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Agenda

19 december 2017 14:00 KBO Kerstmiddag

7 januari 2018 16:00 Noord-ender Nieuwjaarsreceptie in het Dorpshuis

21 januari 2018 start Actie Kerkbalans

4 februari 2018 einde Actie Kerkbalans

7 februari 2018 Vormsel: Projectavond met de ouders

10 maart 2018 Vormsel: Amsterdam en om 19:15 viering 

4 april 2018 Vormsel: Thema avond ouders en begeleiders

8 april 2018 Brommerbeurs

29 april 2018 Vormsel viering

Vrijdag 8 december 2017

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 18 DECEMBER 2017
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 5 januari 2017.
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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.

HUSQVARNA 
RIDER ACCU 

HUSQVARNA 136 LiHD50 
HEGGENSCHAAR 

HUSQVARNA 136 LiC 
TRIMMER 
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KLINKENDE
  MUNT WEKEN

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

op een nieuwe 
Honda grasmaaier! 

www.honda.nl

€ 80,-
kado*

op de Honda 
HRX-serie**

€100,-
kado*

op de Honda 
HRH/HRD-serie 

€40,-
kado*

op de Honda 
IZY-serie** 

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

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

en de HRG 415P.

Tot ziens in onze showroom:
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R.K. Kerkgemeenschap van het Heilig Hart van Jezus
Gastvrij en inspirerend in Godsnaam!

Parochiecentrum:
Middenweg 541
1704 BE  Heerhugowaard
(072) 57 113 34 of 06 21904364
NL64RABO 0326802185
pastorie.de.noord@gmail.com
www.kerkdenoord.nl
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      

Personele Unie  Pim Mooij  072 5715332 
Inloop- uur Diaken Hans Bruin, is iedere derde donderdag van de maand, om 10.00 uur

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  14 december  op het 
secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.

Kerkwerken
In december  is  de groep van Riet Berkhout  aan de beurt om de kerk op orde te brengen.

Bloemengroep
In december  wordt de kerk versierd door Nel van Schagen en Mieke Wolkers

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
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WEEKEINDE 9 EN 10 DECEMBER 
Tweede zondag van de advent
Eerste lezing uit de profeet Jesaja40, 1-5,9-11( Goed nieuws voor het volk in ballingschap: zij 
mogen terugkeren naar hun land,de Heer komt naar hen toe. Baan de weg voor de Heer!)
Evangelie uit Marcus 1,1-8(Johannes de Doper roept in de woestijn: Bereidt de weg van de Heer, 
maakt de paden van de Heer recht!)

ZONDAG 10 DECEMBER OM 10. 00 UUR
Eucharistieviering met zang van de cantorij. Voorganger is  pater Jan Molenaar. Gebedsintenties 
voor: Cor Borst en Ria Borst-Groot, Adriaan van Langen en zegen over zijn gezin, Cor Deken en 
Ivonne, in liefdevolle herinnering Antonius Aloysius Molenaar en Petronella Gerharda Molenaar-
Goedhart en overleden familie Molenaar-Goedhart, 
Lector; Bet Bijvoet.  Misdienaars: Stijn Blankendaal en Sven Klaver. Koster: Gon Meester.

De deurcollecte is voor de adventactie.
Er is verkoop van wereldwinkel producten
Gastspreker Guus Prevoo verleent medewerking in het kader van de adventactie

MAANDAG 11 DECEMBER OM 15.15  UUR
Kinderkerk voor alle kinderen

VRIJDAG 15 DECEMBER OM 15.15 UUR 
Kinderkerk voor alle kinderen

WEEKEINDE 16 EN 17 DECEMBER
Derde zondag van de advent.
Eerste lezing uit de profeet Jesaja 61,1-2a.10-11(De profeet dankt God voor zijn zending. Later 
heeft Jezus deze profetie  gelezen als het programma voor zijn Messiaans optreden.)

ZONDAG 17 DECEMBER OM 10.00 UUR
Derde zondag van de maand, samen kerk/samen sterk
Woord- en communieviering met zang van Anima Mea. Voorganger is Diaken Hans Bruin.
Gebedsintenties voor: Koos en Magda van der Hulst- de Koning en overleden familie en zegen over 
hun gezin, Gert Boerdijk en zegen over de kinderen en kleinkinderen, Nel Smit-Houniet, Alex Weel, 
in liefdevolle herinnering Piet Borst, Piet Zijp en overleden familie Zijp-Braas, Nic Commandeur 
en zegen over zijn kinderen en kleinkinderen, Piet Mooij en Ursula Mooij-Oudeman en overleden 
familie, Jaap en Anna Pronk, Jan en Sjanet, Nic Doodeman , Ruud en Margret.
Lector: Joke van der Voort. Misdienaars: Lau en Ross Berkhout. Koster; Peter Danenberg.

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

ZONDAG 17 DECEMBER OM 16.00 UUR
Kerstspel

WOENSDAG 20 DECEMBER OM 20.00 UUR
Concert Hugo Singers.

WEEKEINDE 23 EN 24 DECEMBER
Vierde zondag van de advent.
Eerste lezing uit het tweede boek Samuël 7,1-5.8b-12.14a-16(De profeet Natan keert de plannen 
van koning David radicaal om:niet David zal voor God,maar God zal voor David een huis bouwen)
Evangelie uit Lucas 1, 26-38( Maria zal een  zoon krijgen;die zij Jezus moet noemen. De betekenis 
en de toekomst van dit kind worden haar  geopenbaard.)

ZONDAG 24 DECEMBER OM 16.30 UUR
Bijeenkomst voor de allerkleinsten. Voorgangers uit de gebedsvieringroep.
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ZONDAG 24 DECEMBER OM 18.00  UUR
Gezinsviering met zang van het kinderkoor. Voorgangers  uit de gebedsvieringgroep.
Gebedsintenties voor; in liefdevolle herinnering Dennis Overtoom, Nelly van Veen en overleden 
ouders Overtoom-Groen, Toon en Annie Spaansen-Borst, Piet Overtoom en Emma Overtoom-
Groenland en overleden familieleden, Marco Ursem, Jaap en Anna Pronk, Jan en Sjanet, in 
liefdevolle herinnering Jan en Tiny Oudeman-groot en zegen over de kinderen en kleinkinderen

ZONDAG 24 DECEMBER OM 20.00 UUR
Eucharistieviering met zang van de cantorij. Voorganger is pater Jan Molenaar,
Gebedsintenties voor: in liefdevolle herinnering Piet Westmeijer en Catharina Westmeijer- 
Broersen en zegen over hun gezin, overleden ouders Buter-Bakker, Henk en Trien Groot en zegen 
over hun gezin, Jaap Way en Gre Way-de Boer en overleden familie, Antonius Aloysius Molenaar 
en Petronella Gerharda Molenaar-Goedhart en overleden familie Molenaar-Goedhart, Adriaan van 
Langen en zegen over zijn gezin, Jaap Burger en zegen over zijn gezin, in liefdevolle herinnering 
Andre Veldman en Ank Veldman-Dekker , Nic Klaver en Ineke, in liefdevolle herinnering Jan en 
Tiny Oudeman-groot en zegen over de kinderen en kleinkinderen
Lector: Joke van der Voort. Misdienaars: Jip van den Berg en Maarten Beers. Koster:

ZONDAG 24 DECEMBER OM 22.30 UUR
Woord- en communieviering met zang van  het ritmisch koor. Voorganger is Diaken Hans Bruin.
Gebedsintenties voor: Theo en Annie Hoogland-Bleeker, Alex Weel, Riet Bleeker-Korver, Petra en 
overleden familie Bleeker-Korver, in liefdevolle herinnering Merie Klompstra-Bakker haar overleden 
ouders en zegen over haar gezin, Ali Idema-van Diepen, Pe Wester, Gerrit Schaafsma en zegen over 
hun gezin, Sander Borst en zegen over zijn gezin, Marco Ursem, Henk en Trien Groot en zegen over hun 
gezin, in liefdevolle herinnering Jan Oudeman en familie Oudeman-Groot, Cees Meester, Henk Burger 
en Hennie Burger- de Vries en om zegen  over hun gezin, Jaap en Anna Pronk, Jan en Sjanet, Cor en Ria 
Borst-Groot, in liefdevolle herinnering Nic Eeken en Michel,  in liefdevolle herinnering Andre Veldman 
en Ank Veldman-Dekker, Simon van Langen, Catharina van Langen- Borst, Aad en zegen over de familie, 
Sjaak Hoogland  en zegen over zijn gezin, Jan Beers en zegen over het gezin, in liefdevolle herinnering 
Jan en Tiny Oudeman-groot en zegen over de kinderen en kleinkinderen, in dierbare herinnering jan 
Oudeman en Gurie Oudeman-appel dochter sandra en zegen over hun kinderen en kleinkinderen.
Lector: Bert Bijvoet. Misdienaars: Kirstin Plak  en Sofie Kavelaar. Koster:

MAANDAG 25 DECEMBER
Hoogfeest van Kerstmis
Eerste lezing uit de profeet Jesaja 52, 7-10( In zijn visioen ziet de profeet een vreugdebode 
aankomen die goed nieuws heeft voor de wereld)
Evangelie uit  Johannes 1,1-18( Hymne over Christus, het Licht der wereld, het eeuwige woord van 
God, dat in ons midden zijn tent heeft opgeslagen)

MAANDAG 25 DECEMBER  OM 10.00 UUR 
Viering met zang van een klein Ritmisch koor. Voorganger is Diaken Hans Bruin.
Gebedsintenties voor: Kees Zuurbier en Truus Zuurbier-Groot en zegen over het gezin, Koos en 
Magda van der Hulst- de Koning en overleden familieleden en zegen over hun gezin, Jan Bleeker 
en zegen over zijn gezin, Cor Borst en Ria Borst-Groot, in dierbare en dankbare herinnering onze 
ouders Jaap en Truus Stam-Overtoom, Maria en Catharina van Langen, Theo Kortekaas en zegen 
over zijn gezin, in liefdevolle herinnering Andre Veldman en Ank Veldman-Dekker, in liefdevolle 
herinnering ouders Koomen-Schouten, Afra de Wit-Plak en om zegen over de kinderen en familie, 
Adrianus Moras en Cornelia Moras-Pater en zegen over hun gezin, Gerbrand en Jo Langedijk-
Bekker en Piet en Ans de Klerk-Langedijk, ter nagedachtenis aan Jaap en zegen over ons gezin, 
Nic Borst, Afra Borst-Molenaar, Lida Borst en zegen over hun gezin, in liefdevolle herinnering Jan 
Groenland en Jansie Groenland-Ursem en zegen over hun gezin,
Tiny Veldman-Overtoom en overleden familie, Riet Bleeker-Korver, Petra en overleden familie, 
Bleeker-Korver, Riet Beers en familie
Lector: Jos Mooij. Misdienaars:Stijn Blankendaal en Syb Bakkum. Koster:
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DINSDAG 26 DECEMBER OM 10.00 UUR
Woord- en communieviering met zang van Deo Vacare en jongeren. Voorganger is Diaken Hans Bruin.
Gebedsintenties voor: in dierbare en dankbare herinnering onze ouders Jaap en Truus Stam-
Overtoom, in liefdevolle herinnering Andre Veldman en Ank Veldman-Dekker, vader en moeder 
van Schagen-de Moel en familie, Nic Oudeman en overleden familie Oudeman-Bakkum, Henk en 
Trien Groot en zegen over hun gezin, in liefdevolle herinnering, Piet en Afra Korver-Wester en 
dochter Helma, in liefdevolle herinnering Ton Groot  en zegen over zijn gezin en mees
Lector: Marga van Langen. Misdienaars: Bas Kavelaar en Miel Berkhout. Koster:

ROOSTERS ’T VELD. WAARLAND EN NIEUWE NIEDORP:

T VELD
Zaterdag 9 december om 19.00 uur Woord- en communieviering met Diaken Toon Jorink
Zaterdag16 december om 19.00 uur Woord- en communieviering met Diaken Toon Jorink
Zaterdag 23 december om 19.00 uur Woord- en communieviering met Diaken Toon Jorink
Zondag 24 december om 16.00 uur uur Woord- en communieviering met Diaken Toon Jorink en 
zang van intramvo in maria Mater.
Zondag 24 december om 20.00 uur uur Woord- en communieviering met Diaken Toon Jorink en 
zang van intramvo  en de veldrakkers 
Maandag 25 december om 12.00 uur Woord- en communieviering met Diaken Toon Jorink en 
zang van het gemengd koor. 
Dinsdag  26 december om 11.00 uur Woord- en communieviering met Diaken Toon Jorink en 
medewerking van fanfare Samen Voorwaarts. 

WAARLAND
Zondag 10 december om 10.00 uur Woord- en communieviering met Diaken Hans Bruin.
Zaterdag 16 december om 19.00 uur Woord- en communieviering met Diaken Hans Bruin en zang 
van het ritmisch koor.
Zaterdag 23 december om 19.00 uur Woord- en communieviering met Diaken Hans Bruin 
Zondag 24 december om 16.00 uur Woord- en communieviering met Diaken Hans Bruin  en zang 
van het gemengd koor in sabinahof.
Zondag 24 december om 18.00 uur Kerstmusical. Voorganger is  Diaken Toon Jorink.
Zondag 24 december om 21.00 uur Woord- en communieviering met Diaken Hans Bruin  en zang 
van het ritmisch  koor 
Maandag 25 december om 10.00 uur Woord- en communieviering met Diaken Hans Bruin  en 
zang van het gemengd  koor 

NIEUWE NIEDORP
Zaterdag  9 december om 19.00 uur  Eucharistieviering met pastoor van der Stok en zang van het 
Mariakoor.
Zondag 17 december om 10.00 uur uur Woord- en communieviering met Diaken Toon Jorink en 
zang van de zonnezangertjes. 
Zondag 24 december om 18.00 uur Woord- en communieviering met Annemeik Wijnker en zang 
van de zonnezangertjes.
Zondag 24 december om 23.00 uur uur Woord- en communieviering met Diaken Toon Jorink en 
zang van het gemengd koor.
Maandag 25 december om 10.00 uur  Woord- en communieviering met Diaken Toon Jorink en 
zang van een gelegenheidskoor
Maandag 25 december om 13.00 uur  Woord- en communieviering met Diaken Toon Jorink en 
zang van het kinderkoor

Dopen
Wilt u uw kindje laten dopen? Geef dit dan door aan Nathalie van Schagen op tel. 072-8503971
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VIERING VAN MEELEVEN
In 2018 zijn op de volgende data de  vieringen  van meeleven.
11 januari
8 maart
3 mei
5 juli
6 september

Secretariaat
Tussen kerst en oud en nieuw is het parochiesecretariaat gesloten.

Kaartje sturen:

Afgelopen week was ik op bezoek bij onze Jan Waij. 
Jan heeft zijn heup gebroken en hersteld hiervan in Magnushof. 
Als u wilt kunt u Jan een kaartje sturen. 
Ik heb gemerkt dat hij dat erg op prijs stelt.  
Het adres is: Magnushof, Jacob Ruijsdaellaan 30, 1741 KW Schagen. 

Van diaken Hans Bruin

WACHTEN

We kennen allemaal van die gevleugelde uitspra-ken, 
wanneer je iets graag zou willen;’’ waar wacht je dan 
nog op’’. Geduld is een schone zaak, is ook zo een 
uitspraak, een eigenschap die voor de gemiddelde 
mens niet zo gemakkelijk is. Toch is deze uitspraak 
niet voor niets ontstaan, want wat kan het uitpakken 
van een lang verwacht cadeau toch mooi zijn, want je 

hebt erop moeten wachten, misschien wel zelfs lang voor moeten 
sparen. Zo denk ik in deze periode nog wel eens aan mijn kindertijd. Wij 

hadden een groot gezin van wel acht kinderen. Tegenwoordig kunnen we ons daar niets meer bij 
voorstellen en zeker niet als je weet wat dat aan kosten met zich meebrengt. Toch voelden wij ons 
bevoorrechte mensen, zeker als ik de momenten herinner, waarin de warmte van een groot gezin 
voelbaar was. Een van die momenten was het feest van Sinterklaas. Met Sinterklaas mochten wij 
altijd ‘’ stoeltje ‘’ zetten’’, het was het hoogtepunt van geven en nemen. Mijn moeder is een échte 
gever, waarmee ze ons nog steeds ten voorbeeld is.  
ADVENT is ook een periode waar ons gevraagd wordt om geduld te hebben. De adventsperiode 
zijn de vier weken waarin we ons voorbereiden op de geboorte van het Kerstkind Jezus. Omdat ik 
vier kinderen heb met mijn vrouw Helmine, kan ik mij de geboorte van mijn kinderen nog heel 
goed herinneren. Maanden waren we er vooraf mee bezig, de kinderkamer moest er spik en span 
uitzien en de telefoon hield ik op mijn werk bij me, want je weet maar nooit. Een kind geschonken 
krijgen is heel kostbaar, voor de ouders maar zeker ook voor God, de Schenker van het leven. 
Zo was ruim 2000 jaar geleden Maria zwanger van het kindje Jezus en wat een hele belangrijke 
gebeurtenis vormde in de geschiedenis van de mens. Jezus kwam om ons mensen erop te 
attenderen dat we Zijn woorden en daden van liefde zouden moeten volgen, waarmee Hij ons ten 
voorbeeld wilde zijn, opdat we meer en meer op Hem zouden gaan gelijken en Hij daardoor in ons 
geboren zal worden, ieder jaar weer opnieuw. Dan is het écht Kerst, als we Zijn boodschap van 
Liefde willen omarmen. Hier is de Adventsperiode voor bedoeld, het vormt een tijd om daarover 
na te denken. Op 25 december is Maria uitgerekend en dus neemt de spanning toe. Dan zullen we 
in de kerstvieringen Zijn geboorte vieren, met gebed, zang en samenzijn.  
Ik wens u allen een fijne tijd van voorbereiding toe.  
                     Hartelijke groet, Diaken Hans Bruin



8 9

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

Sterrenboschstraat 8,   1704 CN Heerhugowaard

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

Prachtige Nordmann kerstbomen, 
gewoon in de Noord verkrijgbaar! 

 
Verkoop in de kraam Veenhuizerweg 38c  

 Ma t/m Zo van 10.00 tot 20.00 uur!! & wederom aan de 
Middenweg (546), op Wo van 13.00 tot 17.00 uur & Za/Zo van 10.00 tot 
17.00 uur. Uiteraard bezorgen wij uw boom ook bij u thuis. 

 
Zaterdag 9 december van 9.00 tot 

17.00 uur Kerstinn! bij de Dagwinkel 
en Edwin Groen Tweewielers, met 
Muziek van DJ Jan, de Kerstman, 

Kerstbomen, Kerststukken, heerlijk 
banket en nog veel meer…..! 

Zondag de 10e kerstinn in de kraam 
Met de kerstman, muziek & glühwein! 

Graag tot dan!   
Voor meer info; 06-23822384 
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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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Uitnodiging voor de kerstvoorstelling  van de kinderkerk      
op 17 december om 16.00 uur in onze kerk      

PICASSOOT’JES  IN DE NOORD!!!

Kerstmis (ruim) 2000 jaar later.

Wat is de bedoeling van deze creatieve kinderen?

Op Zondag 17 December om 16.00 uur geven de kinderen een kerstvoorstelling in onze kerk.
Op een bijzondere manier komt iedereen in de Kerstsfeer.
Het kerstverhaal word door een kind verteld en de mooie platen maken dit beeldend, maar er 
loopt ook een verhaal naast, die door een ander kind wordt vertelt.
Want na de geboorte van Jezus, nu ruim 2000 jaar later is er iets wat zovele mensen nog dagelijks 
bezig houdt en dit brengen de kinderen onder uw de aandacht en zij hopen dat hun kerstwens 
gaat uitstralen naar iedereen.

Het kerstverhaal is op grote platen van een vierkante meter op het witte doek gezet, getek-
end door Joke en geverfd door de kinderen van de kinderkerk. Als kleine 👨👨👨👨👨Picassoot’jes
toverden zij prachtige schilderijen die een beauty zijn om naar te kijken.
Tevens waren zij bezig om hun schoenendoos, (denk kerstcadeau) op te pimpen en deze is inmid-
dels gevuld met lekkers en kerstpresentjes
Tussen het vertellen door met prachtige kerstmuziek, uitbeelden, dans en samen zingen, worden 
ook hun kerstpresentjes overhandigt aan de mensen van de Caritas die hiervoor zijn uitgenodigd.

Wilt u deze jonge talenten bewonderen in hun kerst voorstelling, KOMT (dan) ALLEN TEZAMEN, 
want iedereen is WELKOM.

Tot dan, 
Groeten de kinderen van de kinderkerk.

v Garage Co Borst BV v Co Borst Autoschade
v Co Borst Bedrijfswagens v C.B. Lease
v Airco Service v Piaggio LTV-dealer
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Pauspareltje
‘’ Al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van Mijn broeders 
hebt gij voor Mij gedaan’’. (Mt.25,40)  
Die woorden blijven ons steeds weer verbazen, omdat ze ons tonen hoe 
ver de liefde van God gaat: tot op het punt dat Hij zich met ons 
vereenzelvigt. Maar niet wanneer we ons goed voelen, wanneer 
we gezond en gelukkig zijn, nee, wanneer we in nood zijn. En op die  
verborgen wijze laat Hij zich ontmoeten en reikt Hij ons de helpende 
hand. Zo onthult Jezus wat van doorslaggevend belang is: de concrete 
liefde voor de naaste in nood.’’

( Bij het angelusgebed van 26 november ) 

Kerkbalans 2017; het jaar is bijna ten einde…….

In januari wordt altijd de actie Kerkbalans gehouden. U, als 
parochiaan, geeft dan aan welk geldbedrag u over zult maken 
aan de parochie om onze Heilig Hart parochie draaiende te 

houden. Van bijna iedereen is het bedrag binnen, maar er zijn nog enkele parochianen die ‘open 
staan’. Bij deze een herinnering. Voor een goed functionerende parochie is uw steun onmisbaar! 
Bedankt.

Diaconie – je naaste als jezelf
Wij zijn blij dat Marion zich wil gaan inzetten voor de diaconie.
Al een aantal jaren is deze sectie vacant, en daarom is het des te beter dat Marion dit wil gaan oppakken. 
De diaconie is altijd al bij Marion op het lijf geschreven. 
Denk maar eens aan Kerk en Samenleving en de thema vieringen met Amnesty internationaal. 
Naast de Caritas en de MOV zijn er nog andere onderdelen die de aandacht verdienen, zoals: de 
Engelenbak (=gevangenisbezoekgroep), Amnesty International, Kerk met Stip (gastkerk zijn voor 
ex gedetineerden), Lourdeswerkgroep, I.K.D.O ( interkerkelijk diaconaal overleg) en samenwerking 
met alle kerken en moskeeën in Heerhugowaard), ondersteuning aan de voedselbank en de 
kledingbank, asielzoekerscentrum, stichting Present. U leest: al dit belangrijke werk wordt weer opgepakt. 
Als er mensen zijn die dit lezen en graag met Marion mee willen doen, kom in beweging.
Marion zal vanaf januari hiermee gaan starten en wij wensen haar heel veel succes.
Armoede is niet Gods probleem, WIJ moeten aan het werk!

Kinderkerk 
Op maandag 27 november gingen we met 12 kinderen naar de pastorie en oh wat een verrassing, 
Zwarte Piet had een brief neergelegd en wat lekkers. We hebben de brief voorgelezen en ieder kind 
kreeg een handje pepernoten en snoepgoed. Terwijl ze aten en dronken heb ik een verhaal voorgelezen 
over Sinterklaas die op zoek was naar nieuwe zwarte pieten. Hij vond er een hoog in de bergen, maar 
deze Piet was niet gewend om in bed te liggen en ging bij het paard slapen. Daarom merkte het Pietje 
dat het paard ziek was, vlak voordat Sinterklaas naar Nederland zou gaan. Gelukkig wist het Pietje een 
fee, die hem snel weer beter kon maken. Als ruil wilde deze fee de mantel van Sinterklaas en daarom 
moesten de Pieten snel een nieuwe mantel maken,  voordat Sinterklaas naar Nederland ging.
We hebben hierna liedjes gezongen en ook een liedje voor 17 december. Ze hadden zo goed gezongen, 
daarom mochten de kinderen allemaal een muntstuk zoeken, die zwarte Piet verstopt had.
Hierna moest er weer gewerkt worden aan de schoenendozen, want de sterren moesten er 
opgeplakt worden, hierna hebben we de potjes nog verfraaid. Ieder kind kreeg 4 uitnodigingen 
mee voor onze kerstvoorstelling van 17 december. 
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Ze mogen ze uitdelen en we hopen dat er veel belangstelling is op 17 december om 16.00 uur in 
onze kerk.
Op vrijdag kwamen we de kinderen om 14.00 uur uit school halen, want ze hadden continu rooster 
vanwege het schaatsen. Er gingen 11 kinderen met ons mee.
Voor deze groepen was zwarte piet ook langs geweest en de pepernoten smaakten heerlijk, net 
a;s de chocolademunt.. We hebben een ander verhaal voorgelezen, over Sinterklaas die naast een 
hele arme man woonde, met drie dochters had. Hij wilde zijn dochters verkopen, maar Sinterklaas 
heeft voor iedere dochter een zak goud nar binnen gegooid, want hij wilde dat ze met de man van 
hun dromen trouwde. Sinterklaas geeft heel veel weg en ook de kinderen gaan hun schoenendoos 
weggeven aan mensen die bekend zijn bij de caritas. Ze hebben de schoenendozen heel mooi 
gemaakt met sterren en ook de lichtjes zijn versierd.
We hebben het dansje ingestudeerd en alle kleren gepast.
Toen was het tijd om de kerk in te gaan, daar wilde ze een toneelstukje gaan doen die ze ook voor 
Sinterklaas en Zwarte Piet gaan doen. Het was heel leuk om te zien.
Ook deze kinderen kregen allemaal vier uitnodigingen mee en zo hopen we dat er op zondag 
17 december heel veel belangstelling is. De kinderen werken er heel hard voor.   In de volgende 
kinderkerken gaan we oefenen en daarom komen alle groepen.

De volgende kinderkerk is 
voor alle groepen  op  maandag 11 december
en ook voor alle groepen  op vrijdag 15 december

Wilt u kind ook meedoen met de kinderkerk, dan kan natuurlijk altijd. Wij komen uw kind ophalen 
van school en u kunt uw kind om 16.30 uur ophalen uit de pastorie.
Wilt uw kind meedoen, dan stellen we dat heel erg op prijs, want hoe meer zielen hoe meer 
vreugd, maar geef het even aan ons door.. Heeft u vragen dan kunt u ons altijd bellen, een whats-
app sturen of mailen.

U kunt ons 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. Ans de Wit, Kirsten Plak en Gerda Zuurbier

Samen Kerk – Samen  Sterk

Zondag 17 december is het weer de derde zondag van de maand met ons vaste thema Samen 
Kerk – Samen Sterk. Als gast hebben we deze keer Anima Mea. Deze groep bestaat uit 4 personen 
en zingt met hun meerstemmige zang zelf gemaakte liederen. Het wordt een Adventsviering die 
zij voor een groot gedeelte zelf zullen verzorgen.
U bent van harte welkom. Na afloop staan de koffie en thee natuurlijk klaar.

Jongeren YoungSeven denken na over identiteit 
   
Blauwe zuster op bezoek
Er hing een gezellige sfeer in de pastorie van Heerhugowaard 
De Noord. Op vrijdagavond 10 november waren tien jongeren 
van YoungSeven bij elkaar om na te denken over identiteit. 
Onder het genot van een kopje thee gingen ze aan de slag om hun eigen identiteit op papier te 
zetten. Dat ging aan de hand van een heel aantal vragen: welke kleur hebben je ogen? Wat is een 
goede eigenschap van jezelf? Welk geloof spreekt je aan? De jongeren hebben de antwoorden met 
elkaar vergeleken. Ook maakten ze een onderscheid tussen eigenschappen die nooit veranderen 
en kenmerken die wel kunnen veranderen. Zo stonden we stil bij ieders persoonlijke identiteit: 
iedereen is uniek.
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Tegelijk is identiteit ook iets wat mensen verbindt. De jongeren dachten na over de groepen waar 
ze bij horen en wat de mensen in die groep verbindt. Dat bleek niet eens altijd zo gemakkelijk om 
te omschrijven. Wat heb je nou eigenlijk met je hele vriendengroep gemeenschappelijk als je niet 
allemaal op dezelfde school zit of in hetzelfde dorp woont? Ondertussen was zuster Iuxta Crucem 
aangeschoven. Ze is één van de Blauwe Zusters in Heiloo. Ook zij had alle vragen ingevuld en 
vertelde aan de hand daarvan haar eigen levensverhaal. Dat was best interessant en ook de jongeren 
bleken een heleboel vragen te hebben. Wat doet een zuster de hele dag? Wat voor haar zou er 
onder de sluier zitten? Wat vonden haar ouders ervan dat ze zuster wilde worden? Wat vindt ze het 
mooiste verhaal in de Bijbel? En zo werden er nog een heleboel vragen op de zuster afgevuurd, die 
ze allemaal duidelijk kon beantwoorden. Zo vloog de avond om en kregen de jongeren een leuke 
indruk van het leven als zuster. Het was duidelijk dat het bij haar paste om helemaal vanuit het 
geloof te leven. Die keuze versterkt wie zij is, haar identiteit.

Namens de werkgroep YoungSeven

Regionale jongerenreis naar Taizé   
(za.21 juli t/m zo.29 juli 2018)

Ben je tussen de 15 en 30 jaar? 
Geef jezelf dan een mooi cadeau door deze reis met ons te maken!

Taizé is een internationale, oecumenische gemeenschap in het zuiden van Bourgondië (Frankrijk). 
Duizen jongeren vanuit de hele wereld reizen jaarlijks af naar Taizé om er een week mee te leven 
met de broeders. Sommige van die jongeren zijn gelovig, maar er zijn ook jongeren die er verhalen 
over horen en het wel eens willen meemaken. Iedereen is welkom! Dat is het fijne van Taizé: je 
kunt gewoon jezelf zijn en je kunt met al je vragen bij iemand terecht. 

Eén van de jongeren die al vaker is meegeweest heeft een informatiefilmpje gemaakt over de reis. 
Hij laat verschillende jongeren aan het woord over Taizé. Je kunt het bekijken op youtube onder 
de naam: ‘Taize Promo 2012 – Kom ook!’

Als het je leuk lijkt om mee te gaan, kijk dan eens op www.taizereisdekenaatalkmaar.nl en kom 
naar de informatiebijeenkomst. Daar hoor je alles over de reis en kun je ook je vragen stellen aan 
jongeren die er al zijn geweest.

Informatiebijeenkomst  
Datum: zondag 28 januari 
Tijd: 14.00 – 17.00 uur 
Plaats: Kloosterhof, Dorpsstraat 512 in Noord-Scharwoude.

Als je komt, is het fijn als je dat even laat weten 👨 karinblaauw@hetnet.nl  
We hopen je te zien!

Edwin Groen Tweewielers zet Heerhugowaard-Noord op de kaart
      
Afgelopen maanden is onze winkel door een panel van RTL 
programma ‘De Beste van Nederland’ op diverse punten beoordeeld 
door haar redactie. Dit TV-programma ging via online onderzoek 
en door ‘secret guests’ op zoek naar de beste onderneming in de 
detailhandel van Noord-Holland.
Op punten als klantvriendelijkheid, communicatie, aanbod en 
service, is een algemene beoordeling gemaakt. Met nog vele andere 
ondernemingen in Noord Holland is aan alle ondernemingen een 
overall cijfer gegeven en is Edwin Groen Tweewielers met een beoordeling van 9,2 als winnaar 
door naar de landelijke ronde. 



14 15

Een cijfer wat door RTL als ‘zeer bijzonder’ en ‘nooit eerder meegemaakt’ werd omschreven en iets 
waar wij ontzettend trots op zijn. 
In maart 2018 zal op TV en radio bekend worden welke onderneming de titel ‘De Beste van Nederland’ 
voor een jaar mag dragen. Edwin Groen is ontzettend trots op het nu al behaalde resultaat; ‘Zulke 
beoordelingen is iets waar wij als team hard aan werken. De klant staat centraal en wij doen ons uiterste 
best om met een lach en veel plezier de klanten van dienst te zijn en te voorzien van het juiste advies. 
Klantvriendelijkheid, maar vooral ook het bieden van service, is iets waar wij dagelijks op hameren. 
De klant moet te aller tijde tevreden de deur uit stappen!’ aldus Edwin Groen.
De komende maanden zal Edwin Groen Tweewielers zich groots gaan inzetten om het gebied van 
Social Media. Onze winkel maar ook ons fantastische dorp proberen wij op de kaart te zetten en 
een mooi visitekaartje af te geven. Door enkele vlogs (filmpjes online) zetten wij de winkel maar 
vooral ook de Noord definitief op de kaart! 
We zullen iedereen via onze website www.edwingroen.nl op de hoogte houden van al het laatste 
nieuws. Like ook onze facebookpagina om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen! 
 
                    Redactie ‘de Beste van Nederland’

Het was een geslaagde winterfair 25 en 26 november.
De uitslag van de prijsvragen op de fair zijn ook bekend Leny Bakker had het aantal champignons 
goed geraden, dat waren er 61. Zij heeft de champot opgehaald en kan nu haar eigen champignons 
telen. Onze pony Zoë is 4164 dagen oud. Joke Brink zat daar het dichtste bij en wint hiermee een 
heerlijk groente cadeaupakket. Was het u niet gelukt om tijdens de winterfair langs te komen, we 
zijn nu door de week geopend van 9.30-18.00 uur zaterdag van 9.30 tot 17.00 en zondag van 11.00 
tot 16.00 gedurende de maand december.  De kerstbomen verkoop is inmiddels in volle gang bij 
Bakkums Boetje. We hebben ze van groot tot klein. Mooie volle Nordmann bomen,maar ook voor 
kerstgroen, mos en Nobilis takken kunt u bij ons terecht.
Zondag 10 december is het “Koolcafé”  bij ons geopend voor een kopje koffie, glühwein en is er een 
proeverij gemaakt van onze producten die in het Boetje te koop zijn. Jan Veenstra zorgt dan voor de 
muziek en de Kerstman brengt er nog een gezellig sfeertje aan de kerstman is aanwezig van 11.00 tot 
15.00 uur. Op onze website www.Bakkumsboetje.nl vind u meer informatie.
U vind ons aan de Middenweg 452, Heerhugowaard De Noord. 

Winterfair 2017 Winnaar verloting    8erom   pakket bekend
Bezoekers bedankt voor de grootse belangstelling voor uw bezoek aan het “8erom”.  Alle lootjes 
zijn uitgedeeld, in de gieter gedaan en door elkaar gehusseld en jawel, Sinterklaas die onze locatie 
met een drietal Pieten had bezocht heeft de loting verricht. Of was het toch het achternichtje van 
Angèl. In ieder geval de welgevulde prijs is gevallen op het lotnummer 338 en Sinterklaas heeft de 
winnaar persoonlijk er van op de hoogte gebracht. We hebben met het hele team voor de winnaar 
gezongen en geapplaudiseered.
Tess Hof is de gelukkige eigenaar geworden. Tess van harte gefeliciteerd.
Het was wederom een geslaagde fair volgend jaar is de 10e keer reden voor nog meer spetterende 
activiteiten. Prettige feestdagen en voorspoedig 2018. We zien elkaar volgend jaar vast weer.

Groetjes team 8-erom
Jose Kruijer 

Het koekenbakkertje 
Wijnhandel Noordland 

Simones kaarten 
Vendita bijoux 

‘t haakatelier 
Skuur 44 en 

Ambiance
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Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact 
De data voor de komende tijd:

15 december 2017 10.00 uur koffie-ochtend op de pastorie
 Mary IJdema komt knippen, maar als u meer zin hebt 
 in een praatje is dat natuurlijk ook prima.

26 december 2017 11.00 uur kerstbrunch 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)  Riet Beers (5714705) 
Ria Boekel        (5719919) Toos Mooij       (5710193) 
Tiny van Stralen                                  U bent van harte welkom!

Vrouwen van Nu bij elkaar met een hulphond en twee heren
Op maandag 20 november zal Jan Boerhoop, geholpen door zijn 
assistent Heddo Rentinck, een lezing geven over zijn manier van 
leven met hulp van Tess, zijn hulphond. 
Allereerst heet voorzitter Dini ons welkom, samen met weer een kompleet bestuur: Truus, Cobi 
(secretaris), Claudia, Gré (penningmeester). Fijn dat we weer een voltallig bestuur hebben! 
Er zijn mededelingen: Annet meldt dat stichting ’t Nut bijgedragen heeft aan onze feestavond; Dini 
meldt dat de contributie 👨 50,50 in januari overgemaakt mag worden naar NL59RABO 0326922555 
tnv NBvP,Vrouwen van Nu, Veenhuizen; Rina trakteert bij de koffie tgv haar 40 jarig huwelijk met Pé; 
Dini en Angela trakteren tgv hun verjaardag op bitterbal; Marry leest de notulen/verslagen voor; Dini 
verzoekt de leden een kijkje te nemen op onze website van de Vrouwen van Nu, afdeling Veenhuizen. 
Daar plaatst zij telkens weer leuke verslagen met foto’s; Marry meldt dat door ieders inbreng, hetzij 
door vierkantjes haken, wol inbrengen er al 12, lees twaalf!!!, dekens in elkaar gezet zijn voor het goede 
doel: de grootste gehaakte deken ter wereld. Daarmee zetten we Leeuwarden op de kaart als culturele 
hoofdstad van Europa, maar meer nog, de verbinding tussen de verschillende provincies van Nederland 
en meer: zelfs buitenlandse familieleden haken mee/haken aan. Nadat het record gevestigd is (10.000 
dekens) worden ze verspreid onder instellingen, verzorgingshuizen, daklozen, voedselbanken en ieder 
die warmte behoeft. Een bijzonder warm initiatief en de vereniging Vrouwen van Nu staat ook voor 
verbinding. We gaan nog even door, tot ver na de feestdagen. In april zullen vrouwen in Friesland alle 
ingebrachte dekens met de hoekjes aan elkaar zetten om tot de allergrootste deken, 10.000 dekens 
groot, te komen. U doet toch ook mee? U kunt ook op de facebookpagina van De Grootste Gehaakte 
Deken ter Wereld kijken wat een prachtige dekens er al gehaakt zijn!
Dan geeft Dini het woord aan Jan Boerhoop, de techniek liet ons even in de steek, maar dank aan 
Annet en Tina die de problemen wisten op te lossen. Jan zit in een rolstoel sinds hij in 1985 een 
ongeluk op zijn werk kreeg. Hij is geheel afhankelijk van zijn hulphond, Tess. Zij is inmiddels 8 ½ jaar 
en pensioengerechtigd. Maar Tess en Jan zijn onafscheidelijk en blijven voorlopig nog samen zolang 
als dat gaat. Als pup wordt de hond in een gezin opgeleid, doet daarna elk jaar examen. De hond doet 
zijn/haar opleiding bij stichting BultersMekke, kost bij aanschaf 👨 17.000,- en jaarlijks 👨 1000,- kosten 
voor de dierenarts. Wij, gewone mensen, mogen vooral niet de hond aaien, dan wordt die afgeleid. 
Wij spreken niet meer van hulphond, maar assistentiehond omdat zij voor verschillende doeleinden 
ingezet worden, blinde mensen, mensen met epilepsie, auditieve beperking, met PTSS, diabetes, 
autisme en zoals Jan voor ADL: algemene dagelijkse levensbehoeften: kleding aan- en uittrekken, 
koelkast dmv touwtje open- en dichtdoen, licht- en liftknop bedienen, werkelijk alles. 
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Wij hebben dia’s gezien en een film gezien. En vergeet vooral het sociale aspect niet: een 
assistentiehond is vooral een vriend voor de mens met beperking, bevordert de sociale contacten.
Plastic doppen worden hergebruikt en de opbrengst gaat naar stichting hulphonden. Gooi ze niet 
weg, maar breng ze bij een inleverpunt!
In de pauze trakteert Gonda tgv de geboorte van haar kleinzoon Teun.
Na afloop dankt Dini de heren en Tess voor hun komst, Tess heeft haar kunsten laten zien door 
o.a. een munt van de grond te rapen en aan Jan te geven, haar beloning is een plakje kipfilet. 
Ondertussen houdt de heer Boerhoop heel goed haar rantsoen in de gaten.. In de rondvraag 
dankt Rina het bestuur en leden voor de prachtige bloemen bij haar 40 jarig huwelijksfeest.
Dan vraagt Dini wie er mee gaat eten in januari bij het Horizon College en meldt zij dat de 
eerstvolgende avond, onze kerstviering, een kwartier eerder begint. Half acht dus!

Marry

Jongeheerenconvent
Einde van de Nieuwjaarsreceptie door het Jongeheerenconvent

Beste Noordenders,
Als het nieuwe jaar nadert is het ondertussen een vast ritueel 
geworden dat in ons dorpsblad ‘Het Contact’ een aankondiging 
verschijnt van de naderende nieuwjaarsreceptie georganiseerd door 
het Jongeheerenconvent. Eind jaren ’80 van de vorige eeuw zijn wij 
hiermee begonnen. In 1992 hebben wij dit verrijkt met de verkiezing 
van Het Noorderlicht en sinds 1999 met De Fakkeldrager.

Na een aanvankelijke rustige opstart in het voorcafé groeide het uit tot 
een groot festijn met muzikanten als Willem de Koning en Paul Vlaar. 
We moesten uitwijken naar de grote zaal van ons vaste etablissement, het café De Vriendschap 
van de heren M. en H. Bleeker. De nieuwjaarsreceptie was een happening voor jong en oud en een 
ultieme gelegenheid om eenieder het beste te wensen voor het nieuwe jaar. 

In de loop der jaren is er veel veranderd. Nu vertoeven wij alweer een aantal jaren in het voorcafé 
en hebben wij het idee dat er veel minder behoefte is aan een dergelijke bijeenkomst. Dat is ook 
te verklaren. Veel verenigingen en clubs organiseren zelf een nieuwjaarsreceptie, maar, en dat 
geldt voor iedereen, we hebben het allemaal ‘drukker’ gekregen en minder behoefte aan extra 
uitstapjes.

Dit is de reden dat Het Jongeheerenconvent dus stopt met het organiseren van de Nieuwjaarsre-
ceptie bij Bleeker. In een schrijven aan diverse besturen en verenigingen in De Noord hadden wij 
het al aangekondigd. In diezelfde brief hebben we gevraagd, wat moeten we met de verkiezing 
van het Noorderlicht en de Fakkeldrager.
We kregen 11 reacties binnen.
Er is begrip dat we willen stoppen. Het verdwijnen van de verkiezing van het Noorderlicht  vinden 
veel Noordenders jammer.
Daarom maken wij in ieder geval het Noorderlicht 2018 nog bekend. Deze zal worden uitgereikt in 
het Dorpshuis tijdens de Nieuwjaarsreceptie georganiseerd door Hugo-Boys. Maar deze receptie 
is bestemd voor alle Noordenders die elkaar een goed Nieuwjaar toe willen wensen. 

Deze receptie wordt gehouden op zondag 7 januari 2018. Aanvang 16.00 uur.
De uitreiking van het Noorderlicht zal plaats vinden om 16.45 uur. 
Wij stoppen met het uitreiken van De Fakkeldrager.
Dit is een eerste nieuwe stap die wij vervolgens met Hugo Boys gaan evalueren. Hierna zal blijken 
of en eventueel hoe het een vervolg krijgt. Graag tot ziens!

Het Jongeheerenconvent
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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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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

• tuinaanleg
• tuinonderhoud
• bestrating
• beschoeiing

Tel. 072 - 5711243 
06 - 53557548

Plaetmanstraat 2
1704 CB Heerhugowaard

www.groottuinen.nl

NIEUW IN DE NOORD:

Voor het verzorgen van diverse borrelhapjes, 
buffetten op maat, high tea en BBQ

Ineke Hoogland
Middenweg 462D
Tel. 06 20291779

Email:  ihoogland33@gmail.com

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

Internet: www.rhbeers.nl

kelders
kozijnen
verbouw

woningbouw
utiliteitsbouw
betonvloeren

Hét adres voor:wenst u 
fijne feestdagen 

en 
goed bouwvol 2018!

Middenweg 494
1704 BM Heerhugowaard

Tel:072-5711254 / Fax:072-5743170
Email: mail@rhbeers.nl
Internet: www.rhbers.nl
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Volop smakelijke mogelijkheden voor de feestdagen...

Oud Hollands gebak (vanaf 28 dec.)
Oliebollen p/stuk € 0,75 
Appelrozijnenbol p/stuk € 0,90
Krentenbol p/stuk € 0,80
Appelbeignets p/stuk € 1,70
Mini appelbeignets p/stuk € 1,00
Appelbollen p/stuk € 2,00

Hartig
Uienstokbrood  € 1,80
Stokbrood gesneden  € 1,40
Stokbrood ongesneden € 1,40
Kruidenboter p/bakje € 1,30
Saucijzenbroodje  € 1,50
Halve saucijzen  € 0,75
Koude bittergarnit. p/stuk € 0,90

Saladeschotels min. 6 personen
Huzarensalade p.p. € 3,95 
Zalmsalade p.p. € 4,95 
Kip-kerrysalade p.p. € 4,25 
Kartoffelsalade p.p. € 3,25
Eiersalade p.p. € 3,25
Waldorffsalade p.p. € 4,10
Pasta-kipsalade p.p. € 3,50
Hugo Salade: 
6 soorten op 1 schaal - 8 pers. € 31,00

aantal aantal

Naam:
Adres:
Telefoon:
Gewenste datum: Tijd:

Bestellingen voor de kerstdagen worden 
zondag 24 december na 15.00 uur bezorgd. 
Of eventueel ophalen in de zaak, op 24 
december tussen 16.00-17.00 uur. Wij zijn 
gesloten op 25 en 26 december. Oude-
jaarsdag zijn wij geopend tot 17.30 uur.
Op 1, 2 en 3 januari 2018 zijn wij gesloten.

Plaza Hugo • Middenweg 544, Heerhugowaard de Noord • Tel. 072 571 12 67
info@snackeethuishugo.nl • www.snackeethuishugo.nl

TELLIJST DECEMBER 2017 • BESTELLIJST DECEMBER 2017 • BESTELLIJST DECEMBE

Bezoek ook onze website

www.snackeethuishugo.nl

Wij wensen u prettige en smakelijke
feestdagen en een voorspoedig 2018 toe!

Jan, Mirjam en medewerk(st)ers

Like ons op
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NIEUWS VAN GYMVERENIGING “DE NOORD”
Keep-fit gym.

Na 30 jaar les te hebben gegeven, heeft Marianne aan gegeven te 
willen stoppen. Wij zullen Marianne gaan missen en wij bedanken 
haar voor alle jaren dat zij ons les heeft kunnen geven. Dit heeft zij 
altijd met plezier en enthousiasme gedaan!!
De gymvereniging is nu op zoek naar een nieuwe geschoolde 
trainer(ster).
Op de maandagavond van 19.00 tot 20.00 in de gymzaal in de 
Noord. Voor informatie kunt terecht bij Jose Dekker rob-jose@
Quicknet.nl of tel  06-16255253   
of bij Joke Bouwknegt 06-50517099 .                                   

Veel zwarte Pieten in het sportcentrum!
Nadat er op woensdagmiddag plotseling een aantal zwarte Pieten 
de training van de jongste jeugd van Hugo Boys kwamen bezoeken. 
Waarbij de Pieten ook zelf volop mee aan het trainen waren. Was 
het ook vrijdagavond het geval bij de jongste jeugd van Hugo Girls. 
Ook hier lieten de Pieten zien dat ze wel sportieve aanleg hadden. 
Maar ook op zaterdagmorgen waren de Pieten alweer van de partij. De Pietenparty welke was 
georganiseerd in samenwerking met 5SIX78 Dance werd door zo’n 72 kinderen bezocht. De hele 
morgen werd er volop genoten van de grappen en grollen van de Pieten. We kunnen terugkijken 
op een zeer geslaagde ochtend welke zeker voor herhaling vatbaar is.
Afgelopen donderdag werd het jaarlijks terugkerende speculaas biljarttoernooi gehouden 
tussen UVO en BZN. Mooie partijen werden er gespeeld op drie biljarts. Hierdoor kon iedereen 
meerdere partijen spelen over 2 middagen. Uiteindelijke winnaar was BZN, maar eigenlijk waren 
alle biljarters winnaar en ze gingen dan ook richting huis met natuurlijk speculaas.
Het Champagne Tennistoernooi staat ook weer voor de deur. Van 27 tot en met 30 december 
zal er weer om de prijzen gestreden worden. Voor deelname aan dit toernooi hoef je geen lid van 
een club te zijn. Het toernooi staat open voor iedereen die wel eens een balletje wil slaan. Opgave 
voor het toernooi kan via www.toernooi.nl en zoek dan op Champagnetoernooi 2017. Ook is het 
mogelijk om je aan te melden aan de bar. Er wordt gespeeld in de categorieën heren dubbel, 
dames dubbel en mix dubbel. Geef wel even je speelsterkte op en je koppelgenoot. Mocht je een 
dag verhinderd zijn geef dit dan ook direct even aan. Inschrijven graag zo snel mogelijk . Kosten 
voor deelname zijn 👨 10,-- per persoon per categorie. 
Voor het zaalvoetbaltoernooi van 7 april 2018 kunnen we nog een aantal inschrijvingen gebrui-
ken. Dit recreatieve toernooi wordt op zaterdagmiddag vanaf 17.00 uur gespeeld. De bedoeling is 
dat er voor de deelnemers vanaf 18.00 uur ook een buffet klaar staat. Voor meer informatie kun je 
terecht aan de bar waar ook de inschrijfformulieren klaar liggen.
 
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
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NIEUWS VAN HUGO GIRLS 
Onze Dames 1 heeft een beste dobber aan het spelen in de eerste klasse. 
Het is vechten voor winst en dat maakt dat er vaak mooie en spannende 
wedstrijden ontstaan. Hoe leuk is het om onze dames een hart onder 
de riem te steken door ze aan te moedigen tijdens hun volgende 
thuiswedstrijd. Zaterdag 9 december spelen ze om 20:15 uur tegen 
HVBS/Fidelitas in Sportcentrum Noorderend. Leuk als u erbij bent!

Naar aanleiding van het stukje over de bladblazer geschonken aan 
Hugo Girls moeten we even iets rechtzetten. De bladblazer is niet 
geschonken door de Firma Stoop, maar door Edwin, de vriend van 
Stella Stoop. Edwin...Hartelijk dank daarvoor. We zijn er blij mee! 
 
Houdt u er rekening mee dat op 13 december 2017 de trekking Grote Clubactie wordt gehouden? 
Vanaf 14 december 2017 is de trekkingsuitslag te vinden op de website www.clubactie.nl. 
Natuurlijk hopen we dat er een aantal mooie prijzen voor de leden van Hugo Girls zijn. SUCCES. 

Ondertussen is het WK Dames Handbal 2017, gehouden in Duitsland, begonnen.  
Het speelschema is als volgt:
Zaterdag 2 dec 2017    18.00 uur   Nederland - Zuid-Korea 
Zondag 3 dec 2017    18.00 uur   China - Nederland 
Dinsdag 5 dec 2017    15.30 uur  Nederland - Kameroen 
Woensdag 6 dec 2017   15.30 uur   Servië - Nederland 
Vrijdag 8 dec 2017   18.00 uur   Nederland - Duitsland 
Zondag 10 dec/maandag 11 dec 2017 De achtste finales 
Dinsdag 12 dec/woensdag 13 dec 2017 De kwartfinales  
Vrijdag 15 dec 2017       De halve finales 
Zondag 17 dec 2017       De finale 

Hugo Girls wenst de Dames heel veel succes en we duimen dat we op 17 december 2017 om 17.30 
uur met zijn allen mogen genieten van de finale met daarin ons Nederlands team Dames Handbal. 
Meiden, zet ‘m op! 

Het bestuur is nog steeds op zoek naar vrijwilligers die wat willen betekenen voor Hugo Girls. Mocht 
u interesse hebben, neem dan eens contact op met iemand van het bestuur. In de informatiegids 
van Hugo Girls kunt u de namen en telefoonnummers vinden van de bestuursleden. 

Een vriendelijke groet, 
Het bestuur

 
Hugo Girls kopij voor het Contact mag u sturen naar: hugogirlscopy@hotmail.com

Graag op zondag vóór 19:00 uur aanleveren.

HOOFDSPONSORS
Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg
Piet Oudeman Transport

JEUGDSPONSOR
Kalanchoëkwekerij Slijkerman
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HUGO GIRLS JARIGEN
Britt Snoek  7-okt
Fiene van Schagen 7-okt
Donna van Stralen 9-okt
Isa Zuurbier  12-okt
Sophie Bleeker  12-okt
Pien van den Berg  14-okt
Marit Stoop  15-okt
Yara de Vries  16-okt

VOC – Hugo Girls 1
Zondag 12 november moest Hugo girls tegen Succes Schoonmaak/VOC dames 4 in Amsterdam. 
Weer een verre reis, maar dit keer verliep de wedstrijd een stuk beter. 

Succes Schoonmaak/VOC won met 36-28. Ondanks het verlies hadden we ze goed, op één speler 
na. Het team Succes Schoonmaak/VOC had een invaller van de B-jeugd die uitermate goed was 
en wel 17 doelpunten heeft gescoord. De eerste helft wisten we moeilijk wat we aan de B-jeugd 
speler moesten doen, want de andere spelers hadden we goed vast. In de tweede helft hebben 
we de invaller vast gezet zodat ze geen bal meer mocht ontvangen. Dit ging een stuk beter, maar 
alsnog kwam ze er vaak langs. 

Hoewel we hebben verloren mogen we tevreden over onzelf zijn. We speelden een goeie aanval 
en onze verdediging stond ook goed. En hebben we 28 doelpunten gescoord, wat belangrijk was 
voor ons en onze trainer, omdat we meer doelpunten moeten maken. 

Volgende week spelen we tegen FIQAS/Aalsmeer dames 3. De aanvang van de wedstrijd is om 
kwart voor 1. 

Hugo girls 1 - FIQAS/Aalsmeer 
Zondag 26 november was het dan zover, voor ons de eerste thuiswedstrijd van het binnenseizoen 
tegen de koploper in onze poule.
We begonnen de wedstrijd goed en liepen gelijk op, maar door wat technische fouten vanuit 
onze kant kon Aalsmeer verder uitlopen. Daardoor kwamen we op een ruststand van 10-18 in het 
voordeel van Aalsmeer.
In de tweede helft gingen we weer vol goede moed van start, maar Aalsmeer bleef scoren en de 
dames gooiden alles straks in de hoekjes en varieerden veel op doel.
Ondanks dat we een goede pot speelden konden we de stand niet dichter bij elkaar brengen en 
verloren we de wedstrijd met 24-36.

Groetjes, Dames 1

Nieuwegein - Hugo girls 1
Op 3 december reisden we af naar Nieuwegein, daar aangekomen waren we het met de coach 
eens dat we nu eindelijk eens punten moesten gaan pakken.
We merken dat we steeds meer wennen aan het niveau van de eerste klasse.
We startten de wedstrijd goed en snel, we speelden goed met de opdrachten die we hadden 
gekregen van de coach en konden daarmee gelijk oplopen met Nieuwegein. Vlak voor de rust wist 
Nieuwegein nog uit te lopen tot een stand van 17-12 in hun voordeel.
In de tweede helft begonnen we goed en sterk en kwamen we weer dichterbij tot een verschil van 
drie punten, maar in de laatste tien minuten speelde Nieuwegein toch beter en konden ze nog 
verder uitlopen tot een eindstand van 31-20.

Volgende week zaterdagavond 9 december spelen we om  20.15 thuis tegen HVBS/Fidelitas, we 
hopen dat er veel publiek komt kijken, graag tot dan.

Groetjes, Dames 1
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Verrassing voor de F-jeugd
Wat een verrassing voor de meiden van de F-jeugd vorige week op de training! De meiden werden 
verrast met een aantal pieten die zomaar langs kwamen. Ze hebben met veel plezier meegedaan 
met de training en ook nog wat lekkers voor de meiden meegenomen!

De jeugdcommissie

ZAALDIENSTEN SPORTCENTRUM ‘T NOORDEREND
9 december 20.00 uur tot 21.30 uur Lois Bleeker en Pascalle Beers
10 december 10.30 uur tot 12.45 uur Marit Stoop en Amber Molenaar
10 december  12.45 uur tot 14.00 uur Joy Vonk en Evi Blom
16 december 13.30 uur tot 14.45 uur Ouders E2  en Jasmijn Niewold
16 december  14.45 uur tot 15.45 uur  Ouders D1 en Joy Overtoom
17 december 9.45 uur tot 12.00 uur Ilse Hooiveld en Jet van der Berg
6 januari  17.30 uur tot 19.15 uur Amber Molenaar en Floor Snel
 6 januari 19.15 uur tot 20.30 uur Jenny Korver
7 januari  10.30 uur tot 11.30 uur  Ouders E2
7 januari  11.30 uur tot 13.00 uur Laura de Wit en Brit Stoop
13 januari 18.30 uur tot 19.30 uur Marjet Groot en Destiny van der Krogt
14 januari 10.30 uur tot 12.45 uur Sandy Way en Tess van Schagen.
14 januari 12.45 uur tot 14.00 uur Kim Tijm en Maud Berkhout
20 januari 13.30 uur tot 14.30 uur Ouders E2 en Jessica Groenland
20 januari 14.30 uur tot 15.30 uur Ouders D1 en Fiene van Schagen
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
4 februari 9.45 uur tot 10.45 uur  Sanne Smit en Laura de Wit
4 februari 11.45 uur tot 14.00 uur  Isa Groot en Kirstin Zijp
4 februari 14.00 uur tot 15.15 uur  Bianca Groot en en Maud Doodeman

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 scheids-

rechter regelen.
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UITSLAGEN 20 NOV. T/M 3 DEC.     
     
Dames 1 Hugo Girls DS1 FIQAS/AALSMEER DS3 24 - 36
 Nieuwegein DS2 Hugo Girls DS1 31 - 20
Dames 2 Westfriesland/SEW DS4 Hugo Girls DS2 34 - 26
 Hugo Girls DS2 Jupiter ‘76 DS1 19 - 26
Dames 3 Hugo Girls DS3 SportingS/SSV DS3 31 - 6
 KSV DS3 Hugo Girls DS3 8 - 24
A1 Hugo Girls DA1# Westfriezen DA1 19 - 32
 VVW DA2 Hugo Girls DA1# 20 - 18
B1 Hugo Girls DB1 Meteoor DB1# 6 - 14
 Victoria O DB1 Hugo Girls DB1 14 - 4
B2 Lacom ‘91 DB2 Hugo Girls DB2 20 - 12
 Hugo Girls DB2 SSV/Sporting S DB1 9 - 18
C1 Schagen DC1 Hugo Girls DC1# 14 - 10
 Hugo Girls DC1# J.H.C. DC1# 10 - 21
C2 Tonegido DC2 Hugo Girls DC2 17 - 8
D1 Vrone D1 Hugo Girls D1 7 - 15
 Hugo Girls D1 Westfriesland/SEW D2 9 - 14
E1 Hugo Girls E1# Con Zelo E1# 8 - 14
 Westfriesland/SEW E1 Hugo Girls E1# 12 - 9
E2 Berdos E1# Hugo Girls E2 17 - 5
F1 Hugo Girls F1# DSS F1 2 - 8
 KSV F1 Hugo Girls F1# 10 - 4
F2 Kleine Sluis F2 Hugo Girls F2 7 - 5
 Hugo Girls F2 Tornado F2 3 - 7
Recr. 1 DSO DMW1 Hugo Girls DMW1 17 - 15
 Tornado DMW2 Hugo Girls DMW1 16 - 12
Recr. 2 Hugo Girls DMW2 Dynamo DMW2 7 - 20

PROGRAMMA ZATERDAG 09 DECEMBER T/M VRIJDAG 15 DECEMBER (ZAAL)
 
         AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV. VERTREK RES.SH.

DAMES 1 9-dec HG DS1-HVBS/Fidelitas Noorderend 20:15 19:15 ------
DAMES 2 10-dec Schagen DS2-HG DS2 Spartahal, de 10:30 9:30 ------
DAMES 3 9-dec HG DS3-H.C.V.’90 DS1 Noorderend 19:00 18:30 ------
A1 10-dec HG DA1#-VZV DA2 Noorderend 12:45 12:15 ------
B1 10-dec HG DB1-Westfriezen DB2 Noorderend 11:45 11:15 ------
B2 10-dec VVW DB2-HG DB2 Dars, de 11:30 10:30 ------
C1 10-dec Z.A.P. DC2-HG DC1# Zwaluwenvlucht, de 11:15 10:15 ------
C2 10-dec HG DC2-Kleine Sluis DC1 Noorderend 10:45 10:15 ------
D1   VRIJ        
E1 10-dec Geel Zwart E1#-HG E1# Multitreffer, de 14:05 13:05 ------
E2 10-dec Con Zelo E2-HG E2 Harenkarspelhal 10:00 9:15 ------
F1 10-dec HG F1#-VVW F1 Noorderend 10:00 9:30 ------
F2 10-dec D.W.O.W. F1-HG F2 Zuiderzee 9:00 8:00 ------
RECR. 1 12-dec Petten DMW1-HG DMW1 Molentocht 21:00 20:00 ------
RECR. 2 12-dec HG DMW2-VVW DMW2 Noorderend 21:00 20:30 ------ 
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PROGRAMMA ZATERDAG 16 DECEMBER T/M VRIJDAG 22 DECEMBER (ZAAL) 
            
       AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV. VERTREK RES.SH.

DAMES 1 17-dec Legmeervogels DS1-HG DS1 Scheg de 11:45 09:50 ------
DAMES 2   VRIJ        
DAMES 3 16-dec Zwaluwen K DS1-HG DS3 Niedorphal 19:00 18:15 ------
A1  VRIJ    
B1 17-dec Excelsior’53 DB1-HG DB1 Kloet, de 10:55 9:55 ------
B2 17-dec HG DB2-D.S.O. DB2 Noorderend 11:00 10:30 ------
C1   VRIJ        
C2 17-dec HG DC2-Geel Zwart DC2 Noorderend 10:00 9:30 ------
D1 16-dec HG D1-J.H.C. D1 Noorderend 14:45 14:15 ------
E1 17-dec Schagen E2#-HG E1# Spartahal, de 10:30 9:30 ------
E2 16-dec HG E2-Jupiter ‘76 E1 Noorderend 13:45 13:15 ------
F1 16-dec Westfriezen F1-HG F1# Zwaag 10:00 9:00 ------
F2 16-dec HG F2-D.S.O. F1 Noorderend 13:00 12:30 ------
RECR. 1 19-dec HG DMW1-Kleine Sluis DMW1 Noorderend 21:00 20:30 ------
RECR. 2 19-dec Spartanen DMW1-HG DMW2 Westfrieslandhal/
   De Bloesem 21:30 20:30 ------ 

WIE FLUIT WANNEER?
TEAM DATUM WEDSTRIJD AANVANG SCHEIDSRECHTER
HG DS3 9-dec HG DS3-H.C.V.’90 DS1 19:00 Joyce/Pascal Heij
HG DS1 9-dec HG DS1-HVBS/Fidelitas 20:15 Bond (Dhr J de Jong)
HG F1# 10-dec HG F1#-VVW F1 10:00 Kirstin Plak
HG DC2 10-dec HG DC2-Kleine Sluis DC1 10:45 Pien van der Berg-Lindsey Snoek
HG DB1 10-dec HG DB1-Westfriezen DB2 11:45 Amber Molenaar/Marit Stoop
HG DA1# 10-dec HG DA1#-VZV DA2 12:45 René Buter
HG DMW2 12-dec HG DMW2-VVW DMW2 21:00 Amber Groot
HG F2 16-dec HG F2-D.S.O. F1 13:00 Fenny Borst
HG E2 16-dec HG E2-Jupiter ‘76 E1 13:45 Jill Kavelaar-Evie Tiel
HG D1 16-dec HG D1-J.H.C. D1 14:45 Jill Kavelaar-Evie Tiel
HG DC2 17-dec HG DC2-Geel Zwart DC2 10:00 Evie-Jochem Blankedaal
HG DB2 17-dec HG DB2-D.S.O. DB2 11:00 Jacky Zuurbier
HG DMW1 19-dec HG DMW1-Kleine Sluis DMW1 21:00 Dames 2

EEn niErpatiënt moEt Er vEEl voor ovEr hEbbEn om EEn 
bEEtjE normaal tE lEvEn. Wat hEEft u ovEr voor EEn 
niErpatiënt? StEun onS! 

KijK Wat u Kunt doEn op niErStichting.nl

1 DAG wERKEn 
1 DAG bijKomEn 
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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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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

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

Proefstol voor € 3,98
Roomboterkerstkransen van € 4,70 voor € 3,95

Grote zak schuimkransjes  voor € 3,95

Reclame voor zaterdag 9 december

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

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

Dorpsstraat 26 Tuitjenhorn
tel. 0226 - 39 46 56

Theresiaplein 3 Warmenhuizen
tel. 0226 - 74 50 96
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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

FESTEIVE MENU 
3 GANGEN KEUZEMENU € 22,95

VAN MA. T/M VRIJDAG ,T/M 22 DECEMBER
MET VERRASSING 
RESERVEREN AUB

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

ZATERDAG 16 DECEMBER 
OPTREDEN VAN 

ANDRE V. T. HOFF EN AISLING URWIN
     UNIEK OPTREDEN VANAF 20.30 UUR

PUB, VRIJ ENTREE
 

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

25 EN 26 DECEMBER 
BEIDE KERSTDAGEN

KERSTDINER EN KERSTBUFFET 
MET MUZIKALE INTERMEZZO’S

( INFORMEER VOORAF 
OF ER NOG PLAATS IS!!)

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

 
OUDEJAARSDAG GESLOTEN, 

WIJ WENSEN U OOK
EEN FIJNE JAARWISSELING 

EN EEN GOED 2018
NIEUWJAARDAG GEOPEND 

VANAF 12.00 UUR
 

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

VRIJDAG 12 JANUARI 
MUSIC-DINNER 

MET DE JOHN FARMERS WHISTLES
 

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

BURNS SUPPER:  
SCHOTS FEEST 19 JANUARI!!

 
 WWW.THEIRISHCOTTAGE.NL
INFO@THEIRISHCOTTAGE.NL

 VERLAAT 4 1734 JN OUDE NIEDORP 
0226 421486 
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Hugo Boys seizoen 2017-2018
Van de bestuurstafel

Van de bestuurstafel.
De gezellige december maand is aangebroken. Niet alleen een maand 
van gezelligheid maar helaas ook van veel regen. Mede daardoor zijn er 
al diverse wedstrijden afgelast.
Bij dit schrijven wordt er nog één competitieronde gespeeld voor de 
winterstop.

In december is een traditie de sportquiz. Onder bezielende leiding van 
Thomas Kunst en Wouter Ursem. Op donderdag 21 december om 19.30 uur bent u van harte 
welkom. Deelname is in tweetallen.
Kosten vijf euro per persoon. Plaats het dorpshuis.
Aanmelden kan via de mail thomaskunst@msn.com of via 06-24955989. Vol = vol.
Tevens vragen wij u aandacht voor de nieuwjaarsreceptie. Datum 7 januari 2018.
Sponsorcommissie is hard aan het werk om er een mooi feest van te maken.
In het volgende contact meer informatie hierover.

Resultaten
Week 47
JO19-1 was vrij.
Hugo Boys 4 afgelast.  
Hugo Boys 3 verloor dik met 6-1 van Sint Boys 2. Het was weer hetzelfde liedje. Hugo Boys creëerde 
vele kansen maar wist het doel niet te vinden. Sint Boys had zes kansen en …zes goals.
Hugo Boys 2 speelde in Amsterdam tegen Swift 2 met 1-1 gelijk. Ook in deze wedstrijd kreeg Hugo 
Boys 2 vele kansen die er niet in gingen. Vlak voor tijd kreeg Swift een vrije trap die er op dubieuze 
wijze inging.
Hugo Boys 1 afgelast.

Week 45
Jo 19-1 speelde uit tegen Limmen JO 19-2. Na een ruststand van 4-0 kenden de mannen van Mike 
Eyzinga geen genade met hun tegenstander. Eindstand 12-0 in het voordeel van Hugo Boys.  
Hugo Boys 3 verloor thuis met 3-1 van DTS 3.
Hugo Boys 2 boekte een zege op Koedijk 2. Aansluiting met de middenmoot is gerealiseerd.   
Hugo Boys 1 speelde eveneens tegen Koedijk, de ongeslagen koploper. Het was aanhaken of 
afhaken voor het eerste. Je kon zien dat dit duidelijk was. Vanaf het begin werd er met inzet en 
passie gespeeld.
Dit bliksemoffensief werd beloond met een 2-0 voorsprong.  Helaas kwam Koedijk door een 
persoonlijke fout terug in de wedstrijd. Hugo Boys toonde collectieve veerkracht. In de 2e helft 
had Koedijk een optisch overwicht maar kon dit niet uitdrukken in kansen. Zo liep Koedijk tegen 
zijn eerste nederlaag aan en doet Hugo Boys weer mee in de top van klasse 4B

Bestuur Hugo Boys
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Dorpshuis / Hugo Boys

Zaterdag  9 december   Zaterdag 16 december
Hugo- Boys
9.30 uur Laura
13.00 uur 

Zondag  17 december
9.45 uur  Hanneke/ Bettie
13.00 uur  
Leden : 

Maandag 18 december
Tafeltennis Puinhoop

Dinsdag 19 december
Kbo  en Seniorengym
Woensdag 20 december

Donderdag 21 december
Training Hugo Boys

Vrijdag 22 december
Koersbal 

Hugo-Boys
9.30 uur Gerard
13.00 uur

Zondag 10 december
9.45 uur Verine / Miranda
13.00 uur Annet / Carin
Leden :   

Maandag 11 december
Tafeltennis Puinhoop United

Dinsdag 12 december
Kbo  en Seniorengym 

Woensdag 13 december

Donderdag 14 december 
Training Hugo Boys 

Vrijdag 15 december
koersbal
 

Hugo Boys Senioren
       
Wedstijdprogramma  10 december 2017      
Terreindienst : Mark Klompstra      
43301 WMC 1  Hugo-Boys 1  14:00  T. Norbruis 
48122 Meervogels 31 2  Hugo-Boys 2  11:00  H. Langedijk
71028 Vesdo 2  Hugo Boys 3 11:30 10:30 
71186 Con Zelo 4 Hugo-Boys 4  14:00 13:00 
66480 Hugo Boys JO19-1 Succes JO19-1 10:45 9:45 Marco v Woerkom
 
      
Wedstrijdprogramma 14 december 2017    BEKER       
146583 FC Uitgeest 2  Hugo-Boys 2  20:15  
 
      
Wedstijdprogramma  17 december 2017      
Terreindienst : Perry Entius      
143694 Hugo-Boys JO19-1 De Valken JO19-1 10:45 9:45 Adri van Renswoude 
70593 Hugo-Boys 4  Kolping Boys  5 10:45 10:00 Pim Mooij 
 
      
Siem Hand tel. 072-5740761      
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De sint is weer terug naar Spanje dus gaan we richting de kerst.
Vanaf zaterdag 9 december liggen de bestellijsten voor u klaar 
in de winkel om u een zorgeloze aanloop naar de feestdagen te bezorgen.

Hierop vindt u alles wat u nodig heeft om deze kerst gezellig 
en heerlijk te laten verlopen en de tafel goed te vullen.

Dit jaar valt de kerst op maandag en dinsdag daarom zijn wij op 
zondag 24 december geopend van 9 uur tot 13 uur 

om uw bestellingen en boodschappen vers in huis te krijgen voor de kerst. 
Onze bakker en vleesleverancier levert op deze dag alles vers aan.

Ook is er de mogelijkheid om 2e kerstdag vers gebakken stokbroden, 
croissanten of harde bollen te bestellen die in overleg afgehaald 

kunnen worden op deze dag.

Op zaterdag 9 december hebben wij bij onze winkel 
een gezellige kerstshow!

 In een tent met warme chocomel, vers gebakken banket, glühwein 
en mooie kerstbomen van de plantenkar de Noord.

Ook zal Edwin groen tweewielers (beste winkel van Noord Holland) 
zijn medewerking geven met een leuke actie.

De Kerstman zal aanwezig zijn en om het helemaal gezellig te 
maken hebben we gezellige muziek van onze huis dj Jan Veenstra.

Bij hem kunt u ook uw favoriete kerstplaten of andere muziek aan vragen.

Tot ziens op 9 december bij dagwinkel groen  
TEL. 0725711325

 U KUNT OOK BIJ ONS VIA INTERNET BESTELLEN VIA DE WEBSITE  

WWW.LEKKERMAKKELIJK.NL
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Hugo Boys Jeugd  
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd     
Saturday, December 09, 2017 
Terreindienst ‘s ochtends: Paul Groot jr.   Terreindienst ‘s middags: Thomas Kunst  
wedstr. Omschrijving   Aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
- Hugo Boys JO19-1 - Zie programma zondag      
123208 Nieuwe Niedorp JO17-2 - Hugo Boys JO17-1 14:00 13:00 -
121477 V.V. Bergen JO15-5 - Hugo Boys JO15-1 9:00 8:00 -
123104 Hugo Boys JO13-1 - Hollandia T JO13-2 14:00 13:15 Jan de Wit
122835 Hugo Boys JO11-1 - Kolping Boys JO11-4 11:00 10:30 Coach
121201 Medemblik JO11-4 - Hugo Boys JO11-2 11:00 9:45 -
123248 Hugo Boys JO9-1 - Koedijk JO9-3 11:00 10:30 Coach
121611 Kolping Boys JO9-6 - Hugo Boys JO9-2 12:00 11:15 -
- Hugo Boys MP-1 - Mini-comp bij DTS 9:30 9:00 Coach  
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd     
Saturday, December 16, 2017 
Terreindienst ‘s ochtends: Rob Zuurbier  Terreindienst ‘s middags: Tim Beke   
wedstr. Omschrijving   Aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
- Hugo Boys JO19-1 - Zie programma zondag      
- Hugo Boys JO17-1 - Vrij      
26826 Hugo Boys JO15-1 - ST Schagen/SRC JO15-7 11:00 10:15 Marcel Numan
- Hugo Boys JO13-1 - Vrij      
146326 Nieuwe Niedorp JO11-3 - Hugo Boys JO11-1 11:15 10:30 -
- Hugo Boys JO11-2 - Vrij      
146996 Hugo Boys JO9-1 - BOL JO9-1 11:00 10:30 Coach
146942 WMC JO9-1G - Hugo Boys JO9-2 10:00 9:15 -
- Hugo Boys MP-1 - Vrij      

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.
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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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Leuke dingen voor de feestmaand!!
Kom even kijken via de nieuwe weg of fietspad 

Geopend:  
di-wo-do-vrij  

9.30 - 17.00 uur

GLAS IN DE GLASBAK
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Heerlijke gezinswoningen  
type Postelein 
Woonoppervlakte ca. 103 m2

Koopsom vanaf € 195.000,- v.o.n.

Fijne starterswoningen  
type Savooi
Woonoppervlakte ca. 98 m2

Koopsom vanaf € 187.500,- v.o.n.

www.denieuwe-veiling.nl 

Het voormalig veiling

terrein De Wuyver in 

Noord Scharwoude  

verandert. De oude  

be drijfs gebouwen maken 

plaats voor woning bouw. 

Fase 1 t/m 5 zijn verkocht, 

deels opgeleverd of in 

aanbouw. Nu starten we 

met de verkoop van fase  

6 met 5 verschillende  

woningtypen.

Bijzondere kadewoningen  
type Selder 
Woonoppervlakte ca. 126 tot 141 m2

Koopsom vanaf € 243.000,- v.o.n.

Fraaie vrijstaande woning  
type Mirabel 
Woonoppervlakte ca. 157 m2 
Koopsom € 399.500,- v.o.n.

Twee-onder-een-kapwoningen 
type Pattison 
Woonoppervlakte ca. 135 tot 141 m2 
Koopsom vanaf € 304.000,- v.o.n.

Verhinderd op 12 december? Vanaf 13 december is alle informatie te down loaden 
via de website of beschikbaar bij Bakker Schoon Makelaardij, 0226-343455 
info@bakkerschoon.nl

Start verkoop fase 6  

dinsdag 12 december a.s. 

van 17:00 tot 19:00 uur in Hotel  

Restaurant De Buizerd, Spoorstraat 124  

te Noord-Scharwoude


