
PB 1

 
Agenda

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 december Champagne 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 7 december 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  17 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 4 JANUARI 2019.
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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 

123_HQ_Dealeradv_NL_Krant_FC.indd   3 15-03-12   09:28
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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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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

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

“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 
13 december   het secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens 
openingstijden secretariaat. Ook voor de mail geldt dat dit op donderdag  13 december  voor 
kwart voor 11 gemaild dient te worden.
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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

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.
Gebedsintenties voor: Cor Deken, Adriaan van Langen en zegen over zijn gezin, Tiny Veldman-
Overtoom en familie, Siemen Borst en geef ons kracht om door te gaan.
Lector: Jos Mooij. Misdienaars: Kirstin Plak, Ross en Miel Berkhout en Sven Klaver. Koster: Rene van 
Langen

WEEKEINDE 15 EN 16 DECEMBER 
Derde zondag van de advent
Eerste lezing uit de profeet Sefanja 3, 14-18a( Jeruzalem, jubel van vreugde, want God is in je 
midden als een reddende held)
Evangelie uit Lucas 3, 10-18( Wie dubbele kleding heeft, laat hij delen met wie niets heeft)

ZONDAG 16 DECEMBER 0M 10.00 UUR 
Woord- en communieviering met  gelegenheids zang van jeugd. Voorganger is diaken hans bruin
Gebedsintenties voor: Nic Doodeman, Ruud en Margret, in liefdevolle herinnering Piet Borst, Nic 
commandeur en zegen over zijn kinderen en kleinkinderen, Piet Mooij Ursula Mooij-Oudeman en 
overleden familie, Piet Zijp en overleden familie Zijp-Braas.
Lector: Marga van Langen. Misdienaaars: Bas Kavelaar en Sven Klaver. Koster: Peter Danenberg.
De wereldwinkel is aanwezig en er zal een deurcollectie zijn voor het advent.

WEEKEINDE 22 EN 23 DECEMBER
Vierde  zondag van de advent
Eerste lezing uit de profeet Micha 5, 1-4a( uit de stad en het geslacht van David zal een nieuwe 
koning opstaan, die Israël zal weiden als een herder.)
Evangelie uit Lucas 1, 39-45( Twee vrouwen in verwachting ontmoeten elkaar. Zij begroeten in 
elkaar het geschenk van God)

ZONDAG 23 DECEMBER OM 10.00 UUR 
Woord- en communieviering met zang van het gemengd koor. Voorganger is Toon Jorink.
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, in liefdevolle herinnering 
Bets Westmeijer-Groot en zegen over haar gezin, Jaap Way-Gre Way- de boer en overleden familie.
Lector: Bert Bijvoet. Koster: Gon Meester.

MAANDAG 24 DECEMBER 
Kerstavond
Eerste lezing uit de profeet Jesaja 9, 1-3.5-6( Visioen over de geboorte van een koninklijk kind, dat 
gerechtigheid en vrede tot stand zal brengen)
Evangelie uit Lucas 2, 1-14( Herders horen als eersten de tijding van vreugde: Heden is u een 
herder geboren!
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MAANDAG 24 DECEMBER 
16.30 UUR Peuterviering met Marga van Langen en Nel Zuurbier.
18.00 UUR Kinderviering met zang van het kinderkoor. Voorgangers zijn Marga van Langen en 
Sandra Oudeman.
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, in liefdevolle herinnering Jan en Tiny Oudeman-Groot en 
zegen over hun gezin.
Koster: Rene van Langen

20.00 UUR
Eucharistieviering  met zang van het gemengd koor. Voorganger is pater jan molenaar met 
assistentie van  diaken Hans Bruin.
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, in liefdevolle 
herinnering Andre en Ank Veldman, Cees Meester, in liefdevolle herinnering ouders.
Lector: Joke van der Voort. Misdienaars: Miel en Ross Berkhout. Koster Gon Meester.

22.30 UUR
Eucharistieviering met zang van het ritmisch koor. Voorganger is pastoor Tilma
Gebedsintenties voor: Alie Idema-van diepen, Sjaak Hoogland en zegen over zijn gezin, in 
liefdevolle herinnering Andre en Ank Veldman in liefdevolle herinnering Jan en Tiny Oudeman-
Groot en zegen over hun gezin, Henk en Trien Groot en zegen over hun gezin, in dierbare en 
dankbare herinnering Nic en Riet Oudeman-Beers, in liefdevolle herinnering Sander Borst, Agie 
Borst-Eeken en Cor Borst en zegen over hun gezin, in liefdevolle herinnering Nic Eeken en Michel, 
in liefdevolle herinnering Nic Mooij en zegen over zijn gezin, Dries en Nel Dekker-Zuurbier .
Lector: Jos Mooij. Misdienaars: Kirstin Plak. Koster: Kees Berkhout

DINSDAG 25 DECEMBER 
Hoogfeest van kerstmis
Eerste lezing uit de profeet Jesaja 52,7-10 ( In zijn visioen ziet de profeet een vreugebode aankomen 
die goed nieuws heeft voor de wereld)
Evangelie uit Johannes 1,1-18( Een hymne over Christus, het Licht der mensen, het eeuwige Woord 
van God dat in ons midden zijn tent heeft opgeslagen)

DINSDAG 25 DECEMBER OM 10.00 UUR
Woord- en communieviering met zang van de cantorij. Voorganger is Wim Timmer.
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 het gezin, Jan Bleeker 
en zegen over zijn gezin, Maria en Catharina van Langen, Theo Kortekaas en zegen over zijn gezin, 
Nic en Afra Borst-Molenaar dochter Lida en zegen over de kinderen, Vok en Afra de Wit-Plak en 
zegen over haar gezin ,in liefdevolle herinnering Andre en Ank Veldman, in liefdevolle herinnering 
Jan en Jansie Groenland-Ursem en zegen over hun gezin, in dierbare en dankbare herinnering Nic 
en riet Oudeman-Beers, in dankbaarheid en liefdevolle herinnering aan onze ouders Jaap Stam en 
Truus stam-Overtoom, in liefdevolle herinnering Bets Westmeijer-Groot en zegen over haar gezin, 
in liefdevolle herinnering Gre Ursem-Jong en zegen over haar gezin en overleden familie Ursem-
Jong, in liefdevolle herinnering Annie van Schagen en overleden  ouders, in liefdevolle herinnering 
Jan en Tiny Oudeman-Groot en zegen over hun gezin, Jan Plak en zegen over zijn gezin.

WOENSDAG 26 DECEMBER 
Tweede kerstdag
Eerste lezing uit de Handelingen van de apostelen6,8-10;7, 54-60( Het verhaal van Stafanus, de 
eerste die Jezus navolgde tot in de dood)
Evangelie uit Matteüs 10,17-22( Jezus maakt zijn leerlingen duidelijk, dat vervolgingen hun te 
wachten staan. Hij spoort hen aan tot volharding en belooft hun de bijstand in Gods Geest)
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WOENSDAG 26 DECEMBER OM 10.00 UUR 
Eucharistieviering met zang van deo vacare, Voorganger is pastoor Tilma.
Gebedsintenties: in liefdevolle herinnering Piet en Afra Korver-Wester en dochter Helma, vader en 
moeder van Schagen en familie, Nic Oudeman en overleden familie Oudeman-Bakkum, Henk en 
Trien Groot en zegen over hun gezin, in liefdevolle herinnering Ton Groot overleden familie en Mees
Tiny Veldman-Overtoom en familie.

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

ROOSTERS ’T VELD. WAARLAND EN NIEUWE NIEDORP:

’T VELD
Zaterdag 15 december om 19.00 uur Woord- en communieviering met diaken Toon Jorink
Zaterdag 22 december om 19.00 uur Woord- en communieviering met diaken Toon Jorink

WAARLAND
Zaterdag 15 december om 19.00 uur Woord-en communieviering met diaken hans bruin

NIEUWE NIEDORP 
Zondag 16 december om 10.00 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

Uitnodiging installatieviering pastoor I.W. Tilma

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 uur in de Heilig Hart kerk van Heerhugowaard-
de Noord.
Tijdens de installatieviering zal pastoor I.W. Tilma het ambt van pastoor van onze parochies 
aanvaarden. De hulp bisschop, mgr Hendriks, zal in deze installatieviering voorgaan.
Na afloop van de viering is er gelegenheid tot ontmoeting en kennismaking tijdens een kopje koffie.

We heten u van harte welkom!
De  parochies van de Vijfhoek.

Even voorstellen: pastoor Tilma

Tijdens de vieringen van 1 en 2 september werd bekendgemaakt dat pastoor Tilma door de bisschop 
benoemd is als nieuwe pastoor van de parochies van ’t Veld, Nieuwe Niedorp, Waarland, Heerhugowaard 
De Noord, Heerhugowaard Het Kruis (samen de Vijfhoek) en van Tuitjenhorn. Op 9 december zal hij als 
pastoor geïnstalleerd worden tijdens een feestelijke viering in de Heilig Hart kerk van De Noord. Hij stelt 
zich alvast voor in dit artikel.
Ik ben geboren in Amsterdam, in de Pijp. Ik ben de derde in een gezin van zeven kinderen: mijn 
zus is de oudste en na haar volgden zes jongens. Toen ik elf was verhuisden we naar Maarssen. In 
Utrecht volgde ik de middelbare school. Als hobby speelde ik trompet in de plaatselijke fanfare. 
Ook in de parochie waren we actief. Ik was misdienaar en heb erg genoten van het zingen in het 
jongerenkoor.
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Na de middelbare school heb ik me aangemeld voor de priesteropleiding van het bisdom Haarlem. 
Die was gevestigd in het dorpje Vogelenzang. De priesteropleiding omvat de bestudering van filosofie, 
theologie en praktische vakken. Samen met de studenten leefde ik samen in een gemeenschap, waarin 
ruimte was voor gebed en persoonlijke vorming. Na zes jaar studie begon ik aan het zogenaamde 
pastorale jaar in de parochie Beverwijk en Wijk aan Zee. Tijdens dat jaar ontving ik de diaken- en 
priesterwijding. Vervolgens kreeg ik van de bisschop een benoeming in de Wieringermeer en op 
Wieringen, twee parochies die al langere tijd samenwerkten. Daar heb ik de afgelopen negen jaar met 
veel plezier gewerkt. Ik raakte betrokken bij al het pastorale werk: de vieringen, dopen, uitvaarten, en 
alles wat er tussen zit. Het is heel bijzonder om in die pastorale contacten mensen te leren kennen en 
van heel nabij betrokken te zijn bij wat er in hun leven aan mooie en verdrietige dingen gebeurt.
Naast mijn werk in de parochies ben ik ook doorgegaan met studeren. Aan de universiteit van 
Tilburg volgde ik vakken exegese, oftewel Bijbeluitleg. Dat vind ik één van de mooiste dingen 
om te doen. De verhalen van de heilige Schrift bevatten zoveel moois, waaruit we levenskracht 
kunnen opdoen. Het zijn voor mij echt teksten waardoor God tot ons spreekt.
Na negen jaar in dezelfde parochies, vond de bisschop het tijd voor een nieuwe uitdaging. Hoewel 
ik goed om m’n plek zat, kon ik me daar wel in vinden. Per 1 september ben ik benoemd tot 
pastoor van zes parochies. De overgang heeft een aantal maanden nodig. Ik moest mijn opvolger 
inwerken en mijn werkzaamheden afbouwen in de oude parochies. Ondertussen probeer ik me 
langzaam in te werken in de nieuwe parochies. Ook ben ik bezig met het voorbereiden van mijn 
verhuizing naar de pastorie van De Noord.
Ik hoop op een mooie tijd in uw parochies en bid dat door onze gezamenlijke inzet voor de kerk 
het geloof in onze omgeving zal groeien.

Pastoor Tilma

Uitnodiging Kinderkerk/Kindernevendienst     
                                     

Op zondag 9 december om 10.00 uur is er tijdens de installatie viering 
van pastoor Tilma een kindernevendienst  /kinderkerk. Alle kinderen 
zijn dan van harte welkom.  Na het openingswoord gaan we met de 
kinderen naar de pastorie. Daar horen ze een verhaal en we gaan iets 
moois maken voor pastoor Tilma. In de loop van de viering komen we 
weer terug met onze creatie. We hopen dat er heel veel kinderen ko-
men, die net als wij, pastoor Tilma een warm welkom willen heten. 
Tot ziens op 9 december om 10.00 uur.

Ans en Gerda van de kinderkerk

”GROOT DENKEN en klein doen”

Zondag 16 december is de jaarlijkse Advent actie met als thema:
”GROOT DENKEN en klein doen”

Mevrouw Margot De Zeeuw geeft tijdens de dienst een presentatie over jonge tienermoeders in 
Congo. Zij is werkzaam bij de vastenactie. In de provincie Congo central wonen veel alleenstaande 
moeders tussen 13 en 23 jaar oud. Ze zijn nauwelijks geschoold en hebben daardoor geen 
enkel vooruitzicht op werk. De paters redemptoristen hebben met steun van adventsactie in 
verschillende parochies een opleidingsproject opgezet om het toekomstperspectief van deze jonge 
meisjes en vrouwen te verbeteren. Een duurzaam netwerk van naaiateliers, naaicoöperaties en 
verkooppunten moet deze vrouwen in staat stellen te voorzien in het levensonderhoud van hun 
gezin. Het eerste jaar van hun opleiding is gericht op alfabetisering, basisopleiding snit en draad en 
landbouwtechnieken. Vervolgens worden ze voorbereid op het opzetten van een eigen naaiatelier. 
In het derde jaar ligt de focus op het opstarten en in de markt zetten van de naaicoöperaties. Ook 
worden er verkooppunten opgezet, zodat de vrouwen een lokale afzetmarkt krijgen.
Na afloop kunt u onder het genot van koffie of thee napraten met Margot de Zeeuw
DE DEUR COLLECTE BEVELEN WIJ VAN HARTE BIJ U AAN.
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What’s in a name!

Op 17 november 2018 hadden we weer een activiteit van 
YoungSeven!
Dit keer gingen we met elkaar onderzoeken wat de 
voornamen betekenen van de jongeren, welke heilige 
daarbij horen en waarom ze die naam van hun ouders 
hebben gekregen. 

Een naam is heel bijzonder en persoonlijk. Veel sterren zoals 
Linda de Mol, Wendy van Dijk en Chantal Janzen maken een 
magazine met een foto van zichzelf en voornaam groot op de 
cover!
Na de zoektocht wat ieders naam betekent, hebben de 
jongeren een cover gemaakt over zichzelf, met groot hun 
foto en naam erop. Daarnaast met pakkende teksten zodat 
de lezer nieuwsgierig wordt naar de inhoud van hun blad. De 
cover hebben we daarna ingelijst in een fotolijst. 
Het resultaat is prachtig en veel jongeren waren trots op hun 
werk! 

De avond werd afgesloten door pastor Tilma en Moltzer in de kerk bij het doopvont. 
De jongeren schreven onder andere hun naam op een blad, de hand van God. 
Dit om de avond symbolisch af te sluiten. 

Ben je tussen de 12 en 18 jaar en ben je na het lezen van deze tekst 
enthousiast geworden, kom een keer kijken bij een van onze volgende 
activiteiten! 
Lijkt het je leuk om vrijwilliger te zijn bij YoungSeven, mail dan vrijblijvend 
met het secretariaat en wie weet kunnen we een keer kennis maken!

Ben je na dit alles nieuwsgierig geworden naar YoungSeven, kijk dan op 
onze vernieuwde website: https://youngseven.nl/

De volgende activiteiten zijn: 

- Heilige huisjes creatief - 12 december 2018. 
- Filmpje pakken?! – 12 januari 2019.

Groetjes,
Het team van YoungSeven. 
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Winterfair De Noord/ Panamaweekend Bruinisse 24 & 25 november 
Terwijl een deel van de groep de winterfair in goede lijnen aan het leiden was, was een ander deel 
op voorbereidingsweekend voor de wereldjongerendagen in Panama! 
Het hele weekend stonden jongeren van Santus Virgilius met hun zelf gebrouwen bier in de Heilig 
hart kerk. De jongeren gaven alle bezoekers de gelegenheid dit heerlijke gerstenat te proeven. 
Ook vertelde zei verhalen over het ontstaan van het project, het bier en toonde zij foto’s en video’s 
van het brouwproces. De opbrengsten van onder anderen deze verkopen, zorgde ervoor dat 
een ander deel van de groep kon afreizen naar Bruinisse. In samenwerking met alle Bisdommen 
van Nederland werd hier een kennismakingsweekend voor de Pelgrims die afreizen naar de 
Wereldjongerendagen in Panama georganiseerd. 

Het was een geweldig weekend waar we onze 
mede-pelgrims goed hebben leren kennen. Waarbij 
er een wat stoffig weekend verwacht werd, bleek 
dit het tegenovergestelde. Er was een perfecte 
balans tussen bezinning en gezelligheid. Dit 
weekend heeft ons nóg enthousiaster gemaakt 
voor deze levens-verrijkende ervaring! We zijn er 
klaar voor!

Virgiel avond: The Way
Woensdag 21 november hebben we de film ‘The 
Way’ gekeken. Dit was als afronding van de Camino 
naar Santiago die een deel van de groep deels of 

helemaal heeft gelopen. Carlijn Bruin, dochter van Diaken Hans Bruin, was hierbij ook aanwezig. 
Zij heeft de Camino helemaal gelopen en was afgelopen woensdag pas net twee dagen terug. 
Leuk om alle verhalen te horen en de herkenning te zien in de film! 

Agenda
Op de derde zondag van de maand op 16 december stellen de vijf jongeren die naar Panama 
gaan zich voor en vertellen zij in de viering nog over de Katholieke Wereld Jongeren dagen die in 
Panama zullen plaatsvinden.
In de maand december vervalt onze reguliere bijeenkomst omdat we ons aansluiten bij het 
mannenkoor voor de tweede kerstdagviering. Komt allen gezellig naar de viering! 

p.s. Zowel het Winter als het Blond bier gaat erg hard. 

Wilt u nog een fles voor de feestdagen? 
Bestel dan snel bij één van de Virgilianen of op www.virgiliusbier.nl. 
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Boekbespreking

Beste lezer(es) 
Vijf jaar geleden verscheen het boek: 
“Woorden en Verhalen, die er toe doen”. 
In september j.l. is op veler verzoek een tweede boek gepresenteerd met als titel WOORDEN EN 
VERHALEN DIE ONS RAKEN. 
Evenals bij het eerste boek zijn de teksten en verhalen verzameld door Annemiek Wijnker-Hoedjes 
en Kees Maas svd.

Twee enthousiaste mensen hebben teksten en verhalen, die ze in de loop van hun pastorale 
arbeid hebben gebruikt, in een boek samen gebracht. Ook deze teksten liggen weer dicht tegen 
de Bijbel aan en zijn gegroepeerd rond een 20-tal grondwoorden als: afscheid nemen, gastvrijheid, 
groeikracht, hoop, andere liefde, levenseinde, moed, 
ouder worden, stilte, solidariteit, verwondering en vriendschap, enz…  

Ze kunnen de lezer helpen om te komen tot nadenken en wellicht tot steun en inspiratie zijn. 
De auteurs hebben, naast hun eigen ervaring, hun licht ook opgestoken bij oude en moderne 
schrijvers.

Voor wie in onze tijd op zoek is naar inspiratie en verdieping kunnen deze boeken veel betekenen. 
Het is gebleken dat beide boeken in een behoefte voorzien. Van het eerste boek is inmiddels de 
derde druk verschenen. Ze verdienen  een plaats op de leestafel of op uw nachtkastje. Misschien 
een cadeautip voor de komende feestdagen, voor jezelf of voor een ander.

De opbrengst van de boeken zal besteed worden aan projecten van Dorcas (opleiding van 
Afrikaanse jongeren) en voor het steunfonds Nieuwe Missionarissen van de SVD. 

De prijs van beide boeken is : € 17,50 plus € 4.20 verzendkosten 
(= € 21.70). U bestelt het boek door dit bedrag over te maken op rekeningnummer: 
NL17INGB0001242478 prov. proc. SVD Teteringen o.v.v. Emmaüs + adresgegevens.

Telefonisch bestellen kan ook bij: 

Annemiek Wijnker-Hoedjes, 0226 422070, Oude Niedorp, Noord Holland

of p. Kees Maas svd, 076 5784236, Teteringen, Breda

Kerkbalans 2018: het jaar is bijna ten einde…….

Geef 
voor 
je kerk

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.
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De grootste gehaakte deken ter wereld
Dat is een succes geworden, mede dankzij u! Er zijn 10.841 dekens gehaakt en die vinden nu bijna 
allemaal hun weg naar het Rode Kruis, verspreid over de hele wereld. Een warm gevoel!
Inmiddels heb ik een nieuw project gevonden: berendekens haken. Hieronder heb ik tekst 
overgenomen van internet.
Waar het om gaat: in Heemskerk is een centraal adres, daar worden de lapjes, dus niet dekens, 
naar toe gebracht. Lapjes van 15 bij 15 cm. Vrijwilligers zetten die lapjes aan elkaar, in een bepaald 
patroon. Daarbij wordt een beertje gehaakt en naar een chronisch ziek kind gebracht. Zij krijgen 
aanvragen uit heel het land om troostdekentjes te haken.
Vindt u het leuk om tijdens de wintermaanden lekker bezig te zijn en tegelijkertijd een goed doel 
te dienen? Leest u dan onderstaande tekst door. Bent u met Facebook verbonden, kunt u zelf de 
pagina Berendekens opzoeken. Maar u kunt ook mijn telefoonnummer 072-5716453 bellen voor 
meer informatie. Ik wens u veel plezier, Marry
Wij vinden het fijn dat u voor ons gaat haken. 
 
Er haken al veel dames voor berendekens, van beginners tot gevorderde.
Laat u echter niet ontmoedigen als u ingewikkelde granny’s ziet.  De simpele en enkel 
kleurigen kunnen wij heel goed gebruiken, deze brengen rust in een deken.
 
Wij haken het meeste met acrylgaren van zeeman of wibra, omdat dit niet duur is  en er 
een hoop granny’s uit een bol te halen zijn. Uiteraard bent u vrij om met een ander merk 
acrylgaren te haken. Kijk hiervoor in het reglement.
 
U merkt het al: alles is welkom. Of u nu 1 granny per maand haakt of meerdere. Het gaat 
erom dat u plezier beleeft aan het haken en dat we samen het verschil maken voor een kind 
dat extra aandacht kan gebruiken.

Heeft u een videocamera?
Het wordt steeds meer gewaardeerd wanneer in de kerk bij bepaalde gelegenheden beelden op 
het grote scherm worden getoond.
Dat kunnen foto’s of andere presentaties zijn vanaf een laptop.
Maar het kunnen ook live opgenomen beelden zijn van een of 2 videocamera’s.
Jos Mooij, Marco van Diepen en ikzelf kunnen deze beelden verzorgen, maar het zou mooi zijn als 
zich hiervoor nog iemand, met enige camera ervaring, zou willen inzetten. 
Apparatuur is niet nodig. Alles is aanwezig.
Is het iets voor U?  Meldt u op 06-29445425 

Met vriendelijke groet
Richard de Vos

* * * * * * * * * * * * * * *  O L L I E B O L L E N  * * * * * * * * * * * * * *
Bestel hier uw verse overheerlijke olliebollen zodat deze, maandag 31 december tussen 
12.00 en 16.00, op het door u ingevulde adres worden bezorgd !!

We gaan naar Rome toe! 
Van 27 april tot en met 1 mei 2019 gaan we met een grote groep vormselbegeleiders op reis naar 
Rome. We gaan op ontdekkingstocht: op zoek naar de geschiedenis van het Katholieke geloof. 
Daarnaast is het is een unieke kans om elkaar beter te leren kennen, en samen de mooie en 
bijzondere ervaringen te delen!
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Er zijn vele wegen die leiden naar Rome! 
De doelstelling is om álle begeleiders, ongeacht zijn of haar financiële situatie, de kans te bieden 
om mee te gaan naar Rome. Iedereen is inmiddels hard aan het sparen geslagen en we reizen low-
budget: toch blijft de reis een behoorlijk grote uitgave voor alle jongeren. Daarom zijn we op zoek 
gegaan naar een creatieve oplossingen om de kosten voor de jongeren wat te beperken. Een van 
deze oplossingen is deze oliebollenactie, en de opbrengst gaat natuurlijk naar de culturele reis 
(ook zijn overige donaties ook van harte welkom).
Bestellen? 
• Bestelling door een WhatsApp berichtje naar 06-23813903 te sturen met naam, adres en de 
gewenste hoeveelheid oliebollen en vervolgens digitaal te betalen na een betaalverzoek te 
hebben ontvangen.
• Het onderstaande strookje invullen met uw gewenste bestelling. Contante bijbehorende bedrag 
bijvoegen in een enveloppe, en deze inleveren in de brievenbus van Middenweg 531A. 
• Als deze twee opties uw niet aanstaan, komen wij dit briefje met uw bestelling en contante 
bedrag ophalen in de week van 17 december. 
Geniet van uw olliebollen en alvast bedankt voor uw bestelling !!
Voor vragen kunt u bellen naar: 06-23813903
Olliebollen naturel      
Olliebollen met krenten   
Per stuk:    €1,20    
per stuk:  €1,20  
10 stuks voor: €10,-   
10 stuks voor: €10,- 
Special mix 
6 naturel + 6 met krenten:  €12,- 

* * * * * * * * * * * * * O L L I E B O L L E N * * * * * * * * *

NAAM:

ADRES: 

AANTAL STUKS OLLIEBOLLEN NATUREL: 

AANTAL STUKS OLLIEBOLLEN MET KRENTEN:  

SPECIAL MIX: 

TOTAAL BEDRAG:

Ritmisch koor en fanfare Hou en Trouw 
geven samen kerstconcert

HEERHUGOWAARD NOORD – Het wordt passen en meten op en rond het altaar van de H. Hart 
van Jezuskerk in Heerhugowaard Noord. Alle veertig zangers en muzikale begeleiding van 
het Ritmisch koor en alle dertig musici van fanfare Hou en Trouw en hun instrumenten moeten 
daar een plek krijgen voor het sfeervolle kerstconcert op zondagmiddag 16 december.
Het belooft dus een volle, zeer muzikale en sfeervolle kerstmiddag te worden. Natuurlijk staat 
er traditionele kerstmuziek op het programma, maar ook verrassende stukken waarin het koor, 
onder leiding van Trudi Hand en de fanfare, met als dirigent Nick Hoogland samen kunnen stralen. 
Het nummer Argentina, op een prachtige manier vertolkt door de fanfare en We Need a Little 
Christmas uit de musical Mame, gezongen door het koor, zijn twee nummers die u onder andere 
kunt beluisteren deze zondagmiddag. 
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Er is een kerstverhaal en met samenzang kan iedereen in de kerststemming komen.
Het gratis concert begint om 14.00 uur en duurt ongeveer anderhalf uur. Na afloop is er ook 
gratis glühwein of koffie om bij na te praten. Bij de deur wordt wel een collecte gehouden om de 
onkosten te dekken.
Kerstnacht
Het Ritmisch koor zingt ook in de Kerstnacht op 24 december om 22.30 uur. Dan zonder fanfare, 
maar wel met de vertrouwde begeleiding van drummer Jan de Wit, gitarist Ron Bakker, fluitiste 
Anita de Boer, pianiste Gerie Dignum en dirigente Trudi Hand. 
H.Hart van Jezuskerk, Middenweg 541 Heerhugowaard Noord.
Zondag 16 december, 14.00 uur kerstconcert Ritmisch koor en fanfare Hou en Trouw.
Maandag 24 december, 22.30 uur Kerstnachtviering met Ritmisch koor.

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

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)  Riet Beers (5714705) 
Tonnie Rozing     Ria Boekel        (5719919)
Gea Klercq       (5715265)   Toos Mooij       (5710193) 
Tini van Stralen  (0226-422701)
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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

Roomboteramandelletter voor € 8,95
Speculaastaartje voor € 5,95
Speculaasstaaf voor € 3,95

Reclame voor zaterdag 8 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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Ledenavond Vrouwen van Nu, 19 november ’18

We zijn in grote getale aanwezig, dit keer in winterkle-
ding want we voelen dat het winter wordt. 
Uitgenodigd is Mary Schoon, schrijfster van diverse 
boeken, die haar zus meegenomen heeft. 
Allereerst heeft Dini de volgende mededelingen;
Op 24 december, kerstavond, vindt er een herdenking plaats van de gesneuvelde militairen op de 
begraafplaats in Veenhuizen, aanvang 16.30 uur. 
Met lichtjes vindt er een plechtige ceremonie plaats, daarna zal Marry Overtoom omstreeks 18.30 
uur in het dorpshuis een gedicht voordragen waarna we koffie/thee kunnen drinken. Adrie wil 
graag weten op hoeveel mensen hij kan verwachten, dus aanmelden bij het bestuur. (Nadere in-
formatie volgt)
In de derde week van januari gaat onze afdeling weer dineren bij het Horizon College. Dini peilt 
het aantal belangstellenden. Ria van Diepen, Claudia Schreuder, Afra Snel trakteren op koek/spe-
culaas, zelfs een zakje lekkers met een hint naar de sint, bitterballen en Gerda deelt bonbons rond 
omdat zij de volgende dag 60 jaar getrouwd is met Marinus. Gerda, wij hopen dat jullie een mooie 
herdenking van de huwelijksdag hebt mogen beleven met jullie feestgenoten en namens onze 
afdeling van harte gefeliciteerd met jullie platina huwelijk.
Op 13 december staat er een bus bij de kerk in Obdam die ons naar de kerstfair van Huis Doorn 
kan brengen. Het vertrek is 12.30 uur vanaf het kerkplein en de aankomst om 18.30 uur. Deze 
excursie met allemaal kerstatttrakties kost € 26.00 die Anna Klaver in ontvangst zal nemen en 
overhandigen aan de organisatie. Geef Anna ook even bericht, tel. 072-5744397. Daarna kunnen 
we een 3-gangen diner gebruiken bij de Amethist in Obdam, € 17,-. 
Dan krijgt Mary Schoon het woord. Zij vertelt dat zij altijd al heeft geweten dat zij schrijfster wil 
worden. Ze is 15 jaar als zij haar eerste typemachine  koopt. Aanvankelijk schrijft zij kinderboeken 
over heksen, waarvoor zij door het land trekt om die te promoten en lezingen te geven. Ze raakt 
betrokken bij de Stichting School en Samenleving en vlak voor de Kinderboekenweek komt haar 
eerste boek uit. Ze komt in contact met de illustrator, die € 50,- verdient voor het tekenen van de 
omslag van haar boek. 
Middels gesprekken met haar uitgever wordt haar veel duidelijk. 
Maar voor het zo ver is! 
Op een middag werkt zij in haar tuin als iemand van de school van haar kinderen langs komt en 
vraagt: ‘Heb je het toneelstuk voor de school al geschreven?’ Ze jokt dat ze dat allang klaar heeft 
liggen, gaat als de wiedeweerga naar binnen en schrijft een toneelstuk. Mary weet ons op een 
amusante manier  te boeien en een kijkje te geven in haar leven. 
Na de pauze is ze in kostuum gehuld en via het witte doek stelt ze onze kennis van het Westfries 
op de proef. Hulletje op, hulletje af, wie het langst overblijft  wint een boek van de schrijfster, 
gesigneerd en wel. Een fles wijn bij de volgende ronde. Het blijkt nog heel moeilijk, het Westfries 
is omvangrijker dan wij denken. Een poppesnor is bij ons bekend, maar kippenbiest, wat is dat? 
Advocaat! Uiteindelijk gaat Els met een boek naar huis, Rina met een fles wijn en voor ieder is er de 
mogelijkheid boeken te kopen.
Bij de rondvraag laat Agnes Koopmans ons haar groeten doen; zegt Gerda dat er een grote en-
velop bezorgd wordt met de felicitaties van het Koninklijk Huis; krijgt Annet antwoord op haar 
vraag dat onze kerstavond om zeven uur begint. We gaan dan samen smullen van een heerlijke 
maaltijd.  Even melden bij het bestuur of u 17 december aanwezig bent. 

Tot dan!

Marry

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

Roomboteramandelletter voor € 8,95
Speculaastaartje voor € 5,95
Speculaasstaaf voor € 3,95

Reclame voor zaterdag 8 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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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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Swarte Piet komt strooie
We benne met ’n hoop joôs thuis, dat ’t kost ok nag al wat. Allegaar 
moete we een centje baiverdiene zôdat ’r voor alleman te eten is. 
De kleinste joôsies, weer ik bai hoor, moete krante rondbrenge, ’t hêle 
durp deur. Alle dage benne we deer ’n stoif uurtje mee in de weer. 
Me broertje op de fiets met de krante in ’n tassie achterop en ik d’r 
naast  renne om ’n bai te houwen. Dat ik ben ’n sluuf moidje in die toid. 
Ik spring over heggies heen om bai de are deure te kommen van de 
huize in de streit. De mense ziene ’t wel, dat ik deur de tuintjes loup, maar al trap ik de plantjes niet 
stik, vinde ze ’t niet erg. Ze zegge d’r niks van, teminste. In de herrest moete we drekt beginne, om 
dat ’t gauw donker wort en we op toid klaar weze moete. 
As ’t den Sunterklaastoid is, houp ik vezellef wel dat Sunterklaas ’t ziet as dat ik zô m’n best doen 
om m’n broertje bai te houwen en alle krante te bezurgen bai de mense. 
Dat is deuze dag ok weer lukt. We benne weer thuis en den  vroeg in de eivend verskiet ik d’r van 
as  de bel gaat. M’n moeder sloft nei de voordeur; ze zit net lekker en nou moet ze overend. ’t Is ‘n 
manje is die zoit dat ie de krant nag niet had heb. Dat moin grôte zus moet ‘r achteran om de krant 
te brengen. (ik denk ‘r  hillegaar niet dat m’n moeder de krant zô meegeve ken…) en wai zitte te 
klammen wie deer de krant vergeten is, m’n broertje of ik.
Den inienen wort ‘r op de deur roffeld. Ik verskiet ‘rvan en hou m’n rokkie voor m’n toet en den 
ken ik ok niet zien wat of d’r  beurt : ‘n grôte, zwarte hand gooit allegaar peperneute alle kante op! 
Mense, mense, wat ’n alderasie!
En alle jare beurt dat weer, prakkezeer ik nou dat ik grôterder worren ben. Alle kere dat we de krant 
vergeten benne te bezurgen, wat are dage nooit beurde, kwam Swarte Piet te strooien!

© Marry Overtoom-Bruin, 21 november ’18

Aangepaste openingstijden bibliotheek per 1 januari 2019
Per 1 januari gaat de bibliotheek in de Noord open op de 
woensdagochtend van 8.30-12.30 uur en sluit de bibliotheek op 
de woensdagmiddag. Het eerste uur van de woensdagochtend 
zal vooral besteed worden aan het voorlezen aan de kleuters. De 
medewerkster zal daarom geen andere klanten kunnen helpen.
Kunt u zichzelf redden, dan bent u natuurlijk wel van harte welkom. Wilt u hulp, hebt u een vraag 
of wilt u  gewoon een praatje maken, komt u dan later op de ochtend. 
Deze wijziging van openingsuren heeft veel te maken met het invoeren van het continurooster 
van de school. Daarnaast is ook gebleken uit de gesprekken die we het afgelopen half jaar gevoerd 
hebben, dan 5 middagen open wel heel fijn is, maar ook wel erg veel voor de Noord. Een middag 
minder is niet zo erg, werd gezegd.
Met deze oplossing krijgen de kinderen en leerkrachten meer tijd om boeken uit te kiezen en daarbij 
ondersteuning te krijgen en blijft de bibliotheek nog steeds 20 uur per week voor iedereen open. 
De openingstijden worden per 1 januari:
Maandag:  13.00 – 17.00 uur
Dinsdag:  13.00 – 17.00 uur
Woensdag:  09.30 – 12.30 uur
Donderdag:  13.00 – 17.00 uur
Vrijdag:   13.00 – 17.00 uur

Weet u overigens dat we de materialen voor 4 weken uitlenen? Dat u materialen vanuit de hele 
organisatie gratis naar de Noord kunt laten sturen? En dat kinderen geen te laat gelden meer 
hoeven te betalen? 
En weet u dat we regelmatig extra activiteiten organiseren? En dat u langs kunt komen met al uw 
vragen over e-books, gebruik van mobiele telefoons of uw tablet?
We heten u graag welkom in de bibliotheek de Noord.

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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Binnenkort Champagne(tennis)toernooi!
Afgelopen week is het jaarlijkse speculaastoernooi gespeeld 
tussen de biljarters van UVO en BZN. Op zowel de donderdag- als 
de vrijdagmiddag werden er onderlinge mooie en spannende 
partijen gespeeld. Uiteindelijk bracht de allerlaatste partij op vrijdagmiddag de doorslag en ging 
UVO er met de eer vandoor. Ook bij de Pietenparty op zaterdag was het een drukte van belang.  
Ruim 80 kinderen waren in drie groepen aanwezig. Er werd gesprongen en gedanst in de hal en 
alle kinderen gingen tevreden naar huis. 
De eerste aanmeldingen voor het  Champagne tennistoernooi van 27 tot en met 30 december 
zijn alweer binnen. De gewijzigde opzet van vorig jaar wordt ook dit jaar weer toegepast. Dit 
betekent dat je op 1 speelmiddag/avond meerdere partijen speelt en dat daarna de winnaar 
bekend is. Er is geen finaleavond. 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 (inschrijfformulier wordt dan op 
verzoek toegestuurd). Een inschrijfformulier is tevens verkrijgbaar in de kantine van Sportcentrum 
Noorderend. Inschrijving sluit op 17 december 2018.
Ook voor het over Rood biljarttoernooi van 11 tot en met 16 februari kan men zich al inschrijven. 
Inschrijvingen zijn mogelijk via de mail of via een inschrijfformulier welke verkrijgbaar is in de 
kantine.

Carla en Henk
06 21 11 62 93 

072 5823254  
sportcentrumnoorderend@gmail.com

www.sportcentrumnoorderend.nl
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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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NIEUWS VAN HUGO GIRLS 
De nieuwe vergaderzaal boven in het Dorpshuis is zo goed als klaar. Een 
aantal meiden van dames 3 hebben schoongemaakt. Het hoofdbestuur 
zal de eerstvolgende vergadering in de nieuwe ruimte zitten. We 
wensen iedereen goede bijeenkomsten in deze mooie ruimte. In 
de kantine van de sporthal en Dorpshuis mag geen meegenomen 
etenswaar (taart, koekjes, chips) worden gegeten.

Zondag 6 januari is de nieuwjaarsreceptie in het Dorpshuis. Er wordt 
geprobeerd om ook handbal te spelen op deze dag als het weer het 
toelaat. We nodigen alle handbal en voetbalvrienden uit voor een 
gezellige middag.

Sint is het land alweer uit. We hopen dat hij mooie trainingssetjes en pakken heeft kunnen geven. 
Natuurlijk kan er het hele jaar bij SMP sport worden besteld. Alle trainers krijgen een nieuwe 
trainingsjas.

Ballen kunnen ook bij de club worden besteld, er liggen nog een aantal ballen op voorraad bij 
Laura Rendering.

De nieuwe tenues zijn in bestelling.

Het EK is in volle gang. We kunnen weer genieten van de mooie handbal-acties van Tess en het 
Nederlands team. Een aantal leden zullen dat doen dat in het Fan-Tess-tisch shirt die eerder 
gekocht konden worden. Een actie voor een goed doel die de JC heeft gesteund. Veel handbal en 
kijkplezier.

Het bestuur

Wat een verrassing voor de meiden van de F-jeugd. 
Afgelopen vrijdag kwamen er opeens een paar pieten langs op de training. 

Ze hebben samen getraind en natuurlijk werden er ook lekker pepernoten gegeten!
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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
Lynn Dekker 6-dec
Celina Thoonsen 9-dec
Mirjam Dijkstra 9-dec
Bianca Groot 15-dec
Devi Bakkum 15-dec
Inde Groot 15-dec
Fenna Pasveer 18-dec

Wedstrijdverslag Hugo Girls DS 1 - Sporting S DS 1
Zondag 25 november heeft Hugo Girls tegen Sporting S gehandbald. Buiten en binnen komen we 
elkaar tegen in de competitie, we zijn aan elkaar gewaagd!
Hugo Girls ging goed en scherp van start, maar ook Sporting S liet gelijk mooie afstandsschoten 
zien. Door een goede dekking van Sporting S moest Hugo Girls creatief zijn in de aanval, veel wissels 
uitvoeren en verschillende looplijnen lopen. Hierdoor kwam er steeds meer ruimte en wisten wij te 
scoren. In de tweede helft begonnen beide teams rustig, we kwamen niet snel tot scoren. Sporting 
S kwam tot scoren door afstandsschoten en penalty’s, maar door het hoge tempo van Hugo Girls 
konden wij in het tweede deel van de tweede helft weer wat meer scoren. Het werd spannender en 
Sporting S kwam terug tot 19-18, Hugo Girls bleef sterker en kon de voorsprong behouden.

De eindstand was 21-19 voor ons. Het was een leuke en sportieve wedstrijd, die gefloten werd 
door een goede scheidsrechter.

Vanaf vandaag heeft dames 1 een nieuwe hoofdsponsor: Autoservice Bakker. Wij zijn hier als team 
erg blij mee en gaan straks in onze nieuwe tenues laten zien wat we kunnen! Bedankt!

Zondag 2 december spelen we uit tegen Vrone om 14.30, de eerst volgende thuiswedstrijd is 
zondag 6 januari om 13.15 tegen Spartanen, tot dan!

Wedstrijdverslag Vrone DS1 – Hugo Girls DS1  
De uitwedstrijd tegen Vrone werd gespeeld op een later tijdstip dan we gewend waren.
Gelukkig was er veel publiek met ons meegereisd!  
Om 14.30 uur klonk het eerste fluitsignaal. We begonnen de wedstrijd sterk en pakten direct een 
kleine voorsprong. Vrone speelde vooral op snelheid en daar maakten ze op de moment dat er 
niet goed opgelet werd, dankbaar gebruik van. Met rust stond het daardoor 12-10 voor Vrone. 
De afspraken werden besproken en in de tweede helft goed uitgevoerd. Iedere balverovering of 
doelpunt werd gevierd en we liepen snel uit naar weer een voorsprong van 4 punten. Vrone kwam aan 
het einde nog wel iets terug. Door goed de rust te bewaren, namen we de punten mee naar 
de Noord met een eindstand van 19-21.  Het weekend van 8/9 december zijn we vrij. De volgende wed-
strijd is op zondag 16 december in Hoogwoud tegen Meteoor. Bedankt voor alle support, we hopen 
over 2 weken weer op net zoveel publiek als vandaag!

Sportieve groet, Dames 1
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Uitslagen 19 november tm 2 december     
     
Dames 1 Hugo Girls DS1 SSV/Sporting S DS1 21 - 19
 Vrone DS1 Hugo Girls DS1 19 - 21
Dames 2 VVW DS4 Hugo Girls DS2 19 - 12
 Hugo Girls DS2 Spartanen DS4 21 - 10
Dames 3 Zwaluwen K DS1 Hugo Girls DS3 18 - 19
 Hugo Girls DS3 KSV DS3 20 - 8
Dames 4 Hugo Girls DS4 Tonegido DS2 10 - 0
 Hugo Girls DS4 SEW DS5 14 - 27
A1 Westsite DA1 Hugo Girls DA1 15 - 19
 Hugo Girls DA1 Vrone DA2 12 - 22
B1 Hollandia T DB1 Hugo Girls DB1 16 - 18
 Hugo Girls DB1 Victoria O DB1# 9 - 6
C1 Hugo Girls DC1 Spartanen DC1 12 - 11
 Hugo Girls DC1 Valken DC2 6 - 20
C2 Graftdijk DC1 Hugo Girls DC2 11 - 20
 Hugo Girls DC2 Zwaluwen ‘30 DC1 16 - 6
D1 Hugo Girls D1 Dynamo D2 20 - 8
 Schagen D2 Hugo Girls D1 5 - 19
E1 Z.A.P. E1# Hugo Girls E1 14 - 9
 Hugo Girls E1 Tornado E2 15 - 6
E2 Hugo Girls E2 DSO E2 6 - 10
 Jupiter ‘76 E1 Hugo Girls E2 17 - 4
F1 CSV F1 Hugo Girls F1 6 - 7
 Hugo Girls F1 DSS F2 3 - 16
F2 Hugo Girls F2 Schagen F1# 1 - 10
 DSS F3 Hugo Girls F2 2 - 4
Dmw 1 Hugo Girls DMW1 Geel Zwart DMW4 16 - 16
 DSO DMW1 Hugo Girls DMW1 18 - 4
Dmw 2 Tornado DMW4 Hugo Girls DMW2 32 - 5
 Hugo Girls DMW2 VVW DMW4 6 - 12

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.

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 18.00 uur tot 19.00 uur Ouders
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 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
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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)     
 
PROGRAMMA ZATERDAG 15 DECEMBER T/M VRIJDAG 21 DECEMBER (ZAAL)   
DAMES 1 16-dec Meteoor DS1-HG DS1    Weijver, de 12:15 11:30 RES.SH.
DAMES 2 16-dec HG DS2-De Blinkert DS3 Noorderend 13:00 12:30 ------
DAMES 3 15-dec HG DS3-Spartanen DS5 Noorderend 19:00 18:30 ------
DAMES 4 16-dec Kleine Sluis DS1-HG DS4 Veerburg, de 11:00 10:00 ------
A1 16-dec HG DA1-SSV/Sporting S DA1# Noorderend 11:45 11:15 ------
B1 15-dec Lacom ‘91 DB1-HG DB1 Geestmerambacht 18:30 17:45 ------
C1 16-dec HG DC1-Tornado DC2 Noorderend 10:45 10:15 ------
C2 16-dec HG DC2-Hollandia T DC1 Noorderend 14:10 13:40 ------
D1 16-dec D.W.O.W. D1-HG D1 Zuiderzee 9:00 8:00 ------
E1 15-dec HG E1-Berdos E1 Noorderend 18:00 17:30 ------
E2 16-dec D.W.O.W. E1-HG E2 Zuiderzee 10:40 9:40 ------
F1 16-dec HG F1-A & O F1 Noorderend 10:00 9:30 ------
F2 16-dec D.W.O.W. F1-HG F2 Zuiderzee 13:50 12:50 ------
RECR. 1 19-dec HG DMW1-Wieringerwaard DMW1 Noorderend 19:00 18:30 ------
RECR. 2   VRIJ              
Wedstrijdwijziging: HG E1 tijds, plaats en tegenstander wijziging   

PROGRAMMA ZATERDAG 22 DECEMBER T/M VRIJDAG 28 DECEMBER (ZAAL)   
DAMES 1   VRIJ        
DAMES 2 23-dec HG DS2-Westfriezen DS3 Noorderend 14:00 13:30 ------
DAMES 3 22-dec VZV DS4-HG DS3 Zijveld, ‘t 19:00 18:15 RES.SH.
DAMES 4   VRIJ        
A1 23-dec HG DA1-Victoria O DA1 Noorderend 12:45 12:15 ------
B1 23-dec HG DB1-Tornado DB1 Noorderend 11:45 11:15 ------
C1   VRIJ        
C2   VRIJ        
D1   VRIJ        
E1   VRIJ        
E2   VRIJ        
F1 23-dec HG F1-H.C.V. ‘90 F1 Noorderend 11:00 10:30 ------
F2   VRIJ        
RECR. 1   VRIJ        
RECR. 2   VRIJ        
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Wedstrijdwijziging: HG C2 VRIJ (was 23 dec HG DC2-D.W.O.W. C1)    
   HG E1 VRIJ (was 23 dec VZV E1-HG E1)
WIE FLUIT WANNEER?
TEAM DATUM WEDSTRIJD AANVANG SCHEIDSRECHTER
HG E2 8-dec HG E2-H.V.S. E1 12:45 Fenny Borst
HG D1 8-dec HG D1-D.S.O. D2 13:40 Fenny Borst
HG DB1 9-dec HG DB1-VVW DB2 11:00 Nel Smit
HG DS4 9-dec HG DS4-Geel Zwart DS3 12:00 Remco van der Laan
HG DMW1 11-dec HG DMW1-DWOW DMW2 21:00 Monique Beemsterboer
HG E1 15-dec HG E1-Berdos E1 18:00 Jochem Blankendaal
HG DS3 15-dec HG DS3-Spartanen DS5 19:00 Joyce Heij
HG F1 16-dec HG F1-A & O F1 10:00 Kirstin Plak
HG DC1 16-dec HG DC1-Tornado DC2 10:45 Dames 2
HG DA1 16-dec HG DA1-SSV/Sporting S DA1# 11:45 Monique Beemsterboer
HG DS2 16-dec HG DS2-De Blinkert DS3 13:00 Nel Borst
HG DC2 16-dec HG DC2-Hollandia T DC1 14:10 René Buter
HG DMW1 19-dec HG DMW1-S.V. Wieringerwaard DMW1 19:00 Remco van der Laan
HG F1 23-dec HG F1-H.C.V. ‘90 F1 11:00 Kirstin Plak
HG DB1 23-dec HG DB1-Tornado DB1 11:45 Dames 4
HG DA1 23-dec HG DA1-Victoria O DA1 12:45 Nel Borst
HG DS2 23-dec HG DS2-Westfriezen DS3 14:00 René Buter

KANTINEDIENSTEN
Zaterdag 15 dec. 10.15 uur tot 13.00 uur 
 Carla van der vliet
Zaterdag 19 jan. 9.30 uur tit 13.00 uur
 Rosalie beers
Zondag 20 jan. 9.30 uur tot 13.00 uur 12.30 uur tot 15.30 uur  14.30 uur tot 19.00 uur
 *Ria en Erna Borst Pauk Oudeman Jacobi Baars
 Bo Groen Carola Dekker Marion Berkhout(A)
   Tim Harte en Nick MeltenZaterdag 26 jan.   9.30 uur tot 13.00 uur 
 Karin Zuurbier

Zondag 27 jan. 13.00 uur tot ?
 *Joke vader(A) en Ronald Mooij

Zaterdag 2 feb. 9.30 uur tot 13.00 uur
 Jose Wolkers

Zondag 3 feb. 9.30 uur tot 13.00 uur 12.30 uur tot 15.30 uur 14.30 uur tot 19.00 uur
 *Margreth van den Berg Andre Zuurbier Verine Stam
 Cindy Blankendaal Mitchel van Assendelft Miranda Beers(A)
 Bart van der Burg Bart Zuurbier Ferry Slijkerman
   Thomas Ursem
Zaterdag 9 feb. 9.30 uur tot 13.00 uur
 Hans Borst

Zondag 10 feb. 9.30 uur tot 13.30 uur 12.30 uur tot 15.30 uur  14.30 uur tot 19.00 uur
 *Hanneke Pater Ineke Hoogland Luuk Beers
 Betty van der Laan Arjan Dekker Marco Borst
   Edwin van Diepen(A)
Zaterdag 16 feb. 9.30 uur tot 13.00 uur
 Gerard Klercq

Zondag 17 feb. 9.30 uur tot 13.00 uur 12.30 uur tot 15.30 uur 14.30 uur tot 19.00 uur
 *Liesbeth Beers Mariska Rinkel Manus van der Vliet(A)
 Jeanet van der Vliet Monique Beemsterboer Jacobi Baars
 Jeffrey de Cock van Delwijnen Sjors van der Vliet Ari Groot en Rico Dekker



26 27

Zaterdag 23 feb. 9.30 uur tot 13.00 uur
 Irma Groot

Zondag 24 feb. geen voetbal

Zaterdag 2 mrt 9.30 uur tot 13.00 uur
 Hans Borst

Zondag 3 mrt geen voetbal

Zaterdag 9 mrt 9.30 uur tot 13.00 uur
 Carla van der Vliet

Zondag 10 mrt iedereen voetbalt uit

Zaterdag 16 mrt  9.30 uur tot 13.00 uur
 Linda Scholtens

Zondag 17 mrt 9.30 uur tot 13.00 uur 12.30 uur tot 15.30 uur 14.30 uur tot 19.00 uur
 *Annet en Carin Dekker Paul Oudeman Ron en Chris(A) Dekker
 Bas Haisma Carola Dekker Rick Groenland
  Jorn Job Klaver Pieter Bet
  Gert-Jan Liefting
Zaterdag 23 mrt 9.30 uur tot 13.00 uur
 Hans Borst

Zondag 24 mrt 9.30 uur tot 13.00 uur 12.30 uur tot 15.30 uur 14.30 uur tot 19.00 uur
 *Ria en Erna Borst                  Arnold Duijn en aanvulling Jo19 Joke Vader(A)
   Aanvulling Jo19

St. Annaplein1  |  Heerhugowaard  |  072-5711223  |  www.fysiodenoord.nl

• Fysiotherapie

• Handtherapie

• Oedeemtherapie

RIJBEWIJS HALEN?
Rijschool Jacqueline staat garant voor een laagdrempelig,
betrouwbare en ontspannen opleiding, ook voor mensen 
met Faalangst, ADHD, ADD en aanverwante beperkingen,
daar mijn roots in de zorg liggen.

Check www.rijschoolinalkmaar.nl of Facebook voor meer 
informatie of bel 06-29146988

ACTIE: 30 lesuren incl. praktijkexamen
en een GRATIS lesuur voor      €1.399,-

Rijschool Jacqueline Samen op weg!

MIDDENWEG 480, 1704 BM HEERHUGOWAARD -  072-5712241
Let op onze openingstijden!

Middenwaard 100
1703 SH Heerhugowaard
Telefoon: 0725713331
SPOED: 020-5063841
(Buiten openingstijden)
E-mail: info@orthowaard.nl

Montessorionderwijs: 

Samen leren het 
zelf te doen!

Mox Spellen, Middenwaard

www.sunnygames.nl

Niet tégen elkaar
maar met elkaar!

O.a. te koop bij:

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

of bel 072-5898124
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Hugo Boys seizoen 2017-2018

Van de bestuurstafel

Op 22 november organiseerde de KNVB een bijeenkomst met 
voetbalclubs uit Langedijk een Heerhugowaard. Dit was een 
interessante bijeenkomst. Het is altijd goed om met elkaar informatie te 
delen. Onderwerpen waren: vrijwilligers, kunstgras, arbitrage, rookvrije 
sportcomplexen en hoe kan de KNVB  verenigingen ondersteunen. 
Met name dit laatste onderwerp is actueel omdat diverse jeugdtrainers 
hadden aangegeven interesse te hebben in een opleiding.
Afgelopen maand overleg gehad met de spelersraad en trainers. Er blijven altijd punten die beter 
kunnen in het algemeen was men tevreden.
Op zondag 6 januari is de traditionele nieuwjaarwedstrijd , als het weer meezit speelt de handbal 
ook een buitenwedstrijd. Aansluitend de nieuwjaarreceptie.  Deze wordt gezamenlijk gevierd met 
de handbal.
We hopen op een grote opkomst en het glas met u te heffen op een sportief maar vooral gezond 
2019.
Contributies zijn ook geïnd, echter bij bepaalde spelers klopte de informatie niet en kregen wij de 
incasso, s retour. Dit is vervelend omdat het extra werk oplevert en je laat bij die leden aankomt 
voor de contributie. 

Resultaten

Jo19-1
Wonnen hun laatste wedstijd overtuigend met 7-1 van Nieuwe Niedorp. Ze staan op de vierde 
plaats met 20 punten. Echter de drie koplopers hebben 21 punten dus er is nog van alles mogelijk.
Hugo Boys 5
Wonnen ook hun laatste wedstijd met 4-0 van FC den Helder. Zij staan op een keurige 4e plaats.
Minder goed nieuws was de beenbreuk van Derrick Ursem in de wedstrijd thuis tegen Conzelo.
Vanaf deze plaats Derrick beterschap! 
Hugo Boys 3
Ondanks het feit dat diverse spelers afwezig waren vanwege Sinterklaas verplichtingen wist het 
3e de uitwedstrijd tegen Koedijk 6 met 3-5 te winnen. Door deze zege staat het derde op een 
keurige 6e plaats en hebben ze al bijna net zoveel punten als vorig jaar in het hele seizoen. Over 
vooruitgang gesproken!
Hugo Boys 2
Boekte wisselende resultaten. Na de zege op de Blokkers werd er ook gewonnen bij JVC. De 
wedstrijden tegen KGB en SEW werden kansloos verloren. Door deze nederlagen staat het 2e op 
de 11e plaats en strijd men tegen degradatie.
Hugo Boys 1
Strijden ook tegen degradatie. De laatste drie wedstijden werden verloren.
Momenteel staat het eerste op de 12e plaats met 7 punten. Komende twee wedstrijden tegen 
Texel thuis en Hauwert uit worden zespuntenwedstrijden. Als deze twee worden gewonnen haakt 
men aan bij de subtop en biedt dit perspectief voor de 2e helft van de competitie. 

Bestuur Hugo Boys
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VRIJDAG 14 DECEMBER 
MUSIC-DINNER IN KERSTSFEER MET DE IERSE 

FOLKBAND THE  BRADLEY BUNCH.
 ZIJ SPELEN EEN MIX VAN  MOOIE BALLADES,  
JIGS EN  REELS OP MANDOLINE, BOUZOUKI, 

BANJO, FLUITEN, GITAAR, BAS EN VIOOL.
AL RUIM 25 JAAR ZORGT DE IERSE ZANGERES 

SHARON BRADLEY  MET HAAR DRIE 
MEDEMUZIKANTEN VOOR EEN HOGE 

KWALITEIT IERSE MUZIEK.

AANVANG 19.30 UUR, 
RESTAURANT OPEN VANAF 18.00 UUR.

 3-GANGEN MUZIEKMENU MET KEUZES 39.50

RESERVEREN AUB

       WWW.THEIRISHCOTTAGE.NL 
INFO@TGHEIRISHCOTTAGE.NL

VERLAAT 4 1734 JN OUDE NIEDORP 
0226 421486

IN DE AGENDA NOEVERSE BIETBENT 
ZAT. 27 APRIL EN ZAT.23 NOVEMBER 2019

PUB AND RESTAURANT
THE IR

ISH COTTAGE

Bij Summerville Plants telen we terrasplanten waar 
mensen een lange zomer plezier aan beleven

Ter versterking van ons team van weekend medewerkers zijn wij op zoek naar enkele

SCHOLIEREN 
voor zaterdagochtenden en schoolvakanties

  Het werk bestaat voornamelijk uit: • Bamboe stokken plaatsen 
 • Opbinden van de planten
 • Helpen bij afleveren in het verkoop seizoen

                        Functievoorwaarden: • Leeftijd vanaf 14 jaar
 • Beschikbaar voor werk op zaterdagochtend
     tussen 7:00 en 13:15 uur en in de schoolvakanties
 • Zin om aan het werk te gaan

Contact opnemen met Leo van der Hulst: 0611342610

Summerville Plants
Noordscharwouderpolderweg 11, 1704 PJ Heerhugowaard (de Noord)
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Hugo Boys Senioren
       
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 
       
       
Wedstrijdprogramma 16 december 2018      
Terreindienst:  richard Borst, Mark Klompstra     
98515 Winkel 1    Hugo Boys 1   14:00  
89037 DTS 2    Hugo Boys 2   11:00  
105162 Dirkshorn 3   Hugo Boys 5   11:00 10:00 
       
Siem Hand tel. 072-5740761       
       
       Hugo Boys Jeugd
      
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
      
Monday, December 10, 2018 
Terreindienst: Joey Beers     
wedstr. Omschrijving   Aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
146190 Hugo Boys JO11-1 - Apollo 68 JO11-1 18:30 18:00 Coach
      
Wednesday, December 12, 2018 
Terreindienst: ?     
wedstr. Omschrijving   Aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
147191 Hugo Boys JO15-1 - ST SSV/Sporting S JO15-1 19:00 18:15 -
      
Saturday, December 15, 2018 
Terreindienst: Thomas Kunst & Maarten de Moes    
wedstr. Omschrijving   Aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
- Hugo Boys JO19-1 - Zie programma zondag      
- Hugo Boys JO15-1 - Vrij      
147359 SV Spartanen JO13-1 - Hugo Boys JO13-1 12:00 10:45 -
146284 Hugo Boys JO11-1 - ST Schagen/SRC JO11-5 11:00 10:30 Coach
146277 Assendelft JO11-2 - Hugo Boys JO11-2 9:30 8:00 -
- Hugo Boys JO9-1 - Vrij      
0 Hugo Boys MP-1 - bij RKEDO 9:30 8:45 -   
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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.

 

voor een beetje gewoon geluk
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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

Ook voor cadeaubonnen ben je

bij Kuzuia aan het juiste adres.

Een origineel cadeau tegen de stress!

Bestel
snel!

de Eg 2  ·  Heerhugowaard
06 - 4649 6038  ·  www.kuzuia.nl  ·  info@kuzuia.nl

Ook voor cadeaubonnen ben je 

bij Kuzuia aan het juiste adres.

een origineel cadeau tegen de stress!

de Eg 2   -   Heerhugowaard
06 - 4649 6038   -   www.kuzuia.nl   -   info@kuzuia.nl

Bestel 
snel!
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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


