna hebben we samen besloten dat 
we beginnen met het lied: geef mij kracht. Het werd uit volle borst gezongen. Daarna gingen we 
bidden, voor de meeste is het toch raar om een gebed te bidden, maar het lukte aardig goed. Zo 
werd er gebeden voor de vrede, het geluk en gezondheid.
Na wat praten over wat de kinderen bezig houdt, zijn we gestart met het thema, de 7 sacramenten. 
De doop, het vormsel, de communie waren niet zo moeilijk en de uitleg wat er allemaal wordt 
gebruikt vonden ze allemaal heel interessant om te horen
Een kind wist te vertellen dat er een priesterschap was. Ik heb wat verteld over de paus, de 
kardinalen en de bisschoppen en zo waren de meeste heel verbaasd, dat de paus aan het hoofd 
van de kerk staat. Ze vonden het ook heel raar dat een priester niet mag trouwen, maar zei een 
kind,  als hij dat wel doet dan gaat hij vreemd, want hij is met God getrouwd.
 Het huwelijk was natuurlijk ook vanzelfsprekend, ze wisten dat daar een trouwring en een kus bij 
hoorde. Er was ook iemand die al eens van de ziekenzalving had gehoord, maar van de biecht had 
nog niemand gehoord.
Ik had een verhaal over de ziekenzalving, de meeste vonden het verhaal heel mooi, maar te lang, ja daar 
leer ik weer van. Na het verhaal hebben we nagepraat, daarna heb ik van ieder kind het voorhoofd en 
handen gezalfd, om te voelen hoe dit voelt  Een aantal vonden dit zo mooi, dat ze het niet wilde afvegen. 
Tot slot was er limo en pepernoten en mocht ieder kind een kaart maken voor iemand die ziek is of 
verdrietig. De meest wisten niemand en hadden iets voor hun moeder gemaakt. Tot slot zijn we de kerk 
ingegaan om een kaars aan te steken en de biechtstoel te bekijken. 
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Het was een hele leerzame middag voor de kinderen en ook voor mij. De laatste kinderen bleven nog 
wat hangen, om hun kaart helemaal af te maken. Ze verteld me , dat ze het heel erg leuk vonden.

de volgende kinderkerk voor de bovenbouw is donderdag 12 december

Ik kom uw kind dan van om 15.15 van school ophalen en zal dan ook met het bordje grote 
kinderkerk staan. Ik hoop weer op een grote opkomst.

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

telefoonnummer: 072-5740952

Deo Vacare
Tweede kerstdag is er weer een viering met oud Hollandse kerstliedjes.
Zoals gebruikelijk zoeken wij daarvoor weer een aantal mannen 
om ons kerstkoor te versterken. Zoals de meeste wel weten hoef je 
niet te kunnen zingen, na twee keer oefenen zingt iedereen alsof 
het nooit anders is geweest.
Jong of oud maakt niet uit, des te gevarieerder ons koor hoe mooi-
er het is.
Lijkt het je leuk om ons te versterken;  we oefenen op woensdag 
11 december en op donderdag 19 december om 19.20 in de kerk.
Tot dan! (en neem je buurman, zwager, neefje etc.  ook mee die 
vinden het ook vast leuk).

Deo Vacare

Samen Kerk – Samen Sterk
Zondag 15 december is het weer de derde zondag. Als gast koor hebben we nu het Gospelkoor Joy
December 1994 zag Gospelkoor Joy het levenslicht. 15 enthousiaste personen begonnen ietwat 
onzeker met het repeteren van diverse gospel en negro-spirituals. Met een paar microfoons en 
een piano werd er af en toe opgetreden in kerken, zorgcentra enz. Nu, bijna 20 jaar later, zingt 
Gospelkoor Joy nog steeds met veel plezier onder leiding van Willeke van der Munnik. 
Het koor bestaat uit ongeveer 50 leden en afhankelijk van het nummer wordt er 3, 4 of 5 stemmig 
gezongen. Tevens beschikt het koor over een eigen geluidsinstallatie voor het versterken van de 
solisten. Het combo bestaat uit een pianist, drummer, percussionist en basgitarist. 
We hopen u te ontmoeten bij deze swingende viering. 

Adventsactie

 

Adventsactie werft fondsen voor concrete projecten in de tijd voor 
Kerstmis. We ondersteunen het hele jaar missionaire ondernemers 
en onderneemsters in Nederland die samenwerken met Katholieke 
gemeenschappen in ontwikkelingslanden. Zo zet Erik Koning uit 
De Goorn zich in voor de bouw van twee kleuterscholen op Sri 
Lanka. 
In het noordelijke Vanni-gebied van Sri Lanka, ten zuiden van 
India, hebben de burgeroorlog die er tussen 1980 en 2009 woedde 
én de tsunami uit 2004, onvoorstelbare verwoestingen aangericht. 
Huizen, wegen en openbare gebouwen zijn bijna overal volledig 
vernield. 
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Sinds 2011 en 2012 zijn de bewoners van het gebied voorzichtig aan het terugkeren: eerst moesten 
de landmijnen worden geruimd. Nu kunnen de inwoners beginnen met de wederopbouw.  
 
De eerste prioriteit van de terugkerende bewoners is natuurlijk huisvesting en voedsel. Nu, na ruim 
een jaar, is er weer een gemeenschap ontstaan die gezamenlijk zaken kan aanpakken en collectieve 
voorzieningen kan opbouwen. Een van de belangrijkste aandachtspunten is dan natuurlijk 
het onderwijs. Kleuteronderwijs wordt in Sri Lanka echter niet door de overheid gefinancierd; 
daarvoor is gewoon geen geld. De overheid heeft wel richtlijnen en aanbevelingen voor de inrichting 
van kleuteronderwijs opgesteld en zorgt voor de opleiding van de kleuterjuffen.   
 
Het lijkt misschien alsof kleuters op school voornamelijk spelletjes doen, maar kleuteronderwijs 
is erg belangrijk voor kinderen: het vergroot hun kans op een geslaagde schoolcarrière namelijk 
aanzienlijk. Kinderen die kleuteronderwijs volgen, presteren veel beter in het lager onderwijs, 
ze blijven minder vaak zitten en ze haken minder vaak voortijdig af. Kleuteronderwijs is dus een 
belangrijke stap in de ontwikkeling van kinderen en bij het realiseren van effectief lager onderwijs. 
Adventsactie wil € 28.000 bijdragen aan de wederopbouw van twee kleuterscholen in Vanni. 

Hoe kunt u bijdragen?
U kunt helpen door bij te dragen aan de parochiecollecte gedurende de Adventsperiode (de vier 
weken voorafgaande aan Kerstmis) of via rekening 65.31.00.000 ten name van Adventsactie, Den 
Haag. Vermeld daarbij het voorkeursproject “Sri Lanka”.

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

missie mystery guest
Vrijdagavond 22 november was Evert Veldman op bezoek bij Young-
Seven. Hij kon rekenen op grote belangstelling. Een groep van 18 jon-
geren was naar de pastorie in Schagen gekomen om te zien wie de 
Mystery Guest zou zijn en vooral wat hij te vertellen had. Een aantal 
jongeren wilde zelf ook wel missiewerk gaan doen. Evert kon hen daar 
mooi over vertellen. Hij werkt bij Enablement en voor ons bisdom 
Haarlem-Amsterdam. Zijn ervaringen op allerlei plaatsen ter wereld hebben hem duidelijk gemaakt 
waar het bij missie om gaat: om de waarde van iedere mens te bereiken en naar boven te halen.

Door middel van een spel liet Evert ons nadenken over armoede. In wat voor omstandigheden le-
ven mensen in Afrika? Hoe verschilt dat met onze situatie? En wat zegt dat over je mogelijkheden, 
bijvoorbeeld als je gehandicapt bent? We hebben gezien wat missiewerk vroeger betekende en 
hoe dat tegenwoordig gaat. Evert liet de jongeren aanvoelen dat God van ieder mens houdt. Wij 
hebben de opdracht, de missie, om daarom niet alleen oplossingen te bieden voor problemen, 
maar ook met dezelfde liefde naar ieder mens te kijken. Het verhaal van Evert sprak erg aan en 
misschien dat er wel meer jongeren zelf ook op missie gaan!

Lijkt het je ook leuk om mee te doen aan de activiteiten van YoungSeven? 
Meld je aan via  onze website: www.youngseven.nl. 

De komende activiteiten van YoungSeven zijn:
- 11 december Kerststukjes maken
- 30 december Koken voor daklozen (16+)
- 17 januari Filmavond
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            Hartelijke groeten,
Linda Tesselaar en Maaike Neeft, 

namens  de werkgroep YoungSeven.

Een inspirerende Adventswandeling in de Schoorlse Duinen
De decembermaand is een gezellige én vaak drukke maand met alle voorbereidingen voor het 
Sinterklaasfeest, Kerstmis en Oud&Nieuw. Als we niet oppassen zijn we door stress bijna niet meer 
in staat ervan te genieten. Vandaar een ontspannende en inspirerende Adventswandeling voor u en 
eventueel ook voor uw kinderen en/of kleinkinderen.

Door te wandelen doorbreek je het hoge tempo waarin het leven zich afspeelt. Je ziet meer van 
je omgeving; je kunt eenvoudiger ergens bij stilstaan en je geest wordt van wandelen helderder. 
Deze wandeling is voor iedereen die - temidden van alle decemberdrukte – ook wat ruimte wil ma-
ken voor een stukje bezinning tijdens de Adventstijd. Voor iedereen die voelt, dat er van binnen iets 
meer in beweging komt dan uiterlijke gezelligheid alléén, wanneer het gaat over de periode op 
weg naar Kerstmis.
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Programma
12.00 uur Inloop met koffie/thee en herfsttaart
  (H. Joannes de Doperkerk, Heerweg 171-173, 1871 EE Schoorl)
12.45  Inspirerende wandeling – eerste deel
14.00  “Op verhaal komen” met brood en warme soep
15.00  Inspirerende wandeling – tweede deel
16.00  Aankomst  (H. Joannes de Doperkerk)
  Koffie/thee met levende muziek
16.30  Bezinningsmoment als afsluiting
17.00  Weer naar huis

Kosten: € 10 p.p. (kinderen t/m 15 jaar gratis)
aanmelden bij karinblaauw@hetnet.nl 

(bij erg slecht weer is er een alternatief programma)

10 DECEMBER: 65 JAAR DAG VAN DE MENSENRECHTEN.
Op 10 december de bestaat de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens 65 jaar. Om bij 
deze bijzondere dag stil te staan is de werkgroep Amnesty International op 10 december volop 
actief in Heerhugowaard  en Obdam.
Fakkelwake NS station.
Traditioneel staan vrijwilligers rond het spitsuur bij het N.S.station, net als bij andere NS-stations 
in Noord-Holland, tijdens de jaarlijkse fakkelwake. Zo vragen wij aandacht voor de schendingen 
van mensenrechten wereldwijd, Dit jaar speciaal voor het recht op vrije meningsuiting in Rusland. 
Door een handtekening te zetten op een van de petitielijsten vraagt u president Putin het recht 
op vrije meningsuiting te respecteren. Alle petitielijsten worden in februari in Rusland aan de 
autoriteiten aangeboden, vlak voor het begin van de Olympische Spelen in Sotsji.   
Op scholen actie voor de mensenrechten.
Ook de leerlingen van het voortgezet onderwijs kunnen zich uitspreken vóór het recht op vrije 
meningsuiting. Daarom zijn leden van de werkgroep Amnesty International Heerhugowaard op 
dinsdag 10 december tijdens de lunch-pauze in de kantines van het Horizoncollege, FOCUS, het 
Trinitascollege, de locaties Han Fortmann en Johannes Bosco, het Huygenscollege en de Clusius 
Groenschool. 
Meer informatie.
Meer informatie over Amnesty in Heerhugowaard en omstreken vindt u op onze website www.
amnestyheerhugowaard.nl
Of u kunt contact opnemen met onze contactpersoon, 
Eric ten Napel, 
H. Segherslaan 20, 
1701 XB  Heerhugowaard, 
of een e-mail naar info@amnestyheerhugowaard.nl

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

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

C O P Y  &  P R I N T

URMAPRINT
digitaal

✦ GEBOORTEKAARTJES
✦ HUWELIJKSKAARTEN
 
✦ ZAKELIJK DRUKWERK

Bekijk onze collectie: www.urmaprint.nl

Sterrenboschstraat 8,   1704 CN Heerhugowaard 

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

Elke dag 3 broden naar keuze voor maar € 5,75.
Elke vrijdag tompoezen € 1,20

Proefstol  € 3,95

Amandelstaaf  van  € 4,75 voor  € 2,95 

Roomboterkerstkransen van  € 4,50 nu € 3,50

Reclame voor zaterdag 7 december

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

Veluweweg 17, Waarland
tel. 0226 - 42 13 40
Zwarteweg 3, ‘t Veld
tel. 0226 - 42 13 70

Dorpsstraat 26 Tuitjenhorn
tel. 0226 - 39 46 56
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In memoriam Jan Oudeman

Op 16 november overleed Jan Oudeman, hij is 84 jaar geworden.
Jan was een geboren en getogen Noordender. 
Omdat er meerdere Jannen Oudeman waren, waren bijnamen een noodzaak om te weten wie je 
bedoelde. Voor deze Jan was dat, gezien zijn lengte, niet zo moeilijk: hij was bekend als Lange Jan.
Vader Paul was tuinder dus was het logisch dat Jan ook zijn geld op het land ging verdienen. 
Eerst thuis, later, op de fiets naar de Wieringermeer en  met broer Nic een eigen bedrijf. Daarna 
begon hij een varkensmesterij in de Paardenboslaan. Naast dit was hij wekelijks te vinden op 
de veemarkten van Purmerend en Schagen voor de handel. Je zag hem dan ook vaak rijden 
met zijn trailer achter de auto.

In 1964 trouwde hij met Tiny Groot, ze gingen wonen op middenweg 535 vlak bij de kerk, in 
1967 verhuisden ze naar 530a  Ze kregen 4 kinderen: Gon, Karin, Paul en Margreth. Hun 50 
jarig huwelijk hebben ze net niet mogen vieren, dit zou 24 januari geweest  zijn.
Jan was een echte levensgenieter en gezelligheidsmens. Op z’n dooie akkertje zag je hem 
door het dorp fietsen en altijd tijd voor een praatje. Zijn grootste hobby was biljarten, en daar 
was hij dan ook erg goed in. Hij was lid van verschillende clubs. Daarnaast was hij tijdens het 
jachtseizoen vaak te vinden in de weilanden op zoek naar wild. 

In het voorjaar van 2012 werd slokdarmkanker geconstateerd. Na  bestralen en een 
chemobehandeling was er aanvankelijk een tevreden gevoel, maar in de zomer van 2013 
werd het toch minder. Alhoewel hij zwakker werd, bleef de geest gezond.
Op 20 november hebben we tijdens een volle avondwake, omringd door zijn vrouw, kinderen 
en kleinkinderen, afscheid van hem genomen. Er werden mooie woorden gezegd. Aan het 
leven van een echt dorpsfiguur was een einde gekomen. 
Moge hij rusten in vrede.

alcoholgebruik voor je 18e
Leerlingen voortgezet onderwijs leren basisschoolleerlingen over gevolgen alcoholgebruik 
voor je 18e

Vanaf 2014 geven leerlingen van het Horizon college/rOc les aan basisschoolleerlingen in 
alkmaar en omgeving, over de gevolgen van alcoholgebruik voor je 18e. Het project dat 
drinkt niet! maakt deel uit van het alcoholmatigingsbeleid van de ggd Hollands noorden. 

alcoholgebruik onder jongeren terugdringen
Het project ‘Dat drinkt Niet!’ wordt al een aantal jaar succesvol uitgevoerd in Noord-Holland Noord 
in samenwerking met Rabo Alkmaar eo. Bij ‘Dat drinkt Niet!’ wordt een grote groep jongeren bereikt, 
zowel de leerlingen van het voortgezet onderwijs die in het kader van een maatschappelijke stage de 
gastles verzorgen, als de leerlingen van groep 7 en/of 8 van het basisonderwijs. De ouders van deze 
kinderen krijgen via een website informatie, tips, een afbeelding van een hersenscan (hierop is de 
hersenactiviteit van een jongere die veel alcohol drinkt en een die geen alcohol drinkt zichtbaar) en een 
Alcohol-Neecontract. Met dit contract hoopt de GGD dat het gesprek tussen ouders en hun kinderen 
over alcohol op gang komt. Kinderen die het contract tekenen beloven niet te drinken voor hun 18e.

Startleeftijd kinderen is verhoogd
De GGD Hollands Noorden ziet dat de startleeftijd waarop kinderen alcohol drinken is gestegen 
van 12,1 jaar naar 12,8 jaar. De GGD hoopt dat de startleeftijd volgend jaar is verhoogd naar 13,5 jaar.



16 17

q Gespecialiseerd in:
q BMW onderdelen magazijn
q Tectyleren q Banden / wielen
q leswagen verhuur (sport)
q Onderhoud en reparaties
q In- en verkoop alle merken
q A.P.K. q Alarm inbouw
q Autocleaning 
Adres:

Dopplerstraat 6 
1704 SR Heerhugowaard

TEL: 072-5740859
Fax nr. 072-5721659

Internet: www.automolenaar.com
Email: postmaster@automolenaar.com

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

Internet: www.rhbeers.nl

kelders
kozijnen
verbouw

woningbouw
utiliteitsbouw
betonvloeren

Hét adres voor:
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TREFBALLEN MET SPORTSERVICE HEERHUGOWAARD
Sportservice Heerhugowaard organiseert op woensdag 11 december voor de eerste keer 
het Heerhugowaards Trefbaltoernooi. Het toernooi voor groep 7 & 8 is van 14.00 tot 15.15 
uur in gymzaal de granaat (naast basisschool de carrousel).

Teams strijden tegen elkaar om de eerste titel ‘Heerhugowaards Trefbalkampioen! Uiteraard is er 
voor het winnende team een leuke prijs. Wil je meedoen? Kom dan naar gymzaal de Granaat aan 
de Smaragd 27. Ter plekke worden er van de aanwezige kinderen teams gemaakt.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ron Gravemaker van Sportservice 
Heerhugowaard, 072 – 57 63 880 of rgravemaker@sportserviceheerhugowaard.nl.

Fysio De Noord: waarmee kunnen wij u helpen?
 
Per 1 november hebben wij de praktijk aan het St. Annaplein 1 
overgenomen. Met een deel van de dorpsgenoten hebben wij bij 
de overdrachtsreceptie al kennisgemaakt. 
Graag willen wij u via deze weg meer informatie geven waarvoor 
u bij ons terecht kunt. Fysio de noord is de moderne fysiothera-
piepraktijk voor elke inwoner van De Noord en omgeving van jong 
tot oud. 

1. algemene fysiotherapie
Spier- en gewrichtsklachten, in brede zin problemen met activiteit-
en zoals lopen, fietsen, huishoudelijke activiteiten of bijvoorbeeld 
in uw werk. Maar ook begeleiding voor en na een operatie, met als doel de beweeglijkheid van 
gewrichten en de spierkracht te optimaliseren.

2. Sportgerelateerde fysiotherapie
Dit kan zijn een blessurebehandeling, conditieverbetering van hart en longen en belastbaarheid-
verbetering van het lichaam. Dit kan in combinatie met tapen, dat erop gericht is uw spieren en 
gewrichten te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan is een enkelverstuiking, waarbij taping direct 
pijnvermindering geeft en het gewricht beter belast kan worden.

3. bekkentherapie
Deze therapie heeft als doel klachten rondom het bekken te verhelpen. 
Hierbij kunt u denken aan bekkenpijn bij zwangerschap, bekkenpijn in relatie tot rugklachten, 
maar ook bekkenbodemproblematiek zoals het niet kunnen ophouden van urine.

4. Oedeemtherapie
Deze therapie is gericht op het verminderen van vochtophopingen in het lichaam. Deze voch-
tophopingen kunnen het gevolg zijn van een operatie, chemo- of radiotherapie, die bijvoorbeeld 
een dik en zwaar arm of been veroorzaken. 
Met oedeemtherapie kunnen deze vochtophopingen verminderd worden d.m.v. manuele lymfe-
drainage, zwachtelen en oefentherapie.

5. Therapie voor Perifeer arterieel Vaatlijden
Perifeer Arterieel Vaatlijden zijn klachten als gevolg van vernauwde bloedvaten die tijdens het 
lopen pijn in één of beide benen veroorzaken en u beperken in uw loopafstand. De therapie is 
erop gericht de pijnvrije loopafstand te vergroten, waardoor u minder beperkt wordt in uw acti-
viteiten. 
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v Garage Co Borst BV v Co Borst Autoschade
v Co Borst Bedrijfswagens v C.B. Lease
v Airco Service v Piaggio LTV-dealer

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

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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Wilt u meer informatie of twijfelt u of u met uw klacht bij ons terecht kunt? Belt u ons dan gerust.

Tel:          072-5711223  Paul & Margriet Bruijn
Mail:        info@fysiodenoord.nl Fysio De Noord
Website: www.fysiodenoord.nl St. Annaplein 1, 1704 BP Heerhugowaard

kerstconcert “Barbershop Singing Heerhugowaard”
De Vereniging “Barbershop Singing Heerhugowaard” organiseert op woensdag 18 december 2013
een kerstconcert.
De beide koren ‘The Hugo Barber Ladies’ o.l.v. Jeannine Caland en ‘The Hugo Singers’ o.l.v. Marie 
Anne Pak treden daar op samen met de kwartetten ‘Just Four Fun’, ‘Mixed Up’ en ‘Herons in Harmo-
ny’ en zingen daarbij in hun vierstemmige, a capella Barbershop harmony stijl. Het gastoptreden 
wordt verzorgd door Accordeonvereniging Vita Accordeonistica ’83 o.l.v. Christa Groeneveld.
Het concert vindt plaats in de Heilige Hart kerk aan de Middenweg 541, Heerhugowaard-de Noord.
De kerk is open om 19.30 uur, het concert begint om 20.00 uur en zal anderhalf uur duren.
De toegangsprijs is € 7,00. Kaarten zijn te bestellen bij: Ria Wolzak 0623824429
rwolzak@quicknet.nl en bij Gerard Brink 0619101361 g.j.brink@hetnet.nl of bij een van de 
koorleden van beide koren. Na afloop is er een afterglow bij Café Bleeker aan de overkant van de kerk.
Kijk ook op www.barbershopheerhugowaard.

23 en 24 nov. was de winterfair in De Noord!
Een Jubileum dit jaar! Wat was het gezellig en druk en ook heerlijk weer om de route langs te gaan. 
Ook wij hebben weer erg genoten in het ”kool café” op Middenweg 452 bij Bakkums Boetje. 
Wat zijn er veel enthousiaste mensen langs geweest. Er was ook voor iedereen wel iets leuks te 
zien, te eten of te beluisteren. 
Rolph met de champots en hoe champignons groeien….Waarschijnlijk ziet degene die een cham-
pot gekocht heeft de champignons groeien. 
Nel Zuurbier met haar mooie boek “de glijbaan” en Karin Zuurbier met Draadje van Ktje en Ktje 
fotografie. Schilderijen van Marijke van Langen waren te bezichtigen en Annemiek Pronk stond 
met haar kapsalon Pronk Haar, “Daar ga je van Stralen”. 
Maar ook stond Team Piece of Cake voor u klaar, zij verzorgde de koffie en thee, voorzien van taart; 
hartig en zoet. De opbrengst hiervan was voor Stichting A Sister’s Hope, een organisatie die on-
derzoek naar borstkanker in Nederland mogelijk maakt. Dit team heeft het mooie bedrag van 810 
euro opgehaald voor het goede doel.
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En als laatste stonden wij er met veel hebbedingen en lekkere verse groente. Maar ook met de 
prijsvraag: “Hoeveel aardappelen zitten er in het kistje?” 
Het antwoord is 268 stuks. Dit is precies goed geraden door Tiny Vijn en Silvia Bakker, Jos Ruiter 
was derde. Zij ontvangen een leuk Bakkums Boetje pakket. Tevens kon je even lekker gaan zitten 
en onder het genot van een heerlijk kopje soep of lekker broodje je route voor de dag verder uit-
stippelen en dat hebben veel mensen gedaan.
Bedankt voor uw belangstelling want mede dankzij u was het een zeer geslaagd weekend!

Bakkums Boetje gaat even open!! En wel op vrijdag 13 en 20 dec. of zaterdag 14 en 21 dec. van 
11.00 tot 17.00 uur kom gezellig langs. 
Ik heb dan takken, groen, mos, planten, bollen en bloemen te koop zodat u zelf thuis kan gaan fröbelen. 
U kunt langs komen met u eigen schaal om deze op te laten maken, ook verkoop ik kerststukjes. 
Tevens zijn er nog andere leuke hebbedingen voor de Kerst. 
Er zijn lekkere groente pakketten te koop en ook zijn de champots verkrijgbaar. (misschien een 
leuk kerstcadeau, dan graag even bestellen!). 
Bovenstaande dagen is Bakkums Boetje open. Alle andere dagen staat de kar aan de weg met 
mooie stukjes en lekkere verse groente (ui, kool, wortel en aardappelen.)   
Wie weet tot ziens,  

Groeten Susan Bakkum

Winterfair 2013
De afgelopen winterfair was weer een ware happening.
Misschien een beloning op het eerste lustrum!
We kunnen na 5 jaar gerust zeggen, Roos Nico en Marjet jullie initiatief indertijd, werpt z’n vruch-
ten af!

Het bracht vele mensen ook deze winterfair weer op de been mede door het goede weer en de 
vele deelnemers dit jaar.

Wij van Joopies boetje hebben dan ook weer een heerlijk,gezellig weekend gehad en puilde het 
boetje zo nu en dan weer uit z’n voegen.
De vele reaktie’s als de mensen bij ons binnen kwamen,”wat is het overal weer leuk en zoveel cre-
ativiteit”, is heel fijn om te horen.
Het liep bij ons dan ook weer gesmeerd en vonden we het heel waardevol dat de mensen tijd 
hadden voor een praatje.
Veel mensen hadden weer iets over voor ons “goede”doel, nml. Los Pipitos in Nicaragua. We zullen 
deze mensen daar weer verblijden met dat geen wat ze dagelijks moeten missen, zoals voedsel, 
toilet artikelen of speelgoed. Bovendien zijn ze al blij als er andere mensen hun wat aandacht ge-
ven en groeten doen van de mensen uit Olanda.

Daarom iedereen Hartelijk Bedankt voor de belangstelling tijdens deze fair en tot volgend jaar.

                            H.Groeten van de meiden van Joopies boetje.

de keuze is aan jou!



20 21

Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact 
Voortaan is de koffieochtend niet enkel voor alleenstaanden, maar 
ook voor echtparen! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
U bent van harte welkom!

De data voor de komende tijd:
13 december 2013  10.00 uur koffie ochtend op de pastorie
26 december 2013 11.00 uur kerstbrunch op de pastorie

Janet Wester     (5719382)
Tonnie Rozing  (5741684) 
Gea Klercq       (5715265) 
 Tiny van Stralen
Riet Beers (5714705) 
Ria Boekel        (5719919)
Toos Mooij       (5710193) 
      
U bent van harte welkom!

KBO Heerhugowaard Noord
Secretariaat: Harlingerstraat 3         Telefoon:  072-5710966
      
bestuurssamenstelling:
Voorzitter:         Wout Beers Middenweg  566   tel: 5714705         
Vicevoorzitter:  Joke Beers-de Wit      Torenburgplein 12   tel: 5745923        
Secretaris:         Richard de Vos           Harlingerstraat 3         tel: 5710966        
Penningm:        Cor Neeft       Dorsvlegel 9                tel: 5713628        
2e penningm:   Ria Vriend-Bleeker  Leliehofstraat 8        tel: 5716032        
Leden: Jos Tesselaar-Zwemmer  Bosweg 23       tel: 5715566 
 Joke Bergman       De Zicht  12                tel: 0613650786   
 
geweldig succesvolle winterfair
Bijzondere complimenten aan de commissie onder aanvoering van Truus vd Berg, aan allen die op 
een of andere wijze hun steentje hebben bijgedragen, maar ook aan allen die gezorgd hebben dat 
de vele tafels in de feestelijke schuur van Jan en Nel van Schagen overvol lagen met mooie en ook 
vaak nuttige artikelen. Heel veel dank aan de zeer vele bezoekers en kopers van deze artikelen. 
Natuurlijk werkte het mooie weer op zaterdag ook mee, maar zelfs op zondag was het menigmaal 
gezellig druk. Het was de bedoeling dat het wegvallen van de gemeentelijke subsidie gedeeltelijk 
zou worden opgevangen door de opbrengst van deze fair. We kunnen nu al vertellen dat dit doel 
is bereikt. Het resultaat zal bekend worden gemaakt in de eerstvolgende Nieuwsbrief die uit zal 
komen op 11 of 12 december.

17 december:  14.00 uur   Kerstmiddag met “maandag Wasdag”.
Nog een paar dagen dan is het zover.
Op 17 december gaan we weer een mooie Kerstbijeenkomst tegemoet. 
De cabaretgroep “Maandag Wasdagt” is van plan om ons een gezellige middag te bezorgen en ook 
met het barteam zijn al de nodige afspraken voor een goed verzorgde broodmaaltijd gemaakt. 
De belangstelling is zeer groot. Zo groot zelfs dat we al enkele leden teleur moesten stellen omdat 
het aantal beschikbare plaatsen is bezet.
Heeft u het deelnamebedrag van twintig Euro nog niet overgemaakt? 



22 23

Doe het dan heel snel, want dit geld MOET voor 7 december gestort worden op rekening 32 68 
56 536 ten name van KbO Heerhugowaard noord.
Als u slecht ter been bent kunt u gehaald en thuisgebracht worden. 
Maak tijdig een afspraak met Wim Beers. Tel: 5745923
Tot ziens op 17 december 14.00 uur.

KbO  voor 50 plus
De KBO is geen lokale activiteitenclub. Het is een organisatie die op gemeentelijk, provinciaal en 
landelijk niveau opkomt voor de belangen van senioren.
Daarnaast proberen wij u natuurlijk ook op lokaal niveau te voorzien van lokale activiteiten zoals: 
De Soos, de gymnastiek, themamiddagen en uitjes. 
Bovendien kunt u profiteren van een aantrekkelijke korting op de zorgverzekering bij Zilveren Kruis

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”.

Nieuws vanuit de Dorpsraad
 
Programma bewonersavond 12-12-2013

Welke keuzes maken wij voor het dorp? Wat gebeurt er met de bibliotheek?
Op 12 december organiseren de gemeente en de bibliotheek om 20:00 een avond in zaal blee-
ker om over de toekomst van het dorp en de bibliotheek te praten.
Kom ook! Je kan nu meepraten over de toekomst!

Toekomst - wat zijn de plannen van de bibliotheek?
De afgelopen tijd is onderzocht hoe De Noord in sociaal opzicht in elkaar zit. En wat belangrijke 
thema’s zijn voor de toekomst. Er is met bewoners en organisaties gesproken en er is naar bestaan-
de onderzoeken en gegevens gekeken. Dit onderzoek wordt toegelicht.
Bibliotheek Kennemerwaard licht deze avond toe wat de ideeën zijn over de toekomst van de 
vestiging en wat de stand van zaken is. 

Meepraten!!
Wat er ook gebeurt met de bieb, het is belangrijk om mee te praten over wat er in De Noord speelt 
en hoe de toekomst eruit ziet. Want alleen dan kunnen bewoners samen wat doen om De Noord 
zo actief en prettig te houden als het nu is. Dat betekent ruimte geven aan alle activiteiten in het 
dorp, maar ook nadenken over wat er nodig is om als oudere zelfstandig te kunnen blijven wonen. 
Hierover discussiëren we op 12 december.

Vragen?
Met vragen over de avond of over het onderzoek, kunt u contact opnemen met Wietske Tideman 
van bureau Companen, 026 -351 25 32 of tideman@companen.nl. 

Wat willen wij?
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De “Blik op de weg” in De Noord …( 25 nov.)
Beste mensen,
Het weer is vandaag prima, alleen de zon komt wat later op, dus ik 
vertrek om 8 uur uit de Doorbraak, waar een enkeling al naar z’n 
werk gaat en kinderen bijna klaar zijn om naar school te gaan.
Op de Middenweg is het al weer een aardige drukte. Auto’s met 
lichten nog aan, in veelvoud  achter elkaar en fietsers, meest 
schoolgaande jongelui, soms gezellig met z’n drieën naast elkaar, 
om de laatste weekendnieuwtjes uit te wisselen.
Bij de fa. Snoek wordt nog gezellig ontbeten, maar een spontane 
groet kan er altijd af. Vandaag geen sleutelwerk en de motoren 
mogen even “op stal” blijven.
Dan de Donkereweg op, want vandaag loop ik de zuid-oost route. Nico loopt al bedrijvig rond. Naar bin-
nen kijkend zie ik nog een paar prachtige racemotoren, met een door dit bedrijf vervaardigde frames. 
Verderop de weg liggen en lopen witte en bruine schapen. Reeds genietend van de eerste stralen 
van de ochtendzon. 
Dan linksaf de Veenhuizerweg en rechtsaf de Kerkweg op. Bij de Kroontjeshoeve de Groenedijk op 
en deze is inmiddels keurig geasfalteerd. Bij de hoeve is men druk bezig met een nieuwe stal. De 
koeien laten ook op deze ochtend “hun geluid” horen.
Slingerend loopt deze weg en ik volg hem gedwee, genietend van de rust en het uitzicht. In de 
verte zie ik zo ongeveer boven Langedijk  een bui hangen en er ontstaat het begin van een regen-
boog. Mooier kan je het bijna niet zien!
Als ik op de Berkmeerdijk kom, schijnt de zon recht in mijn gezicht. Over het riet hangt een prach-
tige gloed. Ik neem wat foto’s, want dit moment kun je niet zomaar voorbij laten gaan.
Bij het bankje, ik zit bijna op de helft, neem ik een slok en een heerlijke krentenbol, want de motor 
moet blijven draaien!
De Plemdijk is recht en hier en daar dwaal ik naar beneden voor een blikje of een flesje. Jammer, 
dat mensen dit soms als een afvalbak zien. De spoorlijn over en ook hier is de blik over het water 
betoverend, terwijl mensen over de bruggetjes zich naar hun werk spoeden.
Rechtsaf ga ik en neem het fietspad van de Krusemanlaan. Zoals gewoonlijk ook hier weer blikjes, 
flesjes en drinkbakjes. Zou het de anonimiteit zijn, waarom de mensen hier hun afval deponeren? 
Ter hoogte van Reygersdael gooi ik de rommel in de afvalbak en wandel van rotonde naar rotonde!
Dan de Middenweg als laatste stuk. Vele begroetingen vanaf het fietspad, waarop ik met een “goe-
demorgen” terug groet. Ook vanaf de weg wordt er op de claxon gedrukt, een lachende Marion, 
een zwaaiende Karin en een naar huis kerende Jan.
Ook Els komt me lachend op de fiets tegemoet, terwijl ze roept: “De koffie staat bijna klaar!” en zo 
is het! De klok slaat elf uur, dus zeker tijd voor een bakkie!

46 blikjes 27 drinkbakjes
23 plastic flesjes 18 pk. sigaretten
0 pk. shag 1 fles wodka (helaas leeg!)

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

p.s. 
Wat hebben we genoten van de Winterfair in De Noord! Iedereen de complimenten voor de ont-
vangst en het etaleren voor de vaak zelfgemaakte attributen!
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• tuinaanleg
• tuinonderhoud
• bestrating
• beschoeiing

Tel. 072 - 5711243 
06 - 53557548

Plaetmanstraat 2
1704 CB Heerhugowaard

www.groottuinen.nl

René Jonker 
Stationslaan 1

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

www.jonkerhov.nl

Trimsalon 
noord-End

Voor kleine en middenslag hondjes

UW TRIMSTER 
MARLIES BROERS

   
Veenhuizerweg 57
1704 DR Heerhugowaard - De Noord
tel. 06 - 13108895

06-15689390

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

H.W. Mesdagstraat 15
1741 JM Schagen

joandekkerelektrotechniek.nl

 

  
JJOAN OAN DDEKKEREKKER   

ELEKELEKTROTECHNIEKTROTECHNIEK   
 

06-15689390 
 

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

verlichting 
 

H.W. Mesdagstraat 15 
1741 JM Schagen 

joandekkerelektrotechniek.nl 
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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.

nieuws vanuit de dorpsraad

Toekomst van de noord en de bibliotheek:
12 december om 20.00 uur in Zaal bleeker.

Hoe zit De Noord in sociaal opzicht in elkaar?
Hoe is het gesteld met de sociale vitaliteit in De Noord?
Wat is er nodig om dit in de toekomst zo te houden?
De afgelopen tijd heeft bureau Companen dit in opdracht van de gemeente onderzocht. Er is met 
bewoners en organisaties gesproken en er is naar bestaande onderzoeken en gegevens gekeken.

Graag delen we de uitkomsten met u tijdens een avond in zaal Bleeker. Omdat  duidelijk naar voren 
kwam dat de onzekere  toekomst van de bibliotheek in De Noord onrust geeft, wil de Bibliotheek 
Kennemerwaard deze avond graag meer vertellen over de stand van zaken rondom de vestiging 
in De Noord.

U bent van harte welkom op donderdag 12 december 2013 in zaal Bleeker, vanaf 19.45 uur.
De avond begint om 20.00 uur.
Vragen? Met vragen over de avond of over het onderzoek, kunt u contact opnemen met Wietske 
Tideman van bureau Companen, 026-351 25 32 of tideman@companen.nl

bibliotheek Kennemerwaard

de bibliotheek is gesloten op:
donderdag 5 december om 16.00 uur (Sinterklaasavond)
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Aanbiedingen
vanaf € 10,- voor iedereen

Zaterdags gesloten.

Plantencentrum Heerhugowaard
Altonstraat 25, Heerhugowaard De Noord.

Dagelijks geopend van 13.00 -18.00 uur. Zaterdags vanaf 9.00 uur. 

Koopzondag 8 dec van 11-17 uur.
Er zijn weer volop:  Kerstbomen gezaagd en in pot    Kersttakken    Snijgroen      
               Eucalyptusetc.    KerstdecoratiesAlles voor de vogels in de winter

  Hovenierswerkzaamheden:
  Tuinontwerp Beplantingsplannen
  Snoeiwerk Winterklaar maken
  Beschoeiingen Veranda’s en tuinhuizen
  Bestratingen Tuinverlichting
 
 Bel Theo: 0645905544

Aktie:
Op alle kerstbomen, 

en verse kerstproducten 

30% korting 
of gratis bezorgd 

in de regio HHW en L’dijk
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December 2013

Voorlezen aan dreumesen
Vertelprogramma met een verhaaltje en een liedje voor kinderen van 1-2 jaar. De toegang is gratis. 

Bibliotheek Heerhugowaard Centrum
Datum  woensdag 11 december
Tijd  9.15 – 10.00 uur 

Voorlezen aan Peuters
Vertelprogramma met een verhaaltje en een liedje voor kinderen van ongeveer twee tot vier jaar. 
De toegang is gratis.

Bibliotheek Heerhugowaard Centrum
Datum  woensdag 18 december 
Tijd  9.15 – 10.00 en 10.15 – 11.00 uur

de stolp in Heerhugowaard
Door Anita van Breugel

2013 is het jaar van de stolp. Heel Noord-Holland wordt gekenmerkt door de stolp, het is ons 
meest bekende boerderijtype en kenmerkend voor de droogmakerijen.
In deze lezing wordt ingegaan op de meest opmerkelijke stolpen in Heerhugowaard, zodat u een 
goed beeld krijgt van de kwaliteit van het stolpenbestand binnen deze droogmakerij. Anita van 
Breugel is cultuurhistorica en heeft een eigen bureau Cultuurhistorie.
De Gemeente Heerhugowaard heeft dit jaar opnieuw de Stolpenroute uitgegeven, o.a. verkrijgbaar 
bij de bibliotheek en de gemeente. Lezing van het Platform Erfgoed Heerhugowaard.

Bibliotheek Heerhugowaard Centrum
Datum: donderdag 12 december 2013
Tijd  20.00 uur
Toegang         € 5,-

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 de Tablet Café inloopmiddagen. 
Hier kunt u vragen stellen, kennis delen en ervaringen uitwisselen. 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 17 december 2013
Tijd  14.00 – 16.00 uur

Kerstvakantie 2013

donderdag 2 januari 2014
een bibliotheek vol lichtjes
Voor kinderen van 4 t/m 8 jaar

Het zijn weer donkere dagen. Dus gaan we gezellig samen in het duister luisteren naar een verhaal. 
En maken we lichtjes voor in de bibliotheek. 
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gerja
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Bibliotheek Heerhugowaard Centrum 
Tijd   10.00 – 11.30 uur
Toegang   € 5,- (bibliotheekleden € 3,50)

donderdag 2 januari 2014
Open atelier
Voor kinderen van 9 t/m 12 jaar

In de donkerste dagen van het jaar is het in de bibliotheek ook erg donker. Dat wordt lastig lezen! 
Heb jij verstand van elektra of wil je hier meer over weten? Kom dan naar ons atelier en maak je 
eigen lichtbron. 

Bibliotheek Heerhugowaard Centrum
Tijd   13.30 – 15.00 uur
Toegang   € 5,- (bibliotheekleden € 3,50)

Kijk voor de adressen en telefoonnummers op: www.bibliotheekkennemerwaard.nl

nIeUWe maTerIaLen

Volwassenafdeling rOmanS
Frederikson, A Het Zomerhuis  Algemeen
Römer, P Bedrog  Spannend
 
Jeugdafdeling PrenTenbOeK
Hest, A Sammies eerste nacht AK
Loo, S. te Kleine Vis AK
Praagman, M Pas op! AK
    
 LeeSbOeKen T/m 9 Jaar nIVeaU
Kraan, H De boze heks moet winnen A

 LeeSbOeKen VanaF 9 Jaar    THema
Cazemier, C Echt Spel Algemeen
Coolwijk, M. v.d. Meiden zijn gek …. Op vakantie           Algemeen
Jonge, T. de Tijdrovers Fantasie
Loon, I. v. Speed Sport
Menten, T Dummie de Mummie en de dans van  
 de  Cobra Algemeen
Mous, M Test. Avonturen
Zadoff, A Boy Nobody Avonturen
               
  
OPenIngSTIJden LOcaTIe de nOOrd/ InFO(n)OOrd mIddenWeg 541 a  
Maandag   13.00 – 17.00 uur
   18.30 – 20.30 uur
Woensdag  13.00 - 17.00 uur       
   18.30 – 20.30 uur
Vrijdag    13.00 – 17.00 uur
   18.30 – 20.30 uur
 Telefoon: 072-5712004
www.bibliotheekkennemerwaard.nl ook voor verlengingen
e-mail: denoord@bibliotheekkennemerwaard.nl
Telefonisch verlengen: 072-5712004 
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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

Er zijn nog steeds elke week wedstrijdwijzigingen dus blijf de site 
in de gaten houden.
De E2 heeft een compleet nieuwe poule gekregen per a.s. week-
end omdat ze alles dik verloren. Het NHV heeft dit zelf gezien en 
aangepast. Doordat het nu al ingaat kunnen ze nog een complete 
zaalcompetitie draaien met wel een wedstrijd op de laatste zondag 
van de kerstvakantie. Ook in de poule van de D1 zijn wat wijzigingen 
omdat ze daar de 2 onderste teams eruit gehaald hebben en ande-
ren erin. Deze poule is sterker geworden en hij was al zo sterk…
In tegenstelling tot voorgaande jaren is het dus niet zo dat alle 
jeugdteams in januari automatisch een andere poule krijgen maar 
er kan wel worden gewijzigd als het nodig is. 

Verder draaien alle teams aardig mee in de poules, Dames 2 en de B1 staan zelfs bovenaan en 
Dames 1 staat tweede.

Aanstaande zaterdag moet de B2 op zaterdag spelen. Ze spelen tegen Zwaluwen’30 en dat is een 
zaterdagvereniging die dus niet op zondag wil spelen. Maar gelukkig was er ruimte in de sporthal.

Het kerstkeezen gaat jammer genoeg niet door. Er waren teveel afzeggingen.

In ieder geval iedereen weer heel veel succes!
Het bestuur

HOOFdSPOnSOrS Transportbedrijf Piet Oudeman
   Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg

JeUgdSPOnSOr Kalanchoëkwekerij Slijkerman

OnZe JarIgen
Lynn Dekker 6 dec
Marije Kamp 14 dec
Bianca Groot 15 dec
Melanie Diepen 15 dec
Devi Bakkum 15 dec
Inde Groot 15 dec
Marijke Dekker 16 dec
Britt Wit  19 dec
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Handbalster van de week

Laura Veldman

Zondag 15 december om 12.05 uur in Noorderend

bij de wedstrijd :
Hugo Girls – Berdos

Kerstkeezen gaat niet door
Helaas, helaas, we kregen zoveel afberichten van onze “harde kern” van keezers dat we hebben 
besloten om  het kerstkeezen op vrijdag 13 december af te blazen. We hebben geprobeerd om 
een andere datum te prikken maar ook dit lukte niet. We wensen iedereen de 13e veel plezier met 
alle feestjes en etentjes en graag tot ziens tijdens het winterkeezen op vrijdag 31 januari 2014!

Nel, Irma en Jella

Schoonmaken rondeel
De volgende teams van Hugo Girls zijn aan de beurt om het Rondeel schoon te maken. 
16/12 -18/12   Recreanten 1
De sleutel is bij P. Jaspers , Rozenhoutstraat 4, tel: 072 5711729

dames 1 beleeft een gemakkelijke middag
Wegens de jaarlijkse Bromfietsbeurs in eigen Sporthal Noorderend moesten we afgelopen zondag 
uitwijken naar de Waardergolf, waar pas om 17:00 uur ’s middags het beginsignaal klonk. Tegen-
stander Andijk kon dit zaalseizoen nog geen punten pakken, maar was een onbekende ploeg die 
desondanks niet onderschat moest worden.
 
We startten de wedstrijd prima en kwamen al snel met 8-1 voor. Andijk was niet scherp in de afron-
ding en anders was daar invallend keepster Lisan uit Dames 4 die, overigens de gehele wedstrijd, 
uitstekende reddingen verrichte. Helaas viel Yvon vrij snel  geblesseerd uit, waardoor we haar 
verrassende balletjes én een wissel moesten missen. Hoewel zowel Ellen als de coach van de te-
genpartij van 17-5 uitgingen, noteerden de scheidsrechters een ruststand van 15-5 in ons voordeel. 
 
Vanuit Andijk werden regelmatig lange ballen gespeeld en in de rust kregen we van Henk en Mar-
greet de opdracht om deze bal vaker af te vangen. Daarbij was deze wedstrijd een prima mogelijk-
heid om aan het doelsaldo te werken, door ook met name verdedigend hard te werken. Aan het 
begin van de tweede helft kwam onze doelpuntenmachine nog ietwat haperend op gang, maar 
mede door een snelle spelhervatting vanuit Lisan kon er flink op tempo gespeeld worden. Het niet 
benutten van de gegeven penalty’s maakte in deze wedstrijd gelukkig niet het verschil, want er 
werd uiteindelijk ruimschoots gewonnen met 30-11. 
De laatste twee wedstrijden van 2013 spelen we tegen Spartanen (8 december, 13:30 uur in Wog-
num) en Berdos 2 (15 december, 12:05 uur thuis). Bij winst op deze teams wordt de tweede plek 
in de poule minimaal gehandhaafd en blijft VVW 2 in zicht. Aanmoediging van publiek helpt hier 
natuurlijk bij! Dus tot dan
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UITSLagen HUgO gIrLS

23 november-29 november   
Hugo Girls R1  – C.S.V. Handbal R2  10-9
Exelsior ‘53 R2  – Hugo Girls R2  8-9
Hugo Girls 1  – Andijk 1   30-11
KSV 4   – Hugo Girls 2  10-18
Lacom ‘91 2  – Hugo Girls 4  17-23
Hollandia T A1  – Hugo Girls A1  23-19
Hugo Girls B1  – Tornado B1  17-17
Spartanen B1  – Hugo Girls B2  18-9
S.S.V. C1   – Hugo Girls C1  11-7
D.S.O. C2   – Hugo Girls C2  8-14
Hugo Girls D1  – Z.A.P. D1   8-18
D.S.O. D3  – Hugo Girls D2  8-9
Hugo Girls D3  – Victoria O D3  6-8
Allemaal goed gespeeld en gekeept. Jammer, dat het niet gelijk werd. Iris en Demi nog bedankt voor 
het invallen van Fenny.
Westfriezen E1  – Hugo Girls E1  4-8
Hugo Girls E2  – Geel Zwart E1  0-18
Vrone F2   – Hugo Girls F1  0-15
Hugo Girls F2  – Vido F1   5-0

30 november-6 december 
D.E.S. R2   – Hugo Girls R1  19-17
Hugo Girls R2  – Hauwert R2  6-4
Westfriesland/SEW 4 – Hugo Girls 2  13-14

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 ------
A 1 8-dec Victoria O DA1 - HG De Stap 13:55 13.00 ------
B 1 7-dec S.C. Dynamo DB1 - HG De Mijse 18:15 17.15 ------
B 2 7-dec HG - Zwaluwen ‘30 DB1 Noorderend 18.30 18.00 ------
C 1 7-dec Victoria O DC1 - HG De Stap 14:20 13.30 ------
C 2 7-dec J.H.C. DC2 - HG Sport aan Zee 11:30 10.30 ------
D 1 8-dec D.S.O. D1 - HG De Slenk 11:30 10.30 ------
D 2  7-dec HG - Hollandia T D1 Noorderend 13:45 13.15 ------
D 3 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 - KSV E3 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 ------
      
WIJZIGING: Zat 7 dec: E2-KSV E3 om 12.15 uur (ipv E2-DES)     
 Zat 7 dec: Dynamo B1 - B1 om 18.15 uur (ipv 8 dec)    
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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   VRIJ        
A 1 15-dec HG - Westfriezen DA1 Noorderend 13:15 12.45 ------
B 1   VRIJ        
B 2 15-dec Andijk DB1 - HG De Klamp 12:40 11.45 ------
C 1 15-dec HG - ‘t Fortuin/VVW DC3 Noorderend 11:00 10.30 ------
C 2 15-dec HG - Dirkshorn DC1 Noorderend 10:00 09.30 ------
D 1 14-dec HG - Wieringerwaard D1 Noorderend 13:45 13.15 ------
D 2  14-dec Lacom ‘91 D2 - HG Geestmerambacht 16:15 15.30 ------
D 3 15-dec Vrone D4 - HG De Oostwal 10:30 09.30 ------
E1 14-dec Spartanen E1 - HG Westfrieslandhal 13:30 12.30 ------
E2 15-dec DSS 3 - HG De Waterakkers 10.45 09.45 ------
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 ------
      
WIJZIGING: Zat 14 dec: D1 - Wieringerwaard (ipv KSV)     
 Zon 15 dec: DSS - E2 om 10.45 uur (ipv zat 14 dec KSV-E2)    
 
ZaaLdIenSTen ‘T nOOrderend    cOnTrOLe
7-dec noorderend 
10.15-12.30 ouders jeugd + Merel van der Loos 
12.30-14.30 ouders jeugd + Alicia Koch 
  
7-dec noorderend 
17.45-19.00 B2 
  
8-dec noorderend 
10.45-12.15 Denise van Kleef + Jolinda Zuurbier  Liane Borst
  
14-dec noorderend 
12.45-14.30 ouders jeugd + Renée Peerdeman 
  
15-dec noorderend 
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 

Het kerstkeezen op vrijdagavond 13 december gaat niet door. 
Graag tot ziens tijdens het winterkeezen op vrijdag 31 januari 2014!
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TEAM DATUM WEDSTRIJD AANVANG ScHeIdrecHTer 
DAMES 2 7-dec HG - Lacom ‘91 DS3 19:05   Noorderend
DAMES 4 8-dec HG - Vrone DS1 11:00 Karin Oudeman Noorderend
B 2 7-dec HG - Zwaluwen ‘30 DB1 18:05 Nel Borst Noorderend
D 2  7-dec HG - Hollandia T D1 13:45 Astrid Snel Noorderend
D 3 7-dec HG - Tornado D3 13:00 Nikee Zuurbier-Kelly Zuurbier Noorderend
E1 7-dec HG - Victoria O E1 11:30 Noor Blankendaal- Pien vd Berg Noorderend
E2 7-dec HG - KSV E3 12:15 Sen Kuilboer-Bente Zuurbier Noorderend
F1 7-dec HG - Victoria O F1 10:45 Evi Blankendaal-Lindsey Snoek Noorderend
RECR. 1 10-dec HG - Niedorp DR1 20:00 Karin Oudeman Noorderend
DAMES 1 15-dec HG - Berdos DS2 12:05 bond Noorderend
DAMES 3 15-dec HG - S.V. Beemster DS1 14:30 Monique Oudeman Noorderend
A 1 15-dec HG - Westfriezen DA1 13:15 Nel Borst Noorderend
C 1 15-dec HG - ‘t Fortuin/VVW DC3 11:00 Jacky Zuurbier-Jessy Blom Noorderend
C 2 15-dec HG - Dirkshorn DC1 10:00 Dames 1 Noorderend
D 1 14-dec HG - Wieringerwaard D1 13:45 Astrid Snel Noorderend
F2 14-dec HG - H.V. Blokker F2 13:00 Ineke Schot-Rosie Koch Noorderend
RECR. 2 17-dec HG - Westfriesland/SEW DR1 21:00 Monique Oudeman Noorderend

activiteitenkalender 
Mini handbalmiddagen  19-02
   19-03    
                                     16-04

ik ben patricia groot 
ik was puipil van de week 
het was super leuk om te doen 
je mag proberen om het eerste doel punt te maken
en het is heel leerzaam om naar die meiden te kijken
en ze hadden 30-11 gewonnen
en de coachen zijn super lief

groetjes patricia groot

Tennis is een wedstrijdsport �����������������������������������������

Naamloos-22   1 27-08-2010   10:52:54

baSISScHOOL
Veel kinderen die voor het eerst gaan tennissen en gelijk op een groot 
veld met de oude tennisballen van broer of zus beginnen, verliezen 
snel hun interesse. De rally’s zijn kort en de ballen stuiteren over hun 
hoofd waardoor ze de sport niet echt leuk vinden.  Tenniskids is een 
nieuw jeugdprogramma van de KNLTB. Kinderen vanaf 6 jaar tennis-
sen in kleurgroepen, ze beginnen in Rood, en via Oranje en Groen 
kunnen ze vanaf 11 jaar doorgroeien naar Geel.  Elke kleur kent een 
vaste baanlengte en type tennisbal. De groep Rood begint op een 
kwart van de normale tennisbaan en eerst in de groep Groen wordt 
de gehele baan gebruikt, maar nog wel met zachtere groene ballen.
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Dit systeem verandert het jeugdtennis ingrijpend, met als doel tennis verslavend leuk te maken.
Voor kinderen vanaf 6 jaar (geboren in 2008 of eerder) willen wij in 2014 met dit programma beginnen. 
Dit programma kunnen we alleen bij voldoende deelname per kleurgroep starten. Wij streven naar 
groepjes van minimaal 4 kinderen. U kunt uw kind(eren) nu al vrijblijvend hiervoor aanmelden bij ons 
bestuurslid Agnes de Goede, telefoon 02264 22611, of per e-mail jeugdcommissie@tvnoordend.nl.
OLIEBOLLEN - TOERNOOI
Zondag 29 december kunnen al onze jeugdleden deelnemen aan een  Oliebollen-toernooi in Bar-
singerhorn. Dit wordt georganiseerd voor de jeugdleden van de kleine tennisverenigingen in het 
gebied tussen Barsingerhorn en Heerhugowaard De Noord. Er wordt ‘s ochtends gepland voor de 
jongste jeugd en ‘s middags voor de ouderen.
Alle jeugdleden kunnen zich zelf aanmelden bij ons bestuurslid Agnes de Goede, telefoon 02264 
22611, of per e-mail jeugdcommissie@tvnoordend.nl. Er zal tijdig een lijstje worden rondgestuurd 
aan de ouders om het vervoer in onderling overleg zo gezamenlijk mogelijk te regelen.

Hugo Boys seizoen 2013-2014 
Van de bestuurstafel
Het contract met onze hoofdtrainer, Ronald de Rooy, is met een sei-
zoen verlengd. Bestuur en spelers zijn zeer tevreden over de samen-
werking. Vandaar dat Ronald ook in het seizoen 2014/2015 de trainer 
van de selektie zal zijn. Het wordt dan zijn 4e seizoen bij Hugo Boys.

De quizavond is door omstandigheden verplaatst naar donderdag 
20 december a.s. Alle leden van Hugo Boys zijn welkom. Inmiddels 
hebben alle leden/commissieleden (via de mail) wederom een uit-
nodiging ontvangen. Het verzoek is om deze mail even te bevesti-
gen als je aanwezig zal zijn. 

de nieuwjaarsreceptie zal in 2014 worden gehouden op zaterdag 4 januari vanaf 16.15 uur. er is 
muziek aanwezig en ook zal er traditioneel weer een kop snert worden geserveerd. 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. 

Er zijn nog 3 speelronden tot aan de winterstop waarbij het weekend van 21/22 december een 
inhaalweekend is.
De winterstop geldt tot en met het weekend van 4/5 januari. Het weekend van 11/12 januari is 
een inhaalweekend en worden er bekerwedstrijden gespeeld. Het weekend van 18/19 januari is er 
voor de alle teams weer een volledig competitieprogramma.

resultaten:
Hugo Boys wist de topper tegen naaste concurrent Hollandia T niet in winst om te zetten. Ondanks 
een aantal zeer goede mogelijkheden, in met name de 1e helft, wist men de voorsprong bij rust 
(0-1) niet vast te houden en werd er een geflatteerde nederlaag geleden (3-1). Door dit resultaat is 
Hollandia T de nieuwe koploper in de 4e klasse A. Aankomende zondag speelt Hugo Boys de altijd 
beladen wedstrijd tegen Con Zelo. Kom de mannen van Ronald de Rooy en Cees Ursem aanmoe-
digen in deze laatste thuiswedstrijd van 2013.

Hugo Boys 2 behaalde een gelijkspel in de thuiswedstrijd tegen concurrent KGB. Hiermee hand-
haaft het team van Cees Ursem zich bij de bovenste ploegen op de ranglijst. 

Hugo Boys 3 verloor afgelopen zondag thuis van Uitgeest. De week ervoor werd er voor de beker 
gelijk gespeeld tegen SSV 2 maar wonnen daarmee de poule. 



36 37

Op 15 december spelen zij wederom een bekerwedstrijd (thuis) en wel tegen Koedijk 7. De win-
naar gaat door naar de volgende ronde.

Hugo Boys 4 behaalde uit de laatste 2 wedstrijden 2 punten door 2x een gelijkspel en weten zich 
zo prima te handhaven in de hogere klasse.
 
Hugo Boys 5 speelde gelijk in de uitwedstrijd tegen VZV (2-2) en de week ervoor behaalde zij de 
volle winst in het inhaalduel tegen Nieuwe Niedorp (3-2). 

De dames waren oppermachtig in de thuiswedstrijd tegen WMC. Het werd een uitstekende 11-0 
overwinning ! voor het team van coach Saskia Vader. 

De junioren wonnen de laatste wedstrijd tegen Dynamo. Het werd een regelmatige 3-1 overwinning.

Veel succes bij de laatste wedstrijden voor de winterstop !
Klaas Oudeman, 

voorzitter

Dorpshuis / Hugo Boys
Zaterdag 7 december            Zaterdag 14 december               

Hugo Boys 
9.30  Gerard Klercq 
13.00  geen programma

Zondag 15 december                 
Hugo Boys
9.45   Afra Commandeur 
14.00  Liesbeth Beers

maandag 16 december 
Tafeltennis Puinhoop United
 
dinsdag 17 december
Soos van de KBO 

Woensdag 18 december
Bejaardengym 
Revas

donderdag 19 december 
Training Hugo Boys
Sport Quiz Hugo-Boys

Vrijdag 20  ecember
Koersbal

       
Hugo Boys
9.00    Carla Veldman
13.00  geen programma
 
Zondag 8 december                
Hugo Boys
9.45  Ria Borst/ Laura Eeckhoudt 
14.00  Adrie v Renswoude/ Karin Groenland

maandag 9 december
Tafeltennis Puinhoop United
 
dinsdag 10 december 
Soos van de KBO
 
Woensdag  11 december 
Bejaardengym 
Revas

donderdag 12 december 
Training Hugo Boys

Vrijdag 13 december
Koersbal

de noord heeft veel!
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Hugo Boys Senioren
         
WedSTrIJdPrOgramma HUgO-bOYS  ZOndag  8 december 2013     
Terreindienst: John beers       

wedstr. Omschrijving  aanv Vertr/aanw Scheidsrechter 
13515 Hugo-Boys 1  Con Zelo  14:00  M.F. Egner 
46972 Hugo-Boys 2  De Zouaven 3  10:45 10:00 J.W.R. Wokke  
63762 Hugo-Boys 3  Castricum 2 10:45 10:00 Marcel Numan  
68042 Kleine Sluis 3  Hugo-Boys 4  11:00 10:00  
61046 DWOW 4 Hugo-Boys 5  9:30 8:30  
0 Hugo-Boys A 1  vrij     
55017 Hugo-Boys VR 1  DESS VR 1  14:00 13:15 Cees Smit  
        
WedSTrIJdPrOgramma HUgO-bOYS  ZOndag  15 december 2013     
Terreindienst: Paul Oudeman  

wedstr. Omschrijving  aanv Vertr/aanw Scheidsrechter 
11160 WMC 1  Hugo-Boys 1  14:00  A.H. van Tunen  
00000 Hugo-Boys 2        
158137 Hugo-Boys 3  Koedijk 7 (beker) 10:45 10:00 Theo Buter  
0000 Hugo-Boys 4 vrij     
0000 Hugo-Boys 5 vrij     
157536 Hugo-Boys A 1  SEW A 1 (beker)  10:45 10:00 Jan de Wit  
54177 Victoria O VR 1 Hugo-Boys VR 1 12:30 11:30  
        
Siem Hand tel. 5740761        

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

8 December  
Hugo Boys 1 - Con Zelo  1

is
robbert van der Loos

12:45 uur aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen.

Hugo Boys Jeugd
        
Wedstrijdprogramma Hugo boys Jeugd  Zaterdag 7 december 2013   
Terreindienst ‘s morgens: richard groot
   
wedstr. Omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrechter 
85977 AFC 34 B2 - Hugo Boys B1 14:30 13:15 -  
- Hugo Boys C1 - Vrij - - -  
98656 Hugo Boys D1 - Victoria O D2 11:00 10:15 Richard Borst 
100594 Jong Holland D4 - Hugo Boys D2 10:00 9:00 -  
109250 Reiger Boys E5 - Hugo Boys E1 8:45 8:00 -  
111999 VIOS-W E7 - Hugo Boys E2 11:15 10:30 -  
121807 Hugo Boys F1 - KSV F4 11:00 10:30 Frits/ Marco 
121813 Hugo Boys F2 - Nieuwe Niedorp F3 11:00 10:30 Erik  
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Wedstrijdprogramma Hugo boys Jeugd  Zaterdag 14 december 2013   
wedstr. Omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrechter 
 
- Hugo Boys B1 - Vrij - - -  
- Hugo Boys C1 - Vrij - - -  
157753 Graftdijk D1 - Hugo Boys D1 10:00 8:45 -  
- Hugo Boys D2 - Vrij - - -  
- Hugo Boys E1 - Vrij - - -  
- Hugo Boys E2 - Vrij - - -  
- Hugo Boys F1 - Vrij - - -  
121811 Hugo Boys F2 - Winkel F2 11:00 10:30 Erik  

Oproep! Oproep! 
Het competitievoetbal draait alweer een paar maanden volop. Bij diverse 
thuiswedstrijden van Hugo-Boys moeten we zelf voor een scheidsrechter 
zorgen. Dat valt niet altijd mee, maar misschien kunnen we er wat aan doen..

Heeft u nog wat vrije tijd over of zoekt u een leuke hobby?
Wordt scheidsrechter bij Hugo-Boys !

Als je een cursus wilt volgen is dat mogelijk. Iedere cursus omvat 7 bijeenkomsten en wordt op 
doordeweekse avonden gegeven. Leeftijd vanaf 16 jaar. 

Opgave bij Siem Hand email siemhand@hotmail.com  tel. 072-5740761

OnderLIng ZaaLVOeTbaLTOernOOI

ZaTerdag 28 december 2013

HUgO-bOYS JeUgd OnderLIng ZaaLVOeTbaL

ZaTerdag 28 december 2013 SPOrTHaL nOOrderend

Tijdens dit toernooi zullen de F-pupillen, E-pupillen, D-pupillen, C-junioren, B-junioren en A-junio-
ren onderling tegen elkaar spelen. Wij wensen iedereen veel voetbalplezier toe in de zaal! 

Speeltijden algemeen:
F-pupillen:    09.00  -   10.30 uur
e-pupillen:    11.00  -   12.30 uur
d-pupillen en c-junioren:  12.45  -   16.40 uur
b en a junioren:    19.00  -   22.00 uur 

Zie het speelschema voor de aanvang van alle wedstrijden. Kijk goed in het speelschema hoe laat 
de eerste wedstrijd van je team begint. Graag een half uur voor aanvang van de eerste wedstrijd 
aanwezig zijn!
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als je niet kunt komen en/of je naam staat er niet bij, geef dit even door aan Frans van breu-
gel(06-13 947 958) Ivan Zuurbier (06-221 61 059) of marit mol (06-514 68 016).

gYmScHOenen
Let op, in de sporthal zijn gymschoenen met zwarte zolen verboden. 
LOOP JE TOCH MET ZWARTE ZOLEN DAN MAG JE NIET VOETBALLEN.

KeePerS
Keepers die altijd op doel staan mogen deze dag niet op doel staan.

TenUe
Neem allemaal je eigen voetbaltenue mee, zoals je altijd op het veld staat. Voor reservehesjes of 
shirts wordt gezorgd.

TIJd 
Kom op tijd en meld je bij de coach die bij je team staat vermeld. De wedstrijden duren kort, 
dus sta op tijd gereed, want de tijd loopt gewoon door!

Zaterdag 28 december F-pupillen (9.00-10.30) 

ajax (4x) PSV (5x) aZ (5x)
Jip van der Berg Lau Berkhout Rick Dekker
Jurre Redder Mike Snoek Chiem Borst
Jayden Boon Maarten Beers Syb Bakkum
Rens Tesselaar Thijs Klaver Sen Vendel
coach: Frits van der berg Dylan Boon Nick Tesselaar
 coach: marco berkhout coach: Sandra Vendel
Feyenoord (5x)  
Sam Oudeman
Stijn Blankendaal
Thomas Dekker
Miel Berkhout 
Mees Adrichem                                   
coach: erik beers        
 
TIJd WedSTrIJd   UITSLag
09.00-09.15 Ajax - PSV 
09.15-09.30 AZ  - Feyenoord 
09.30-09.45 Ajax - AZ 
09.45-10.00 PSV - Feyenoord 
10.00-10.15 Ajax - Feyenoord 
10.15-10.30 PSV - AZ 

Zaterdag 28 december e-pupillen (11.00-12.30) 

arsenal (5x) chelsea (5x)    
Kay Bleeker Nick Peters
Stijn Adrichem Ids Kruijer
Chris Dekker Derk Bakkum    
Rapheal de Vries\ Diesel Groot
Sem van Diepen Storm Groot    
coach: rick bleeker coach: John Peters    
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manchester United (5x) Liverpool (5x)    
Robbert van der Loos Kay Wessel
Dean Tiggeler Jay Beers
Sem van Renswoude Levanny Levering    
Wessel Grootkarzijn Mac Vendel
Finn Zut Bas Vessies    
coach: Fons adrichem coach: Frank Levering 
   
TIJd WedSTrIJd   UITSLag 
11.00-11.15 Liverpool - Chelsea  
11.15-11.30 Arsenal - Manchester U.  
11.30-11.45 Chelsea - Arsenal  
11.45-12.00 Manchester U. - Liverpool  
12.00-12.15 Chelsea - Manchester U.  
12.15-12.30 Liverpool - Arsenal  

Zaterdag 28 december d-pupillen en c-junioren (12.45-16.30)
nederland (7x) Italië (7x) Spanje (8x)
Cas Groot Martijn Veldman Max Ursem
Tjibbe van Woersem Daan Jonker Stef Zuurbier
Luuk van der Hulst Mark Groot Mats Kruijer
Jan Groot Jochem Blankendaal Daan Veldman
Kevin Riemersma Kick de Moel Jeff Tesselaar
Perry Enthius Kjell Zut Erik Schot
Kevin Beers Pieter Bet Moos van der Berg
coach: Joey beers coach: mike Zuurbier Lucas de Haan
  coach: ronald beers
  
engeland (7x) Frankrijk (7x) belgië (7x)
Luuk Tiel Wietse de Groot Jorn Zut
Jord Leek Lars Dekker Jim Borst
Mark Zuurbier Justin Bibo Erwin Plak
Mick Zuurbier Jelle Grootkarzijn Dave Borst
Morris Groot Maik Jonker Max Groot
Dennis Plak Brian Stoop Jan Bleeker
Pieter Stoop Dave Tesselaar Rick Borst
coach: giel borst coach: Jochem groot coach:dennis Zuurbier 

TIJd WedSTrIJd   UITSLag
12.45-13.00 Nederland - België 
13.00-13.15 Frankrijk - Spanje 
13.15-13.30 Engeland - Italië 
13.30-13.45 België - Spanje 
13.45-14.00 Nederland - Italië 
14.00-14.15 Frankrijk - Engeland 
14.15-14.30 Frankrijk - België 
14.30-14.45 Engeland - Nederland 
14.45-15.00 Italië - Spanje 
15.00-15.15 Beligë - Engeland 
15.15-15.30 Spanje - Engeland 
15.30-15.45 Nederland - Frankrijk 
15.45-16.00 Engeland - België 
16.00-16.15 Italië - Frankrijk 
16.15-16.30 Spanje - Nederland 



40 41

Zaterdag  28 december  b-junioren en a-junioren (19.00-22.00)

LeT OP: In de a- en b-junioren poule kan nog worden geschoven met mensen, als er in be-
paalde teams mensen afhaken! dit wordt t.z.t. met het toernooi mogelijk nog aangepast!

Werder bremen (6x) Hamburger SV (6x) Hertha bSc(6x)
Jack Stoop Ivar Spek Tim Jonker
Sven Blankendaal Bram Stoop Kevin Damen
Joep Zuurbier Dennis Haisma Kylian Groot
Jari Veldman Sander Bakker Ari Groot
Tim Beke Bas Haisma Jordi van Stralen 
Bart Zuurbier Fransiebe van Woersem Maikel Brouwer
coach: adri van renswoude coach: cees Teunisse coach:adri van renswoude
  
Schalke 04(5x) Fc ausburg (6x) 
Lars van Stralen Nick Koopman
Ian Commandeur Thymen Peerdeman
Luuk Beers Co van Vliet
Toby Dekker Nick Beers
Kabel Adreas Guillaume Tijs Snel 
 Bas van Veen 
coach: Johan Wokke coach: ed commandeur 

TIJd  WedSTrIJd    UITSLag
19.00-19.20 Werder Bremen -  Hamburger SV 
19.20-19.40 Hertha BSC -  Schalke 04 
19.40-20.00 FC Ausburg -  Schalke 04 
20.00-20.20 Werder Bremen -  Hertha BSC 
20.20-20.40 Hertha BSC -  FC Ausburg 
20.40-21.00 Schalke 04 -  Hamburger SV 
21.00-21.20 Hamburger SV -  Hertha BSC 
21.20-21.40 FC Ausburg -  Werder Bremen 
21.40-22.00 Hamburger SV -  FC Ausburg 

LeT OP: In de a- en b-junioren poule kan nog worden geschoven met mensen, als er in be-
paalde teams mensen afhaken! dit wordt t.z.t. met het toernooi mogelijk nog aangepast!

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

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

Van de Sponsorcommissie
KWS Infra heeft haar bord vernieuwd langs ons hoofd veld. Zij zijn al jaren lang een trouwe spon-
sor van Hugo Boys, en op deze manier word er invulling gegeven aan een stuk vernieuwing. Het is 
ook het eerste reclame bord met een QR code er op. Dus loop eens langs en check of het werkt !. 

KWS Infra is marktleider in de wegenbouw en de productie van asfalt in Nederland. Ze hebben een lan-
delijke dekking en zijn decentraal georganiseerd met regionale vestigingen dochters & deelnemingen.
KWS Infra is zowel actief met de aanleg van grote, gecompliceerde en multidisciplinaire (infra-
structurele) projecten als met kleinschalige projecten voor lokale overheden en particulieren.
Zij kunnen samen met de dochterondernemingen zowel specialistische werkzaamheden uitvoeren en 
voor elk project een totaaloplossing aanbieden. Meer dan honderd jaar ervaring maakt KWS Infra de juis-
te partij voor infrastructurele projecten met een breed scala aan werkzaamheden en contractvormen.

 Winnaar raad de minuut bij Hugo boys;
We hebben helaas geen thuis wedstrijden gehad.

Ook hebben we er een prachtig bord bijgekregen van een tuincentrum uit de regio;

Zij zijn maar net buiten onze dorpsgrens gevestigd. Als u de langebalk af rijd en u gaat bij de ro-
tonde rechts. Dan zit het gevestigd tegenover Duikerdel, op potjesdam nummer 1. 
Life & Garden brengt leuke trends en originele ideeën dichtbij. Heerlijk tuinieren, sfeervol leven en 
relaxen, daar gaat het om. 
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Zij verrassen u graag met de mooiste planten, tuinmeubelen en accessoires die zijn afgestemd op 
uw wensen. Een bezoek aan Life & Garden is een bijzondere en persoonlijke beleving die u niet 
wilt missen. Life & Garden inspireert, waarbij u volop geniet van het leven binnen en buiten.  
De winkels van Life & Garden passen bij de huidige tijdsgeest: genieten van het leven met tuinie-
ren, wonen, eten, drinken en relaxen. Life & Garden kenmerkt zich als modern en overzichtelijk; 
gericht op de vrouw bij wie groen centraal staat.
Het zal u allen niet ontgaan zijn, de nieuwe website van Hugo Boys staat online. Deze kunt u vin-
den op www.hugoboys.nl maar zeer waarschijnlijk is dit natuurlijk al uw startpagina J.
Deze website is mede tot stand gekomen door de hulp van Robbert Jongkind en zijn bedrijf. Dit is 
JK Webdesign, en ook die hebben we mogen verwellkomen met een dubbelzijdig reclame bord.
Webdesign Alkmaar, Langedijk en Heerhugowaard
In 1999 is JK Webdesign Alkmaar opgericht. Vanaf die tijd hebben wij altijd webdesign en webap-
plicaties ontwikkeld voor tevreden klanten. Wij bieden een compleet pakket met webdesign, on-
derhoud en uiteraard hosting en domeinnamen. Daarbij kan een goed beheersysteem (CMS) niet 
ontbreken.  Naast websites heeft JK Webdesign Alkmaar de knowhow in huis om complete huis-
stijlen te ontwikkelen, van logo tot brochure. 
Robbert hartelijk dank voor het creëren van de fantastische website. En laten we samen werken 
aan een jarenlange vruchtbare samenwerking.
Heeft u ook zo een zin gekregen in een prachtig reclame bord langs ons hoofdveld, neem dan 
contact op met; De sponsorcommissie; sponsorcommissie@hugoboys.nl
Maar wees er snel bij, want er zijn nog maar enkele plaatsen vrij !    
  

 
 

Is er voor ouderen genoeg?

       

Jaarplanner 2014       

APRIL

4 april 2014 YoungSeven, Het licht van Pasen
14 april 2014 19:45 Vrouwen van nu - ´t Zwaantje Veenhuizen: Creatief
19 april 2014 20:00 Klaverjassen in dorpshuis Veenhuizen

MEI

10 mei 2014 20:00 Klaverjassen in dorpshuis Veenhuizen
12 mei 2014 KBO: Slotmiddag met cabaret en zang
22 mei 2014 Vrouwen van nu: uitje

JUNI

22 juni 2014 YoungSeven, Katholieke jongerendag
29 juni 2014 YoungSeven, Feestelijk de zomer in

NOVEMBER

5 november 2014 Cabaret/Revue avond bij Bleeker
7 november 2014 Cabaret/Revue avond bij Bleeker
8 november 2014 Cabaret/Revue avond bij Bleeker
9 november 2014 Cabaret/Revue middag bij Bleeker  
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Algemene informAtie
Kopij voor deze pagina? mail redactiecontactdenoord@gmail.com of bel Angèl mooij 
072-5715332
Voor een klachtenmelding bij de gemeente over wegen, riolering, verlichting, 
plantsoen en reiniging, kunt u bellen met:  072 – 5714072
Algemeen nummer van de politie is:  0900 – 8844  (Bij spoed 1 1 2 ) 
telefoonnummer Huisartsenpost Alkmaar: 072 – 5180618
telefoonnummer regionale Spoedapotheek: 072 -  5673000
telefoonnummer Dierenambulance:  072 – 5150085
red een dier:  1 44 (ook voor zwerfdieren)

Begrafenis vereniging St. tekla
Uitvaartleidster  mevr.gerda roozendaal   0226-422110
  b.g.g. 06-51039032

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

Secretariaat   truus van den Berg     072-5719852
Penningm.     Cees molenaar  072-5712488

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

 

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

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

Tevens verzorging van particuliere 

aangiftebiljetten

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
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RICHTLIJNEN VOOR KOPIJ ‘Contact’ 
- Het redactiewerk wordt  gedaan door Pim en Angèl Mooij. De overige redactieleden blijven Paul 

Mooij(abonnementen en distributie) en Jos Beers (financiën) . 
- Kopij kan alleen aangeleverd worden via de mail van de redactie: redactiecontactdenoord@

gmail.com . Wij garanderen publicatie voor de volgende type bestanden: TXT, DOC, JPEG, XLS 
en PDF. Alle overige bestandstypen worden niet gegarandeerd. 

- Graag bij het onderwerp de naam van de betreffende vereniging of instelling vermelden. 
- Voor het niet kunnen aanleveren van digitale kopij maakt de redactie een uitzondering. U kunt 

te allen tijde een briefje inleveren op het redactie-adres
 Groote Geldebosch 48 te Heerhugowaard-de Noord of even bellen met de redactie 072- 57 15 332. 
- Uiterste inleverTIJD is 19.00. Na dit tijdstip aangeleverde kopij zal in de daarop volgende uitgave 

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

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

- Het aanleveren van advertenties via de redactie maar dit kan ook op de oude wijze naar 
contacthhw@gerja.nl

- Per vereniging, instelling, organisatie of andere instantie, is het gewenst  de kopij via één e-mail 
adres aan te leveren.  Op deze manier heeft de betreffende instelling grip op de juiste volgorde 
en bovendien kan  de redactie makkelijker terugkoppelen bij vragen of opmerkingen.

- Logo’s dient men eenmalig in bezit te stellen van de redactie of van Gerja in een 4X4 cm formaat 
(bij voorkeur jpeg). Het logo zal blijvend gebruikt worden. 

 De kopij alleen als tekst aanleveren, zonder logo. Eventuele bijlagen (bijvoorbeeld foto’s)  apart 
bijvoegen in de eerder genoemde bestandstypen, met in de tekst vermeld  welke bijlage / 
bestandsnaam op welke plaats ingevoegd dient te worden.

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

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

apart verzoek aan de redactie per e-mail.  

advertentietarieven (zwart/wit):
1/1 pag € 38.75   
1/2 pag € 22.25  
1/4 pag € 13.50

advertentietarieven (full color):
Nader te bevragen bij contacthhw@gerja.nl

abonnementstarieven:  
- bezorgd bij u thuis  € 18.00  
- bezorgd via de post in Nederland € 55.00  
Contact verschijnt twee wekelijks onder redactie van Angèl Mooij, Pim Mooij, Paul Mooij en Jos Beers. 
Redactie-adres: Groote Geldebosch 48, 1704 CP, Heerhugowaard-Noord. 
Pim en Angèl Mooij:  072-5715332 /  Jos Beers: 072-5718737 / Paul Mooij: 072-5711625 
Redactiecontactdenoord@gmail.com
Voor het aanleveren van advertenties: 
Drukkerij Gerja:  e-mail:  contacthhw@gerja.nl 
  telefoon:  0226-421520 
  fax:   0226-421550 
Rekeningnummer Contact  38.69.50.989
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 Vr. 13 december 
music-dinner in kerstsfeer 

met sLAn
 ierse, engeLs, schotse 

en bretonse foLk
3-gAngenmenu 35.00 euro

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

     ook Voor uw kerstborreL, 
nieuwjAArsreceptie

   
1e en 2e kerstdAg 

geopend Voor 
    uitgebreid kerstbuffet 

17.00 - 21.00 uur
   uitgebreid kerstdiner   

18.00 - 23.00 uur
         bij beide 2 x een set muziek 

reserVeren Aub
-.-.-.-.-.-.-.- 

 oudejAArsAVond gesLoten,
nieuwjAArsdAg weer open

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

 noteer in de AgendA; 
bokbier-AVond 

zAterdAg 4 jAnuAri
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

ALLe dAgen open VAnAf 11.00 uur
  voor koffie, lunch, diner, borrel, 

feest, whiskey....

  Voor alle informatie 
www.theirishcottage.nl 
info@the irishcottage.nl

VerLAAt 4 1734 jn 
Oude Niedorp 
0226 - 421486

 
 

 

 

 

   

 

 

 
 

    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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Daar plukt ú de vruchten van!

Meer verzekeringen 
= Meer korting
Wist u dat Univé méér biedt dan alleen de zorgverzekering?  
Ook voor uw overige verzekeringen kunt u bij ons terecht.  
Dat is niet alleen heel gemakkelijk, maar ook heel voordelig!

Want als u meerdere verzekeringen bij ons heeft,  
krijgt u tot 10% korting op uw basisverzekering en maar  
liefst tot 15% korting op uw schadeverzekeringen.

Profiteer nú van de voordelen van Univé! 
Kom langs of bel (072) 502 45 00.

Univé HAL
Alkmaar, Rogier van der Weijdestraat 1 
Heerhugowaard, M. de Klerkweg 1
Stompetoren, Dres 1

www.unive-hal.nl


