Vrijdag 19 juli 2013

Agenda
19 juli 2013

Laatste Contact voor vakantie

2 augustus 2013

geen Contact

12 augustus 2013

t/m 15 augustus 2013 Kindervakantiespelen

16 augustus 2013

geen Contact

19 augustus 2013

19:30 coachen bijeenkomst Dorpshuis GV4

19 augustus 2013

20:00 juryleden bijeenkomst Dorpshuis GV4

24 augustus 2013

Mannendag op ons tennispark

30 augustus 2013

Eerste Contact na de vakantie

31 augustus 2013

de 37e volksspelen

2 september 2013

KBO fietstocht

3 september 2013

t/m 8 september 2013 6-daagse vliegreis naar Lourdes

9 september 2013

KBO Quiz en Bingo

12 oktober 2013

15-17 uur concert van Cantorij, Massala, Salto Vocale en Kommerkoor
t.b.v. “Muzikanten zonder grenzen” in de HH kerk

13 oktober 2013

10-jarig jubileum Lourdeswerkgroep ‘t Veld e.o.

14 oktober 2013

KBO Jan Boerhoop over het opleiden van een hulphond

18 november 2013

KBO Weerman Jan Visser

17 december 2013

KBO Kerstmiddag

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 26 augustus 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 30 augustus 2013.

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
Pastor:
Toon Jorink, Veluweweg 56, 1738 BE te Waarland,
(0226) 423 280 / 06 51494718
t.jorink@gmail.com
Toon heeft op dinsdag vrij
Parochiebestuur:
Vice-voorzitter			
Gea Klercq		
Secretaris			Vacature
Penningmeester			
Siem van Langen
Bestuurslid			
Maaike Bakker		
Bestuurslid			
Kees van Langen		
Contactpersonen secties:
Sectie Catechese			Vacature
Sectie Liturgie			
Marga van Langen
Sectie Gemeenschapsopbouw
Erna Borst		
Sectie Diaconie en Pastoraat
Vacature
Sectie Regio			
Pim Mooij		

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

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

Kopij voor het Contact namens de Parochie dient u te mailen naar Annet Kroon:
marcoannet@gmail.com.
Gelieve voor zaterdag 12 uur.
Misintenties of andere informatie voor het Contact dient u in te leveren 22 augustus bij het secretariaat van de pastorie.
Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.
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TER OVERWEGING:
Gastvrijheid!
De luxe der armen en eenvoudigen.
Gastvrij zijn voor iedere mens die je op je weg ontmoet, wil zeggen:
je hart, je huis, je bezit openstellen,
maar zó dat de ander het als iets vanzelfsprekends kan aanvaarden
en er niet minder door wordt.
Niets mag geforceerd zijn, alles moet spontaan gebeuren.
Gastvrijheid is niet iets aangeleerds.
Je haalt ‘t niet uit boeken.
Het is een innerlijke houding van openheid en mededeelzaamheid.
Dit hoort tot het mysterie van het echt mens-zijn!
Phil Bosmans
UIT DE PAROCHIE – “Gastvrij en inspirerend in Gods naam” – 13 juli 2013.
Wat een heerlijk weer hadden we de afgelopen week. Eindelijk echt zomer.
Met mijn zus en de kinderen hebben we leuke uitstapjes kunnen maken. Vrijdag de 19e gaan zij
weer ‘down-under’.
Intussen ben ik, na mijn week vrij, weer begonnen met werken, maar houden de meeste werkgroepen ‘zomerslaap’. Dat hebben al die vrijwilligers echt verdiend. En zo kunnen ze zich weer
opladen voor het nieuwe seizoen.
Zelf ben ik nu bezig met achterstallig werk in te halen (de stapels op mijn bureau beginnen al te
slinken) en ik ben alweer projecten aan het voorbereiden. Daar word ik erg enthousiast van. Ik
hoop iets met kinderen en met jongeren te gaan doen. Maar daarover leest u later meer.
Intussen gaan een aantal dingen gewoon door natuurlijk, zoals de vieringen.
Op 4 juli hadden we een heel mooie Viering van Meeleven. Het koor ImpulZ, dat deels bestond
uit leden van de familie van Langen (koelhuis), zong prachtige, stemmige liederen. We gaan hen
zeker nog eens uitnodigen.
Op 5 september is de volgende Viering van Meeleven. Dan zingt het Kommerkoor.
Op 2 juli overleed Piet Overbeek op 82-jarige leeftijd. Op 9 juli was de afscheidsviering. Familie
Overbeek: gecondoleerd en veel sterkte!
Op 7 juli was er een viering met het Gemengd Koor. De evangelielezing ging over de 72 leerlingen
die twee aan twee door Jezus werden uitgezonden om Zijn blijde boodschap uit te dragen. Ik
hoopte dat er meer dan 72 mensen in de kerk zouden zitten; dan kon ik het verhaal over hen laten
gaan. Dat was gelukkig zo; volgens de koster waren er zelfs 86. Maar ja, stel dat je je zou laten zenden, zoals die leerlingen, waar zou je dan allemaal tegenaan kunnen lopen? Onbegrip? Ongeloof?
Boosheid? Er is moed voor nodig om zomaar ergens mensen aan te spreken om hen te vertellen
over je geloof. Toch is het ook prachtig, want ons geloof heeft zoveel te bieden: een prachtig programma, gebaseerd op liefde, waarmee we kunnen bouwen aan een paradijs op aarde.
De meeste koren houden ook zomerslaap, waardoor we de komende tijd vooral vieringen met
volkszang hebben. Op 11 augustus zingt het Gemengd Koor. In augustus gaan we wel de startviering van 15 september, waarin alle koren zingen, voorbereiden. We willen wat leuke dingen voor
jongeren / kinderen organiseren rond die viering, want de jeugd Geeft de toekomst, toch?
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In augustus beginnen we ook met de voorbereidingen van het Vormselproject, dat ook in september van start gaat. Op donderdag 15 augustus om 19.00 uur bidden we de rozenkrans vanwege
Maria tenhemelopneming.
Ik ben erg geschrokken van het aantal vrouwen dat door de ‘borstenbus’ te horen heeft gekregen
dat zij borstkanker hebben. Een aantal zijn al geopereerd. Anderen moeten nog of gaan een ander
traject in. Erg heftig! Ik wens hen allemaal heel veel sterkte en van harte beterschap.
Een aantal data om te onthouden:
5 september: Viering van Meeleven.
14 september: Open Monumentendag; onze kerk is dan ook open.
15 september: startzondag.
21 september: start Vormselseizoen met de survival.
3 oktober: koren roosteren – als u voor het eerste half jaar van 2014 een speciale wens heeft voor
een viering wat betreft één van de koren, b.v. voor een speciale gelegenheid, graag voor die datum opgeven.
Hartelijke groeten, Marion Bleeker – Burger
Kerkwerken:
In juni en juli zijn de groepen van Marijke Morsink en van Riet Berkhout aan de beurt om de kerk
op orde te maken. In augustus is de groep van mevrouw Jo Stam-van Schagen aan de beurt om
de kerk in orde te maken.
Bloemengroep:
In juli wordt de kerk versierd door Ada Borst en Agnes de Goede
In augustus wordt de kerk versierd door Lies Oudeman en Alie Overtoom
SPREEKUUR vice voorzitter.
Op elke donderdag van 19 uur tot 20 uur houd ik spreekuur voor alle vragen die er zijn buiten de
pastorale vragen. Kom gerust,u bent van harte welkom!! Plaats in de pastorie!
Vriendelijke groeten,
Gea Klercq
WEEKEINDE 20 EN 21 JULI
Zestiende zondag door het jaar
Eerste lezing uit het boek Genesis 18, 1-10a( In de gedaante van drie vreemdelingen komt God zelf
bij Abraham en Sara op bezoek) Evangelie uit Lucas 10, 38-42( Op zijn weg naar Jeruzalem is Jezus
te gast in het huis van Marta en Maria)
Zondag 21 juli
10.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en volkszang
Gebedsintenties voor: Theo Groot en overleden familie Groot-de Goede, Alex Weel vanwege hun
trouwdag,Henk Groot en overleden familie, Cok Borst, in liefdevolle herinnering aan Wim Oudeman en Tiny Oudeman-Beers, Piet Dekker en om zegen over zijn gezin, Koos van der Hulst en pater
Arie van der Hulst, Sander Borst en zegen over zijn gezin, overleden ouders van Schagen-Schuit
en kinderen en Wilhelmus Groot, Piet Zijp en overleden familie Zijp-Braas, Adrianus van Langen
en zegen over zijn gezin, in liefdevolle herinnering Jan en de familie Oudeman-Groot,Nic Commandeur en om zegen over zijn kinderen en kleinkinderen, Piet Mooij en Ursula Mooij-Oudeman
levende en overleden familie, Joke Mol-Rijk.
Lector: Bert Bijvoet. Misdienaars:Roy Tesselaar en Kirstin Plak. Koster: Ria Danenberg.
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WEEKEINDE 27 EN 28 JUNI
Zeventiende zondag door het jaar
Eerste lezing uit Genesis 18,20-32( Abraham pleit bij God ten gunste van Sodom)
Evangelie uit Lucas 11, 1-139 Jezus leert zijn leerlingen bidden)
ZONDAG 28 JULI
10.00 uur
Woord- en communieviering met volkszang. Voorganger is Marion Bleeker-Burger.
Gebedsintenties voor; Ineke Baars-Snoek, Piet Bleeker, Klaas Danenberg en Afra Danenberg-Meijer,
Henk Groot en overleden familie, Maria en Catharina van Langen, Jan Veldman en zegen over zijn
gezin, Trien Koomen en overleden familie, Tiny Veldman-Overtoom en overleden ouders en familie Veldman-Overtoom
Lector; Marga van Langen. Misdienaars:Ermioni en Petros Tsiamparlis. Koster:Kees Berkhout.
WEEKEINDE 3 EN 4 AUGUSTUS
Achttiende zondag door het jaar
Eerste lezing uit het boek prediker1, 2;2;2, 21-23( Alle menselijk geploeter is betrekkelijk)
Evangelie uit Lucas 12, 13-21( Jezus waarschuwt tegen hebzucht)
ZONDAG 4 AUGUSTUS
10.00 UUR
Woord- en communieviering met volkszang. Voorganger is pastor Theo Vertelman.
Gebedsintenties voor: Joop Blank, Henk Groot en overleden familie,Kees Zuurbier en zegen over
zijn gezin, Johannes Borst en Geertruida Borst-langedijk en Christien Borst, in liefdevolle herinnering Jan en de familie Oudeman-Groot.
Lector; Jos Mooij. Misdienaars: Jan Groot en Jochem Blankendaal. Koster; Gon Meester.
WEEKEINDE 10 EN 11 AUGUSTUS
Negentiende zondag door het jaar
Eerste lezing uit het boek wijsheid 18, 6-9( Inde nacht van de bevrijding uit het slavenhuis hebben
onze voorvaderen een lied aangeheven)
Evangelie uit Lucas 12,32-48( Weest bereid, als waakzame dienaars)
ZONDAG 11 AUGUSTUS
10.00 UUR
Eucharistieviering met zang van het gemengd koor. Voorganger is pater Jan Molenaar.
Gebedsintenties voor; Henk Borst, Alie Idema van Diepen, Henk en Trien Groot en overleden familie en kinderen en kleinkind, Jan en Stefan Mulder vader en moeder en Atie, uit dankbaarheid
en zegen over ons gezin, overleden familie Danenberg-Stoop, in liefdevolle herinnering aan Jaap
Pronk jan en Sjanet, Jaap way en Gre way-de Boer en overleden familie, Jaap en Gina Beers overleden ouders en zegen over de kinderen en kleinkinderen, Martinus Groot en zegen over zijn gezin, Antonius Aloysius Molenaar en Petronella Gerharda Molenaar-Goedhart en overleden familie
Goedhart-Molenaar.
Lector: Kirstin Plak en Maud Berkhout. Koster; Peter Danenberg.
Donderdag 15 augustus
19.00 uur
Rozenkransgebed met Marion Bleeker-Burger
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WEEKEINDE 17 EN 18 AUGUSTUS
Twintigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit de profeet Jeremia 38, 4-6.8-10( De profeet ondergaat de gevolgen van zijn vrijmoedig gesproken woord)
Evangelie uit Lucas 12, 49-53(Jezus spreekt over de onvermijdelijke pijnlijke gevolgen van zijn
zending)
ZONDAG 18 AUGUSTUS
DERDE ZONDAG VAN DE MAAND/SAMEN KERK SAMEN STERK
10.00 UUR
Eucharistieviering met volkszang. Voorganger is Gerard Weel.
Gebedsintenties voor: Theo groot en overleden familie Groot-de Goede, Alex Weel, Cok Borst,
Henk Groot en overleden familie,in liefdevolle herinnering Jan, Ria,vaderen moeder Borst en vader en moeder Berkhout,Piet Dekker en om zegen over zijn gezin, Koos van der Hulst, Theo en
Annie Hoogland-Bleeker, Sander Borst en zegen over zijn gezin, Piet Zijp en overleden familie ZijpBraas, Adrianus van Langen en zegen over zijn gezin,in liefdevolle herinnering Jan en de familie
Oudeman-Groot, Gerbrand en Jo Langedijk en Piet en Ans de Klerk-Langedijk, Nic Commandeur
en zegen over zijn kinderen en kleinkinderen,Piet Mooij en Ursula Mooij-Oudeman levende en
overleden familie, Riet Oudeman-Beers en zegen over haar gezin, Tiny Veldman-Overtoom en
overleden ouders en familie Veldman-Overtoom, Adrianus en Cornelia Moras-Pater en zegen over
hun gezin, Antonius Aloysius Molenaar en Petronella Gerharda Molenaar-Goedhart en overleden
familie Goedhart-molenaar.
Lector: Bert Bijvoet. Misdienaars:Pascalle Beers en Jill kavelaar. Koster; Rene van Langen.
Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk.
WEEKEINDE 24 EN 25 AUGUSTUS
Eenentwintigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit de profeet Jesaja 66,18-21( In een opgetogen visioen ziet de profeet hoe alle volkeren en talen geroepen worden door God)
Evangelie uit Lucas 13, 22-30( God nodigt iedereen uit, maar Hij verwacht van onze kant ook ernstige inzet voor de gerechtigheid)
ZONDAG 25 AUGUSTUS
10.00UUR
Viering met zang van het ritmisch koor. Voorganger is pastor Theo Vertelman.
Gebedsintenties voor:Piet Dekker en om zegen over zijn gezin, Henk Groot en overleden familie,
Adrianus Overtoom en Catharina Overtoom –Oudhuis en zegen over hun gezin, Paul Groot en Gre
Groot-Smit en overleden familie Groot-Smit, Alie Idema-van Diepen, Alex Weel, Cok Borst.
Lector: uit de voorbereidingsgroep. Misdienaars:Timo Plak en Roy Tesselaar. Koster; Ria Danenberg.
Na de viering is er een deurcollecte voor de MIVA
WEEKEINDE 31 AUGUSTUS EN 1 SEPTEMBER
Tweeëntwintigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit het boek Jezus Sirach3, 17-18.20. 28-29( Wie zich vernedert,vindt genade bij God)
Evangelie uit Lucas14, 1.7-14( Wie zich vernedert,zal verheven worden)
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ZONDAG 1 SEPTEMBER
10.00 UUR
Eucharistieviering met zang van het gemengd koor. Voorganger is Gerard Weel.
Gebedsintenties voor: in liefdevolle herinnering Berry, Henk Groot en overleden familie, Joop
Blank, in liefdevolle herinnering aan Wim Oudeman en Tiny Oudeman-Beers, Adrianus Overtoom
en Catharina Overtoom-Oudhuis en zegen over hun gezin, Kees Zuurbier en zegen over zijn gezin,
in liefdevolle herinnering Jan en de familie Oudeman-Groot, in dierbare en dankbare herinnering
onze lieve ouders Jaap en Truus stam-Overtoom, Jaap Way en Gre Way-de Boer en overleden familie, Antoinius Aloysius Molenaar en Petronella Gerharda Molenaar-Goedhart en overleden familie
Goedhart-Molenaar.
Lector: Bert Bijvoet. Misdienaars:Ermioni en Petros Tsiamparlis. Koster: Kees Berkhout
WOENSDAG 4 SEPTEMBER
12.00 UUR
Kinderkerk
DONDERDAG 5 SEPTEMBER
19.30 UUR
Viering van meeleven met Marion Bleeker-Burger en zang van het Kommerkoor.
Gebedsintenties voor: Riet Oudeman-Beers en zegen over haar gezin, Chris Dekker Wil en Nellie
en om zegen over allen die ons dierbaar zijn, Piet Groot en zegen over zijn gezin, Luc en Ria van
Gastel-Tesselaar, Alex Weel, Henk Groot en overleden familie,in liefdevolle herinnering Berry, Cok
Borst, Theo Groot en overleden familie Groot-de Goede, in liefdevolle herinnering Jan, Ria vader
en moeder Borst en vader en moeder berkhout, Marie Molenaar Spaansen en zegen over haar
gezin, Johannes Groot en zegen over zijn gezin, in liefdevolle herinnering aan Wim Oudeman en
Tiny Oudeman-Beers, Piet Dekker en om zegen over zijn gezin, Jan Korver, Dennis Overtoom en
Nelly van Veen en overleden ouders Overtoom-Groen, Sander Borst en zegen over zijn gezin, Cees
Verwer en Tiny Verwer-Veldman, Johannes Verwer en Alida Verwer-Ursem, Jan Mulder en Stefan,
vader en moeder en Atie, Jan Veldman en zegen over zijn gezin,in liefdevolle herinnering Marcella, Paul Groot en Gre Groot-Smit en levende en overleden familie Groot-Smit, Marco Ursem, in
liefdevolle herinnering Piet Korver en zijn dochter Helma en om zegen over zijn gezin, Piet Plak,
Theo en Annie Hoogland-Bleeker, Trien Koomen en overleden familie, Pe Wester en Gerrit Schaafsma en zegen over hun gezin,in liefdevolle herinnering Jaap Pronk, Jan en Sjanet, Frans en Trien
Dekker-Groot, in liefdevolle herinnering Jan en de familie Oudeman-Groot, Siemen Borst en zegen
over zijn gezin en geef ons moed om verder te gaan,in dierbare en dankbare herinnering onze
lieve ouders Jaap en Truus Stam-Overtoom , Bets Danenberg-Stoop en overleden familie, in liefdevolle herinnering Nic Commandeur, Emiel de Knegt
Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk
Rooster kerken Waarland,’t Veld en Nieuwe Niedorp
’t Veld
zaterdag 20 juli om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden
Zaterdag 27 juli om 19.00 uur woord- en communieviering met Theo Vertelman en volkszang.
Zaterdag 3 augustus om 19.00 uur Woord- en communieviering met marion Bleeker-Burger
Zaterdag 10 augustus om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden
En volkszang.
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Zaterdag 17 augustus om 19.00 uur woord- en communieviering met Theo Vertelman
Zaterdag 24 augustus om 19.00 uur woord- en communieviering met Theo Vertelman
Zaterdag 31 augustus om 19.00 uur woord- en communieviering met Theo Vertelman en zang van
het gemengd koor.
Waarland
Zaterdag 20 juli om 19.00 uur Woord- en communieviering met marion Bleeker-Burger
Zaterdag 27 juli 19.00 uur Woord- en communieviering met marion Bleeker-Burger
Zondag 4 augustus om 10.00 uur Woord- en communieviering met marion Bleeker-Burger
Zondag 11 augusatus om 10.00 uur uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden en zang
van de vrienden van het gregoriaans
Zaterdag 17 augustus om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden
Zaterdag 24 saugustus om 19.00 uur Eucharistieviering met deken Moltzer
Zondag 1 september om 10.00 uur woord- en communieviering met Theo Vertelman
Nieuwe Niedorp
Zondag 21 juli om 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden en volkszang
Zondag 28 juli om 10.00 uur Woord- en communieviering met Truus Molenaar
Zaterdag 3 augustus om 19.00 uur woord- en communieviering met Theo Vertelman
Zaterdag 10 augustus om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Stok
Zondag 18 augustus om 10.00 uur Woord- en communieviering met Truus Molenaar
Zondag 25 augustus om 10.00 uur Woord- en communieviering met Truus Molenaar
Dopen
Wij stellen het zeer op prijs als er een geboortekaartje naar de pastorie gestuurd wordt.
Wilt u uw kindje laten dopen? Geef dit dan door aan Nathalie van Schagen op tel. 072-8503971
Overleden
Op 2 juli overleed op 82 jarige leeftijd Piet Overbeek
Op 9 juli vond de uitvaartdienst plaats in onze kerk waar na de plechtigheden werden voort gezet
in het crematorium te Schagen
Secretariaat
In juli en augustus is het secretariaat alleen op de donderdag morgen open van 9.30 uur tot 11.00
uur

Opbrengst van M.O.V. collecte
De collecte van de Nederlandse missionarisen heeft € 293 opgebracht.
Hiervoor onze dank!
Namens het M.O.V.
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MIVA collecte 25 augustus ‘Help de kinderen in Brazilië’
MIVA
ondersteunt
missionarissen
en
pioniers
met
transportmiddelen. Onder pioniers verstaan wij mensen die het
voortouw durven nemen en hun nek uitsteken voor kansarmen. Zij
werken vaak aan kleinschalige projecten in afgelegen gebieden.
Daarbij zijn goed vervoer en communicatiemogelijkheden
onontbeerlijk. Wij helpen hen deze middelen aan te schaffen.
Tijdens de MIVA collecte op 24 en 25 augustus staat het werk van
Zuster Maria Lijnen en Pater Christiano Joosten in Brazilië centraal.
Zuster Maria Lijnen heeft in Bayeux een centrum opgericht voor kinderen uit arme wijken. Met
onderwijs, sport, muziek en kunst voorkomt ze dat deze kinderen op straat belanden, tussen
de drugsbendes en het geweld. Pater Cristiano Joosten zet zich in Campina Grande met het
Kinderpastoraat in voor moeders en kinderen in een arme plattelandsstreek. Beiden hebben MIVA
gevraagd om een auto.
“Zonder vervoer staan we stil. Met een auto kunnen we zoveel meer mensen bereiken,” legt pater
Cristiano uit. Een auto is in deze arme plattelandsstreek geen luxe. Her en der rijdt er een paard
en wagen, wie geld heeft kan meerijden met een motortaxi, maar de meeste mensen gaan te
voet over deze stoffige zandwegen, onder de brandende zon. “De afstanden zijn hier enorm. We
kunnen lang niet alle gezinnen bereiken zonder auto. Als we op huisbezoek gaan en er is een kind
ziek, dan heeft de familie geen geld voor vervoer. Dus ook in dat soort situaties kun je met de auto
een helpende hand bieden. Je moet elkaar helpen, nietwaar.”
Zuster Maria kan dit beamen. “Als de nood aan de man is, dan wil je graag wat voor de mensen
kunnen doen. En een auto is dan pure noodzaak, om zieke kinderen naar de dokter te kunnen
brengen, of families te helpen. Ook kunnen we dan onze inkopen doen, want de kinderen krijgen
hier op school een warme maaltijd. Een belangrijke reden voor ouders om hun kind naar school
te sturen.”
MIVA collecte -> Hoe kunt u helpen?
Samen met u kunnen we het verschil maken voor moeders en kinderen in Brazilië!
Help mee met de MIVA-collecte op 24 en 25 augustus 2013! Dit jaar gaat de opbrengst van de
collecte naar vervoersmiddelen voor moeder & kind projecten voor de armen in Brazilië. Zij
hebben onze steun heel hard nodig. Vorig jaar deden 870 parochies mee aan de MIVA-collecte.
Dit bracht tezamen een bedrag op van bijna € 170.000.
Met dit geld heeft MIVA vele pioniers kunnen helpen aan transport- en communicatiemiddelen.
Zonder u staan zij stil!
Help onze pioniers in beweging.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op bankrekening P2950.
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Multi-culti-party
Op zonnige zondag 30 juni werd in Dirkshorn bij Camping Burgerfarm het eerste afsluitende feest gegeven van Young Seven. De
multi culti party.
Bij het openingswoordje door Pastor Tilma werd de jongeren verteld dat ze allemaal een eigen Young Seven t-shirt kregen aan het
eind van de dag. De middag begon met diverse spelletjes waaronder ook een aantal waterspelletjes. De bedoeling was daar letters
mee te verzamelen zodat er uiteindelijk een zin ontstond waarin
onthuld werd wat de eerste activiteit in het nieuwe seizoen zou
worden. Namelijk 29 september een GPS speurtocht.
De tweede activiteit was een creatieve. Op een groot vel was een werelddeel geprint wat de jongeren in groepen op een creatieve manier konden invullen zodat aan het eind weer èèn wereld
ontstond. De derde activiteit was buiten op het grasveld met z’n alle een djembe workshop.
Na een heel gezellige middag, met prachtig weer, werd er een heerlijke bbq gehouden waar de diverse bestuursleden hun beste beentje hadden voorgezet om lekkere salades, enz. klaar te maken.
Zodat iedereen weer voldaan naar huis kon gaan en gaan genieten van de vakantie.
Reactie van één van de jongeren, Fenne:
‘Ik vond het heel gezellig! De spellen waren echt leuk om te doen, zeker met dat warme weer dat
we hadden waren de spellen met water erg leuk. Young Seven is echt een leuke plek om nieuwe
mensen te ontmoeten, het is zeker niet alleen voor gelovige. Ik vond het echt super!’
Ga voor meer informatie en opgave naar onze website: www.youngseven.nl
Hartelijke groeten
Namens de werkgroep YoungSeven

Buurtfeest Noordereiland groot succes!
Zaterdag 29 juni was voor alle bewoners van het Noordereiland een speciale dag. Op die dag
vond een buurtfeest plaats voor groot en klein met als thema ‘Ik hou van Holland’. Dit thema
werd op diverse wijze tot uiting gebracht: kleding, eten, aankleding, het eten en de oerhollandse
gezelligheid. Nieuwsgierig? Kijk op www.heerhugowaarddenoord.nl om de foto’s te bekijken.
Namens de organisatie bedanken wij alle betrokkenen en helpers heel hartelijk voor hun bijdrage.
Dankzij de inzet van vele mensen was 29 juni een topdag! Onze speciale dank gaat uit naar Bot
Bouw Initatiatief voor hun financiële gift.
De bedoeling is om over twee jaar weer een buurtfeest voor het Noordereiland te organiseren.
Ideeën en suggesties zijn uiteraard altijd van harte welkom. U kunt ons per email benaderen via:
buurtfeestnoordereiland@outlook.com
Namens de organisatie:
Anita van Woerkom. Jordy Hof, Marco Neeft, Mariëtte Oudeman en Angèl Mooij
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Hengstentoernooi 2013
Heren tennissers (en niet tennissers), zaterdag 24 augustus van 14.00 tot 20.00 uur wordt er op ons
tennispark iets georganiseerd waar elk (oud)senior lid voor wordt uitgenodigd en het liefst met
een introducé, die geen lid hoeft te zijn, kortom het is voor elke man van 18+!
De bedoeling is dat er informeel gezellig getennist wordt, misschien nog iets wat zijdelings met
tennis te maken heeft maar wat in ieder geval goed moet zijn voor het mannelijke lichaam!
Verder is er voor het inwendige: koffie met wat lekkers, topkwaliteit barbecue, bier, fris etc. en dit
alles onbeperkt éénmalig voor slechts € 25,Meldt u aan bij mannenvan@tvnoordend.nl of bij:
Henk Beers: 0725719470
Piet Overtoom: 0725711565
Harry Wolkers: 0226317555
Piet de Goede: 0226422611
Houd 24 augustus vrij, meld meteen aan en mis dit niet!!!!!

Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact
De data voor de komende tijd:
26 juli 2013
9 augustus 2013
23 augustus 2013

maaltijd op de pastorie
koffie-ochtend op de pastorie
koffie-ochtend op de pastorie

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

Kindervakantiespelen 2013 - Films & sterren en Hollywood
Over een paar weken gaan we ‘op pad’, wordt de speeltuin omgetoverd tot timmerdorp en de Dars
tot knutselparadijs: de Kindervakantiespelen staan weer voor de deur! Om er voor te zorgen dat
het een geslaagd evenement blijft, hier een tweetal opmerkingen:
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Het huttenbouwveld is op dinsdagavond verboden terrein. Voorgaande jaren is gebleken dat kinderen ‘s avonds terugkomen naar de speeltuin waar de hutten gebouwd worden. Dit zorgde voor
een onveilige sfeer en was tot overlast van buurtbewoners.
Woensdagavond na 22:00 ‘vegen’ we altijd alle ouders van het terrein af na een gezellige feestavond. Vorig jaar bleven er veel brugklassers hangen rondom en op het terrein. Hoewel we begrijpen dat ze er graag nog bij willen horen, is dit niet de bedoeling.
Wij wensen u allen een hele fijne en warme zomervakantie toe!
Tot de laatste vakantieweek!
KVS-crew
www.kindervakantiespelen.blogspot.com

De “Blik op de weg” in De Noord …( 15 juli)
Beste mensen,
Eind april schreef ik mijn “laatste” stukje, voordat we op vakantie
gingen. Een rondje Spanje, Portugal hebben we met veel plezier
gedaan. Daarbij hebben we ervaren, dat het met het zwerfafval in
het buitenland soms ook bedroevend gesteld is!
Ook zagen we in sommige grote steden de straatveger terug! In
steden zoals Santiago, Sevilla, Cordoba en Granada wil men blijkbaar toch een schone uitstraling geven!
Nu weer terug, na ruim 7000 km., in het gezellige De Noord. En als
het zulk mooi weer is als deze maandag, dan wil je wel vroeg opstaan om van het mooie weer en
de natuur te genieten.
Op de Middenweg merk je direct, dat het vakantie is. Er is veel minder verkeer, hoewel enkele
landbouwvoertuigen hun aanwezigheid duidelijk lieten horen.
Je ziet nu, dat alles veel groener is geworden en de bermen staan vol met wilde planten: door
de één verfoeid en door de ander zeer gewaardeerd. Rode en witte klaver, smeerwortel, zuring,
weegbree, boterbloemen, vogelwikke, berenklauw ... ik kwam het allemaal tegen!
Aan de N-Scharwouderpolderweg staat de zwanenbloem in grote getale in de sloot te bloeien. En
aan het Apollomeer zag ik al prachtige bloemen staan!
Het wandelpad in het Schoutenbosje is bijna dichtgegroeid. Eenden en ganzen vinden het een
prachtige plek en het bankje nodigt uit voor een korte rustpauze!
Bij de Roskamsluis liggen de schepen weerspiegelend op hun plek. Op de Waarddijk-Noord ruimen twee vissers hun spullen hun tentje en overige attributen op. Zouden zij de hele nacht naar
hun dobber hebben gekeken?
Voordat ik oversteek naar de fa. Stoop leeg ik mijn plastic zak van het meeste afval. Wel even tellen!
Op de Laanderweg zie ik een zee van zonnebloemen ontstaan. Dat zagen we in Z-Frankrijk ook!
Dus een stukje Fr. in De Noord zullen we maar zeggen!
De Middenweg is nu één en al rust. Trudy fietst me tegemoet en roept: “Lange tijd niet gezien!” En
dat klopt natuurlijk. Verder vind ik hier weinig afval! U heeft vast een beetje meegeholpen! Ga zo
door, dan houden we De Noord schoon!
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26 blikjes
31 drinkbakjes
14 plastic flesjes
17 pk. sigaretten
1 pk. shag
0 flessen
Met vriendelijke groet,
Gerrit van der Krol, De Ploeg 10, tel. 5726170
e-mail: der.van.krol@quicknet.nl
website: www.gerritvanderkrol.nl

Info(N)oord
Info(N)oord is het informatiepunt in Heerhugowaard De Noord
van
· Bibliotheek Kennemerwaard
· Rabobank Alkmaar e.o. en
· gemeente Heerhugowaard.
U kunt uw vragen of opmerkingen ook mailen naar:
denoord@bibliotheekkennemerwaard.nl
Informatie van de Rabobank Contact Punt
Medewerkers van de Rabobank zijn niet meer aanwezig op woensdag- en vrijdagmiddag.
U kunt wel een afspraak maken met de senioradviseurs mevrouw B. Blank of mevrouw M. Ramaker,
telefoon 072-5674400 voor een gesprek thuis of in het kantoor van Info(n)oord.
Voor telefonische informatie Tel. 072 - 5674400
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U kunt bij Info(N)oord wel terecht voor:
· Een random-reader
· Betaal-enveloppen
Informatie van de Gemeente
Er is een directe telefoonlijn van Info(N)oord naar de gemeente.
Door het opnemen van de hoorn heeft u direct rechtstreeks telefonisch contact.
De Gemeentegids 2012/2013 wordt niet meer huis-aan-huis bezorgd.
U kunt deze gids afhalen bij bibliotheek De Noord.
Nu te koop in bibliotheek Heerhugowaard-De Noord voor € 5,00 per stuk:
de “Fietsgids Waertse Ronde”en de“Wandelgids Heerhugowaard”.
Bibliotheek Kennemerwaard
In de maanden juli en augustus zijn er geen inloopspreekuren in de vestigingen
Van Bibliotheek Kennemerwaard.
In Bibliotheek Heerhugowaard:
Boek-O-Matic
Kinderen van 3 en 4 jaar kunnen zelf verhaaltjes maken met de Boek-O-Matic. Met een aantal
getekende verhaalelementen maken ze een verhaaltje, door 6 plaatjes te plakken op een
vertelstrook. Elk verhaal wordt digitaal opgenomen door de robot, waar bij het kind zijn eigen
verhaal vertelt.
Op dinsdag 13 augustus van 10.00 – 12.00 uur
Toegang € 2,50 voor bibliotheekleden
Aanmelden tijdens openingsuren bij de klantenservice, telefonisch of per mail
Locatie: Heerhugowaard Centrum, Parelhof 1 A, tel.: 072- 576 48 00
Van Prullenpak tot Parel!
Workshop voor kinderen van 4 t/m 8 jaar
Op donderdag 15 augustus 2013 van 10.00 uur – 11.30 uur.
Toegang: € 5,-- (voor bibliotheekleden € 3,50)
Aanmelden tijdens openingsuren bij de klantenservice, telefonisch of per mail
Locatie: Heerhugowaard Centrum, Parelhof 1 A, tel.: 072- 576 48 00
Open atelier:
Van afval tot kunst van de toekomst
Workshop voor kinderen van 9 t/m 12 jaar
Op donderdag 15 augustus 2013 van 13.30 uur – 15.00 uur
Toegang: € 5,-- (voor bibliotheekleden € 3,50)
Aanmelden tijdens openingsuren bij de klantenservice, telefonisch of per mail
Locatie: Heerhugowaard Centrum, Parelhof 1 A, tel.: 072- 576 48 00
Van 10 juni t/m 4 augustus 2013 worden de materialen voor 6 weken uitgeleend.
Gewijzigde openingstijden: in de periode van 10 juli t/m 18 augustus 2013
Is Bibliotheek De Noord op woensdag gesloten!
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Wist U dat met “voordeelmetjebiebpas.nl” u korting kunt krijgen.
* op vertoon van de biebpas € 1,50 korting bij JT bioscoop Alkmaar en Heerhugowaard
* € 0,50 korting op vertoon de biebpas bij Speeltuin De Batavier
bij max. 4 personen op één pas, geldig t/m 28 oktober 2013
* De Hortus Alkmaar (gratis consumptie op vertoon van de biebpas) entree
Is € 3,50, geldig tot 1 oktober 2013
* Outdoorpark Hoornse Vaart (10% korting op de toegangsprijs) alleen bij
een online reservering
NIEUWE MATERIALEN
ROMANS
Burgers-Drost, J.
Gastel, Ch. v.
King, G.
Kinsella, S.
Meer, O. v.d.
Pinneo, S.
Roberts, N.
Ruiters, E.
Vries, J.
Wageningen, G. v.
Wisse, C.

Voor altijd lente
Zwaar Verguld
Zestig dagen
De Tennisparty
Kiezen voor Liefde
De Kluts kwijt
Het Strandhuis
Verborgen Verleden
Alles is te koop
Fout!
De boer en de barones

Jeugdafdeling
Engelen, A

PRENTENBOEK
Mijn eerste woordenboekje

Kruipruimte

Broeckx, J
Knister
Oudheusden, P. v.

LEESBOEKEN T/M 9 JAAR
Het grote Strip-leesboek 2 (Suske etc)
Heksje Lilly en de kleine dolfijn
Het grote AVI-leesboek (Suske en Wiske)

A
A
ES

Romantisch
Romantisch
Romantisch
Romantisch
Romantisch
Romantisch
Romantisch
Spannend
Romantisch
Romantisch
Romantisch

Stilton, G

LEESBOEKEN VANAF 9 JAAR 	THEMA
Lynn
Algemeen
Kampioen
Sport
Eerste hulp bij een gebroken hart
/huwelijksaanzoek
Vriendschap
De geheime tuin
Algemeen

Barnard, N

INFORMATIEVE BOEKEN VANAF 9 JAAR
Vliegschool

Kranendonk, A
Oranje, C
Slegers, M

	STRIPBOEKEN
Vandersteen, W
De Bezeten Bezitter (Suske en Wiske)

J grijs
B

OPENINGSTIJDEN
LOCATIE DE NOORD/ INFO(N)OORD MIDDENWEG 541 A
Maandag
13.00 – 17.00 uur
18.30 – 20.30 uur
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Woensdag
Vrijdag

13.00 - 17.00 uur
13.00 – 17.00 uur
18.30 – 20.30 uur

18.30 – 20.30 uur

Telefoon: 072-5712004 - www.bibliotheekkennemerwaard.nl ook voor verlengingen
e-mail: denoord@bibliotheekkennemerwaard.nl
Telefonisch verlengen: 072-5712004
OPENINGSTIJDEN
LOCATIE BIBLIOTHEEK HEERHUGOWAARD PARELHOF 1A
maandag
10.00-20.00 uur
dinsdag
13.00-17.00 uur
woensdag
10.00-20.00 uur
donderdag
13.00-17.00 uur
vrijdag
10.00-20.00 uur
zaterdag
10.00-16.00 uur
Telefoon: 072- 5764800 of 5764805
www.bibliotheekkennemerwaard.nl ook voor verlengingen

Volksspelen 2013
Nu de meeste van de school gaande kinderen inmiddels al vakantie
hebben en er wellicht velen van u straks er ook even tussenuit gaan
om even lekker te genieten van de welverdiende rust en vakantie,
zijn wij hard bezig geweest om de laatste voorbereidingen voor
elkaar te maken om de 37e Volksspelen weer tot een succes te
maken.
Voordat het zover is zijn er nog een aantal belangrijke data
waarvoor wij graag nog wat aandacht willen:
19 augustus 19.30 bijeenkomst coachen in het Dorpshuis
19 augustus 20.00 bijeenkomst juryleden in het Dorpshuis
25 augustus stukje digitaal inleveren voor vermelding contact bij ronald.beers@xs4all.nl
29 augustus 19.00 – 20.00 uur ophalen spellenboekjes bij Ronald Beers (Middenweg 584)
30 augustus 18.30 uur bijeenkomst juryleden voor opbouw spellen
31 Augustus 37e volksspelen!!
Tapijt
Uw overtollige vloerbedekking kunt u nog steeds inleveren bij de familie Van Schagen aan de
Middenweg 523. Het dient wel aangeleverd te worden in stroken van 1 meter breed. U doet ons
er een groot plezier mee. Als u van plan bent het te komen brengen bel dan even van tevoren (tel.
5711238).
Sponsors en vrijwilligers
Zonder de sponsors en vrijwilligers is het onmogelijk de volksspelen te organiseren. Iedereen
hierbij alvast hartelijke dank.
23

Ploegenpresentatie
Ideeën kunnen worden ingeleverd bij Edwin Redder Verlaat 42, Tel.06-53675620
info@bouwbedrijfredder.nl.
Ploegen vermelden in het contact
Voor degenen die de ploegen presentatie vermeld willen hebben in het contact van 30 augustus
a.s die dienen dit uiterlijk 25 augustus a.s per mail toe te zenden naar: ronald.beers@xs4all.nl
Wijkindeling
Voor velen onder ons is de wijkindeling bekend, echter voor de nieuwe bewoners een vraag.
Hieronder een overzicht van wat de wijkindeling ongeveer ooit is geweest.
Mochten er onverhoopt toch wijk verandering zijn toegepast laat dit dan graag even weten aan
ronald.beers@xs4all.nl
Trappelenders
Vrouwenverdiet
Bluffers
Deurdauwers
Pussycats
Hassebassies
Raddraaiers

Verlaat-Laanderweg-Smeugel
Middenweg vanaf R.Beers tot en met Einde Middenweg
Middenweg tussen de Kerk en R. Beers-Harlingerstraat en St Annaplein
Middenweg tussen Donkereweg en de Kerk. De Zicht
Middenweg vanaf Donkereweg richting t Zuid
Hasselaarsweg-Alton 2
Altonstraat-leliehofstraat vanaf Sterrenboschstraat-Pleatmanstraat
vanaf Leliehofstraat
Bossterren
Bosweg 19 t/m 33 en 12 t/m 32 Sterrenboschstraat onevennummers
Pleatmanstraat tussen bosweg en Leliehofstraat
Leliehofstraat tussen Bosweg tot Sterrenboschstraat.
Sterrenboschstraat even nrs.
Bosweg tot Sterrenboschstraat. Leliehofstraat tot Bosweg-Torenburgplein
Bosberen
Rozenhoutstraat. Torenburgstraat-Pleatmanstraat vanaf Bleeker tot Kamp
Doorbrekers
De Zeis-De Strekel-Dorsvlegel tot de Strekel
Riwiploeg
De Riek-De Wieder-De StrekelDoorzetters
De Eg-Dorsvlegel vanaf de Strekel
Piraten
Veenhuizerweg vanaf Harlingerstraat-Frik-Schapenweg-A.C de Graafweg
Optimisten
Veenhuizerweg tot Harlingerstraat en Donkereweg
Zwaantjes
Veenhuizen
Doorbrekers
De Eg (gehele doorbraak 3)
Volkstuinders
Noordereiland (mogelijk splitsen 2014)
Hieronder vindt u nog een aantal uitslagen van 2012.
Spellen.
1e Piraten en Bosberen
3e Deurdauwers
4e Vrouwenverdriet
5e Doorbrekers
6e Pussycats
7e Hassebassies
8e Riwiploeg
9e Trappelenders
10e Volkstuinders
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Ploegenpresentatie Karren.
110 pnt
1e Bluffers
105
2e Volkstuinders
104
3e Hassebassies
103
4e Trappelenders
98
5e Piraten
95
6e Bosberen
74
7e Deurdauwers
71
8e Pussycats
62
9e Doorbrekers

589
588
584
578
527
524
515
514
487

Ramkraak
Sjoelclub
Koek & Sopie
Andre Kuipers
Epke Zonderland
Noordereiland
Maxima op bezoek
Gras maai beleid
Fiets je Fit

11e Zwaantjes
12e Bluffers
13e Doorzetters
14e Bossterren

55
52
49
41

10e Bossterren

471

Vrijwilligers

Namens het Gv4 wensen wij iedereen een hele goede vakantie toe en veel plezier met de
voorbereidingen van de 37ste Volksspelen.
Namens de 6 van het GV4,
Lenny, Cocky, Kevin, Marco, Edwin en Ronald

Tennisvereniging ‘t Noord End
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Afgelopen week hebben ruim 300 spelers hun wedstrijden gespeeld aan de Harlingerstraat. Evenzoveel ballen zijn er verbruikt, en vele liters water om de banen in condititie te houden. Het Kerkepad-team onder leiding van Daphne Beers heeft er weer een prachtige week van gemaakt, geholpen door vele mensen, voor en achter de schermen. Kortom, het was weer een feest om mee
te doen, maar ook een feest voor de vele supporters en toeschouwers.
In week 33 (10 tot en met 18 augustus) doen we dat nog een keer dunnetjes over, maar dan voor
onze jeugd. Dan spelen we ons jaarlijkse Kerkepadje-toernooi. Inschrijven is nog mogelijk via
www.toernooi.nl. Wij wensen al onze jeugdleden dan veel plezier en succes.
Hengstentoernooi 2013
Heren tennissers (en niet tennissers), zaterdag 24 augustus van 14.00 tot 20.00 uur wordt er op ons
tennispark iets georganiseerd waar elk (oud)senior lid voor wordt uitgenodigd en het liefst met
een introducé, die geen lid hoeft te zijn, kortom het is voor elke man van 18+!
De bedoeling is dat er informeel gezellig getennist wordt, misschien nog iets wat zijdelings met
tennis te maken heeft maar wat in ieder geval goed moet zijn voor het mannelijke lichaam!
Verder is er voor het inwendige: koffie met wat lekkers, topkwaliteit barbecue, bier, fris etc. en dit
alles onbeperkt éénmalig voor slechts € 25,25

Meldt u aan bij mannenvan@tvnoordend.nl of bij:
Henk Beers: 0725719470
Piet Overtoom: 0725711565
Harry Wolkers: 0226317555
Piet de Goede: 0226422611
Houd 24 augustus vrij, meld meteen aan en mis dit niet!!!!!

Hugo Boys seizoen 2013-2014
Trainingstijden Hugoboys 2013-2014
Dag	Team	Trainingtijd

1e training

Maandag

E2
E1
B1 / C1

17.00 - 18.00 uur
18.00 - 19.00 uur
19.00 - 20.30 uur

19 augustus
19 augustus
12 augustus

Dinsdag

D1 / D2
A1
Dames
Selectie

18.30 - 19.30 uur
18.30 - 20.00 uur
19.30 - 21.00 uur
20.00 - 21.30 uur

20 augustus
Zondag 18 aug.
6 augustus
30 Juli

Woensdag

E2
F1 / F2
E1
B1 / B2
Vrij training

17.00 - 18.00 uur
18.00 - 19.00 uur
18.00 - 19.00 uur
19.00 - 20.30 uur
21 augustus

D1 / D2
A1
Dames
Selectie

18.30 - 19.30 uur
18.30 - 20.00 uur
19.30 - 21.00 uur
20.00 - 21.30 uur

Donderdag

21 augustus

Vanaf oktober wordt er op de woensdagen weer keeperstraining gegeven voor de junioren
keepers. De desbetreffende keepers worden hier later over geïnformeerd
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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 uur. 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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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 – 5755555
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.

