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Agenda
21 januari 2018 start Actie Kerkbalans
24 januari 2018 t/m 3 februari 2018 Bieb - Nationale Voorleesdagen
25 januari 2018 14:30-15:30 Bieb - Aan tafel met....Nel Zuurbier, Gedichtenworkshop
1 februari 2018 10:30 Bieb - Voorlezen voor kinderen van 2-4 jaar
4 februari 2018 einde Actie Kerkbalans
7 februari 2018 Vormsel: Projectavond met de ouders
9 februari 2018 14:30-15:30 Bieb - Aan tafel met....Tanja de Reus, Handlettering
12 februari 2018 14.00 KBO Jaarvergadering  met wijkagent over “Babbeltrucs”
16 februari 2018 21:00 Vrijwilligersavond Hugo Boys & Dorpshuis
23 februari 2018 14:30-15:30 Bieb - Aan tafel met....Erica Erven, Lab 8+
5 maart 2018 14:00 KBO Schaapsherder Marijke Dirkson
10 maart 2018 Vormsel: Amsterdam en om 19:15 viering 
20 maart 2018 Jaarvergadering parochie in de pastorie
24 maart 2018 Zwerfvuilruimen Zuster van Buurendag
4 april 2018 Vormsel: Thema avond ouders en begeleiders
7 april 2018 Sportcentrum Noorderend: Zaalvoetbaltoernooi
10 april 2018 Jaarvergadering Stichting Dorpshuis
15 april 2018 Brommerbeurs
23 april 2018 KBO uitje
29 april 2018 Vormsel viering
10 mei 2018 Eerste communie
3 september 2018 14:00 KBO Fietstocht
8 september 2018 42e Noordender Volksspelen
22 oktober 2018 KBO excursie
18 december 2018 14:00 KBO kerstmiddag

Vrijdag 19 januari 2018

Contact verschijnt tweewekelijks onder redactie van Angèl Mooij, Pim Mooij, Jos Beers, Robbert Jongkind 
en Paul Mooij. Email: RedactieContactDeNoord@gmail.com Telefoon:  072-5715332
distributie/abonnementen: 072-5711625  financiën: 072-5718737
Adres: Groote Geldebosch 48, 1704 CP Heerhugowaard-De Noord. Rekeningnr:  NL06RABO0386950989

Uw tekst voor de volgende uitgave van ‘t Contact dient u uiterlijk MAANDAG 29 JANUARI 2018
vóór 19:00 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 16 februari 2018.
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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:

RegioBank
uitgeroepen tot 
beste bank van 
Nederland
Bron: Geldgids #7, november 2017, 
Consumentenbond

 
Jos Kamp Assurantien
Middenweg 200
1701 GG Heerhugowaard
T 072 - 571 12 84
E info@joskamp.nl
I www.joskamp.nl
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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 of 06 21904364
NL64RABO 0326802185
pastorie.de.noord@gmail.com
www.heilighartdenoord.nl
Facebook: Heilig hart parochie.
‘Onze kerk’ app: Heilig Hart van Jezus Kerk de Noord

Openingstijden secretariaat: dinsdag en donderdag van 9:30 uur tot 11:00 uur
Openingstijden kerk: maandag tot en met zondag van 9.30 uur tot 17.00 uur 

Diaken Hans Bruin (eerst aanspreekbare)
0654956924
hansbruin@outlook.com

Deken / pastoor Eduard Moltzer
Gedempte Gracht 64
1741 GD Schagen
0224 212357
don.eduard@planet.nl 

Heilig Hart raad
Vice-voorzitter   Gea Klercq  072 571 5265
Secretaris   Vacature 
Penningmeester   Vacature
Bestuurslid   Kees van Langen  072 574 2241

Contactpersonen secties:
Sectie Catechese   Vacature
Sectie Liturgie   Marga van Langen 072 574 2241
Sectie Gemeenschapsopbouw Ans Rendering  072 5741589
Sectie Diaconie    Marion Bleeker-Burger    0226-422731   
 

Personele Unie  Pim Mooij   072 5715332

Inloop- uur Diaken Hans Bruin, is iedere derde donderdag van de maand, om 10.00 uur

“Bent u onlangs komen wonen in ‘De Noord’ en wilt u meer weten over onze parochie of wilt 
u ingeschreven worden? Neem gerust contact op met het secretariaat van onze parochie. De 
gegevens vindt u bovenstaand”

Copij voor het Contact namens de Parochie kunt 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 voor 25 januari op het 
secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.

Kerkwerken
In januari is de groep van Marijke Morsink aan de beurt om de kerk op orde te brengen.
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Bloemengroep
In januari wordt de kerk versierd door Els Dekker en Angela van Diepen.

SPREEKUUR vice voorzitter.
Op elke laatste donderdag van de maand 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!! In de pastorie!

Gea Klercq

WEEKEINDE 20 EN 21 JANUARI
Derde zondag door het jaar
Eerste lezing uit de profeet Jona 3,1-5.10 ( Jona geeft gehoor aan het woord van de Heer en 
begeeft zich naar Niveve; op zijn woord komen de mensen van de stad tot inkeer )
Evangelie uit Marcus 1 14-20 (Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept zijn eerste leerlingen)

ZONDAG 21 JANUARI OM 10.00 UUR
Derde zondag door het jaar, samen kerk, samen sterk
Woord- en communieviering met zang van gospelkoor Joy. Voorganger is Diaken Piet Steur.
Gebedsintenties voor; In liefdevolle herinnering Jan en Tiny Oudeman- Groot en zegen over hun 
kinderen en kleinkinderen, Nic  Doodeman , Ruud en Margret, in liefdevolle herinnering Piet Borst, 
Afra de Wit-Plak en zegen over haar gezin, Jaap Beers, Gina, broeder Patrick, overleden familie, 
kinderen, klein- en achter kleinkinderen, Tiny  Veldman- Overtoom en familie, Cees Meester.
Lector: Bert Bijvoet. Misdienaars: Sofie Kavelaar en Maarten Beers. Koster; Gon Meester.

Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk.

WEEKEINDE 27 EN 28 JANUARI
Vierde zondag door het jaar
Eerste lezing uit het boek Deuteronomium 18, 15-20( God zal een profeet zoals Mozes doen 
opstaan, die Gods woord zal spreken.)
Evangelie uit Marcus1, 21-28(Hij onderwees hen met gezag)

ZONDAG 28 JANUARI OM 10.00 UUR
Woord- en communie viering met zang van de Cantorij. Voorganger is Diaken Hans Bruin.
Gebedsintenties voor: Koos en Magda van der Hulst-de Koning en overleden familie en zegen over 
hun gezin,Nic Borst, Afra Borst-Molenaar dochter Lida en zegen over de kinderen, Piet Overtoom 
en Emma Overtoom-Groenland en overleden familie, overleden ouders Buter-Bakker, Jaap Burger 
en zegen over zijn gezin.
Lector:Joke van der Voort. Misdienaars:Stijn Blankendaal en Sven Klaver. Koster: Peter Danenberg.

WEEKEINDE 3 EN 4 FEBRUARI
Vijfde zondag door het jaar
Eerste lezing uit  het boek Job7,1-4,6-7(Job klaagt over het lijden,dat hij als een grote 
onrechtvaardigheid ervaart)
Evangelie uit Marcus 1, 29-39( Dag en nacht is Jezus in de weer om zieke en lijdende mensen bij 
te staan.)

ZONDAG 4 FEBRUARI  OM 10.00 UUR
Woord- en Communieviering met zang van het ritmisch koor. Voorganger is Monica Wildeboer.
Gebedsintenties voor: in liefdevolle herinnering Nic Eeken en Michel, in dankbare en liefdevolle 
herinnering Ank Veldman-Dekker en Andre Veldman, Kees Zuurbier en Truus Zuurbier-Groot.
Lector: Marga van Langen. Misdienaars: Syb Bakkum en Bas Kavelaar. Koster: Rene van Langen.
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ROOSTERS ’T VELD. WAARLAND EN NIEUWE NIEDORP

T VELD
Zaterdag 27 januari om 19.00 uur Woord- en communieviering met Diaken hans Bruin en zang 
van interamvo.
Zaterdag 3 februari om 19.00 uur Eucharistieviering met Deken Eduard Moltzer en Diaken Toon 
Jorink en presentatie van de Woord- en communieviering met Diaken Toon Jorink en presentatie 
van de vormelingen

WAARLAND
Zaterdag 20 januari om 19.00 uur Woord- en communieviering met Diaken Toon Jorink en 
presentatie van de vormelingen
Zaterdag 27 januari om 19.00 uur Woord- en communieviering met Diaken Toon Jorink en 
presentatie van de vormelingen.
Zondag 4 februari om 10.00 uur Woord- en communieviering met Diaken Hans Bruin.

NIEUWE NIEDORP
Zondag 28 januari om 10.00 uur Woord- en communieviering met Diaken Toon Jorink en zang van 
het gemengd koor.
Zondag 4 februari om 10.00 uur Woord- en communieviering met Diaken Toon Jorink en zang van 
de zonnezangertjes en presentatie van de eerste communicantjes.

Dopen
Wilt u uw kindje laten dopen? Geef dit dan door aan Nathalie van Schagen op tel. 072-8503971

Overleden
Op 9 januari  overleed op 93 jarige leeftijd Anna Brigitta Goedhart-Groot

Pauspareltje

Jezus is onze Bemiddelaar en Hij verzoent ons niet alleen met de Vader, 
maar ook met elkaar. Hij is de bron van liefde die ons openstelt voor de 
eenheid met onze broeders, voor wederzijdse liefde, door ieder conflict 
en alle wrok weg te nemen. Weet dat wraakgevoelens iets vreselijks 
zijn: ze doen veel kwaad en doen ons veel kwaad! En Jezus neemt dat 
allemaal weg en zorgt ervoor dat we van elkaar houden.  
Dat is het wonder van Jezus. Laten we Jezus vragen ons te helpen deze 
tweevoudige houding aan te nemen van vertrouwen in de Vader en 
liefde voor de naaste. (Bij het angelusgebed van 26 december 2017)

Geef 
voor 
je kerk
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Kinderkerk 

Op vrijdagmiddag 12 januari 2018 was er kinderkerk voor groep 4 t/m 8. 
Het waren deze keer 7 kinderen die met Kirsten en Gerda meegingen.
Er was een nieuw kind bij en die mocht eerst haar verhaal vertellen. 
Daarna gingen we openen met ons lied en het Onze Vader en natuurlijk mochten de kinderen een 
gebedje uitspreken. Met dit kleine groepje was het heel leuk om eens na te praten over de afge-
lopen keren en aan de hand van hun blijde tas ging dat natuurlijk gemakkelijk. We konden zo een 
beetje proeven wat ze wel en niet leuk vonden. Hier gaan wij ons programma weer op aanpassen.
We hebben het verhaal van de barmhartige Samaritaan naverteld en daarna was er een spiegelver-
haal over Joost die was gevallenen niet meer op kon staan. Er kwamen heel wat kinderen voorbij, 
maar niemand wilde hem helpen,  tot er een zigeunermeisje langs kwam, die hem verzorgde en 
naar huis bracht. 
We hebben hierover nagepraat en gevraagd hoe wij iemand kunnen helpen. Ook hebben we over 
pesten en gepest worden gesproken en hoe we kunnen helpen.
Hierna mochten ze een toverster/happertje maken en ook hierin mochten ze schrijven hoe ze 
iemand konden helpen. Er moest natuurlijk met deze toverster gepeeld worden en voor we het 
wisten was het half 5, tijd om nog een kaarsje op te steken bij Maria.
Alle kinderen wilden hun blijde tassen kever in de pastorie laten, om nog meer spullen hierin te 
verzamelen. We zullen kijken wanneer het de beste tijd is om ze mee te geven..
Het was weer een zinvolle kinderkerk.
 Maandag 15 januari is er kinderkerk voor groep 1 t/m 3, dan gaan we ook het verhaal vertellen 
van de barmhartige Samaritaan en van Joost. We zijn benieuwd wat deze kinderen voor ideeën 
hebben om iemand te helpen. Christy en Stacey hebben voor alle kinderen een ster gevouwen 
en die mogen ze versieren met stickers. We hebben ook een  mooie kleurplaat voor deze groep.
We hopen dat het maandag ook een goede kinderkerk wordt.

De kinderkerk voor  de volgende maand is voor 
groep 4 t/m 8 op vrijdag 9 februari 
groep 1 t/m 3 op maandag 12 februari

Ik kom uw kind dan om 15.15 van school ophalen en u kunt uw kind om 16.30 uur ophalen uit de 
pastorie.  U kunt mij bereiken op dit mailadres  jmzuurbier@hetnet.nl
Of op telefoonnummer 072-5740952, of app naar nummer 06-37359617.

Groetjes van de leidsters van de kinderkerk. 
Kirstin Plak en Gerda Zuurbier 

Samen kerk – samen sterk

Op zondag 21 januari is het weer de derde zondag van de maand met ons 
vaste thema Samen Kerk – Samen Sterk. Als gastkoor hebben we deze keer 
weer een oude bekende, namelijk het gospelkoor Joy uit Alkmaar.
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, ruim 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. 
Vandaag is ook de start van de actie Kerkbalans.
U bent weer van harte welkom en na afloop staat de koffie en thee klaar.
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Kerkbalans 2018

Januari is de maand van Kerkbalans. Tijdens deze actie proberen 
we zoveel mogelijk geld op te halen om onze kerk draaiende te 
houden. Met alleen de collectes en andere inkomsten redden we het niet. 
Dankzij uw bijdrage blijft het mogelijk om wekelijks een viering te bezoeken maar ook kunnen 
we de hoogtepunten en dieptepunten van het leven blijven vieren en dat geeft toch een extra 
dimensie aan het leven. En dan hebben we het nog niet eens over de instandhouding van dit 
gezichtsbepalende gebouw in De Noord, wat onze Heilig Hart kerk tenslotte ook is.
In 2017 bracht de actie € 40.000 op, dat is bijna € 1.000 meer dan het jaar daarvoor. 
Een geweldig resultaat, laten we dat volhouden. Het is wel een gegeven dat er parochianen 
overlijden en ook dat de betrokkenheid minder wordt. Daarom een dringend beroep op iedereen 
om, indien mogelijk, hetzelfde te geven of de bijdrage iets te verhogen. We hopen dat we dit jaar 
ook weer op uw medewerking kunnen rekenen, want het belang van de kerk wordt gelukkig door 
een groot aantal Noordenders gedragen. Niet alleen door financiële inzet, maar ook door zich 
actief voor de kerk in te zetten. 

Een eigen folder !!!.
Als parochiaan krijgt u straks een envelop met een invulstrookje, een acceptgiro maar ook een 
folder met informatie. Dit is geen standaard folder. Dit jaar is er in de folder extra aandacht voor de 
jeugd, een speerpunt van onze parochie: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

Tip!
Als u geld wilt overmaken is het een kleine moeite om hieruit extra rendement te halen. Dit hoeft 
niet meer via een notariële akte , we mogen dit nu zelf regelen, dan krijgt u via de belasting geld 
terug, dit onderdeel staat bij uw aftrekposten. Stel dat u € 300 voor de kerk over heeft en u zit in 
de belastinggroep van 40% dan zou u € 450 kunnen overmaken. U krijgt via de belasting 40% van 
€ 450 terug en dat is € 180 dus u betaalt in feite € 270, hierbij is geen belastingdrempel. De enige 
restrictie die hieraan vast zit, is dat er een contract opgesteld wordt voor een periode van 5 jaar 
(die vervalt bij overlijden). Wilt u hier meer informatie over of heeft u andere vragen omtrent 
mogelijkheden van geld overmaken, dan kunt u contact opnemen met Jos Mooij (5710193). 

Wanneer kunt u ons verwachten
Het schema ziet er als volgt uit:
21 januari:  start Kerkbalans met een viering in de kerk met zang van gospelkoor Joy
22 januari:  19.00 – 20.00 de 40 ‘lopers’ kunnen hun spullen ophalen, maar dit kan ook al na de  

viering van zondag rond 11.15 uur. Gedurende deze week krijgt u  uw envelop  
thuisbezorgd, en de week erop wordt deze weer opgehaald.

31 januari/1 februari: De enveloppen kunnen ingeleverd worden bij Karin Stoop, De Eg 45.
4 februari: Bekendmaking van de opbrengst.

Hoera een erfenis voor de kerk!
Dit hoort tot de categorie van ‘de betere berichten’.  Af en toe gebeurt het dat iemand in zijn 
testament de kerk betrekt. In een tijd waarin de oudere mens een goed bestaan heeft opgebouwd 
en ziet dat de jongere generatie het ook goed heeft en we de recessie te boven zijn, zou het 
eigenlijk helemaal niet vreemd zijn als in een testament ook aandacht aan ‘de kerk’ besteed zou 
worden. Op deze manier wordt dan meegewerkt aan het in stand houden van het geestelijk 
leven met alle aspecten die daarbij horen, een onderdeel dat in deze killer en individualistischer 
wordende maatschappij behoorlijk verwaarloosd wordt. Misschien is het een goed idee om dit 
eens met uw notaris te bespreken, de komende generaties zullen u er dankbaar voor zijn!

De commissie kerkbalans: Sheila Borst, Lida Groot, Karin Stoop en Jos Mooij
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DIACONIE

Zoals u heeft kunnen lezen in een eerder Contact, ga ik me inzetten voor de diaconie in onze 
parochie. Enkele mensen hebben me al gevraagd: “Wat is dat eigenlijk, diaconie?” Ik begin daarom 
met een uitleg.
Diaconie betekent ‘dienst’ of ‘dienen’. Vanaf het allereerste begin heeft de kerk dit als een van haar 
belangrijkste taken gezien: het dienen van je naaste, van mensen in moeilijke omstandigheden en van 
Gods mooie schepping. Door dienstbaar te zijn aan mensen en aan de samenleving, dichtbij en ver 
weg, geven de kerken concreet gestalte aan de Bijbelse boodschap. In de bijbel geldt niet het recht van 
de sterkste, maar van de zwakste: armen, zieken, gevangenen en vreemdelingen. Telkens weer klinkt 
daarom vanuit de Bijbel de oproep om samen te werken aan een rechtvaardiger samenleving. Het is 
Gods bedoeling dat de wereld en ieder mens tot zijn recht komt. De kerk probeert daar in de diaconie 
handen en voeten aan te geven door werken van barmhartigheid.
In eerste instantie werd dit werk in handen gelegd van diakens. Maar in de Rooms-Katholieke Kerk wordt 
de zorg aan hulpbehoevenden meestal niet meer gedaan door de gewijde diakens. Het diaconale werk 
in de plaatselijke parochies, dat ook heel lang in handen was van kloosterorden, is aan het eind van de 
20e eeuw voor een belangrijk deel overgenomen door vrijwilligers. Ook in onze parochie. 
We hebben al heel lang een Caritaswerkgroep (de vroegere PCI = Parochiële Caritas Instelling en, die 
nu onderdeel uitmaakt van de PCI van de Vijfhoek) en een MOV (= Missie, Ontwikkeling en Vrede). 
We geven aandacht aan activiteiten van Amnesty International, de Lourdeswerkgroep, aan Kerk met 
Stip (gastkerk voor ex-gedetineerden), de Voedselbank en Kledingbank, het Asielzoekerscentrum 
en Stichting Present. We participeren in de Engelenbak (= de gevangenisbezoekgroep) en in het 
I.K.D.O (Interkerkelijk Diaconaal Overleg van Heerhugowaard {vroegere Raad van Kerken}).
Ik zie het als mijn taak om de parochiële werkgroepen te ondersteunen waar dat nodig is en waar 
ik dat kan,  om de contacten met de andere ‘clubs’ te versterken en samen met hen activiteiten 
op te zetten. 
Door de gezamenlijke PCI’s van de Noordkop van ons bisdom is mij gevraagd om weer voorzitter 
te worden. Ik had dat al vier jaar gedaan tot aan mijn pensionering. Ik vind het heel prettig om 
voor deze functie vanuit onze parochie daarvoor weer ‘voeding’ te krijgen.
De allerbelangrijkste uitdaging vind ik om jongeren te betrekken bij het diaconale werk, te 
beginnen met vormselbegeleiders, vormelingen en eerste communicanten.
Heel graag zou ik nu in contact komen met mensen die in de diaconie wel ‘iets’ willen gaan 
doen. We zoeken iemand (of meerdere mensen) die samen met mij deze taken willen gaan 
uitvoeren. Het zou ook fijn zijn als iemand 3 of 4 keer per jaar wil helpen met de activiteiten van 
Amnesty International. En wie wil helpen contacten op te bouwen met het Asielzoekerscentrum? 
Vrijwilligers kunnen zich melden bij mij: 

Marion Bleeker – Burger
0226 422731

jnm.bleeker@quicknet.nl 

Even voorstellen.....
Zoals u wellicht al heeft gezien is er in de Noord een nieuw bedrijf. Kuzuia. 

Kuzuia geeft klankmassages. En omdat niet iedereen weet wat een klankmassage is, stel ik hierbij 
mijn bedrijf aan u voor.

Ik ben Dionne Jillings, verpleegkundige en klankmasseur. Ik geef in mijn massagepraktijk aan huis 
onder andere klankmassages. Een klankmassage is een subtiel werkende massage waarbij diepe 
ontspanning ontstaat. Dit is tevens het doel van een klankmassage. Indien men klachten heeft als 
pijn, stressklachten of slapeloosheid kan de ontspanning van een klankmassage helpen.
Bij een klankmassage ligt de ontvanger gekleed op de massagetafel. De masseur plaatst 
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klankschalen op en om het lichaam heen en slaat deze aan met een vilten klopper. De schalen 
gaan hierdoor trillen wat zorgt voor een diep werkende massage.
Een klankmassage is geschikt voor iedereen. Er komen dus volwassenen maar zeker ook kinderen. 
Ik werk met groepjes kinderen waarbij ze ervaren wat klank is en wat het met je doet. Ook geef ik 
individuele klankmassages aangepast aan kinderen. Veel kinderen kunnen tenslotte wel de rust 
gebruiken die ontstaat bij een klankmassage.
Ik ben opgeleid aan de Nederlandse Peter Hess Academie, de grondlegger van de methode 
van klankmassages en de onderzoeker naar de werking van klank op het lichaam. Elke schaal is 
afgestemd op een deel van het lichaam, je hele lichaam wordt gemasseerd.
Hiernaast geef ik ook klankreizen. Dit zijn verhalen die begeleid worden door de klankschalen. 
Ook bij een klankreis ontspant men diep en komt er ruimte voor jezelf, nieuwe ideeën en kun je 
je dagelijkse zorgen beter relativeren. Een klankreis kan in groepen gegeven worden, aan zowel 
volwassenen als kinderen.
Als u meer informatie wilt, kijk dan eens op mijn website of spreek me gewoon eens aan.

Hartelijke groeten,
Dionne Jillings
www.kuzuia.nl

Comité Stille-Omgang Januari 2018    
p/a Marjon Berkhout
Torenburgplein 2, 1704 CG  HEERHUGOWAARD, tel: 072-5724814
e-mail: m.b.installatietechniek@planet.nl   

UITNODIGING VOOR DE 28e LOOP

MOTTO STILLE OMGANG 2018: EUCHARISTIE IS LEVEN

ONS MOTTO 2018 : WAAR JE OOK HEEN GAAT, GA MET HEEL JE HART!

Beste Pelgrim,

Terugkijkend op het jaar 2017, kunnen wij als pelgrims terugkijken op een mooie tocht gelopen 
op zaterdag 18 maart 2017 onder goede weersomstandigheden.

Maar dan is het al weer eind 2017 en zal het op zaterdag 17 maart 2018 weer zover zijn, dan hopen 
wij met u en vele andere pelgrims de 28e Stille Omgang te lopen vanuit de kerk van H.H.Waard-
Noord naar Amsterdam en hierbij wordt u van harte uitgenodigd. 

Bijgesloten vind u de inschrijfstrook voor de loop. Wilt u deze duidelijk invullen met
 e-mail , woonplaats etc.
Als u andere  mensen voor de loop  enthousiast  weet te krijgen, wel  vermelden dat het ca. 57 kilometer 
is en het  écht een behoorlijke dag is met een fiks tempo, dit alles om teleurstelling te  voorkomen. 
Indien er pelgrims zijn die niet het hele eind mee kunnen lopen maar toch een kerkbezoek van onderweg 
even met ons mee willen maken  om de pelgrimssfeer  te proeven, dan zijn ze van harte welkom. Ook 
familie-gezinsleden, die het leuk vinden  ons onderweg te steunen, zijn van harte welkom.
Wij beginnen 17 maart om 8.00 uur in de kerk van H.H.Waard-Noord. Daar ontvangt u een 
naamkaartje, zodat wij elkaar de hele dag bij de naam kunnen noemen. Na de zending  gaan 
wij om 8.30 uur op weg. Wij lopen dit jaar de oostelijke Zaanroute,  van de kerk  in Stompetoren, 
waar de koffie en thee klaar staat naar de kerk in Grootschermer en vervolgens via De Rijp en pont 
Spijkerboor naar De Zaanse Schans. De hele dag zal er een volgbusje mee rijden voor uw spullen 
en de EHBO is ook de hele dag aanwezig.
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Om 15.00 uur  genieten wij samen van een warme maaltijd in de Wormer.  Na het eten lopen wij 
naar de Bonifatiuskerk in Zaandam en de laatste stop zal in de Fatimakerk in Amsterdam zijn en 
vandaar lopen wij dan gezamenlijk naar de Krijtbergkerk, waar de mis om 22.15 uur begint en 
waar plaatsen voor ons zijn gereserveerd. Daarna lopen wij allemaal  de STILLE OMGANG. U wordt  
daarna met de bus weer naar H.H.Waard-Noord gebracht, vertrek uit Amsterdam om ca 00.30 uur.
Arie Botman heeft goed contact met de organisatie van de Stille Omgang in Amsterdam en Jan 
Nanne  heeft  alweer een hele mooie  route uitgestippeld.  

Heeft u suggesties, op- of aanmerkingen  voor de loop, schrijf het op de inschrijfstrook. Betaal, als 
het kan gelijk met de inschrijving en als u wegens griep of een andere reden niet mee kan lopen…… 
één week van te voren afbellen- mailen en ik stort het geld terug, bedankt voor uw  medewerking.

GEGEVENS VOOR DE 28e STILLE OMGANGLOOP:

- DATUM 17 MAART 2018, TIJDSTIP VAN SAMENKOMST 8.00 UUR IN DE KERK H.H.NOORD
-  INSCHRIJFSTROOKJE DUIDELIJK INVULLEN EN VOOR 1 MAART  MAILEN/OPSTUREN
-  DE KOSTEN ZIJN  € 42,00 GRAAG OVERMAKEN NAAR  NL88 RABO 032.68.55.491 T.N.V. M.A.G. 

BERKHOUT
- MAAKT U GEEN GEBRUIK VAN DE BUS TERUG DAN € 33,= OVERMAKEN
- DE ROUTE, NADERE GEGEVENS EN DE DEELNEMERSLIJST ONTVANGT U EIND FEBRUARI IN DE BUS

Een warme groet van het organiserend comité,
Arie Botman, Jan Nanne, Jan Giling en Marjon Berkhout.
Voor de 28e Stille-Omgangloop op zaterdag 17 maart 2018

Graag retourneren aan:
Marjon Berkhout
Torenburgplein 2
1704 CG  HEERHUGOWAARD
Email: m.b.installatietechniek@planet.nl tel:072-5724814

Achternaam: 

Roepnaam: 

Straat:  

Postcode: 

Woonplaats:  

Telefoon: 

Geb. datum:  

e-mail:

q Ik loop op zaterdag 17 maart 2018 mee, kosten € 42

q ik loop  mee maar maak geen gebruik van de bus, kosten € 33 

q ik  loop niet mee, maar ik wil volgend jaar wel een uitnodiging

q ik  loop niet mee en stel ook geen prijs meer op een uitnodiging

Ruimte voor suggesties:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact 
Het 10 jarig bestaan

Vorige week vrijdag vierden we het 10 jarig bestaan van het NOC. Een 
groot aantal van onze mensen was aanwezig en ook de vrijwilligers 
die door het jaar heen een grote steun zijn. De pastorie zat aardig vol.
Om half 11 vertelde Aris Bouwens in het West-Fries een aantal 
heerlijke verhalen waar flink om werd gelachen. Daarna hebben we 
nog een tijdje geborreld. Het was een mooi en gezellig feest. 
Van de gemeente ontvingen we een bos bloemen voor deze verjaardag. En van de stichting ’t Nut 
en van de Caritas ontvingen we voor dit feest een donatie. Heel hartelijk dank daarvoor.

De data voor de komende tijd:
26 januari 2018  10.00 uur koffie-ochtend op de pastorie
8 februari 2018 17.30 uur maaltijd in het dorpshuis
23 februari 2018 10.00 uur koffie-ochtend op de pastorie

Wilt u, wanneer u niet kunt komen met de maaltijd, 
dit twee dagen van tevoren telefonisch doorgeven aan Tiny van Stralen?
Haar telefoonnummer is (0226-422701).
Dan kan zij er rekening mee houden bij het inkopen en met het koken.

Janet Wester     (5719382)
Tonnie Rozing 
Gea Klercq       (5715265) 
Tiny van Stralen
Riet Beers (5714705) 
Ria Boekel        (5719919)
Toos Mooij   (5710193) 

U bent van harte welkom!

Veenglas
Veenglas is in onderhandeling met aanbieders voor onderdelen van 
ons gezamenlijke glasvezelproject. 
- Installatie /aansluiting op het landelijke netwerk
 -aanleg van het netwerk in het gebied
- aansluiting van glasvezel bij de deelnemers
- enz, enz…

- Ook zijn we bezig met het organiseren van de financiering. Wij zijn in Haarlem bij de provincie 
geweest en hebben gesproken over de voorwaarden van een garantstelling door de provincie. 
Daar zitten wat haken en ogen aan. We hebben gevraagd om een andere invulling van de 
garantstelling en de provincie zou dat onderzoeken. 

- We hebben toestemming om onze POP kast te plaatsen op het terrein van een van de bewoners 
in ons gebied. De erfdienstbaarheidsovereenkomst (tussen de grondeigenaar en de coöperatie 
(glasvezel) is klaar en moet nog voorzien worden van de akkoord verklaring. 

- De POP kast is het punt van waaruit onze glasvezel aansluiting kan maken op het landelijke 
netwerk.

Als u op de hoogte wilt zijn en blijven, vul dan het contactformulier in op www.veenglas.nl of 
www.veenglas.eu 
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Bekijk alvast thuis onze unieke collectie op www.urmaprint.nl

Geopend: maandag-vrijdag 9.00-12.30 / 13.00-17.30 uur
               zaterdag 10.00-16.00 uur

Titanialaan 2
1702 AZ  Heerhugowaard
072-5717611
info@urmaprint.nl
www.urmaprint.nl

✦ GEBOORTEKAARTJES ✦ ROUWDRUKWERK ✦ POSTERS (t/m A0-formaat)

✦ HUWELIJKSKAARTEN  ✦ ZAKELIJK DRUKWERK ✦ CANVASPRINTS

Elke dag 3 broden naar keuze € 5,75Elke dag 3 broden naar keuze € 6,50

3 BRODEN  (wit, bruin, volkoren)  voor € 5,-
Kruidcake van € 3,95 voor € 2,95

Appeltjesbrood van € 2,95 voor € 1,95

Reclame voor zaterdag 20 januari

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

Theresiaplein 3 Warmenhuizen
tel. 0226 - 74 50 96
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René Jonker 
Stationslaan 1

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

www.jonkerhov.nl

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 LPG installaties
- Autodiagnose specialist

Ind.terr.  Winkelerzand 36 
1731 LZ  Winkel
Tel: 0224 - 540835   
WWW.GERBRUIN.NL
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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

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

 
 

 

 

 

   

 

 

 
 

    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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Theater
(het thema rond gedichtendag 2018)

O Heerhugowaard, gij zoekt en roept
een dichter om weidsheid, panorama

en activiteit van de polder in woorden te belichten

Wat is wijsheid dan, inkt vervloeiing,
dichters in vervoering en melden: er is geen

respons, te weinig voor ons! Een dorp,
dat geen stad is… een kans vervlogen

De inkt? Die staat
te drogen, o Heerhugowaard,

stad van kansen, laat
de letters dansen…!

© Marry

Nieuwjaarsrecepti e+ bekendmaking Noorderlicht 2018
Op zondag 7  januari was de nieuwjaarsreceptie in Heerhugowaard 
Noord georganiseerd door Hugo Boys en Hugo Girls. De 
nieuwjaarsreceptie is dè gelegenheid om dorpsgenoten een 
goed 2018 toe te wensen. Dit keer gebeurde het dus niet door 
Het Jongeheerenconvent in café Bleeker. In een vol Dorpshuis 
was het, na een leuk potje voetbal, een gezellig toeven. Het is een 
samenkomst van jong en oud.
Naast het nieuwjaarswensen was er nog iets dat betrekking heeft op 
de gemeenschap, namelijk de bekendmaking van Het Noorderlicht. 

Het Noorderlicht
De Noord is een actief dorp waar vele mensen, vrijwilligers, zich inzetten voor deze gemeenschap. 
Daardoor o.a. is het leven hier zo beroerd nog niet.
Het Jongeheerenconvent dacht dat het goed zou zijn om jaarlijks iemand “in het zonnetje te 
zetten”, iemand die zich al geruime tijd voor ons dorp dienstbaar heeft opgesteld.
Met dit Noorderlicht wil het Jongeheerenconvent ook de waardering symboliseren voor alle 
mensen die zich inzetten, hoe dan ook, voor de gemeenschap De Noord.
Het is dus niet een soort man-of-vrouw-van-het-jaar verkiezing, maar we willen iemand, of enkele 
mensen, wel in het licht zetten. Noordenders die zich (meestal jarenlang) voor het dorp of een 
andere goede zaak hebben ingezet, zonder noemenswaardig op te vallen, zonder extra beloond 
te worden, maar het wel steeds hebben gedaan, en/of nog steeds doen.
Kortom, zo’n iemand, of zulke mensen, noemen we Het Noorderlicht.

Het Jongeheerenconvent heeft dit jaar de volgende persoon waardig bevonden:
Noorderlicht 2018
Niek de Wit
Niek heeft in zijn leven in ontzettend veel besturen gezeten. We noemen er  enkele:
Medeoprichter en eerste voorzitter van GV4
Was de tweede voorzitter van de tennisvereniging
Was lid schoolbestuur Sint Joseph
Zat in het Hoogheemraad bij het waterschap Groot Geestmerambacht
Was voorzitter actie Kerkbalans, commissie 80 jarig bestaan kerk
Vele activiteiten voor Hugo Boys: Hugo’s vrienden, jeugdtrainer enz.
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Hij is betrokken geweest bij de geüniformeerde jeugd 
Hij zat in het bestuur van het 350 jaar polderfeest 
Hij is ruim 35 jaar voorzitter van het Jongeheerenconvent geweest

Het is nu niet de bedoeling om te laten zien “hoe goed 
zo iemand wel is”, maar met deze activiteiten willen we 
laten zien waarvoor je je allemaal kunt inzetten, en 
daarvoor willen we die mensen bedanken, maar Niek 
in het bijzonder!
       
De Noord, 7 januari  2018

Niek de Wit bedankt iedereen en heeft tevens de bood-
schap dat vrijwilligerswerk je alleen maar ‘rijker’ maakt, 
dus een oproep aan iedereen om de vele vacatures bij 
verenigingen en de parochie in te vullen!

BIBLIOTHEEK KENNEMERWAARD, LOCATIE DE NOORD
De volgende activiteiten vinden plaats:
Donderdag 25 januari 2018 van 14.30 – 15.30 uur
Aan tafel met……Nel Zuurbier, Gedichtenworkshop
De Poëzieweek 2018 vindt plaats van 25 januari t/m 31 januari. Thema 
van dit jaar is Theater, onder het motto “Uitstromend in het pluche van de zaal”. Ter gelegenheid hiervan 
geeft Nel Zuurbier op donderdag middag 25 januari een Gedichten Workshop. Komt u ook? 
Nationale Voorleesdagen 2018 24 januari t/m 3 februari!
Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt 
hen veel plezier. Er wordt gelezen uit het prentenboek “Ssst! De tijger slaapt” geschreven door 
Britta Teckentrup.
Op donderdag 1 februari om 10.30 uur is het voorlezen voor kinderen van 2 tot 4 jaar in de 
Bibliotheek De Noord. Entree: gratis.                    
Wilt u zich even van tevoren aanmelden bij de Bibliotheek.

Vrijdag 9 februari 2018 van 14.30 – 15.30 uur
Aan tafel met….. Tanja de Reus, Handlettering
Handlettering of wel handletteren is helemaal, hip! Steeds meer mensen zijn creatief bezig met 
letters. Het is niet alleen leuk en ontspannend, je maakt ook nog prachtige kunstwerken. Je kunt al 
beginnen met een pen en potlood. Wij laten je vrijdag 9 februari zien wat je allemaal nodig hebt, 
waar je inspiratie vandaan kunt halen en wat een makkelijk lettertype is om mee te beginnen. Tot dan!

Vrijdag 23 februari 2018 van 14.30 -15. 30 uur
Aan tafel met……….. Erica Erven, Lab 8+
Al eens gewerkt met 3D-pennen? Met een 3D-pen kan je zelf 3D-objecten maken zoals 3D-figuurtjes 
of sieraden. Deze middag zit er iemand klaar met materiaal dat je mag uitproberen. Het is een 
inloop, dus je hoeft je hier niet voor op te geven!
Bibliotheek Kennemerwaard, locatie De Noord, Torenburgstraat 2,                                                          
telefoon 072 – 57 12 004                                                                                                                               
 Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 13.00 – 17.00 uur
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Sportcentrum Noorderend
Afgelopen week weer een goed gevulde hal gehad. Hugo Boys ging 
op zaterdag 6 januari als vanouds van start met hun jeugd voetbal-
toernooi. Ook de handbal was vanaf deze zaterdag weer veelvuldig 
in de hal te vinden.

Komende weken draaien we het normale programma, handbal, voetbal, tennis en biljart. 

Voor het Over Rood Biljarttoernooi van 12 tot en met 17 februari kan nog tot vrijdag 19 januari 
worden aangemeld. Dus wil je nog meedoen dan horen we dit nog graag.

Graag ontvangen we nog de aanmeldingen voor het zaalvoetbaltoernooi van  zaterdag 7 april. 
Mocht je nog willen meedoen laat dit dan weten. Via onderstaande mailadres is een opgavefor-
mulier te verkrijgen.

Zou je iets willen organiseren met je vriendengroep of met je bedrijf informeer dan naar de moge-
lijkheden die het Sportcentrum te bieden heeft. Ook is er volop ruimte om een sportieve verjaar-
dag te vieren in de hal of in de bar. 

Carla en Henk
06 21 11 62 93 

072 5823254  
sportcentrumnoorderend@gmail.com

www.sportcentrumnoorderend.nl of via facebook: Sportcentrum Noorderend

Geef 
voor 
je kerk

Ti m m e r b e d r i j f

Snel
Tel.  072 53 47 173          Heerhugowaard

Timmerwerk - Onderhoud - Renovatie - Verbouwing
bord_70x100Snel.indd   1 06-07-2009   10:24:31

• Timmerwerk
• Onderhoud
• Renovatie
• Verbouwing
• Nieuwbouw

 Tel. 06 27088407
 Heerhugowaard
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Ik had niet in de gaten 
dat nu hét moment is om 

te verhuizen 

Nu kan ik lekker aan de slag in mijn nieuwe tuin
Ik liep al langer rond met de gedachte op zoek te gaan naar een ander huis. Meer ruimte, 
grotere tuin, dat soort wensen. In het gesprek met De Hypotheekshop-adviseur bleek dat 
nu hét moment is om te verhuizen: de rente is nog laag en de huizenprijzen trekken aan. Ik 
vond voor vrijwel hetzelfde bedrag een nieuw droomhuis waarin mijn wensen waargemaakt 
worden. Maak net als ik een afspraak en ontdek welke kansen de huizenmarkt jou biedt. 

www.hypotheekshop.nl/ander-huis-kopen

Duidelijk verhaal
De Hypotheekshop Heerhugowaard | Dennis Zuurbier | Stationsplein 34 - 36 | Heerhugowaard

T. 072-20 101 14
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• tuinaanleg
• tuinonderhoud
• bestrating
• beschoeiing

Tel. 072 - 5711243 
06 - 53557548

Plaetmanstraat 2
1704 CB Heerhugowaard

www.groottuinen.nl

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

Internet: www.rhbeers.nl

kelders
kozijnen
verbouw

woningbouw
utiliteitsbouw
betonvloeren

Hét adres voor:
Hét adres voor:

woningbouw  kelders
utiliteitsbouw  kozijnen
Betonvloeren  verbouw 

Middenweg 494
1704 BM Heerhugowaard

Tel:072-5711254 / Fax:072-5743170
Email: mail@rhbeers.nl
Internet: www.rhbers.nl

Margret de Boer ‘Haarstyliste’
Leliehofstraat 16
Heerhugowaard-Noord
072-5716154

Uitsluitend op afspraak!

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

K
AP

SALON
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TRIMSALON 
NOORD-END

Voor kleine en middenslag hondjes

UW TRIMSTER 
MARLIES BROERS

   
Veenhuizerweg 57

1704 DR Heerhugowaard - De Noord
tel. 06 - 13108895

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

Dopplerstraat 6 
1704 SR Heerhugowaard

TEL: 072-5740859
Fax nr. 072-5721659

Internet: www.automolenaar.com
Email: postmaster@automolenaar.com
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NIEUWS VAN HUGO GIRLS 
De eerste wedstrijden van het nieuwe jaar zitten er alweer op. Dames 1 
heeft helaas nog geen punten kunnen pakken in 2018.
Komende weken wordt er een start gemaakt met het zoeken naar 
een nieuwe hoofdtrainer. Jos Mienes heeft aan begin van het seizoen 
aangegeven dat het zijn laatste seizoen hij Hugo Girls is, en hij heeft 
bekend gemaakt volgend seizoen naar Hollandia T te gaan. Hopelijk 
kunnen we binnenkort met positief nieuws over zijn opvolger komen. 

Voor een aantal teams is het lastig om nieuwe teamgenoten te vinden en 
daardoor zijn zij afhankelijk van invallers. We bieden vanaf nu daarom de 
mogelijkheid om steunend lid te worden. Hierbij kun je lid worden voor 
maximaal 10 wedstrijden per seizoen voor €60,- (of vanaf nu tot het einde van dit seizoen 5 wedstrijden 
voor € 30,-). Je kunt zo af en toe invallen zonder iedere week te moeten spelen. Als je meer dan 10 
wedstrijden speelt, wordt je automatisch volledig lid. Informatie en aanmelden bij Simone Drenth. 

Volgende week speelt ons nieuwste team, de F3, de eerste wedstrijd. Wij wensen de meiden veel 
handbal plezier!

 
  

Hugo Girls kopij voor het Contact kan je sturen naar: hugogirlscopy@hotmail.com
Graag op zondag vóór 19:00 uur aanleveren.

HOOFDSPONSORS
Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg
Piet Oudeman Transport

JEUGDSPONSOR
Kalanchoëkwekerij Slijkerman

HUGO GIRLS JARIGEN
Maud Berkhout  20-jan
Joy Vonk   22-jan
Jessica Groenland  22-jan
Annie Groenland-Groot 29-jan
Demi van Langen  30-jan
Marjet Groot  30-jan
Jos Mienes  31-jan
Susan Buter-Ligthart 31-jan
Marijn Kunst  31-jan

Zaaldienst, fluiten, coachen, spelen in de sporthal? 
Trek schone sportschoenen aan in de hal! 

Bedankt voor de medewerking

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE

Spelwijze F-jeugd
Vrijdag 16 februari zal er tijdens de training van de F-jeugd (17.00-18.00 uur) informatie gegeven 
worden over de spelwijze van de F-jeugd en andere belangrijke zaken binnen Hugo Girls. Dit zal in 
de sporthal plaatsvinden. Alle (nieuwe) F-jeugd ouders zijn hiervoor van harte uitgenodigd
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Bingo

Woensdag 31 januari is het tijd voor bingo! 
De bingo wordt georganiseerd door Helen en Karin.

Wie: Hugo Girls leden van de basisschool
Waar: In het dorpshuis

Hoelaat: 14.00 -16.00 uur
Kosten: € 1,50

Meenemen: Een pen
Voor de jongste leden is het handig als er een ouder aanwezig is.

Plantenactie
Op vrijdag 16 maart wordt de jaarlijkse plantenactie gehouden. Jeugdleden van Hugo Girls en 
Hugo Boys zullen langs de deuren komen om de planten aan u te verkopen.
 
ZAALDIENST SPORTCENTRUM ’T NOORDEREND
Hierbij het overzicht van de zaaldiensten. 
LET OP, ER ZIJN WAT WIJZIGINGEN.
Als je niet kunt zorg je zelf voor een ander en de wijziging geef je door aan Annet Kroon: 
tel nr. 072-5711428, 
via de mail: marcoannet@gmail.com 
of app naar 06-53105907.

TAKEN EN AANDACHTSPUNTEN VAN DE ZAALDIENST 
- Niet met buitenschoenen in de zaal. Neem je (zaal)sportschoenen mee! Iedereen bij de wed-

strijdtafel (coaches, geblesseerde spelers) dienen op “schone” sportschoenen of op sokken (ei-
gen of te verkrijgen in de kantine) te lopen. Tevens graag voorkomen dat het publiek (op buiten-
schoenen) door de zaal gaat lopen.

- De eerste die komt zet de spullen  klaar  die nodig zijn voor het draaien van een zaaldienst en de 
laatste die zaaldienst heeft ruimt het weer op.

- Bakje met papieren e.d. staat in de handbalkast in de berging. De sleutel is te verkrijgen in de 
kantine.

- Tribunes, wisselbanken , tafel, stoelen en prullenbak klaarzetten.
- Kinderen in de gaten houden dat ze niet achter de groene doeken gaan spelen of onnodig tegen 

een doek ballen staan te gooien.
- Het wedstrijdschema goed laten verlopen. Bij de jongste jeugd: C, D, E en F wordt geen rust 

(pauze) gehouden.
- In overleg met de scheidsrechters de speeltijd, de tijdstraffen, de stand en het correct wisselen 

bijhouden.
- Publiek of coaches aanspreken op ongewenst gedrag of beledigend taalgebruik (ook richting 

de scheidsrechter).
- Aangewezen scheidsrechter bellen als deze niet komt opdagen en zo nodig een andere 

scheidsrechter regelen.   

20 januari 12.45 uur tot 14.00 uur Ouders E2 en Jessica Groenland  
20 januari 14.00 uur tot 15.00 uur Ouders D1 en Fiene van Schagen  
20 januari 18.50 uur tot 21.30 uur  Fleur de Boer en Merel van der Loos  
27 januari 17.45 uur tot 19.00 uur  Ouders E1   
28 januari 10.30 uur tot 12.45 uur Devi Bakkum en Yara de Vries  
28 januari 12.45 uur tot 14.00 uur  Shelly Poorten en Roos Wagenaar  
3 februari 13.30 uur tot 14.30 uur Ouders E2   
3 februari 14,30 uur tot  15.30 uur Ouders E1   
3 februari 20.00 uur tot 21.15 uur  Kelly Zuurbier en Jolinda Zuurbier  
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4 februari 10.45 uur tot 12.55 uur  Sanne Smit en Laura de Wit  
4 februari 12.55 uur tot 15.30 uur  Bianca Groot  en Isa Groot     
11 februari  10.45 uur tot 12.45 uur  Nikki Borst en Amanda Groot  
11 februari 12.45  uur tot 14.00 uur Thari Koning en Roos van Woerkom  
11 februari 14.00 uur tot 14.45 uur  Ouders D1   
17 februari 13.30 uur  tot 14.30 uur Ouders E2   
17 februari 14.30 uur tot 15.30 uur Ouders E1   
17 februari 20.00 uur tot 21.30 uur  Margreth van den Berg   
18 februari  9.45 uur tot 11.45 uur Angele Ligthart en Floor Peters  
18 februari  11.45 uur tot 13.15 uur Mieke Kroon en Iris van der Loos.  
10 maart  9.50 uur tot 11.00 uur Ouders E2    
10 maart  10.55 uur tot 12.00 uur  Ouders E1    
10 maart  12.00 uur tot 13.00 uur  Ouders D1    
11 maart  9.45 uur tot 11.45 uur Karen Ursem en Roos van Langen   
11 maart  11.45 uur tot 13.15 uur  Marjon Berkhout en  Celine Thoonsen 
18 maart  10.30 uur tot 11.30 uur Ouders E1    
18 maart  11.30 uur tot 14.00 uur  Mariska Stoop en Ellen Kunst  
24 maart  13.30 uur tot 14.30 uur Ouders E1    
25 maart  9.45 uur tot 11.45 uur  Romy Pancras en Floor Drenth   
25 maart  11.45 uur tot 14.15 uur Lisa Appel en Kaylee Drenth   
 

UITSLAGEN T/M 14 JANUARI       
Dames 1 DSOV DS1 Hugo Girls DS1 25 - 22  
 Hugo Girls DS1 Tornado DS2 21 - 33  
Dames 2 Hugo Girls DS2 Vrone DS2 21 - 30  
 Lacom ‘91 DS3 Hugo Girls DS2 24 - 21  
Dames 3 Zwaluwen ‘30 DS2 Hugo Girls DS3 12 - 18  
 Hugo Girls DS3 Kleine Sluis DS1 23 - 20  
A1 Hugo Girls DA1# George St. DA1 12 - 22  
 SSV/Sportinhg S DA1 Hugo Girls DA1# 14 - 35  
B1 Lacom ‘91 DB1# Hugo Girls DB1 19 - 15  
 Hugo Girls DB1 Tornado DB2# 12 - 14  
B2 Hollandia T DB1 Hugo Girls DB2 30 - 11  
 Hugo Girls DB2 Tonegido DB1# 12 - 35  
C1 Hugo Girls DC1# Con Zelo DC1 14 - 6  
 VZV DC2 Hugo Girls DC1# 17 - 17  
C2 DSO DC3 Hugo Girls DC2 16 - 20  
 Hugo Girls DC2 Schagen DC2 12 - 10  
D1 HCV ‘90 D1 Hugo Girls D1 14 - 11  
 Con Zelo D1# Hugo Girls D1 5 - 16  
E1 VZV E2 Hugo Girls E1# 15 - 12  
E2 Hugo Girls E2 Schagen E1 6 - 22  
 DES E1 Hugo Girls E2 15 - 7  
F1 Sporting Andijk F1 Hugo Girls F1# 10 - 5  
 Hugo Girls F1# Dynamo F1 10 - 14  
F2 Hugo Girls F2 Vrone F2 5 - 15  
 DSS F2 Hugo Girls F2 20 - 1  
Recr. 1 Hugo Girls DMW1 Kleine Sluis DMW1 13 - 19  
 Hugo Girls DMW1 Con Zelo DMW1 10 - 19  
Recr. 2 Spartanen DMW1 Hugo Girls DMW2 22 - 10 
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PROGRAMMA ZATERDAG 20 JANUARI T/M VRIJDAG 26 JANUARI (ZAAL) 
       AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV VERTR. RES.SH.

DAMES 1   VRIJ       ------
DAMES 2 20-jan HG DS2-D.T.S.’48 DS3 Noorderend 20:15 19:45 ------
DAMES 3 20-jan C.S.V. Handbal DS2-HG DS3 Bloemen, de 19:30 18:30 ------
A1 20-jan HG DA1#-Westfriesland/SEW DA2 Noorderend 19:00 18:30 ------
B1   VRIJ       ------
B2 21-jan S.C. Dynamo DB1-HG DB2 Mijse, de 12:45 11:45 ------
C1 20-jan Hollandia T DC1-HG C1 Harenkarspelhal 17:00 16:00 ------
C2 21-jan Z.A.P. DC3-HG DC2 Zwaluwenvlucht, de 11:00 10:00 RES.SH.
D1 20-jan HG D1-Z.A.P. D2 Noorderend 14:00 13:30 ------
E1 21-jan D.W.O.W. E1#-HG E1# Zuiderzee 12:45 11:45 ------
E2 20-jan HG E2-Geel Zwart E2 Noorderend 13:00 12:30 ------
F1 20-jan St. George F1#-HG F1 Spierdijk gymzaal 10:00 9:00 ------
F2   VRIJ       ------
F3 21-jan Meervogels’60 F1#-HG F3 Lelie, de 11:50 10:50 ------
RECR. 1 22-jan Geel Zwart DMW3-HG DMW1 Multitreffer, de 21:00 20:00 ------
RECR. 2 23-jan HG DMW2-Meteoor DMW1 Noorderend 19:00 18:30 ------

PROGRAMMA ZATERDAG 27 JANUARI T/M VRIJDAG 2 FEBRUARI (ZAAL)
DAMES 1 28-jan Hugo Girls DS1-Westsite DS2 Noorderend 12:50 11:50 ------
DAMES 2 28-jan H.V.S. DS1-HG DS2 Molentocht 13:15 12:15 RES.SH.
DAMES 3 27-jan Hugo Girls DS3-HT/CZ DS2 Noorderend 19:00 18:30 ------
A1 28-jan Spartanen DA1#-HG A1# Westfrieslandhal/
   De Bloesem 13:40 12:40 ------
B1   VRIJ       ------
B2   VRIJ       ------
C1 28-jan Hugo Girls DC1#-Dynamo DC1 Noorderend 10:45 10:15 ------
C2 28-jan Hugo Girls DC2-Hollandia T DC2 Noorderend 11:45 11:15 ------
D1 28-jan Petten D1#-HG D1 Molentocht 10:00 9:00 ------
E1 27-jan Hugo Girls E1#-D.S.O. E1 Noorderend 18:00 17:30 ------
E2 28-jan D.S.O. E2-HG E2 Sportlaan, de 10:40 9:40 ------
F1 28-jan Hugo Girls F1#-Maedilon/VZV F2 Noorderend 10:00 9:30 ------
F2 28-jan C.S.V. Handbal F1#-HG F2 Bloemen, de 11:00 10:00 ------
F3 28-jan Hugo Girls F3-DSOV F2 Noorderend 10:00 9:30 ------
RECR. 1 30-jan Hugo Girls DMW1-Schagen DMW1 Noorderend 21:00 20:30 ------
RECR. 2 1-feb Vido DMW4-HG DMW2 Oosterven, de 21:30 20:15 ------ 

PROGRAMMA ZATERDAG 3 FEBRUARI T/M VRIJDAG 9 FEBRUARI (ZAAL)
DAMES 1 4-feb HG DS1-Succes Schoonmaak/VOC DS4 Noorderend 13:00 12:00 ------
DAMES 2 4-feb HG DS2-Geel Zwart DS2 Noorderend 14:15 13:45 ------
DAMES 3 3-feb HG DS3-Maedilon/VZV DS3 Noorderend 19:00 18:30 ------
A1 3-feb HG DA1#-KSV DA1 Noorderend 20:15 19:45 ------
B1 4-feb HG DB1-Westfriesland/SEW DB2# Noorderend 12:00 11:30 ------
B2   VRIJ       ------
C1   VRIJ       ------
C2 4-feb HG DC2-J.H.C. DC2 Noorderend 11:00 10:30 ------
D1 3-feb Hollandia T D1#-HG D1 Harenkarspelhal 16:15 15:15 ------
E1 3-feb HG E1#-Vrone E1 Noorderend 14:45 14:15 ------
E2 3-feb HG E2-Lacom’91 E2 Noorderend 13:45 13:15 ------
F1 3-feb HG F1#-Excelsior’53 F1# Noorderend 13:00 12:30 ------
F2 4-feb H.C.V.’90 F1-HG F2 Kinheimhal 10:30 9:15 ------
F3 3-feb HG F3-Koedijk F2 Noorderend 13:00 12:30 ------
RECR. 1 8-feb HV Texel DMW1-HG DMW1 Ons Genoegen 19:20 17:00 ------
RECR. 2 6-feb HG DMW2-Sporting Andijk DMW1 Noorderend 19:00 18:30 ------
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Hugo Boys seizoen 2017-2018

Van de bestuurstafel

Nieuwjaarreceptie 2018 was een groot succes! Vooraf aan de receptie 
speelde (oud) selectiespelers een onderlinge competitie. Er waren drie 
elftalen samengesteld met een mix van oud en huidige selectiespelers. 
Voordeel van deze samenstelling was dat eenieder aan voetballen toekwam. 
Na het voetballen werd het druk en gezellig in dorpshuis. Jong en oud 
waren aanwezig, dames 1 van de handbal waren er ook na hun wedstijd 
die ze helaas hadden verloren.
De kantinecommissie stond met een grote brigade achter de bar en zorgde ervoor dat niemand 
maar iets te kort kwam. 

Broodjes voor de spelers, regelmatig hapjes en als klap op de vuurpijl voor 200 personen overheerlijke 
snert. Vrijwilligers die zes uur of langer keihard gewerkt hebben en zo een grote bijdrage hebben 
geleverd aan het succes van deze nieuwjaarreceptie. Nogmaals grote dank hiervoor.
Ook de sponsorcommissie had zijn best gedaan. Maar liefst 48 prijzen waren ervoor de verloting.
Met als klapper een fiets van hoofdsponsor Edwin Groen tweewielers B.V.
Vanaf deze plaats alle sponsors dank voor jullie prijzen. 
Nieuw was ook dat het Jongeherenconvent tijdens deze receptie het Noorderlicht 2018 uitreikte. 
Groot was onze verrassing dat Niek de Wit deze in ontvangst mocht nemen. Niek heeft niet alleen 
onnoemelijk veel gedaan voor De Noord maar ook veel voor Hugo Boys. Sterker hij doet nog 
steeds veel voor Hugo Boys. Niek nogmaals gefeliciteerd. 

Resultaten
In de maand januari staat de voetbal stil vanwege de winterstop. In het kader van de goede 
voorbereiding en teambuilding ging de selectie op 12, 13 en 14 januari op trainingskamp in Holten.
Daarnaast is er een oefenprogramma om wedstrijdritme te behouden.
Zo spelen het eerste en tweede op 21 januari een oefenwedstijd in Ursem tegen Dynamo 1 en 2.
28 januari spelen ze in Schagen tegen SRC 1 en 2.
De competitie start als de weergoden ons gunstig gezind zijn op 3 en 4 februari.

Bestuur Hugo Boys
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Schema kantinedienst

Hieronder het schema van de kantinediensten van hugo boys.Deze heb ik samen met Ineke 
gemaakt, ik ga het van haar overnemen. Er zijn een aantal vrijwilligers bijgekomen waar we heel 
blij mee zijn. Het is voor mij allemaal nieuw dus zal het nog niet allemaal gaan zoals jullie het 
misschien gewend waren. Als je niet kunt ruil je zelf met iemand anders en de wijziging geef je 
door aan marcoannet@gmail.com of via 0653105907.

Groetjes Ineke Hoogland en Annet Kroon

Kantinedienst 2018
  
Ochtend vrijwilliger Datum Middag vrijwilliger
Andre Zuurbier, Arnold Duijn en Carin Dekker zondag, jan. 28, 2018 
 zaterdag, feb. 03, 2018 Hans
Margret van den Berg en Cindy Blankendaal zondag, feb. 04, 2018 Joke
 zaterdag, feb. 10, 2018 Jose
Verine / Miranda zondag, feb. 11, 2018 Paul en Marion Berkhout
 zaterdag, feb.17, 2018 Carla 
Ria/ Erna zondag, feb. 18, 2018 Annet en Carin
 zaterdag, feb. 24, 2018 Hans en Alwin Jillings
Hanneke / Bettie zondag, feb. 25, 2018 Carola Keesom en John Groot
Corina zaterdag, mrt. 03, 2018 
Carola Dekker en Monique Beemsterboer zondag, mrt. 04, 2018 Andre Zuurbier en Arnold Duijn
Irma zaterdag, mrt. 10, 2018 
Carin Dekker, Ronald Mooij en Marion Berkhout zondag, mrt. 11, 2018 Manus en John
Laura zaterdag, mrt. 17, 2018 
Liesbeth en Jeanet zondag, mrt. 18, 2018 Joke
Hans en Mariska Rinkel zaterdag, mrt. 24, 2018 
Verine en Miranda zondag, mrt. 25, 2018 Chris en Ron
 Gerard Klercq en Linda Scholtes zaterdag, mrt.31, 2018 
Hanneke  en Bettie maandag, apr. 02, 2018 ?
Jose zaterdag, apr. 07, 2018 
Annet en Carin zondag, apr.  08, 2018 Paul en Jacobi Baars
Carla zaterdag, apr. 14, 2018 
Erna en Ria zondag, apr. 15, 2018 Margareth en Cindy
Gerard zaterdag, apr. 21, 2018 
Verine en Miranda zondag, apr. 22, 2018 Joke
Corina zaterdag, apr. 28, 2018 
Andre en Arnhold zondag, apr. 29, 2018 Chris en Ron
Irma zaterdag, mei 05, 2018 
Hanneke en Monique beemsterboer zondag, mei 06, 2018 Ineke en Jacobi Baars
Hans en Alwin zaterdag, mei 12, 2018 
John Groot en Carola Keesom zondag, mei 13, 2018 Paul en ?
Laura zaterdag, mei 19, 2018 
Liesbeth en Jeanet zondag, mei 20, 2018 Ineke
Linda Scholtens zaterdag, mei 26, 2018 
Ronald Mooij, Marion Berkhout en Carola Dekker zondag, mei 27, 2018 Manus en John
Marion Berkhout zaterdag, juni 02, 2018 
 zondag, juni 03, 2018 
Carola Keesom zaterdag, juni 09, 2018 
 zondag, juni 10, 2018 
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Hugo Boys Senioren
       
Wedstijdprogramma 28 januari 2018      
Terreindienst : Erwin Hand    
143694 Hugo-Boys JO19-1 De Valken JO19-1 10:45  Marco v Woerkom 
       
Wedstijdprogramma  4 februari 2018      
Terreindienst :  Vincent Plak    
43301 WMC 1  Hugo-Boys 1   14:00  
48122 Meervogels 31 2  Hugo-Boys 2   11:00  
74660 Con Zelo 4  Hugo-Boys 4   14:00 13:00 
66480 Hugo-Boys JO19-1 Succes JO19-1 10:45  Kees Molenaar 
       
Wedstijdprogramma  11 februari 2018      
Terreindienst : John Beers, Manus vd Vliet     
43023 Hugo-Boys 1  VV Bergen 1  14:00  
46691 Hugo-Boys 2  de Foresters 3  10:45  
71414 Hugo-Boys 3  SRC 3   10:45 10:00 Stefan Oudeman 
71463 St SSV/Sportings S3 Hugo-Boys 4  11:00 10:00 
       
Siem Hand tel. 072-5740761       

Pupil van de week

Pupil van de week voor de volgende wedstrijd:

11 Februari

Hugo Boys 1 – Bergen 1 

Noël Bruin

( 12:45  aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen)

Geef 
voor 
je kerk

Jaarlijks halen 40.000 
vrijwilligers in 2000 
kerken in Nederland 
geld op voor hun 
plaatselijke kerk. Om 
kerken actief te laten 
zijn. Waar iedereen 
altijd terecht kan. 
Geef voor je kerk. 
Zodat jouw kerk kan 
geven aan anderen.

Geef 
voor 
je kerk

Geef 
voor 
je kerk

Jaarlijks halen 40.000 
vrijwilligers in 2000 
kerken in Nederland 
geld op voor hun 
plaatselijke kerk. Om 
kerken actief te laten 
zijn. Waar iedereen 
altijd terecht kan. 
Geef voor je kerk. 
Zodat jouw kerk kan 
geven aan anderen.
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Van de Sponsorcommissie

Hugo Boys dankt haar volgende shirt sponsoren;
HOOFDSPONSOR:  Edwin Groen Tweewielers
Hugo Boys 2   Loon & Grondverzetbedrijf Danenberg 
Hugo Boys 3   R&H Beers Aannemersbedrijf
Hugo Boys 4   Groentekwekerij Ursem - Zuurbier
Hugo Boys JO19-1  Aannemersbedrijf R. Blankendaal
Hugo Boys JO19-2  Paul Dekker Vouwwagenstalling
Hugo Boys JO17-1  Bleeker Transport
Hugo Boys JO15-1 R&H Beers, Kay Timmerwerken, Iene Miene Mud
Hugo Boys JO13-1  SMP Sportscare
Hugo Boys JO11-1   R.W. de Vries Amarylles
Hugo Boys JO11-2 van Westen Keukens
Hugo Boys JO9-1  Mankracht GWW
Hugo Boys JO9-2   NOG IN TE VULLEN

Nieuwjaarsreceptie

Afgelopen zondag 7 Januari hebben wij het 2018 ingeluid met de traditionele nieuwjaarsreceptie. 
Ten opzichte van de voorgaande jaren zijn er een aantal positieve veranderingen in het program-
ma gekomen. De receptie is namelijk verplaatst van de eerste zaterdag naar de eerste zondag 
na nieuwjaarsdag zodat de leden en supporters die op zaterdag werken ook aanwezig konden 
zijn. De nieuwjaarswedstrijd werd dit jaar gespeeld als mixtoernooi met mixteams van spelers 
van Hugo Boys 1,2 en oud Hugo Boys, dit zorgde voor een gelijkwaardige en spannende strijd. 
De dames van Hugo Girls met wie we ons complex in de loop van het jaar gaan delen waren met 
een grote groep aanwezig. De heren van het jongeheeren convent waren er om het Noorderlicht 
uitreiken, Hugo Boys man Nic de Wit werd in het zonnetje gezet voor zijn jarenlange vrijwilligers-
werk bij onder andere Hugo Boys en nog vele andere Noordender activiteiten en verenigingen. 
Dit alles zorgde voor een grote opkomst en een zeer gezellige dag met muziek van DJ Bo. Gelukkig 
hadden onze sponsors ook dit jaar weer het beste met ons voor en hebben we met bijna 50 prijzen 
heel wat bezoekers blij kunnen maken. We willen daarom ook alle sponsors hieronder van harte 
bedanken voor het sponsoren van de prijzen.

Café Bleeker  Rabobank
GGZ   Slagerij Laus Klaver
Dagwinkel Groen  Sportief Gezien
Bakkum’s Boetje  ’t Hekeltje
Boersen Bike Totaal Patricia’s Bloemenparadijs
Kramer’s Zuurkool Blankendaal Bloemen
Vishandel Marco & Brigitte Pure Lease/ Ton van Kuijk
Edwin Groen  Groentenwinkel Willem Zwagerman
Urmaprint

Wij vonden het een zeer geslaagde en gezellige dag en hopen de bezoekers en de mensen die de 
receptie dit jaar gemist  volgend jaar (weer) te verwelkomen. 
Dan maken we er in 2019 met z’n allen weer een prachtige Noordender nieuwjaarsreceptie van!

Alex Overtoom, Derek Ursem, Mariët Ursem, 
Giel Borst, Rob Doodeman en Koen de Koning

De sponsorcommissie; sponsorcommissie@hugoboys.nl
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RICHTLIJNEN VOOR KOPIJ ‘Contact’ 
- Aanleveradres(mail): redactiecontactdenoord@gmail.com. 
- Gegarandeerd geaccepteerde bestandstypen: txt, doc, docx, jpg en xlsx. Alle overige bestandstypen 

worden niet gegarandeerd. PDF bestanden worden als advertentie bestanden afgehandeld. 
- Bij het onderwerp de naam van de betreffende vereniging of instelling vermelden. 
- 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 redactiecontactdenoord@gmail.com of 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 € 42,50
 1/2 pag € 24,50
 1/4 pag € 15,00
 1/6 pag   € 11,25 (personeelsadvertentie) 

Personeel(zwar t/wit):
 1/6 pag   € 11,25

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

Abonnementstarieven:  
- bezorgd bij u thuis € 20.00  
- bezorgd via de post in Nederland € 57.00  
Contact verschijnt twee wekelijks op oneven weken onder redactie van Angèl Mooij, Pim Mooij, 
Paul Mooij, Jos Beers en Robbert Jongkind. 
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: NL06RABO0386950989
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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:   14072
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
 Anita Messelaar  06-20915051  b.g.g. 06- 
 

Secretariaat           Truus van den Berg     072-5719852
Penningm.             Cees Molenaar  072-5712488

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

 

Geef 
voor 
je kerk

Jaarlijks halen 40.000 
vrijwilligers in 2000 
kerken in Nederland 
geld op voor hun 
plaatselijke kerk. Om 
kerken actief te laten 
zijn. Waar iedereen 
altijd terecht kan. 
Geef voor je kerk. 
Zodat jouw kerk kan 
geven aan anderen.

Geef 
voor 
je kerk

Geef 
voor 
je kerk

Jaarlijks halen 40.000 
vrijwilligers in 2000 
kerken in Nederland 
geld op voor hun 
plaatselijke kerk. Om 
kerken actief te laten 
zijn. Waar iedereen 
altijd terecht kan. 
Geef voor je kerk. 
Zodat jouw kerk kan 
geven aan anderen.

GLAS IN DE GLASBAK
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www.caferestaurantbleeker.nl • Als het om feestelijke verzorging gaat.

PRESENTEERT:

ZATERDAG 10 FEBRUARI
 CLEMENS en CLEMENS

2 top muzikanten
aanvang 21.00 uur

 
ZATERDAG 17 MAART

diner op inschrijving
4 gangen

res. 5711335 of 0627918509

Prins Maurits 
presenteert:

Wanneer: Zondag 28 januari
Aanvang: 16.00 uur
Kaarten: € 10 aan de deur € 12,50

Met René Verkerk bekend van Radio 10

www.dorpshuisprinsmaurits.nl  -  Dorpsstraat 79  -  Nieuwe Niedorp  -  Tel. 06-36410417

Voorverkoopadressen:
Dorpshuis Prins Maurits - Nieuwe Niedorp
Tabakspeciaalzaak Niedorp - Niedorp

Otjes Levensmiddelen - Winkel
Sportcafé Niedorphal - Winkel
Vishandel Rob Otter - Nieuwe Niedorp
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Ti m m e r b e d r i j f

Snel
Tel.  072 53 47 173          Heerhugowaard

Timmerwerk - Onderhoud - Renovatie - Verbouwing
bord_70x100Snel.indd   1 06-07-2009   10:24:31

• Timmerwerk
• Onderhoud
• Renovatie
• Verbouwing
• Nieuwbouw

 Tel. 06 27088407
 Heerhugowaard

Medisch Pedicure Heerhugowaard

De praktijk staat ingeschreven 
in het kwaliteitsregister voor pedicures

*
Diabetes en Reuma aantekening

*
Praktijk op de begane grond

*
www.pedicureheerhugowaard.nl

*
Altonstraat 15

1704CC, heerhugowaard
tel. 06-42307499

Medisch       pedicure
Heerhugowaard


