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Agenda

23 november 2018 20:00 Togido klucht: Laat mij maar lekker zitten in dorpshuis t Zwaantje

24 november 2018 Winterfair

24 november 2018 20:00 Togido klucht: Laat mij maar lekker zitten in dorpshuis t Zwaantje

25 november 2018 Winterfair

16 december 2018 14:00 Concert Ritmisch Koor samen met Hou en Trouw in de kerk

18 december 2018 14:00 KBO kerstmiddag

27 december 2018 t/m 30 decemberChampagne tennistoernooi in Sprotcentrum Noorderend

25 januari 2019 Ladies Tennistoernooi in Sportcentrum Noorderend

11 februari 2019 t/m 16 februari Het 3e Over Rood biljarttoernooi in Sportcentrum Noorderend

18 april 2019 The Passion

Vrijdag 23 november 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  3 DECEMBER 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 21 DECEMBER 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.

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:

Daarom kiest u
voor RegioBank

Jos Kamp Assurantien
Middenweg 200
1701 GG Heerhugowaard
T 072 - 571 12 84
E info@joskamp.nl
I www.joskamp.nl

Onze klanten kiezen
voor persoonlijk contact

én online bankieren.

*Stap over met uw betaalrekening. Vraag ons naar de voorwaarden.

Word klant en kies 
een cadeaubon twv 

€ 30 van de Kolonist, 
Multimate, Bjoetties 
allen te HHWaard*

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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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   Jesper Beers  0612335053
Penningmeester   Alma Danenberg  072 5719434
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 donderdag 
29 november  het secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens 
openingstijden secretariaat. Ook voor de mail geldt dat dit op donderdag  29 november  voor 
kwart voor 11 gemaild dient te worden.
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Kerkwerken
In november is de groep van  Toos Mooij en Wilma Molenaar aan de beurt om de kerk op orde te 
brengen.

Bloemengroep
In november  wordt de kerk versierd door Ada Borst en Agnes de Goede

WEEKEINDE 24 EN 25 NOVEMBER
Christus,Koning van het heelal
Eerste lezing uit de profeet Daniël 7,13-14( Te midden van een beestachtige wereld verschijnt 
plotseling iemand die op een mens gelijkt)
Evangelie uit Johannes 18, 33b-37( Voor Pilatus legt Jezuss getuigenis af van zijn koningschap dat 
ander is. Hij beroept zich niet op macht, maar alleen op de waarheid

ZONDAG 25 NOVEMBER OM 10.00 UUR
Woord en communieviering met zang van het gemengd koor . Voorganger is Diaken Hans Bruin.
Gebedsintenties voor:  Cees Meester, voor een jarige en zegen over hun gezin,voor de levende en 
overleden familie van Langen- de Wit, Jaap Way en Gre Way-de Boer en overleden familie, levende 
en overleden leden van het zangkoor Sint Cecelia)
Lector: misdienaars:Sven Klaver en Ross Berkhout Koster; Gon Meester.

WEEKEINDE 1 EN 2 DECEMBER
Eerste zondag van de advent
Eerste lezing uit de profeet jeremia 33,14-16( Ook in de  donkerste dagen van juda’s geschiedenis 
bleef Jeremia hopen op iemand die recht doet.)
Evangelie uit Lucas 21,25-28.34-36( ook al laat de komst van de Mensenzoon nog op zich wachten: 
houd stand en blijf vertrouwen!)

ZONDAG 2 DECEMBER OM 10.00 UUR
Woord- en communieviering met zang van de Cantorij. Voorganger is Monica Wildeboer
Gebedsintenties voor: in liefdevolle herinnering Dries Keesom die 5 december jarig is, Kees 
Zuurbier en Truus Zuurbier-Groot, Henk en Trien Groot en zegen over hun gezin, in dierbare en 
dankbare herinnering Nic en Riet Oudeman-Beers, Nic klaver en Ineke.
Lector: Joke van der Voort. Misdienaars: Koster: Kees Zuurbier.

WEEKEINDE 8 EN 9 DECEMBER
Tweede zondag van de advent
Eerste lezing uit de profeet Baruch 5,1-9( Een troostlied voor Jeruzalem: God brengt de ballingen 
terug naar de stad van gerechtigheid en vrede)
Evangelie uit Lucas 3,1-6( Effen de weg, want het koninkrijk van God breekt aan voor de wereld)

ZONDAG 9 DECEMBER OM 10.00 UUR
Installatieviering van pastor Tilma met zang van het ritmisch koor en  het gemengd koor. 
Voorgangers zijn  hulpbisschop monseigneur Jan Hendriks,Deken Eduard Moltzer en pastor  Tilma
In deze viering wordt pastor Tilma gewijd tot pastoor.
Gebedsintenties voor: Cor Deken, Adriaan van Langen en zegen over zijn gezin, Tiny Veldman-
Overtoom en familie
Lector: Jos Mooij.  Misdienaars: Koster: Rene van Langen
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ROOSTERS ’T VELD. WAARLAND EN NIEUWE NIEDORP:

’T VELD
Zaterdag24 november om 19.00 uur Woord- en communieviering met Daken Toon Jorink en zang 
van interamvo
Zaterdag 1 december om 19.00 uur Woord- en communieviering met pastor Tilma

WAARLAND
Zaterdag 24 november om 19.00 uur Woord- en communieviering met diaken Hans Bruin  en zang 
van het ritmisch koor.
Zondag 2 december om 10.00 uur Woord- en communieviering met  pastor Tilma en zang van de 
vrienden van het gregoriaans.

NIEUWE NIEDORP 
Zondag 25 november om 10.00 uur Woord- en communieviering met diaken Toon Jorink en zang 
van het gemengd koor.
Zondag 2 december om 10.30 uur woord- en communieviering met diaken Toon Jorink.

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

Vier de gemeenschap

Alweer jaren vieren we op de derde zondag van de maand ‘’ Samen kerk- Samen sterk ‘’. 
Vanaf oktober is besloten om deze te veranderen in ‘’ vier de gemeenschap ‘’, een thema die met 
recht toepasbaar is op De Noord, gezien alle gezamenlijke activiteiten die daar plaats vinden. Veel 
van die activiteiten zijn te volgen op onze parochie-site t.w. www.heilighartdenoord.nl maar ook 
op facebook. 
Onderstaande kunt u beknopt vernemen wat er zo nu en dan in uw parochie gebeurd: 
 
Kaagweekend 2 november: 
Alweer een aantal jaren gaat de vormselwerkgroep voor een bezinningsweekend naar het 
eilandje De Kaag, 20 kilometer voorbij Schiphol. Op vrijdag 2 november werd dit weekend ingezet 
door Bert Leurink en welke de dag daarop werd voortgezet met een vroege stiltewandeling 
in de plaatselijke weilanden. Hierna heb ik de viering met ze mogen doen in het plaatselijke 
kerkje, alwaar ik ze ook een en ander heb kunnen vertellen over onze kerkelijke gebruiken. 
In de middag was er een lachsessie en biblio-drama georganiseerd en waar ook onze nog 
te installeren pastoor Tilma voor was uitgenodigd. In de avond werd er gezellig gebarbecued, 
waarna de dag erop werd meegevierd in de plaatselijke kerk om daarna af te reizen richting 
huis. Een prachtig weekend, die het thema ‘’ vier de gemeenschap ‘’ alle eer aan doet.  
 
1e cyclusviering van de komende vormelingen op 10 November:
Zaterdag 10 november zijn 13 jongens en meisjes van de vormselgroep naar ‘’ Het Forum ‘’ geweest 
in Heerhugowaard. Daar hebben ze in de middag de aanwezige bewoners vermaakt met spelletjes 
en andere dingen, waarvan ze allen zichtbaar genoten. Hierna werd in de kerk aan mooie gedekte 
tafels gegeten en waarna om 19 uur de viering begon. Vele ouders, broertjes, zusjes, opa’s en 
oma’s waren voor ze aanwezig. 

Diakenwijding Maciej Gradski op 17 november: 
Afgelopen zaterdag is in Heiloo Maciej Gradski gewijd tot ‘’ Transeunt  diaken’’.
Een transeunt diaken is iemand die in afwachting is van zijn priesterwijding, dit in tegenstelling 
van een permanent diaken. Deze is vaak getrouwd en zal daarom niet tot priester gewijd worden. 
Ik, Hans Bruin ben een permanent diaken. Maciej zal de plek gaan innemen in de dorpen waar 
onze nieuwe pastoor Tilma vandaan kwam. We wensen Maciej Gods zegen in zijn nieuwe ambt
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Derde viering van de maand, 18 november:
Deze viering zal meer en meer accenten krijgen die verzorgd worden door jongeren.
Zo hebben we afgelopen zondag dat kunnen ervaren door de aanwezigheid van jonge 
muzikanten uit onze omgeving. 
Met zang van Marleen en Iris, met Pien op de gitaar, Eva op Keybord, Luna op de Cajon en 
Lisanne op de bas werden eigentijdse liederen van Ilse de Lange, Guus Meeuwis, De Dijk 
etc. gezongen. Na afloop konden we horen dat hun inbreng bijzonder op prijs werd gesteld. 
Ook heeft Toine Stoop in de viering zijn voetreis ervaringen met de gemeenschap gedeeld. 
Prachtig om te horen dat er in de moeilijke momenten toch altijd weer iemand voor je lijkt klaar te 
staan. Engelen zijn dit zei Toine.
 
Doop van Benz van Stralen:
Afgelopen zondag hadden we de doop van Benz van Stralen, zoontje van Bart en Kelly. 
Benz zag er met zijn twee jaar prachtig uit en had naast zijn doop ook veel aandacht voor het 
priesterkoor. Met de familie, vrienden hebben we gebeden, gezongen en Benz opgenomen in 
onze geloofsgemeenschap. Gefeliciteerd Benz !

 
Bericht van Pater Jan Molenaar:

Pater Jan heeft de uitslag van zijn darmonderzoek gehad. 
Gelukkig was deze goed en hoeft hij daarvoor niet meer terug te komen 
Ook met zijn sleutelbeen gaat het de goede kant op en waardoor hij steeds beter zijn arm kan 
gebruiken. Pater Jan zit vanaf 21 november weer in Amsterdam.
Hij bedankt iedereen voor alle belangstelling en wanneer u hem wilt spreken dan kunt u bellen 
naar 06-42914877

Misdienaars gezocht !!

Als gemeenschap hebben we misdienaars nodig, die ondersteunend zijn aan de voorganger. 
Als je in groep 5,6,7 of 8 zit, mogen meisjes en jongens, ongeveer 1 x per 4 weken de 
pastor in de kerk helpen in de vieringen, je wordt dan zoals ze dat zeggen, een misdienaar.  
Een misdienaar heeft een belangrijke en leuke taak en gaat daarnaast ook nog op het einde van 
het jaar een dagje uit, samen met de andere kinderen/misdienaars, een dagje waarin allerlei leuke 
dingen worden gedaan. Wil je er meer van weten?
Mail naar hansbruin@outlook.com waarna ik u terugbel.

Installatieviering 9 december nieuwe pastoor Tilma:
Waarschijnlijk heeft u het al gehoord, maar we krijgen een nieuwe pastoor in ons midden. Pastoor 
Tilma zal zondag 9 december worden geïnstalleerd door onze hulp-bisschop t.w. Mgr. Hendriks.  
Iedereen is hiervoor uitgenodigd!

Hartelijke groet, Diaken Hans Bruin 

Schoenendoosactie

In het teken van de samenwerking van de kerk en de Sint Josephschool hebben we met de kinde-
ren uit alle klassen de schoenendozen versierd en hebben we uit gelegd wat de bedoeling was. 
Zo hoorden ze ook van ons dat er nog best veel kinderen zijn die het niet zo goed hebben, soms 
hebben ze geen ontbijt en de ouders hebben niet zoveel geld voor mooie spulletjes. Daarom heb-
ben alle kinderen van de Sint Joseph school mee gedaan  aan de schoenendoosactie en ze vonden 
het heel fijn om die kinderen te verrassen. Wij zijn blij dat dit een mooie start is geworden van de 
samenwerking tussen de school en de kerk. 



6 7

Op woensdag 7 november hebben we met 25 kinderen de schoenendozen 
weggebracht naar “help ons helpen 072”  Richard Vos was er ook bij om te 
filmen. Op het schoolplein filmde hij de kinderen die uit school kwamen met 
hun dozen. In de pastorie stond er drinken klaar en ook hier heeft Richard 
gefilmd en mochten er enkele kinderen hun doos laten zien en vertellen wat 
erin zat. We zijn met 7 auto’s naar de Daalmeer gegaan en daar stonden de 
ouders en kinderen ons al buiten op te wachten. 

De overhandiging moest buiten plaats vinden, vanwege het gebrek aan ruimte, daarom hebben 
we het kort gehouden. We hebben alle kinderen welkom geheten, daarna mochten ze in groepjes 
hun doos overhandigen. De kinderen waren best wel een beetje verlegen, maar ze vonden het al-
lemaal geweldig om een doos te krijgen. Jammer dat er enkele kinderen ziek waren, daarom kon-
den een aantal kinderen hun doos niet overhandigen, maar ze hebben toch iets meegekregen van 
de sfeer. Als bedankje kregen alle kinderen iets lekkers.  Als afsluiting hebben we een grote kring 
gevormd en hebben we gezamenlijk het lied gezongen van “Geef mij je hand” De kinderen waren 
allemaal heel blij met hun doos en dat gaven ze ook aan. We zijn hierna weer terug gegaan naar de 
pastorie, want er moest nog worden geoefend voor de viering van 11 november.  We hebben via 
Yvonne Jansen van Help ons helpen al heel veel leuke reacties gehad op de schoenendozen. Deze 
week worden er nog ruim 100 dozen bij haar gebracht.
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Op zondag 11 november kwamen er 
bijna honderd kinderen naar de kerk 
om hun schoenendoos te brengen. Het 
was een prachtig gezicht toen alle 
kinderen blij en trots naar voren 
kwamen om hun doos bij het tabernakel 
te zetten. We hadden wel op heel veel 
kinderen gerekend, maar dit overtrof 
onze verwachtingen. 
Het kinderkoor zong onder leiding van 
Anna en Jorien, ze zongen geweldig,  
ondanks dat er maar 8 kinderen waren. 
Ze zongen zelfs nog een Engels liedje. 
Het was een hele mooie viering met 
teksten die door de kinderen werden 
gelezen en een Sint Maarten die zijn 
mantel deelde met twee bedelaars. Na 

het evangelie deed Maud de inleiding op het stukje die op de beamer werd vertoond, maar  de 
beamer had een storing. 
Diaken Piet Steur heeft daarom eerst zijn verhaal over de bedelaar verteld, die zijn halve mantel 
uitdeelde aan andere arme mensen. Daarna deed de beamer het weer, de kinderen vonden het  
leuk om zichzelf op de film te zien. 
Richard de Vos had een prachtig stukje film gemaakt van afgelopen woensdag. Als slot werd het 
lied geef mij je hand gezongen en ook met alle mensen in de kerk hebben we dit nog een keer 
gezongen. Met de vredeswens mochten de kinderen van de kinderkerk lopen met een groot 
stuk papier waar aan de ene kant allemaal Sint Maarten kinderen op stonden die ze zelf hadden 
geverfd en aan de andere kant stond de tekst “Sint Maarten deelt uit: wij ook”. 

Aan het einde van de viering mochten alle kinderen naar voren komen en kregen een groot 
applaus voor hun werk aan de schoenendozen. 
Daarna mochten ze met hun lampion naar achteren gaan en kregen ze bij de deur een zakje 
pepernoten. Hierop stond de tekst: Sint Maarten deelde uit. Jullie deelden uit met deze prachtige 
schoenendozen Geweldig…bedankt. Daarom delen wij nu ook uit. 
Het was een prachtige viering, iedereen die hier aan heeft meegewerkt, bedankt hiervoor. 
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De volgende kinderkerk is op zondag 9 december om 10.00 uur. Er is dan een 
kindernevendienst tijdens de installatieviering van pastoor Tilma, alle kinderen zijn dan 
van harte welkom. 

Groetjes van Anna, Ans en Gerda

Stichting Pater Jan Molenaar

Weeskinderen in Kameroen.
Al op zijn tiende wist de in Heerhugowaard geboren Jan wat zijn doel in zijn leven was….Missionaris 
worden. Als assistent begon zijn missiewerk in Congo. Door binnenlandse onlusten vluchtte hij in 
1964 naar Kameroen Begin jaren negentig werd hij diep getroffen door de situatie van een Kameroens 
jongensweeshuis in Buea. Het begin van zijn latere levenswerk. Het financieel mogelijk maken 
kansarmarme kinderen een opvoeding en scholing te geven om hun zelfredzaamheid te bevorderen.
Achter in de kerk staat een wereldbol die bestemd is voor het project van Pater Jan Molenaar. 
Mocht u er langs lopen en u heeft nog wat geld bij u. Alle beetjes helpen. Pater Jan is u dankbaar.

Wat is de Engelenbak
In onze regio zijn op dit moment nog twee gevangenissen in gebruik, te weten de Penitentiaire 
Inrichtingen Zuyder Bos en Amerswiel in Heerhugowaard. Aan het Pastorale team binnen deze twee 
Justitiële Inrichtingen zijn zo�n 60 vrijwilligers verbonden onder de noemer �de Engelenbak�. Op 
diverse wijzen leveren deze kerkvrijwilligers  een geweldige ondersteuning aan het Justitiepastoraat 
binnen de muren en vormen zij een onmisbare schakel tussen binnen en buiten. 
Ook uit onze parochie zijn al 22 jaar enkele mensen kerkvrijwilliger.

Deurcollecte voor de Kerstpakket-Actie 2018
Op dit moment staat de voorbereiding van onze Kerst-Pakketten-Actie al weer in de startblokken. 
De Kerstpakket-Actie is een landelijk initiatief van Exodus Nederland, onze landelijke 
vrijwilligersorganisatie, maar wordt regionaal/lokaal uitgevoerd. We maken een bescheiden 
pakket, maar wel met een hoog surprise-gehalte, waarmee de gedetineerde ondersteund wordt 
om de donkere dagen van december door te komen. Het gaat om basale zaken als een lichtje, 
kerstbrood, een kerstkaart, pen en papier en nog wat kleinigheden. De Kerstpakket-Actie van vorig 
jaar was een doorslaand succes. Bij het uitdelen van de pakketjes door onze vrijwilligers op de 
afdelingen, kregen zij vele dankbare reacties.Wij hopen dan ook van harte dat alle kerken hieraan 
(weer) bij zou willen dragen.  Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw gift en ondersteuning!
De deurcollecte voor deze Aktie is in onze parochie op zondag 2 dec. 



10 11

Afscheid van een aantal vrijwilligers
Afgelopen week hebben we afscheid van de vrijwilligers Riet Plak, Atie Limmen en Truus Oudeman.
Riet is vele jaren actief geweest in de parochie van het Heilig Hart de Noord. Zij heeft in de 
liturgiegroep gezeten, maar ook vele jaren het stencilwerk gedaan. Heel hartelijk dank hiervoor!
Atie heeft ook jaren het stencilwerk gedaan en Truus vele boekjes gevouwen.
Het is niet zomaar dat het kerkboekje in de kerk ligt, daar gaan vele uren werk aan vooraf!
Dus dames, hartelijk dank!
Gelukkig zijn er opvolgers gevonden, Frans Dekker en Ans de Wit, succes met jullie werk.

De parochieraad.

Nieuws van de Avondwake groep
Tijdens onze laatste vergadering heeft Marijke Morsink te kennen gegeven dat ze stopt met de 
Avondwake groep en hebben we afscheid van haar genomen. Jarenlang is Marijke voorgegaan 
tijdens Avondwakes en we zullen haar rustige manier van voorgaan, met warme aandacht voor de 
nabestaanden, zeker missen. We willen Marijke enorm bedanken voor haar inzet.

Namens de Avondwakegroep,
Jos Mooij

“De vrouwelijke stem”
Bettine Siertsema preekt in de Westfriese Ekklesia.
De eerstvolgende viering van de Westfriese Ekklesia is op zondag 2 december 2018 om 11.00 
uur in de Protestantse kerk te Wognum. 
Het jaarthema voor het seizoen 2018-2019 van de Westfriese Ekklesia luidt: “INSPIRATIEBRONNEN 
VOOR DE EKKLESIA; van Franciscus tot Buber, van Meister Eckhardt tot Huub Oosterhuis”. 
In de viering van 2 december a.s. zal Bettine Siertsema nader ingaan op de vrouwelijke stem: 
Van Maria tot Hadewijch, de 13e eeuwse dichteres en mystica, Hildegard van Bingen, de eerste 
vertegenwoordigster van Duitse middeleeuwse mystiek en Etty Hillesum, bekend geworden om 
haar dagboek, waarin ze haar persoonlijke, innerlijke ontwikkeling in de Tweede Wereldoorlog 
verwoordde.
Bettine Siertsema studeerde Nederlands en in 2007 promoveerde zij op de studie Uit de diepten. 
Nederlandse egodocumenten over de nazi concentratiekampen. Ze was 20 jaar lid van de redactie 
van Interpretatie, een tijdschrift voor bijbelse theologie, en maakte deel uit van de werkgroep 
Nieuwe Nederlandse liederen, die advies uitbracht over de samenstelling van het nieuwe liedboek 
van de PKN. Zij geeft regelmatig lezingen over haar promotieonderzoek, Holocaustliteratuur in 
bredere zin en Nederlandse poëzie. Voorts gaat ze regelmatig voor in de Ekklesia Amsterdam.
De dienst begint om 11.00 uur en wordt gehouden in de Protestantse Kerk, Raadhuisstraat 15 te 
Wognum. (De vieringen zijn altijd op de eerste zondag van de maand.)
Liturg is Marga de Groen. Het koor van de Westfriese Ekklesia staat onder leiding van Jerry Korsmit 
en wordt begeleid op vleugel door Dick Grasman. Na afloop van de viering is er koffie en thee en 
gelegenheid om met elkaar, de voorganger of bestuursleden in gesprek te gaan. Wij hopen u  op 
2 december te ontmoeten. U bent van harte welkom.
Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl

Zondag 9 december 10 uur
Graag nodigen de parochies van de Vijfhoek u uit om bij de installatieviering aanwezig te zijn van 
pastoor I.W. Tilma. Deze vindt plaats op zondag 9 december om 10:00 u in de Heilig Hartkerk in Heer-
hugowaard De Noord. Tijdens de installatieviering zal pastoor Tilma het ambt van pastoor van onze 
parochies aanvaarden. Onze hulpbisschop, mgr. Hendriks, zal in deze installatieviering voorgaan.
Na afloop van de viering is er gelegenheid tot ontmoeting en kennismaking tijdens een kopje koffie. 
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Hartelijk dank

	  

Iedereen hartelijk dank voor uw bijdrage aan de voedselbank aktie.

Dank, 

Jan van Schagen.

Klein Korenfestival te Heerhugowaard Kruis
Time to Sing uit Heerhugowaard Noord organiseert: 
Klein Korenfestival te Heerhugowaard Kruis

WANNEER: 2 december 2018
Hoe laat:  13.30 uur 

WELKE KOREN: 
Time to Sing uit Heerhugowaard Noord en Starlight uit Sint Pancras

Time to Sing 
Time to Sing uit Heerhugowaard: de leden komen vooral uit Heerhugowaard en Obdam. Time to Sing 
treedt o.a. op voor speciale gelegenheden in verzorgingshuizen, personeelsfeesten, korenfestivals, 
jubilea enz. Ook een optreden in een kerk behoort tot de mogelijkheden. Het koor bestaat uit 52 
enthousiaste vrouwen en mannen en is opgericht in 2001. Het koor wordt muzikaal ondersteund door 
twee accordeonisten en staat onder leiding van dirigente Irma van Zelm. Het koor heeft een veelzijdig 
repertoire. Naast Nederlandstalige liederen zingen zij ook in het Westfries, Engels, Duits en Russisch. 
Time to Sing staat garant voor een sfeervol optreden waarbij de liedjes veelal herkenbaar zijn.

Starlight
Starlight ging in januari 1990 in Sint Pancras van start met acht dames die graag wilden zingen. Al 
snel groeide de groep, alleen uit dames bestaat, uit tot een professioneel popkoor. Het repertoire 
veranderde met de tijd mee, maar bleef uitgebreid zodat zij konden inspelen op  het publiek 
waarvoor werd gezongen. 

Sinds september 2017 zingt het koor onder leiding van Anna Ursem, die net als de vorige twee 
dirigentes haar eigen draai geeft aan het repertoire. Door de jaren heen telt Starlight ruim duizend 
repetities, 10 avondvullende shows en ongeveer 200 optredens maar vooral heel veel plezier.

Anna en Irma
Dirigenten Irma van Zelm en Anna Ursem zijn moeder en dochter en vormen samen sinds 2015 
een geweldig muzikaal duo van hoog niveau. Zij brengen het publiek een succesvol avondvullend 
programma met mooie luisterliedjes en grappige dialogen. Met afwisseling van gevoelige liedjes 
tot en met heel vrolijke nummers.

En omdat Time to Sing en Starlight toevallig op 2 december optreden zullen Anna en Irma deze 
middag ook een paar liedjes ten gehore brengen.

Programma

13.30 - 13.50 uur: Starlight        PAUZE 15.00 – 15.20 uur Starlight
13.55 – 14.15 uur: Time to Sing   15.25 – 15.45 uur Time to Sing
14.20 – 14.35 uur Anna en Irma    15.50 – 16.05 uur Anna en Irma
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LOCATIE: Kerk in HHW Kruis 
Tijdens de pauze achter in de kerk koffie thee met koek, gratis
Na afloop nazit in de Deel.

1. Bakkums Boetje Middenweg 452  
De fair is een leuke gelegenheid om te kijken wat Bakkums Boetje allemaal te bieden heeft. 
Daarnaast tonen en verkopen diverse standhouders hun producten. 
Er zijn veel producten te proeven, die bij ons in het Boetje verkrijgbaar zijn. Op zaterdag 
bakt de visboer kibbeling en zondag draait de kip aan het spit. U kunt in het “koolcafe” 
iets drinken en ook draait er een film over de diverse werkzaamheden op ons bedrijf.   
 
2. Appeltje-Eitje Middenweg 474  
Emaille, Zink, Glas-en Aardewerk, vintage meubeltjes en nog veel meer CURIOSA en 
BROCANTE! Tijdens de FAIR natuurlijk 10% korting en voor iedere klant een leuke attentie.  
Dus kom weer gezellig snuffelen bij Appeltje-Eitje!  
 
3. Allemoois Middenweg 515 Kom je koffie drinken bij de warme kachel tussen kerst en brocante 
in de gezellige sfeer van Allemoois !
 
4. Diny Druyven Dorsvlegel 7  
Dit jaar bij Dien zeker in de keuken ook dit jaar veel te zien. Gezellig :-)  
 
5. MKFD Middenweg 526b  
Opzoek naar leuke (kraam)cadeaus kom dan gerust een kijkje nemen bij ons. Gepersonaliseerde 
houten blokken gebrand of bestickerd rompertjes met naam voorzien worden voor je gemaakt terwijl 
je wacht. Onze verlichte blokken betonnen spullen ,letters en vazen en nog veel meer! Tot ziens bij MKFD 
 
6. Zorgboerderij Noorderend, Middenweg 534a  
We zijn al lekker bedrijvig met de voorbereidingen!  
Proef de wintersfeer en kom gezellig tussen de zelfgemaakte (en niet zelfgemaakte) spullen neuzen.  
Ook kunt u lekker bijkletsen onder het genot van toepasselijke drankjes en hapjes... kortom; genieten 
op de zorgboerderij! Graag tot dan!! Groetjes, Angela, Gerard, Margreth, Kim, Patrick en Sylvia.
 
7. De Zussies, Middenweg 538  
Ook dit jaar zijn de Zussies weer van de partij. We hebben ons best weer gedaan.  
Leuke hebbedingen voor de donkere dagen. Nieuw en zelfgemaakt. Kom gezellig langs.  
 
8. Café Bleeker, Middenweg 550  
Kom de heerlijke kampioenssnert van Mart dit jaar wederom proeven!  Op zondag 25 
november is er bij Café Bleeker live muziek van MOMENT! Moment bestaat uit Erwin 
Marinus, Linda Wolkers, Leslie Ursem en Suzanne Mazereeuw. Vier vrienden met een 
gezamenlijke passie: muziek. Samen zingen zij meerstemmige easy listening nummers en 
brengen u alvast in de kerststemming. Dit alles live begeleid door gitaar en orkestband.  
 
9. Deco Groen, Middenweg 552  
Veel gezelligheid en wintersfeer op één adres!
Deco Groen – Met leuke decoratie voor in en rond uw huis. Met een leuke loterij vol prijzen 
waaronder een fiets!
Lynn – Met leuke vogelvoer creaties voor de koude winterdagen.
Susanne Duijn, Plantenkraam de Noord – Met mooie kerstbomen en kerstdeco, groen & stukken.
Femmy Veenstra – Voor stichting Veenhuizer hoeven met overheerlijke jam en meer.
Jan Veenstra – Met zijn muziek uit de oude doos.
Kirsten – Met tanning en beauty studio Heerhugowaard. Voor wellnessmasagge, gezichts- en 
lichaamsbehandelingen.
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Romy en Marieke – Zogaaf personaliseerde producten.
Lydia Groen – Met haar vintage spullen.
Josselien – Met linosaurus baby artikelen.
Pa en moe van Scheltinga – Met handgemaakte cadeautjes van hout en glas.
 
10. Heilige Hart Kerk, Middenweg 541
Onze kerk zet graag de deuren open tijdens de Winterfair! In ons prachtige kerkgebouw kunt u 
een bijzonder mooie expositie bewonderen van HAK79. Enkele HAK79 leden zijn ook aanwezig 
en diverse schilderijen zijn te koop.   Tevens is de jongerengroep Sanctus Virgilius aanwezig ter 
promotie van het eigen gebrouwen unieke Virgilius bier, een nieuw Virgilius Winter bockbier. 
Tevens is het blond bier te verkrijgen tijdens de Winterfair. 
Zaterdag vanaf 10u maar zondag starten we echter pas rond 11 u, na de viering…..
 
11. Kringloop de Noord, Harlingerstraat 10  
kringloop de noord doet natuurlijk weer mee met de winterfair. 
We hebben 2 hallen vol met prachtige spullen Natuurlijk staat er voor iedereen weer een lekker 
 kop koffie en iets lekkers klaar . U bent van harte welkom.  
 
12. VanSchagenKids, Harlingerstraat 12  
Ook dit jaar weer heel veel gezelligheid
- Wij van het Ambachtsatelier (familie van Ham) maken o.a cadeauartikelen van restmaterialen, 

upcycling.We staan met kerstdecoraties, kaarthouders, plantenzakken en nog veel meer.
- Onder de naam Bri-riginal zit Brigitte bij mij kunt u terecht voor leuke kadootjes die ik ofwel 

gehaakt of genaaid heb.
 Ans Groen heeft allemaal zelfgemaakt dingen van voornamelijk textiel zoals sjaal, tasje etc ook 

voor leuke kadootjes voor de feestdagen kunt u bij Ans tercht.
- Joke Verduin heeft prachtige opgespoten vogeltaarten, leuke decoraties huisjes en dorpjes van 

gerecycled hout .
- Toff kids fashion voor betaalbare kinderkleding .
- G&T fashion voor kleding voor de dames en accesiores.
- Britt Jaket  heeft mooie sierraden, super voor de feestdagen.
 Tamara bloemenboetiek heeft gezellige kadootjes voor de feestdagen, mooi groenstukken  en 

bloemen .
- Sandra Oudeman heeft eigengemaakte fotokaarten en aanverwante artikelen.
- Vanschagenkids heeft haar winkeltje op locatie met zoals u van mij gewend bent met o.a 

gepersonaliseerd artikelen voor de sint, handbal kraamkadootjes, shirt, haaraccesiores en 
tapasplanken

- Tevens verkopen wij ook voor een klein bedrag de oude schooltafeltje en stoeltjes van de Sint 
josephschool  de opbrengst gaat naar de jeugd van de Heerhugowaard Noord.

 Dit jaar verloten wij  onder de aanwezige een super gaaf cadeau pakket .
- Ook staan de kids er met koffie thee broodjes en een kraam met tweedehands speelgoed.
 Wij gaan er met zijn allen weer een gezellig weekend van maken. We zien u op harlingerstraat 12 

13. Jaqueline van Kranenburg, Middenweg 574  
Wij hebben allerlei decoraties, vogeltaarten en andere dingen voor de vogels, lekkernijen en 
nog veel meer  
 
14. 8 erom, Groote Geldenbosch 48  
Bij 8 erom wederom weer veel gezelligheid: Ambiance met winterdecoraties, Simone met exclusieve 
fotokaarten, Monique’s Haakwerk, Het Koekenbakkertje met lekkers, Jewelz and More met baby, 
kids en dames bijoux, Vilt Customs met borduurdeco en Chantal met eigengemaakte Granola, Senza 
met mooie en heerlijke kadootjes voor de decembermaand, jongeren van Sanctus Virgilius met 
het nieuwe Bockbier, Wijngaard Noordland met zeer gewaardeerde wijnen. U kunt weer meedoen 
met de verloting van een waardevol kadopakket van 8-erom en de koffie/chocomel staat klaar! 
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15. Erna de Haan, Middenweg 565  
Ook dit jaar weer leuke en betaalbare kraamcadeaus gemaakt met pamper luiers ( o.a. luieruil, 
luierkrans en zoveel meer). 
Ook leuke babyzeep cadeautjes en geboortebedankjes. 
Ook zullen er een aantal unieke landschaps-aquarellen te koop zijn.  
 
16. Irma Entius, Middenweg 569  
Aan de Middenweg 569, Charmilla Boutique (Hieke), toonaangevend in kleding van maat 36 tot 
58. Ook het adres voor workshops (heb voorbeelden mee). Sandra met haar zelf gemaakte kaarten. 
Elles heeft ook dit jaar weer leuke en orginele kadootjes gehaakt, van vilt en hout.
En Zoete Koekjes (Nicole) staat met heerlijke lekkernijen van ’t seizoen.
“Wij hebben ook nog wat leukigs verzonnen, zelf gemaakt!!”
 
17. Ted & Det, Laanderweg 21  
Ook dit jaar staat de loods weer vol met Kerstdecoraties. 
Tot ziens bij TedenDet Laanderweg 21 Heerhugowaard Noord.

Copyright © 2018 JK Webdesign Alkmaar
Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact 
Op 16 november is een grote groep van 15 mensen naar De Boet 
gegaan. Het uitje stond open voor iedereen. 
En het was heel leuk dat zich wat extra mensen meldden. 
Het was een heel gezellig uitje. 

De data voor de komende tijd:

29 november 2018 17.30 uur maaltijd in het dorpshuis
14 december 2018 10.00 uur koffie-ochtend op de pastorie
26 december 2018 11.00 uur Kerstbrunch op de pastorie

U bent van harte welkom!

Wilt u, wanneer u niet kunt komen met de maaltijd, 
dit twee dagen van tevoren telefonisch doorgeven aan Tini 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) 
Tini van Stralen  (0226-422701)
Riet Beers  (5714705) 
Ria Boekel         (5719919)
Toos Mooij        (5710193) 
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KBO Heerhugowaard Noord
           

Voorz. en P.R Truus van den Berg- de Boer  Rozenhoutstraat 6  tel: 5719852
Secretaris:    Toos Mooij-Wijnker              Middenweg  525    tel: 5710193     
Penningm:    Cor Neeft                               Dorsvlegel 9         tel: 5713628     
SOH e.a.        Annie Groenland -Groot       Middenweg 465D  tel: 5717551  
Activiteiten   Nel Zuurbier-v.Langen Donkereweg 7a      tel: 5716087                                                            
Activiteiten   Trudy Ursem- Houtman      Middenweg 467     tel: 5719168 
Lid Jaap van Schagen               Middenweg 606b  tel:5717369 
 
Wat is geweest: 13 nov. Anna en Irma
Het was voor ons best wel spannend om in te schatten op hoeveel leden + belangstellenden wij 
konden rekenen.  Wij hoopten op veel mensen en dat is ook uitgekomen.
En wat hebben we met z’n allen genoten van het optreden van Anna en Irma. 
Mooie luister liedjes en gezellige oude bekende volgden elkaar  in rap tempo op waarbij zij zichzelf 
begeleiden door diverse instrumenten. 
Na afloop was er gelegenheid om nog even na te zitten en daar gaven veel mensen gehoor aan.
Al met al een heel gezellige avond….

Wat komt…
En nu op naar Kerstmis.
Voor onze KBO Kerstmiddag op 18 dec. om 14.00 uur kunt u zich nu opgegeven.
De kosten zijn € 20,- p.p.  U kunt dit overmaken naar onze bankrek: NL03RABO0326856536 t.n.v. 
KBO Heerhugowaard -de Noord  met vermelding van  “kerstmiddag”
I.v.m. leden met dezelfde achternaam graag uw adres vermelden. En let wel:uw betaling is het 
bewijs van opgave en dat kan tot 11 dec. 
Mocht u problemen hebben met vervoer kunt u dat doorgeven aan Nel Zuurbier.

Programma 2019
Het programma voor volgend jaar is in de maak (bijna klaar) maar ik maak u er alvast op attent dat 
wij op 7 jan. 2019 onze Nieuwjaarsreceptie houden

Met vriendelijke groet: 
Truus van den Berg.

Aan tafel met…..  Truus van den Berg
Kerstengeltjes maken.

De feestdagen komen eraan dus gaan we kerstengeltjes maken 
van oude boeken. Toegang is gratis, wij hebben de materialen 
en een lekker kopje thee. We hopen dat u gezellig met ons mee 
komt knutselen.

op  woensdag 12 december
van 14.30 tot 15.30
in Bibliotheek de Noord
Torenburgstraat 2  Heerhugowaard
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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

Kerststol van 4,50 voor € 3,99
Speculaastaartje voor € 5,95

Amandelstaaf van 4,95 voor € 3,95

Reclame voor zaterdag 24 november

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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Pietenparty wederom in het Sportcentrum!
De brommerbeurs van afgelopen weekend werd weer goed 
bezocht. We kunnen weer terug kijken op een geslaagde dag 
waarbij het erg druk was op de beursvloer en veel positieve 
geluiden van de bezoekers.
Maar ook in het Sportcentrum is het nu niet de tijd om stil te gaan zitten. Op zaterdag 1 december 
zal er weer een heuse Pietenparty worden georganiseerd. De pietenparty zal starten met de 
jongste groep 3-4 jaar van 10:00 tot 10:45 uur. De 5-6 jarige van 10:45 tot 11:30 uur en voor 7-8 jaar 
van 11:45 tot 12:30 uur. Kijk op de website van www.5six78dance.nl waar je je direct kan opgeven, 
maar uiterlijk voor 29 november. Deelname is voor iedereen mogelijk voor € 5,-- per deelnemer. 
Hiervoor krijg je dan ook nog een cadeautje en strooigoed. 
Ook het Champagne tennistoernooi staat weer op de kalender van 27 tot en met 30 december. 
De gewijzigde opzet van vorig jaar willen we ook dit jaar weer toepassen, daar dit als zeer 
positief werd ervaren. Dit betekent dat je op 1 speelmiddag/avond meerdere partijen speelt en 
dat daarna de winnaar bekend is. Er is geen finaleavond. We hopen door deze opzet dat er meer 
aanmeldingen komen om zo het toernooi  aantrekkelijker te maken. Er kan worden ingeschreven 
voor Heren/Dames en/of Gemengd dubbel. Tevens wordt verzocht om aan te geven welke dag 
je niet kunt spelen. Aanmelden kan via www.toernooi.nl of via sportcentrumnoorderend@gmail.
com (inschrijvingsformulier wordt op verzoek toegestuurd). Een inschrijfformulier is tevens 
verkrijgbaar in de kantine van Sportcentrum Noorderend. Inschrijving sluit op 17 december 2018.
Bij de biljarttrainingen van Ben Gootjes is nog ruimte voor degene die zich willen verbeteren in het 
spel. Voorlopig wordt er alleen op de dinsdagmorgen geoefend. Mocht je interesse hebben kom 
dan eens kijken. Aanvang 9:30 uur.

Carla en Henk
06 21 11 62 93 

072 5823254  
sportcentrumnoorderend@gmail.com

www.sportcentrumnoorderend.nl

Puinhoop United Tafeltennis
De Noordender Duo Competitie nadert haar apotheose. Binnen een paar 
weken zal bekend worden wie zich de kampioen mag noemen van de Noord 
en omstreken. Het wordt een razend spannende finish met eigenlijk nog 
twee kanshebbers. Favoriet nummer 1 is het sterke team van Wout van den 
Berg en Dirk Sijm. Ze hebben drie punten voorsprong op  het team van de 
onnavolgbare Rob Bosch en Johan Zutt. Maar als de voormalige sterspeler 
van het eerste bondscompetitieteam, Peter Cramer, zijn plicht doet en zijn 
compagnon, Jan Droog, die steeds sterker begint te spelen, opnieuw een hoogtepuntje bereikt, 
kan de favoriet het nog moeilijk krijgen. 
De opgave voor de nieuwe competitie staat open. Wilt u een kans wagen in de voorjaarscompetitie, 
dan kunt u zich opgeven bij telno 072-5718940. U kunt inschrijven met een compleet duo, maar 
ook individueel is mogelijk. Dan wordt u ingedeeld met iemand anders. De competitie start in 
de tweede helft van januari 2019 en zal lopen t/m april. Het betreft een zevental wedstrijden. Ze 
worden gespeeld op de donderdagavond in het dorpshuis van de Noord. De match begint om half 
acht en duurt tot ongeveer half tien.
See you in de tafeltennisarena. 

Puinhoop United
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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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NIEUWS VAN HUGO GIRLS 
NIEUWS VAN HET BESTUUR
Ook al handballen we al een paar weken in de sporthal, we zijn nog 
bezig met onze nieuwe accommodaties in het dorpshuis. Er wordt nog 
steeds samen met Hugo Boys gewerkt aan een goede samenwerking. 
Vanaf 25 november worden de kleedkamers 7, 8, 9 en 10 door de 
voetbal gebruikt tot aan het weekend dat de handbal weer gebruik 
gaat maken van de kleedkamers. De kleedkamers 3, 4, 5 en 6 van de 
voetbal worden niet gebruikt. Op deze manier laten we zien wat voor 
een mooie kleedkamers we hebben. Het sleutelplan wordt ook nog 
aan gewerkt. De sleutelbos bij Marjon Berkhout en Nel Borst zijn nu 
voorzien van sleutels voor de kantine.

Wij feliciteren onze keeperstrainer Joderick. Hij is vorige week vader geworden!

Er is weer een folder verspreid voor de decembermaand van SMP. We hebben mooie nieuwe 
trainingspakken en jasjes. Voor info kijk op de site www.smpsportcare.nl of ga langs in de 
showroom aan de Zeppelinstraat om te passen voor de juiste maat.

Vanuit het NHV komt de vraag of wij belangstelling hebben voor beach handbal? Zijn er meiden 
of teams die mee willen doen met een toernooi of een clinic willen volgen?

Hugo Girls werkt al jaren samen met 2 hoofdsponsors, maar daar gaat verandering in komen.
Loonbedrijf Danenberg heeft te kennen gegeven dat ze na ontelbaar veel jaren dit stokje wel 
eens willen overdragen aan andere gegadigden. Autoservice Bakker is bereid gevonden om dit op 
zich te nemen. Jos en Ria, we willen jullie enorm bedanken voor de vele jaren dat jullie Hugo Girls 
hebben gesteund. En Theo en Reinanda, welkom als hoofdsponsor!!!

 Hugo Girls kopij voor het Contact moet 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
Lisa Appel  23-nov
Nel Borst   24-nov
Jan Stoop  25-nov
Angèle Ligthart  28-nov
Tess Hof   30-nov
Kirstin Plak  30-nov
Suzanne Hooiveld  3-dec
Eva Oudhuis  4-dec
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Wedstrijdverslag Hugo Girls DS1 – C.S.V. DS1
Op zondag 11 november speelde wij tegen C.S.V. Het beloofde een spannende wedstrijd te wor-
den. Vanaf het eerste moment gingen we gelijk op en was het een mooie wedstrijd om naar te kij-
ken. Wij hadden mooie wissels en goed gerichte ballen. Daarentegen had C.S.V. veel afstand scho-
ten waarbij ze over de dekking sprongen waardoor het blokken erg moeilijk werd. Desondanks 
wisten wij sommige schoten erg mooi te blokken. Na een slopende eerste helft was de ruststand 
8-6  in het voordeel van ons. De tweede helft zijn we er weer met volle bak tegenaan gegaan, maar 
de ballen aan onze kant wilden er maar niet in vallen. De tegenpartij kon terugkomen en uitein-
delijk stonden zij voor. Ondanks dat we keihard hebben gevochten en alles hebben gegeven is 
het ons niet gelukt om nog terug te komen, uiteindelijk is C.S.V. uitgelopen tot zes punten in het 
voordeel van hen. De eindstand werd daarmee 11-17.

Wedstrijdverslag Hugo Girls DS1 – J.H.C. DS2
Zaterdag 17 november speelde Hugo Girls tegen de dames van J.H.C. dat op dat moment laatste 
staat in de competitie. Om 19.50 floot de scheidsrechter de wedstrijd in. Hugo Girls begon niet goed 
aan de eerste helft, echter door het veranderen van de tactiek werden de teams gelijkwaardig aan 
elkaar. Het bleef lang spannend. De doelpunten werden zo om en om gescoord en het ging lang 
gelijk op. Aan het einde van de eerste helft werd het rommelig handbal met veel balverlies aan beide 
kanten. De ruststand was 9-12 in het voordeel van Hugo Girls, dit gaf een goed gevoel in de rust.
De tweede helft speelde de dames uit de Noord wat rustiger en kregen hierdoor wat meer controle 
op de wedstrijd. J.H.C. probeerde nog wat terug te komen, echter vonden zij niet de aansluiting. 
Eindstand werd 17-20. Hugo Girls kon met de punten op zak weer terug naar de Noord. 

Zondag 25 november speelt Hugo Girls tegen SSV/Sporting S om 13.15 in het Noorderend. Tot dan!

Uitslagen 5 t/m 18 november     
     
Dames 1 Hugo Girls DS1 CSV DS1 11 - 17
 JHC DS2 Hugo Girls DS1 17 - 20
Dames 2 Hugo Girls DS2 Meteoor DS2 23 - 8
Dames 3 SSV/Sporting S DS2 Hugo Girls DS3 11 - 30
Dames 4 Lacom ‘91 DS4 Hugo Girls DS4 20 - 15
 Vrone DS2 Hugo Girls DS4 18 - 35
A1 Graftdijk DA1 Hugo Girls DA1 20 - 14
B1 H.C.V.’90 DB1# Hugo Girls DB1 21 - 13
C1 Hugo Girls DC1 VVW DC2 9 - 9
 Excelsior ‘53 DC1 Hugo Girls DC1 18 - 11
C2 Hugo Girls DC2 SSV/Sporting S DC1# 17 - 5
D1 Hugo Girls D1 Lacom ‘91 D1 13 - 16
 J.H.C. D2# Hugo Girls D1 12 - 12
E1 DSO E1 Hugo Girls E1 10 - 11
E2 Hugo Girls E2 Geel Zwart E2 3 - 17
 JHC E2 Hugo Girls E2 4 - 6
F1 Vrone F1 Hugo Girls F1 12 - 6
F2 Hugo Girls F2 Kleine Sluis F1 9 - 3
 JHC F1 Hugo Girls F2 1 - 8
Dmw 1 Hugo Girls DMW1 Hollandia T DMW1 16 - 20
 Geel Zwart DMW1 Hugo Girls DMW1 20 - 8
Dmw 2 Victoria O DMW2 Hugo Girls DMW2 15 - 9
 Hugo Girls DMW2 Dynamo DMW2 9 - 25



20 21

ZAALDIENST
Hierbij de indeling van de zaaldiensten in de sporthal
Als je niet kunt, ruil je zelf met een ander. Graag de wijziging doorgeven aan Annet kroon 
marcoannet@gmail.com, of telefonisch  072-5711428, of via de app 06 53105907
Voor sommige is het wel snel dat ze moeten, de kantine diensten in de kantine zijn ook net achter 
de rug.

24 nov 12.45 uur tot 13.45 uur Ouders e2
24 nov 13.45 uur tot 14.45 uur Ouders d1
25 nov 10.45 uur tot 13.15 uur Demi plak en  Carola Wijnker
25 nov 13.15 uur tot 14.30 uur Maud Berkhout en Carina Borst
1 dec 13.30 uur tot 14.30 uur Ouders e1
1 dec 17.45 uur tot 19.00 uur Mandy Smit
2 dec 9.45 uur tot 10.45 uur  Ouders c1
2 dec 10.45 uur tot 13.00 uur Nikki Borst en Noor Blankendaal
2 dec 13.00 uur tot 15.30 uur  Inge Drost en Lisa Appel
8 dec 12.30 uur tot 13.40 uur Ouders e2
8 dec 13.40 uur tot 14.45 uur Ouders  d1
9 dec 10.45 uur tot 13.15 uur Sanne Smit en Joy Vonk
15 dec 9.00 uur tot 10.00 uur Ouders e1
15 dec 18.00 uur tot 18.45 uur Ouders e1
16 dec 10.30 uur tot 13.00 uur Yara de Vries en Kirstin Ligthart
16 dec 13.00 uur tot 15.15 uur  Nicole Stoop en  Susanne Hooiveld
23 dec 9.45 uur tot 11.00 uur Ouders c2
23 dec 11.30 uur tot 14.00 uur Laura de Wit en Mandy Plak
23 dec 14.00 uur tot 15.15 uur Romy Hoebe en Roos van Woerkom

PROGRAMMA ZATERDAG 24 NOVEMBER T/M VRIJDAG 30 NOVEMBER (ZAAL)   
          AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV. VERTREK RES.SH.
DAMES 1 25-nov HG DS1-SSV/Sporting S DS1 Noorderend 13:15 12:45 ------
DAMES 2 25-nov VVW DS4-HG DS2 Dars, de 11:30 10:30 ------
DAMES 3 24-nov Zwaluwen K DS1-HG DS3 Niedorphal 19:00 18:15 ------
DAMES 4 25-nov HG DS4-Tonegido DS2 Noorderend 12:00 11:30 ------
A1 25-nov Westsite DA1-HG DA1 Calandhal 11:10 10:10 ------
B1 25-nov Hollandia T DB1-HG DB1 Harenkarspelhal 11:00 10:00 ------
C1 25-nov HG DC1-Spartanen DC1 Noorderend 11:00 10:30 ------
C2 25-nov Graftdijk DC1-HG DC2 Oosterven, de 13:30 12:30 RES.SH.
D1 24-nov HG D1-S.C. Dynamo D2 Noorderend 13:45 13:15 ------
E1 25-nov Z.A.P. E1#-HG E1 Zwaluwenvlucht, de 9:00 8:00 RES.SH.
E2 24-nov HG E2-D.S.O. E2 Noorderend 12:45 12:15 ------
F1 25-nov C.S.V. Handbal F1-HG F1 Bloemen, de 9:45 8:45 ------
F2 25-nov HG F2-Schagen F1# Noorderend 10:00 9:30 ------
RECR. 1 26-nov D.S.O. DMW1-HG DMW1 Sport aan Zee 2 19:30 18:30 ------
RECR. 2 27-nov HG DMW2-VVW DMW4 Noorderend 21:00 20:30 ------
      
Wedstrijdwijziging:     
 
HG D1 tijdswijziging 13:45-13:15 uur (was 14:45-14:15 uur)     
 
HG E1 tijds, plaats en tegenstander wijziging       
 
HG F2 tijdswijziging 25 nov 10:00-9:30 uur (was 24 nov 12:00-11:30 uur)
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PROGRAMMA ZATERDAG 01 DECEMBER T/M VRIJDAG 07 DECEMBER (ZAAL)   
         AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV. VERTREK RES.SH.
DAMES 1 2-dec Vrone DS1-HG DS1 Oostwal, de 14:30 13:30 ------
DAMES 2 2-dec HG DS2-Spartanen DS4 Noorderend 14:15 13:45 ------
DAMES 3 1-dec HG DS3-KSV DS3 Noorderend 19:00 18:30 ------
DAMES 4 2-dec HG DS4-SEW DS5 Noorderend 13:00 12:30 ------
A1 2-dec HG DA1-Vrone DA2 Noorderend 11:45 11:15 ------
B1 2-dec HG DB1-Victoria O DB1# Noorderend 10:45 10:15 ------
C1 2-dec HG DC1-de Valken DC2 Noorderend 10:00 9:30 ------
C2 1-dec HG DC2-Zwaluwen’30 DC1 Noorderend 18:00 17:30 ------
D1 2-dec Schagen D2-HG D1 Spartahal 9:00 8:00 ------
E1 1-dec HG E1-Tornado E2 Noorderend 13:30 13:00 ------
E2 2-dec Jupiter ‘76 E1-HG E2 De Trije 10:30 9:15 ------
F1 1-dec HG F1-DSS F2 Noorderend 12:45 12:15 ------
F2 2-dec DSS F3-HG F2 Waterakkers, de 10:15 9:15 ------
RECR. 1   VRIJ        
RECR. 2   VRIJ        
      
Wedstrijdwijziging:     

HG C1 tijdswijziging 10:00-9:30 uur (was 15:30-15:00 uur)     
 
HG E1 tijds, plaats en tegenstander wijziging (was 2 dec De Blinkert E1-HG E1)    
  
HG F1 tijdswijziging, 1 dec om 12:45-12:15 uur (was 2 dec om 10:00-9:30 uur)    
  
      
PROGRAMMA ZATERDAG 08 DECEMBER T/M VRIJDAG 14 DECEMBER (ZAAL)   
          AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV. VERTREK RES.SH.
DAMES 1   VRIJ        
DAMES 2 9-dec Zuiderm/Spart DS3-HG DS2 Koggenhal 13:05 12:05 ------
DAMES 3   VRIJ        
DAMES 4 9-dec HG DS4-Geel Zwart DS3 Noorderend 12:00 11:30 ------
A1 9-dec Westfriezen DA3-HG DA1 Zwaag 9:30 8:30 ------
B1 9-dec HG DB1-VVW DB2 Noorderend 11:00 10:30 ------
C1 8-dec Westfriezen DC1-HG DC1 Zwaag 15:20 14:20 ------
C2 9-dec St. George DC1-HG DC2 Koggenhal 10:45 9:45 ------
D1 8-dec HG D1-D.S.O. D2 Noorderend 13:40 13:10 ------
E1 8-dec SEW E3-HG E1 Dres, de 12:45 11:45 RES.SH.
E2 8-dec HG E2-H.V.S. E1 Noorderend 12:45 12:15 ------
F1 9-dec Berdos F1-HG F1 Europahal, de 10:15 9:15 ------
F2   VRIJ        
RECR. 1 11-dec HG DMW1-DWOW DMW2 Noorderend 21:00 20:30 ------
RECR. 2 10-dec Hauwert DMW2-HG DMW2 Dres, de 19:00 18:00 ------
      
Wedstrijdwijziging:     
 
HG D1 tijdswijziging 13:40-13:10 uur (was 14:45-14:15 uur)     
 
HG E1 tijds, plaats en tegenstander wijziging       
 
HG F2 VRIJ (was 8 dec HG F2-KSV F2)
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WIE FLUIT WANNEER?
TEAM DATUM WEDSTRIJD AANVANG SCHEIDSRECHTER
HG E2 24-nov HG E2-D.S.O. E2 12:45 Fenny Borst
HG D1 24-nov HG D1-S.C. Dynamo D2 13:45 Jochem Blankedaal
HG F2 25-nov HG F2-Schagen F1# 10:00 Kirstin Plak
HG DC1 25-nov HG DC1-Spartanen DC1 11:00 Nel Smit
HG DS4 25-nov HG DS4-Tonegido DS2 12:00 René Buter
HG DS1 25-nov HG DS1-SSV/Sporting S DS1 13:15 Bond (Dhr. K. Huijbers)
HG DMW2 27-nov HG DMW2-VVW DMW4 21:00 Recreanten 1
HG F1 1-dec HG F1-DSS F2 12:45 Fenny Borst
HG E1 1-dec HG E1-Tornado E2 13:30 Fenny Borst
HG DC2 1-dec HG DC2-Zwaluwen’30 DC1 18:00 Jochem / Nadine Hoppen
HG DS3 1-dec HG DS3-KSV DS3 19:00 Joyce Heij
HG DC1 2-dec HG DC1-de Valken DC2 10:00 Pien van der Berg / Evi Blankedaal
HG DB1 2-dec HG DB1-Victoria O DB1# 10:45 Dames 3
HG DA1 2-dec HG DA1-Vrone DA2 11:45 Nel Borst
HG DS4 2-dec HG DS4-SEW DS5 13:00 ?
HG DS2 2-dec HG DS2-Spartanen DS4 14:15 ?

KANTINEDIENSTEN

Zaterdag 24 nov.
 *Gerard Klercq

Zondag 25 nov.  9.30 uur tot 13.00 uur 12.30  tot 15.30 uur 15.00 tot 19.00  uur
 *Cindy en carola dekker, Carin dekker,Thijs Snel,  Manus van der  Vliet
 boy groen. Joeri Tuijnman, jur stam.    (A)Ineke   Hoogland,  
   Alexander groen 
   en Tim Harte
Zaterdag 1 dec. 9.30 uur tot 13.00 uur
 *Jose Wolkers

Zondag 2 dec. 9.30 uur tot 13.00 uur 12.30 uur tot 15.30 uur 15.00 uur tot 19.00 uur
 *liesbeth en Jeanet Maarten de moes  Joke vader(A) en Jorn Zut
  en alex kroon 
Zaterdag 8 dec. 9.30 uur tot 13.00 uur
 Hans Borst

Zondag 9 dec. 9.30 uur tot 13.00 uur 12.30 uur tot 15.30 uur 15.00 uur tot 19.00 uur
 *verine en Miranda  Marion en Jacobi, Ron en Chris(A), 
 en jesper Beers Rik Bergen en  Kylian groot en
  Milan Oud.  Jakub brambor  
  

GLAS IN DE GLASBAK
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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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Hugo Boys seizoen 2017-2018
Hugo Boys gaat gebruik maken van de nieuwe kleedkamers in het 
dorpshuis.

Het bestuur van Hugo Girls en bestuur van Hugo Boys hebben over-
leg gehad tav het in gebruik nemen van de nieuwe kleedkamers.
Hugo Boys wil graag tijdelijk gebruik maken van de kleedkamers tij-
dens de zaalcompetitie van Hugo Girls.
Dat betekent dat kleedkamers 1, 2, 7, 8, 9, en 10 beschikbaar zijn voor 
Hugo Boys. Dit betekent een verandering voor de terreindiensten, 
voor de schoonmaakdiensten en voor de teams van Hugo Boys.
In het weekend van 24-25 november gaat de verandering in.
We hopen van harte op een ieders medewerking!

Hans Rendering

Hugo Boys Senioren

Wedstrijdprogramma 25 november 2018      
Terreindienst: Perry Entius, Joost Wolkers     
89436 Hugo Boys 1  SEW 1  14:00  Th. G. Verbij
93346 Hugo Boys 2  SEW 2  10:45  J. Schotvanger 
95769 Hugo Boys 3  FC Uitgeest 5  10:45 10:00 Gerard Vinke 
105162 Dirkshorn 3  Hugo Boys 5  11:00 10:00 
106109 VIOS-W JO19-3 Hugo Boys JO19-1 10:00 9:00 
 
Wedstrijdprogramma 2 december 2018     
Terreindienst:  Vincent Plak     
102198 VIOS W 1  Hugo Boys 1  14:00  
0 Hugo Boys 2  vrij    
89546 Koedijk 6  Hugo Boys 3  13:00 12:00 
99926 Hugo Boys 5  FC Den Helder 3  10:45 9:30 Kees Molenaar
92883 Hugo Boys JO19-1 Nw Niedorp JO 19-2  14:00 13:00 Jan Kruijer 
 
Wedstrijdprogramma 9 december 2018     
Terreindienst: John Kunst, Gerrit Veldman     
100464 Hugo Boys 1  Texel 94  1 14:00  
101447 Hugo Boys 2  Westfriezen 3  10:45  
104096 Hugo Boys 3  Egmondia 3  10:45 10:00 Jan de Wit 
107896 Hollandia T 4  Hugo Boys 5 10:00 9:00 
91774 Alw Forward JO19-1 Hugo Boys JO19 1 14:30 13:15 
       
Siem Hand tel. 072-5740761       

       

Pupil van de week
Pupil van de week voor de volgende wedstrijd:

25 November

Hugo Boys 1 – SEW 1 

Ross Berkhout

( 12:45  aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen)
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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
E-mail: mail@rhbeers.nl
Internet: www.rhbeers.nl

STAMMIS VERHUUR
Middenweg 571

1704 BH Heerhugowaard
Tel.: 072-5669944

www.stammisverhuur.nl
info@stammisverhuur.nl

   GEREEDSCHAP
BOUWMACHINES

VERKOOP
VERHUUR

STAMMIS
VERKOOP
VERHUUR

BOUWMACHINES
GEREEDSCHAP

STAMMIS VERHUUR
Middenweg 571

1704 BH Heerhugowaard
Tel.: 072 - 5669944

www.stammisverhuur.nl
info@stammisverhuur.nl
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Hugo Boys Jeugd
      
Saturday, November 24, 2018 
Terreindienst: Maarten de Moes & Daan Wolkers     
      
wedstr. Omschrijving   Aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
- Hugo Boys JO19-1 - Zie programma zondag      
147191 Hugo Boys JO15-1 - ST SSV/Sporting S JO15-1 14:00 13:15 -
52608 KSV JO13-2 - Hugo Boys JO13-1 13:00 12:00 -
60179 Alcmaria Victrix JO11-2 - Hugo Boys JO11-1 10:30 9:30 -
61694 Hugo Boys JO11-2 - Hollandia T JO11-3 11:00 10:30 Coach
69544 Hugo Boys JO9-1 - Reiger Boys JO9-5 11:00 10:30 Coach
0 Hugo Boys MP-1 - bij LSVV 9:00 8:30 -
      
      
Saturday, December 01, 2018 
Terreindienst: Joost Dekker* & Rens Hoogland     
wedstr. Omschrijving   Aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
- Hugo Boys JO19-1 - Zie programma zondag      
144194 Spirit’30 JO15-2 - Hugo Boys JO15-1 14:30 13:00 -
53644 Hugo Boys JO13-1 - DTS JO13-2 11:00 10:15 Jur Stam
146190 Hugo Boys JO11-1 - Apollo 68 JO11-1 14:00 13:30 Coach
62199 LSVV JO11-3 - Hugo Boys JO11-2 9:00 8:30 -
71773 Vrone JO9-2 - Hugo Boys JO9-1 13:30 12:30 -
0 Hugo Boys MP-1 - bij Hugo Boys 10:00 9:45 Coach
      
      
Saturday, December 08, 2018 
Terreindienst: Rob Zuurbier & Pim Wolkers     
      
wedstr. Omschrijving   Aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
- Hugo Boys JO19-1 - Zie programma zondag      
46008 Hugo Boys JO15-1 - Berkhout JO15-1 14:00 13:15 Jan de Wit
50672 Texel 94 JO13-2G - Hugo Boys JO13-1 11:30 9:00 -
57852 KSV JO11-3 - Hugo Boys JO11-1 10:15 9:30 -
61054 Hugo Boys JO11-2 - VZV JO11-1 11:00 10:30 Coach
71875 Hugo Boys JO9-1 - Grasshoppers JO9-2 11:00 10:30 Coach
0 Hugo Boys MP-1 - bij BOL 11:45 11:15 Coach

       

voor een beetje 
gewoon geluk
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Voor Auto - 
Motor - Scooter en 

Aanhangwagen

www.rijschoolbutterhuizen.nl 

of bel 072-5898124

Voor Auto -  Motor - Scooter en  Aanhangwagen
www.rijschoolbutterhuizen.nl 

of bel 072-5898124

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

Uitsluitend op afspraak!

Openingstijden:
Dinsdag 09.00-21.00
Woensdag 09.00-21.00
Donderdag 09.00-21.00
Vrijdag 09.00-16.00

K
AP

SALON
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SlijkermanKalanchoë is een van de meest geautomatiseerde potplantenkwekerijen van Nederland, gevestigd te 
Heerhugowaard. Wij produceren onder 50.000m2 glas bloeiende kalanchoë’s, mede onder het Decorumlabel, voor 
tuincentra, bouwmarkten en groothandelscentra door heel Europa en Rusland.
De juiste kleuren bij de juiste consument, dat is de uitdaging van onze eigen veredelingsafdeling. Wereldwijd worden 
onze soorten door diverse collega kwekers geproduceerd. 

Onderhouds- en storingsmonteur

Binnen onze kwekerij wordt gewerkt met de modernste technieken op het gebied van procesautomatisering, hydrauliek, 
pneumatiek en klimaat.
Je bent in deze functie verantwoordelijk voor de continuïteit en het up-to-date houden van het gehele geautomatiseerde 
intern transportsysteem en het oplossen van storingen op elektrotechnisch, mechanisch en besturingstechnisch gebied 
binnen onze kwekerij.

Wij vragen:
• MBO/HBO werk & denk niveau
• Goed technisch inzicht door een afgeronde technische opleiding of ervaring in een vergelijkbare functie
• Een enthousiaste, zelfstandige teamspeler 
• Goede communicatieve vaardigheden in de Nederlandse en Engelse taal
• Procesmatige denkwijze met een oplossingsgerichte instelling

Wij bieden voor deze functie:
•  Een uitdagende, afwisselende en verantwoordelijke functie 
•  Goede arbeidsvoorwaarden en voorzieningen
•  Ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheden
•  Goede mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen

Stuur je sollicitatie met CV naar vacature@slijkerman.nl. Voor vragen kun je contact opnemen met 
Stefan Slijkerman, 06-50662087 of Martijn Tesselaar, 06-53220641.

SlijkermanKalanchoë • Veenhuizerweg 40a • 1704 DP Heerhugowaard • 072-5711502 • www.slijkerman.nl

Wij zijn per direct op zoek naar een:

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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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: Gerda Roozendaal  0226-422110
Mobiel nummer:              06-51039032
of Anita Messelaar               06-20915051
Secretariaat:  Sandra Oudeman 06-37303500
Penningmeester: Cees Molenaar 06-10383092

Bij een overlijden direct contact opnemen.

Verandert er iets in de gezinssituatie 
(kind geboren/kind verhuizen/scheiding) 
of verandert er iets aan de bij ons bekende gegevens,
graag even doorgeven aan de penningmeester.
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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

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

ZATERDAG 24 NOVEMBER 
NOEVERSE BIETBENT!

EEN AVOND MET HERKENBARE 
“GOUWE OUWE” UIT 

DE 70ER EN 80ER JAREN
VRIJ ENTREE 21.00 - 01.00 UUR 

IN LOUNGE EN PUB

VRIJDAG 14 DECEMBER 
MUSIC-DINNER MET DE BRADLEY 

BUNCH

WWW.THEIRISHCOTTAGE.NL 
INFO@TGHEIRISHCOTTAGE.NL

VERLAAT 4 
1734 JN OUDE NIEDORP 

0226 421486

PUB AND RESTAURANT
THE IR

ISH COTTAGE
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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


