Vrijdag 19 juni 2020

Agenda
3 juli 2020

LET OP: Laatste Contact voor zomervakantie

14 augustus 2020

LET OP: Eerste Contact na de zomervakantie

7 september 2020

9.00 KBO Fietsen o.l.v. Wim en Joke Beers.

12 september 2020

Survival vormsel

14 september 2020

14.00 KBO Opening nieuwe seizoen

19 september 2020

WGJ: The Hunt

20 september 2020

12.00 1ste Communieviering

27 september 2020

10.00 Vormselviering

5 oktober 2020

KBO Excursie naar de Twuyvermolen in Sint Pancras

9 oktober 2020

Noordender keezkampioenschap in het Dorpshuis

24 oktober 2020

WGJ: Noord’s Got Talent

26 oktober 2020

KBO Presentatie over de KNRM

3 november 2020

14.00 KBO Sinterklaasmiddag

14 november 2020

WGJ: Intocht Sinterklaas

28 november 2020

en 29 november Winterfair De Noord

22 december 2020

14.00 KBO Kerstmiddag met muziek van duo Kreck
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fietsenwinkel van Noord-Holland

Middenweg
554, Heerhugowaard-De
Noord, Tel. 072-5716100,
Middenweg
554, Heerhugowaard-De
Noord,www.edwingroen.nl
Tel. 072-5716100,
Let op! Onze winkel is 5 km buiten het centrum gevestigd, dus niet in Middenwaard of Centrumwaard maar in Heerhugowaard-Noord.

www.edwingroen.nl

op! Onze
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Vrijdag
koopavond
MiddenwegLet554,
Heerhugowaard-De
Noord,
Tel. 072-5716100,
www.edwingroen.nl
Maandag vanaf 08.30 uur geopend. Vrijdag koopavond
Let op! Onze winkel is 5 km buiten het centrum gevestigd, dus niet in Middenwaard of Centrumwaard maar in Heerhugowaard-Noord.
Maandag vanaf 08.30 uur geopend. Vrijdag koopavond

Administratiekantoor

DEKKER

Voor uw:
* bedrijfsadministratie
* belastingzaken
* salarisadministratie
* automatiseringsbegeleiding in- of
exclusief het betalingsverkeer
* algehele bedrijfsadvisering

Voor sierhekwerk en kennelbouw op maat
Automatische Draai/Schuifpoorten voorzien
van intercom, camera, verlichting e.d.

re

Tevens voor uw paardenboxen,
hondenkennels & dierenverblijven

van particulie
Tevens verzorging
aangiftebiljetten

Middenweg 598 1704 BS Heerhugowaard
072-5715927 fax 072-5721059 of 06-53716161

Hectorlaan 2, 1702 CL Heerhugowaard
Telefoon 072 - 574 11 44
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Contactgegevens
Redactie en advertenties: 		

Robbert Jongkind redactie@contactdenoord.nl
Telefoon 06-51275738
Administratie en abonnementen: Jella Limmen, administratie@contactdenoord.nl
Distributie:			Paul Mooij
Telefoon 072-5711625
Stichting ’t Contact
Kamer van Koophandel 		
Rekeningnummer 		
Bestuur: 				

77875893
NL83 RABO 0354 4635 27
Robbert Jongkind, Angèl Mooij en Jella Limmen

Inleveren kopij
’t Contact verschijnt tweewekelijks. Uw tekst voor de volgende uitgave van ‘t Contact dient u uiterlijk maandag 15 juni 2020 vóór 19:00 in te leveren via Redactie@ContactDeNoord.nl of bij uitzondering bij Robbert Jongkind, Kleine Geldebosch 2. Na dit tijdstip wordt kopij geplaatst in de
die hierop volgt.
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HUSQVARNA 136 LiC
TRIMMER

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.

KLINKENDE
MUNT WEKEN

100% Husqvarna.
0% Brandstof.

Inclu sief Accu
en snella der

€ 429,-

HUSQVARNA 136 LiC
TRIMMER

100%
Husqvarna.
€ 3.599,100% Husqvarna.0% Brandstof.
0% Brandstof.
9,-zijn er:
€ 42
De nieuwe Husqvarna Accu
Series

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.

Inclu sief Accu, snella
en maaidek 85 cm.

der

HUSQVARNA 136 LiHD50
HEGGENSCHAAR

Inclu sief Accu
en snella der

€ 40,-

HUSQVARNA 136 LiC
TRIMMER

Inclu sief Accu
en snella der

een
serie sterk presterende accuproducten.
€ 459,HUSQVARNA
HUSQVARNA 136 LiC
RIDER
ACCU
U
krijgt
de resultaten van benzineproducten,
TRIMMER
De nieuwe Husqvarna Accu Series zijn er:*
een perfect evenwicht, stille werking,
een seriedersterk presterende accuproducten.
HUSQVARNA 136 LiHD50
op de Honda geen emissies, universele accu’s die in alle
Inclu sief Accu, snella
Inclu sief Accu
HEGGENSCHAAR
85 cm. de resultaten van benzineproducten,
Udekkrijgt
en maai
IZY-serie** handgereedschap
Kijk ook
op www.husqvarna-actie.nl
voor meer informatie.
en snella der
passen
en tal van unieke
*
,- evenwicht, stille werking,
3.599
perfect
€ een
€ 429,Uw geautoriseerde Husqvarna dealer:
Husqvarna eigenschappen.
geen emissies, universele accu’s die in alle
op de Honda
Inclu sief Accu
en snella der
HRH/HRD-serie
handgereedschap passen en tal van unieke
€ 429,Husqvarna eigenschappen.

kado

HUSQVARNA
RIDER ACCU

€100,kado

Inclu sief Accu, snella
en maaidek 85 cm.

HUSQVARNA 136 LiHD50
HEGGENSCHAAR

Inclu sief Accu
en snella der

der

€ 459,-

€ 3.599,-

100% Husqvarna.
€ 80,0% Brandstof.
Kijk ook op www.husqvarna-actie.nl
voor meer informatie.
*
bij de Honda-dealer
Inclu sief Accu, snella
en maaidek 85 cm.

HUSQVARNA 136 LiHD50
HEGGENSCHAAR

der

99,Tot €E 3.5
100,kado*

kado

*) Actie geldig van
Inclu sief Accu
t/m 30 juli 2012.
en snella der
Bedragen
zijn
inclusief
BTW.
9,45LiC
€
HUSQVARNA 136
**) Uitgezonderd
de HRX 476SD
TRIMMER
en de HRG 415P.

Uw geautoriseerde Husqvarna dealer:

op een nieuwe
HUSQVARNA
op de Honda
Tot
in siefonze
showroom:
RIDER
ACCU
HRX-serie**
Honda grasmaaier!
De nieuwe Husqvarna
Accu
Series
zijnziens
er: Inclu
Accu
Smuigelweg
4 1704
PX
een serie sterk presterende accuproducten. en snellader
www.honda.nl
€ 459,HUSQVARNA

Heerhugowaard
/ Waarland
U krijgt de resultaten
van benzineproducten,
Kijk ook op www.husqvarna-actie.nl voor meer informatie.
een perfect evenwicht,
stille
werking,
T
0226
42
13
53
•
F 0226 42 29 04
geen emissies, universele accu’s die in alleUw geautoriseerde Husqvarna dealer:
Inclu sief Accu
www.stooptuinmachines.nl
en snella der
passen en talvoor
van meer
uniekeinformatie.
Kijk ook handgereedschap
op www.husqvarna-actie.nl
€ 429,Husqvarna
eigenschappen.
Uw geautoriseerde
Husqvarna dealer:

RIDER ACCU

123_HQ_Dealeradv_NL_Krant_FC.indd
Tot ziens in onze showroom:

Inclu sief Accu , snella
en maaidek 85 cm.
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HUSQVARNA 136 LiHD50
HEGGENSCHAAR

der

€ 3.599,-

Al 100 jaar
een vertrouwd
gezicht in uw
buurt

123_HQ_Dealeradv_NL_Krant_FC.indd 3

15-03-12 09:28

De Centrale Volksbank (CVB) is een van de rechtsvoorgangers van RegioBank en werd opgericht op 1 oktober 1920.

Inclu sief Accu
en snella der

HUSQVARNA
RIDER ACCU

€ 459,-

Kijk ook op www.husqvarna-actie.nl voor meer informatie.
Uw geautoriseerde Husqvarna dealer:

123_HQ_Dealeradv_NL_Krant_FC.indd 3

123_HQ_Dealeradv_NL_Krant_FC.indd 3

15-03-12 09:28

15-03-12 09:28

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

123_HQ_Dealeradv_NL_Krant_FC.indd 3

15-03-12 09:28
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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.
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 7.00 uur
Pastoor I.W. Tilma
Middenweg 541, 1704 BE Heerhugowaard
06-38345350 iwtilma@gmail.com
Diaken Hans Bruin
06-54956924 hansbruin@outlook.com

Diaken Toon Jorink
06-5149 4718 t.jorink@gmail.com

Voor pastorale vragen kunt u contact opnemen met pastoor Tilma
Heilig Hart raad
Vicevoorzitter

Gea Klercq

Secretaris
Penningmeester

Vacature
Alma Danenberg

Contactpersonen secties:
Sectie Catechese
Sectie Liturgie

Vacature
Marga van Langen

Sectie Gemeenschapsopbouw
Sectie Diaconie

Ans Rendering
Angel Mooij
Vacature

Personele Unie

Pim Mooij

072-57 152 65
06-528 79 803
06-221 06 847

072-57 422 41
06-192 08 133
06-371 33 016
06-196 50 482

072-57 153 32

“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”
Kopij voor het Contact namens de Parochie kunt u te mailen copyheilighart@gmail.com
Misintenties of andere informatie voor het Contact dient u in te leveren uiterlijk zaterdag 27 juni
2020 voor 12 uur op het secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of telefonisch tijdens
de openingstijden van het secretariaat.
Webmaster: Sem Groot, info@heilighartdenoord.nl.
Kerkwerken
In juni is de groep van mevrouw Marijke Morsink aan de beurt om de kerk op orde te brengen.
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Bloemengroep
In juni wordt de kerk versierd door Ali Overtoom en Lies Oudeman.
VIERINGEN IN DE KOMENDE WEKEN
Vanaf donderdag 18 juni wordt er elke donderdagmorgen om 9.00 uur een eucharistieviering
gehouden in de kerk.
Houd onze website in de gaten voor de laatste ontwikkelingen.
Natuurlijk gelden bij uw aanwezigheid in de kerk, de regels volgens het RIVM.
VIERINGEN OP TELEVISIE EN INTERNET
Op televisie en op internet zijn een heel aantal vieringen te volgen.
Vieringen vanuit onze kathedraal in Haarlem
Beschikbaar via https://rkhaarlem.nl/vieringen/live/
Vieringen van de KRO vanuit Hilversum
Beschikbaar via www.kro-ncrv.nl/katholiek/nieuws/livestream-stvituskerk
DONDERDAG 18 JUNI 2020 OM 9.00 UUR
Eucharistieviering met pastoor Tilma.
Ook bij deze viering geldt, reserveren bij de deur. Het maximaal aantal aanwezigen is 30 personen.
We hopen dat u zich niet laat weerhouden om te komen, en hopen op uw begrip bij het toepassen
van de regels.
WEEKEINDE VAN 20 EN 21 JUNI 2020
12e zondag door het jaar
Eerste lezing uit de profeet Jeremia 20, 10-13 (In lijden en tegenkantingen vertrouwd Jeremia
rotsvast op zijn Heer)
Evangelielezing uit het heilig evangelie volgen Matteüs 10, 26-33 (Weest niet bevreesd voor hen
die het lichaam kunnen doden)
Gebedsintenties: In liefdevolle herinnering Cees en Annie Goedhart-Groot, Eef Westmeijer en Bets
Westmeijer-Groot en zegen over hun gezin, Vok en Afra de Wit-Plak en zegen over hun gezin, in
liefdevolle herinnering Nic. Mooij en zegen over zijn gezin, in liefdevolle herinnering Piet Borst, in
liefdevolle herinnering Jan en Tiny Oudeman-Groot en zegen over hun gezin, in liefdevolle herinnering Jan Mooij en zegen over zijn gezin, voor onze lieve vader , moeder en overleden familie
Beers-Bergmans en zegen over hun gezin, Piet en Greet Beers-Oudeman en familie, Tiny Veldman-Overtoom, kinderen en familie, Piet Zijp en overleden familie Zijp-Braas.
DONDERDAG 25 JUNI 2020 OM 9.00 UUR
Eucharistieviering met pastoor Tilma.
Ook bij deze viering geldt, reserveren bij de deur. Het maximaal aantal aanwezigen is 30 personen.
We hopen dat u zich niet laat weerhouden om te komen, en hopen op uw begrip bij het toepassen
van de regels.
WEEKEINDE VAN 27 EN 28 JUNI 2020
13e zondag door het jaar
Eerste lezing uit het tweede boek van Koningen, 4, 8-11.14-16a (Een vrouw uit Sunem verleent
gastvrijheid aan de profeet Elia: zij maakt plaats voor Gods woord in haar leven)
Evangelielezing uit het heilig evangelie volgens Mattheüs 10, 37-42 (“Wie mij opneemt, neemt Mij
op”, zegt Jezus; “en wie Mij opneemt, neemt Hem op die Mij gezonden heeft”)
Gebedsintenties: in liefdevolle en dankbare herinnering Marie Molenaar-Spaansen, overleden familie Spaansen en zegen over haar gezin.
Koster: Kees Berkhout
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DONDERDAG 2 JULI 2020 OM 9.00 UUR
Eucharistieviering met pastoor Tilma.
DONDERDAG 2 JULI 2020 OM 19.30 UUR
Viering van Meeleven. Voorgangers zijn Marion Bleeker-Burger en Nel Zuurbier.
Gebedsintenties: Cor deken en Ivonne, in liefdevolle herinnering Dina Oudeman-Ernst en Anita
Oudeman- Muileboom, Jaap Burger en zegen over zijn gezin, in liefdevolle herinnering Chris en
Mien Dekker-Groot en overleden familie, in liefdevolle herinnering Jan en Tiny Oudeman-Groot en
zegen over hun gezin, in liefdevolle herinnering Merie Klompstra-Bakker, haar overleden ouders
en zegen over haar gezin, in liefdevolle herinnering Piet en Afra Korver-Wester en dochter Helma,
Riet Entius- de Boer en zegen over hun gezin
Vok de Wit en Afra de Wit-Plak en om zegen over de kinderen en familie
Corrie Haverink, Piet Luken en zegen over zijn gezin, Nic Oudeman en overleden familie Oudeman-Bakkum, Tiny Veldman-Overtoom en overleden familie Veldman-Overtoom, in liefdevolle
herinnering Dennis Overtoom, Nelly van Veen en overleden ouders Overtoom-Groen, Marco Ursem, Alie Idema-van Diepen, Sjaak Hoogland en zegen over zijn gezin, in liefdevolle herinnering
Andrѐ en Ank Veldman-Dekker, in liefdevolle herinnering Jaap en Anna Pronk-Kieft, Jan, Janet en
Els, in dierbare herinnering Jan Oudeman en Gurie Oudeman-Appel, Sandra , Eef en zegen over
de gezinnen, in liefdevolle herinnering Riet Ursem-van Langen, Antoon Ursem en Ton Brussaard
Simon van Langen, Catharina van Langen-Borst, Aad, Ton en zegen over de familie, in dierbare en
dankbare herinnering Nic en Riet Oudeman-Beers
In liefdevolle herinnering Jan Veldman en Riet Veldman-Groot en overleden familie, in liefdevolle
herinnering Nic Mooij en zegen over zijn gezin
In liefdevolle herinnering Ton Groot en overleden familie en Mees, voor altijd in onze gedachten
onze ouders Henk Danenberg en Bets Danenberg-Stoop en Alex Weel, Dries en Nel Dekker-Zuurbier, Riet Groot-Bakker, haar man Henk en zegen over haar gezin, Piet en Greet Beers-Oudeman en
familie, Cees Meester, in liefdevolle herinnering Jan en Jansje Groenland-Ursem en zegen over hun
gezin, in liefdevolle herinnering Jan Mooij en zegen over zijn gezin,
in liefdevolle herinnering Jan en Stephan Mulder, vader en moeder Groen en Atie, liefde houdt
niet op waar leven eindigt – Els Boekel-Pronk, in liefdevolle herinnering Reinier van Schagen, Sander Borst en zegen over zijn gezin, Jan Oudeman, Esther en familie Oudeman-Groot.
Koster: Rene van Langen
WEEKEINDE VAN 4 EN 5 JULI 2020
14e zondag door het jaar
Eerste lezing uit de profeet Zacharia 9, 9-10 (De messiaanse koning zal een deemoedige vredevorst zijn)
Evangelielezing uit het heilig evangelie van Matteüs 11, 25-30 (Jezus prijst zijn Vader en roept allen
tot zich die uitgeput zijn en onder lasten gebukt gaan.)
ZONDAG 5 JULI OM 10.00 UUR
Eucharistieviering met voorganger pastoor Vlaar.
Gebedsintenties: Voor altijd in onze gedachten onze ouders Henk Danenberg en Bets Danenberg-Stoop en Alex Weel, in liefdevolle herinnering Ton Groot en overleden familie en Mees, Corrie
Haverink, Simon Stam en familie, in liefdevolle herinnering Jan Mooij en zegen over zijn gezin, Piet
en Greet Beers-Oudeman en familie.
Lector: Joke van der Voort. Misdienaars: Mette Blankendaal en Ross Berkhout. Koster: Rene van Langen
Voor de vieringen van de parochies ’t Veld, Waarland en Nieuwe Niedorp verwijzen wij u naar de
betreffende parochies.
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UITVAARTEN
Kerkelijke uitvaarten zijn mogelijk in klein verband.
Neem hiervoor ten allen tijden contact op met de pastores.
Bij kerkelijke uitvaarten worden de richtlijnen van de uitvaartbranche gevolgd. Ondanks alle beperkingen, is er ruimte voor de kerkelijke rituelen en gebeden. Misschien wel juist in deze tijd
geven die een houvast bij het afscheid van een dierbare. De parochie biedt de mogelijkheid om
op later tijdstip een herdenkingsdienst te houden. Bij die gelegenheid kan door alle belangstellenden en met de gehele gemeenschap stil worden gestaan bij het overlijden.
Per situatie zal in overleg met de nabestaanden gezocht worden naar een passende oplossing. Het
streven van de uitvaartleiders, de avondwake groep en pastoor Tilma is om voor iedere overledene een mooi en waardig afscheid te verzorgen. We hopen op begrip van nabestaanden dat we
daarbij gebonden zijn aan de beperkingen die de huidige situatie met zich mee brengt.
Sociaal steunpunt in de Noord, 7 dagen in de week bereikbaar op 06 – 854 48 404
De corona crisis vraagt niet alleen medisch, maar ook sociaal antwoord.
Wij willen voor alle inwoners in de Noord bereikbaar zijn.
U kunt telefonisch terecht met al uw vragen, of een luisterend oor!
Het telefoonnummer 06 – 854 48 404 is vanaf woensdag 25 maart opengesteld voor 7 dagen in
de week.
U kunt er terecht met al uw vragen en of aanbieden van hulp, of andere creatieve ideeën.
De gewone zondagen.
Het lijkt zo langzamer hand allemaal weer wat normaler te worden. We mogen op vakantie gaan,
maar moeten nog wel voorzichtig zijn. De 1,5 meter afstand wordt steeds moeilijker voor vele
mensen, terwijl het juist ons heeft beschermd tegen dat verschrikkelijke virus. Maar wordt alles
wel weer normaal? Kunnen we terug naar het oude? Weer drie zoenen bij een ontmoeting, een
ferme handdruk, een schouderklopje; daar hebben velen wel behoefte aan maar kan het? De regering zegt van niet , het RIVM zegt van niet, en de Nederlandse Bisdommen delen die mening: we
moeten voorzichtig zijn en zorg hebben voor en om elkaar.
Hoewel het lijkt dat na 1 juli, als onze kerken weer gebruikt gaan worden voor de reguliere vieringen, dat alles weer normaal gaat worden. We gaan verder met het kerkelijk jaar; de vierde zondag
door het jaar en de liturgische kleur is groen. Maar dat staat al jaren vast en toch zal het vieren in
onze kerken anders zijn. Alles volgens de regels, een maximaal aantal mensen in de kerk, Communie wordt uitgereikt met een liturgische pincet van achter een scherm. Dit alles om de kans
op besmetting en verspreiding van het virus te voorkomen, daarom zang van een cantor, geen
collecte tijdens de vieringen maar mandjes achterin de kerk. Vaste looproutes en die anderhalve
meter afstand bewaren.
Hoeveel zal er in deze periode niet gebeden zijn voor herstel, genezing en het niet oplopen van
dit virus. Mogen al die gebeden, waar of wanneer dan ook uit gesproken, ons de kracht geven
ondanks dat alles weer ‘normaal’ lijkt te worden, dat te doen wat van ons gevraagd wordt. Mogen
we daartoe de Geest ontvangen voor kracht en hoop, maar ook voor troost.
Worden het wel weer gewone zondagen: weer op zaterdag of zondag naar je vertrouwde kerk,
geen live verbindingen meer met de verschillende kerken, of zijn we veranderd en hebben juist
nu de behoefte ons geloof met elkaar te delen, niet meer van de bank of gemakkelijke stoel, maar
gewoon elkaar kunnen aankijken in de kerk en de eucharistie of viering mee te vieren; je zit er
gewoon weer tussen in.
Wij zien er naar uit u weer te ontmoeten tijdens deze vieringen en juist samen met elkaar dit te
vieren.
Namens de pastores van de vijfhoek; Toon Jorink, diaken
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Pater Jan Molenaar 60 jaar priester
Op 10 juli is het 60 jaar terug dat Jan
Molenaar in Londen priester gewijd
is. Het plan was om hier een groot
feest van te maken, maar deze covid-19 tijd staat het niet toe. In de
viering van 14 juni, waarin hij voorging, is er enige aandacht besteed
aan dit toch wel zeer heugelijke feit.
Naast lovende woorden kreeg pater
Jan ook de heilig Hart penning uitgereikt of eigenlijk toegeworpen…
Mill Hill is een organisatie van missionarissen en Jan werd uitgezonden naar Kongo. Na drie jaar was
het daar niet meer veilig en moest
hij terug naar Nederland en kwam
weer naar De Noord. Als goed voetballer ging hij meespelen met het eerste van Hugo Boys die toen dik op degraderen stonden.
Hugo Boys moest de laatste 3 wedstrijden winnen en de twee teams erboven alles verliezen. Het
wonder geschiedde!
Daarna werd hij uitgezonden naar Kameroen en pater Jan heeft daar ongeveer 30 jaar gewerkt
tot zijn gezondheid hem in de steek liet. Tijdens het laatste deel van zijn carrière heeft hij zich
ontfermd over het weeshuis Sint Valentine. Hij ondersteunde financieel dit weeshuis, maar ook
op ander gebied geeft de stichting financiële steun. Tot op heden wordt dit weeshuis nog steeds
gesteund en dat is mogelijk door de pater Jan Molenaar stichting.
Pater Jan keerde terug naar Nederland en ging in Amsterdam wonen en was werkzaam in een
parochie in De Bijlmer waar hij zich zeer thuis voelde door het gemêleerde gezelschap dat enthousiast zijn vieringen bezocht. Maar ook De Noord bleef hij trouw want iedere 2e zondag van
de maand gaat hij hier voor in een Eucharistieviering. Zijn ‘Goede morgen allemaal’ wordt altijd
enthousiast beantwoord met een ‘Goede morgen Jan’.
Sinds kort woont pater Jan weer in De Waard: Dolomiet 100, 1703 DZ, Heerhugowaard (0642914877)
De werkgroep MOV De Noord heeft pater Jan al deze jaren financieel gesteund en doet dat nog
steeds. Maar extra financiële steun voor zijn weeshuis kan hij altijd gebruiken. Hij is er u dankbaar
voor. Rek.nummer: NL77RABO 038 690 5576 t.n.v. stichting pater Jan Molenaar. Voor informatie
kunt u terecht op https://www.stichtingpaterjanmolenaar.nl/projecten/
Wij wensen pater Jan nog een goede tijd toe en zijn hem dankbaar voor zijn werkzaamheden als
missionaris in Afrika en voor zijn werk in onze parochie.
Vorige week is er een interview met hem opgenomen en dat kunt u terugzien op You Tube of op site van
de heilig Hart parochie De Noord.
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Viering van meeleven 2 juli
Na een hele stille periode door het coronavirus mag de kerk per 1 juli weer open!
Op 2 juli staat de Viering van meeleven op het rooster en deze viering is dan ook de eerste die weer
doorgaat. Maar het zal niet zijn zoals we gewend waren. Alle regels die er zijn i.v.m. corona zullen
in acht worden genomen. De praktische regels die voor alle vieringen gelden staan elders in dit
Contact. Wat betreft de Viering van meeleven verandert het volgende:
U kunt de namen van overledenen niet zelf op het hart schrijven, maar ze achter in de kerk doorgeven waar één van ons ze dan op het hart schrijft.
Het voorbedeboek zal niet worden gebruikt. We kunnen nl niet alle mensen met dezelfde pen
laten schrijven. De lichtjes kunt u achter in de kerk alvast meenemen en ze dan later in de viering
weer aansteken en bij het hart plaatsen.
Helaas is er na afloop ook geen koffie en thee.
U ziet, er zijn regels waar we ons aan moeten en ook willen houden, voor de gezondheid van elkaar!!
Op 2 juli bent u van harte welkom in de Viering van meeleven, waar Anna en Irma zullen zingen.
We zijn blij dat het weer kan en mag!!
Marion Bleeker-Burger en Nel Zuurbier-van Langen

Volg de algemene richtlijnen op het gebied van hygiëne
We gaan ervan uit dat u thuis blijft wanneer u ziekteverschijnselen hebt.

Bewaar 1,5 meter afstand
Dit geldt voorafgaand aan, tijdens en na de viering.
Respecteer elkaars gezondheid!
Reserveren bij de binnenkomst
Om aan de viering deel te kunnen nemen, schrijven we uw naam en telefoonnummer op. Deze gegevens worden twee maanden bewaard en vervolgens vernietigd.
Handen reinigen bij binnenkomst
We hebben handgel voor u klaargezet.
Neemt u een eigen flesje handgel mee om uw handen te reinigen voordat u ter
communie gaat?
Ga zitten op een aangegeven plaats
U herkent de zitplaatsen aan de kaartjes op de bank.
Vormt u één huishouden? Dan kunt u naast elkaar zitten. Zorg voor voldoende afstand
tot uw buren.
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Welkom in onze kerk!
Vieringen stap voor stap weer mogelijk, alle vieringen hervat vanaf 1 juli
Beste parochianen,
Halverwege de maand maart nam de overheid drastische besluiten om de verspreiding van het
corona virus tegen te gaan. Voor ons betekende het dat we niet meer samen konden komen voor
de vieringen in onze kerken. Inmiddels zijn we bijna drie maanden verder. Het aantal besmettingen neemt af en de regering biedt stap voor stap meer ruimte aan ons samen leven.
De Nederlandse Bisschoppen hebben in overleg met de overheid besloten dat het per 1 juni weer mogelijk is om vieringen te houden. Eerst met maximaal 30 personen en per 1 juli met 100 personen, mits
de ontwikkelingen in de samenleving zo goed gaan als nu. Hierbij hebben de bisschoppen maatregelen opgesteld om binnen het kerkgebouw besmetting te voorkomen. Binnen ons samenwerkingsverband De Vijfhoek wordt hard gewerkt om deze maatregelen toe te passen. Bestuur en parochieraden
treffen de nodige voorbereidingen. Er is voor gekozen om vanaf donderdag 18 juni te beginnen met
de viering op donderdagochtend in Heerhugowaard De Noord. Vanaf 1 juli hervatten we weer alle
vieringen in onze kerken. Vieringen in ouderencentra zijn helaas nog niet mogelijk.
Het hervatten van de vieringen vraagt ook van u de nodige aandacht.
1. Aanmelden Iedereen die mee wil vieren in de kerk, moet zich bij de deur aanmelden.
Dit kost enige tijd. Kom daarom een paar minuutjes eerder.
Uw naam en telefoonnummer wordt genoteerd.
Op deze manier houden we bij hoeveel mensen er in de kerk aanwezig zijn.
2. Gezondheid Wij gaan ervan uit dat u met ziekteverschijnselen thuis blijft.
3. Hygiëne
Bij de ingang van de kerk zijn desinfectie middelen aanwezig.
U wordt gevraagd om bij binnenkomst uw handen te reinigen.
4. Plaatsen
In de kerk wordt aangegeven waar u kunt gaan zitten. Daarbij geldt de anderhalve
meter afstand. Personen uit één huishouden kunnen uiteraard wel naast elkaar
zitten. Zorg in dat geval voor voldoende afstand met uw buren.
5. Communie Voor de communie komt u in één rij naar voren.
Ook in de rij houden we anderhalve meter afstand van elkaar.
Neem zelf een klein flesje desinfecterende gel mee om uw handen te reinigen vóór
het ontvangen van de communie. U ontvangt de communie van achter een scherm.
Communie op de tong kan helaas niet.
6. Zingen
Omdat zingen mogelijk verspreiding van het virus in de hand werkt, zullen we nog
niet samen zingen. Er zal ook geen koorzang zijn. Dit is een groot gemis.
We zoeken naar andere manieren om de vieringen muzikaal in te vullen.
7. Intentieboek Voorlopig is het intentieboek weggehaald.
Dit doen we om contactbesmetting te voorkomen.
Het officiële protocol kunt u binnenkort vinden achterin de kerken. Daarin staan nog veel meer
maatregelen. Als bestuur en parochieraden zullen we ons best doen om u zo goed mogelijk te
informeren over de wijze waarop we in onze parochies daarmee omgaan.
Het kan goed zijn dat u het allemaal wat overdreven vindt. Veel zal ook onwennig zijn. Maar met elkaar
kunnen we ervoor zorgen dat iedereen zich ook in het kerkgebouw veilig en op z’n gemak voelt. Onze
vieringen moeten geen bron van besmetting worden; ze moeten dienen tot ons heil en niet tot onheil.
Sommigen hebben veel last van de maatregelen rond het corona virus, of hebben zelfs met hele verdrietige situaties te maken; anderen ondervinden weinig moeilijkheden en redden zich goed. Samen
vormen we één gemeenschap: ziek en gezond, zwak en sterk, jong en oud. We houden rekening met
elkaar en steunen elkaar. Het is hoopgevend dat we binnenkort weer in de vieringen bij elkaar kunnen
komen. Verzameld rond de Heer vinden we nieuwe kracht en ervaren we de verbinding met elkaar.
De komende maand zal het pastoresteam om de week een livestream viering verzorgen. Deze
worden gehouden op Pinksteren, op zondag 14 juni en op zondag 28 juni. De link naar deze online
vieringen vindt u op www.heilighartdenoord.nl.
Met vriendelijke groet en graag tot ziens!
Pastoor Tilma
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Het kerkplein, Annaplein en de voortuin
Wellicht heeft u het al gezien:

Op het kerkplein en bij de opgang naar het
Annaplein zijn nieuwe plantenbakken gerealiseerd. Het ziet er weer prachtig uit! Niet alleen om te voorkomen dat auto’s gaan parkeren op het kerkplein en Annaplein, maar het
is ook gemaakt en mooi beplant voor een
verzorgde uitstraling. We hopen dat u hiervan zult genieten. Door Ron Snoek van de
Veenhuizerweg is de beplanting beschikbaar
gesteld en de potgrond voor de plantenbakken heeft Rob Doodeman geregeld. Onze
hartelijke dank hiervoor! Zonder jullie bijdrage had het er niet zo fraai uit gezien. Ook
twee losse bakken bij de ingangen aan de
voorzijde van de kerk en de pastorie, zijn
voorzien van mooie tuinplanten.
Onlangs ook de voortuin van de kerk voorzien van bloeiende alstroemeria planten. Ook dat ziet
er weer gezellig en fleurig. Fa. H.M. Tesselaar, onze hartelijke dank voor het schenken van deze
kleurige bloemenpracht.

Omzien naar elkaar
Omzien naar elkaar. Dat is volgens een recente peiling onder kerkgangers de belangrijkste waarde van kerk-zijn. Echt
contact, zorgen voor elkaar, en
waar nodig pastorale of diaconale hulp, dat is kerk-zijn op z’n
best. Maar juist het omzien naar
elkaar moet in deze tijd van corona heel anders vormgegeven
worden dan voorheen.
Nu wij niet kunnen samenkomen zoals we gewend zijn, zoeken we op andere manieren digitaal
contact met parochianen om ze pastoraal en waar nodig ook diaconaal te
steunen. We weten dat dit veel mensen mentaal en soms ook financieel op de been houdt.
Als kerkgemeenschap zien we naar elkaar om en in de toekomst blijven we naar elkaar omzien
zowel online als fysiek binnen de gestelde richtlijnen. Het is met alle beperkingen van deze tijd
bijzonder om te merken dat we dit samen kunnen!
Door het niet doorgaan van vieringen komt er veel minder geld binnen, maar veel kosten gaan
door. Ook staat er na de vakantie nog een grote van de pastorie op stapel.
Daarom de vraag: ‘Als het financieel mogelijk is, zou u dan iets extra op de rekening van de Kerkbalans willen storten.
Wij zijn u er dankbaar voor.
NL27RABO 032 680 2657 t.n.v. Heilig Hart parochie
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De Eucharistie vieren en de communie weer ontvangen
Heel voorzichtig worden deze junimaand de kerken weer
geopend, en kunnen gelovigen weer te communie, eerst
op beperkte schaal, die hopelijk kan worden verruimd. Dat
moet snel lukken als op De Dam in Amsterdam al duizenden mensen samen mogen drommen.
De periode van eucharistisch vasten is velen zwaar gevallen.
Nu mag er geen communie persoonlijk uitgereikt worden.
Maar daar is wat op gevonden.
Harm Beers van Werk aan de Kerk heeft iets moois gemaakt
zodat iedereen de communie kan ontvangen en we toch de
1,5 meter in acht blijven nemen.
De foto laat zien hoe dit er uit ziet dus hoeft u niet te schrikken bij binnenkomst.
Maria in de Mariakapel.
Misschien is het u al opgevallen maar in de Mariakapel staat
een grotere wit marmeren Maria.
Persoonlijk vind ik deze Maria ook meer uitstraling hebben
op deze plaats.
De kleinere Maria die er de laatste jaren heeft gestaan is terug verplaatst naar de Mariazaal van de
pastorie. Daar stond een Maria altijd samen met een Christusbeeld op een sokkel tegen de muur.
Maar de sokkel was van de muur geraakt en met de sokkel ook Maria.
Nu staan de twee authentieke beelden weer in de pastorie en is het daar ook mooier geworden.
Onlangs liep ik met onze kleinzoon van 2 jaar weer een rondje om een kaarsje op te steken bij
Maria. Dit wil hij altijd graag. We liepen langs het Caminopaadje. ‘kijk opa: Maria!’, zei hij.
Na het kaarsje aansteken bij de Mariakapel in de kerk. Liep hij nog even naar voren en zijn blik viel
op het grote beeld Maria Koningin links voor in de kerk. we vervolgde ons rondje via het kerkhof
en daar zag hij ook Maria. Ook bij het graf van zijn overgrootouders zag hij een kleine Maria.
En nog enkele meer. ‘Opa, wat zijn er veel Maria’s ! Het Sint Annabeeld met dochter Maria is hem
nog even ontgaan.
Vormsel logo
Beste Ouders, vormelingen en vormsel begeleiders,
De vormselwerkgroep is met pastoor onlangs samen gekomen want het Vormseljaar is afgebroken en hoe gaan we dit goed afronden ?
De 40 MM Venhuizen, 40 km wandelen voor Missie, Zending en ontwikkeling is afgelast en de
vormelingen met begeleiders lopen nu volgend jaar mee wanneer de 40 MM weer van start gaat
op zaterdag 15 mei 2021.
Samen met de nieuwe groep vormelingen en begeleiders hebben gezamenlijk ook de afsluitende
BBQ in de pastorietuin.
Hetzelfde geldt voor de BAVO dag Haarlem, deze wordt gehouden op zaterdag 05 juni 2021 voor
de vormelingen van dit en volgend seizoen..
Er is een nieuwe datum voor de vormselviering vastgesteld.

Zondag 27 september 2020, 10.00 uur vormselviering.
Projectavond 09 van woensdag 18 maart is afgelast en deze is nu op:

Woensdag 23 september 2020.

Natuurlijk is de corona pandemie nog niet voorbij en hoe het dan is weten we niet.
We hebben wel datums gepland want dat kunnen we niet op het laatste moment doen vanzelf.
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Nieuwe begeleiders en vormelingen.
Op donderdag 25 juni wordt in de kerk voor de nieuwe begeleiders een informatiebijeenkomst
gehouden. Het is in de kerk en niet in de pastorie. Zo kunnen we goed de 1,5 meter hanteren.
Voor de kinderen van groep 8 vragen we om het formulier ingevuld in te leveren. Digitaal mag
natuurlijk ook. We willen het graag nu al hebben dan kunnen we de lijsten en groepjes maken.
Werkgroep vormsel.
Vaderdag cadeau tip !
Een paar mooie flessen Virgilius blond.
Virgilius is ‘ het bier om te delen’ dus kan je er zelf ook van mee genieten
U kunt deze bestellen bij ieder lid van Virgiel of een mail versturen naar: info@virgiliusbier.nl
Wij zorgen er voor dat u snel de flessen Virgilius blond ‘het bier om te delen’ krijgt bezorgd.
Met het kopen van een virgilius ‘het bier om te delen’ helpt u de jongeren hun goede doelen
te verwezenlijken.
Virgilius blond is ook verkrijgbaar bij de Dagmarkt en Bakkum’s Boetje.

Cabaret voorstelling Op en Top Vrouw ‘Contrast’ in de Heilig Hart kerk
Het is door de Corona pandemie een vreemde tijd. Zoals de meesten wel weten is de show van
eind maart verplaatst en zou de voorstelling 2 oktober plaatsvinden. Velen hebben kaarten via
de website besteld. Die personen zijn per email geïnformeerd. Voor degenen die een kaart aan de
deur hadden willen kopen plaatsen we de informatie nu in Contact.
Van Op en Top Vrouw ontvingen wij het volgende bericht:
‘Deze vreemde tijd roept een aantal vragen op; blijft dit maximum aantal staan na de zomervakantie? Is het eerlijk om van de organisatie te vragen om de zaal volgens de RIVM richtlijnen in te
richten? Moeten we op sommige locaties dan 3 keer de show opvoeren? Mogen we wel samen
zingen? Allemaal vragen waar we nu nog geen antwoord op hebben. Na veel wikken en wegen en
overleg met de organisaties en Dorcas hebben we besloten de concerten van ‘Contrast’ ook in het
najaar niet door te laten gaan. Wat vinden we dit ontzettend jammer! We hadden graag een groots
einde gegeven aan deze tour met zoveel shows.
Hoe nu verder? We hebben het volgende bedacht:
In overleg met Dorcas willen we jullie de mogelijkheid geven om je ticket in te ruilen. Je kunt je
keuze per bestelling doorgeven via opentopvrouw.nl/alternatief
De opties:
1.Je ontvangt onze cd ‘Vier het Leven’ (twv €15,-) plus een kaartenset (twv €5,-) én je krijgt een link
met de exclusieve voorpremière van onze theateropname; ‘Contrast in concert’;
2. We maken het bedrag van je ticket als gift over aan Dorcas*; én je krijgt een link met de exclusieve voorpremière van onze theateropname; ‘Contrast in concert’;
We gaan ‘Contrast in concert’ opnemen in een theater in Nederland en willen jullie de première
geven van deze opname. Dan kun je deze gezellig met je vriendinnen/zussen/moeder/vrouwenkring kijken en thuis op de bank zo toch genieten van onze show.
3. We maken het bedrag van je ticket terug naar je over*;
Graag ontvangen we je reactie vóór 1 juli. Daarna gaan we alles verwerken en is het helaas niet
meer mogelijk om je keuze door te geven. Natuurlijk blijft het daarna wel mogelijk om Dorcas
financieel te blijven ondersteunen.
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We sturen deze mail alleen naar de mailadressen die de kaarten hebben gereserveerd, dus wil je
deze mail doorsturen naar degenen waar jij kaarten voor hebt besteld?
*de gift naar Dorcas of het geld retour is na aftrek van €2,50 administratiekosten.
Het kopen van een ticket is een geautomatiseerd proces, het terugboeken moet echter handmatig, vandaar dat wij in deze bijzondere situatie genoodzaakt zijn hier een kleine vergoeding voor in rekening
te brengen.’
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen of opmerkingen hebben, dan
kunt u uiteraard altijd even contact met ons opnemen. Wie weet een andere keer Op en Top Vrouw
in onze kerk.
Ans Rendering, Gea Klercq en Angèl Mooij

‘t Reidsel
‘Nôh Trien, wat hew ik merakels lekker eten, leite we eerst effies in buiten uitbuike, goeskemake
doene we deimie wel.’
Dat Jan en Trien zatte mooi an op de bank in ’t eivendzontje. Jan zakte net ’n beetje of, dat Trien
riep: ‘Koik Jan, ’n ballon in de lucht!’
Zuks vond ze altoid zô’n mooi gezicht. Ze zou oigelek ok welders met zô’n ding de lucht in wulle.
‘Koik, hoi komt deuze kant op, zal ik sjoere?’ En met dezelfde veert ginge d’r hande de lucht in. Veul
asem kreeg ze niet.
‘Zal ik ’rs wat roepe, meskien hore ze moin wel.
Heui, hore jullie moin?’ riep ze nei boven.
‘Ja ’oor, harstikkend hard.’
Nôh, ze had ketàkt! Nou drekt vedder vrage, want die ballon ging deur.
‘Ziene jullie veul?’
‘Ja ’oor, we ziene jullie zô zitte!’
‘Weer komme jullie vedaan?’
‘Uit Wadway!’
Noh, ze kwamme hier vedaan!
‘Wie benne jullie den?’ riep ze de ballon nei.
‘Woi benne Klaas en Guurt!’
Met ’n stuif vloog Trien overend en glouwde over de hoining.
Deer keek ze in twei gloimende toete van Klaas en Guurt
Ze zate niet in de lucht, maar lekker in ’t oppertje op hullie zonnestoel op ’t bleikveld.
Trien was puur op redut en zoi den ok nittelig: ‘Nou weet ik nag niks, jullie worre bedankt!’
En as ’n haneveer ging ze an de omwas. ’t Reidsel bleef in de lucht hange.
© Wilma Groot van den Hoek
[ Goêskemake, vaatwerk opruimen en afwassen]

Geef
mij
ij
tijd.

Geef voor nieuwe
doorbraken in
kankeronderzoek.
Ga naar
kwf.nl/doneer
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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

Bekijk alvast thuis onze unieke collectie op

Harlingerstraat 12
t. 072 850 39 71

www.urmaprint.nl

1704 BT Heerhugowaard

m. 06 229 204 87

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

e. info@dick-tegel.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

Reclame voor zaterdag 20 juni

3 BRODEN (wit, bruin, volkoren) voor € 5,75
ZOMERBRIES voor € 3,25
KRENTENBOLLEN 4 + 2 GRATIS
APPELTAARTJE van € 6,25 voor € 4,25
Elke dag 3 broden naar keuze € 5,75
6,90
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Bridgecursus voor beginners
De meeste kaartspelen zijn in een paar avonden te leren. Bij Bridge is dit niet het geval.
Het is een spel waar ontzettend veel in zit en waar men niet gauw op uitgekeken raakt.
Bridge is een partnershipspel. U speelt samen met een partner tegen andere partners.
Het kan op een club in competitieverband maar ook thuis gespeeld worden.
Heeft u interesse om de fijne kneepjes van dit boeiende spel te leren?
Het scherpt in ieder geval de geest….
Komend najaar wordt er een Bridgecursus georganiseerd. De cursus bestaat uit 12 lessen van ca.
2,5 uur op de woensdagavond.
Aanvang lessen 19.00 uur. Uiteraard houden wij rekening met de corona regels en uitgangspunten zoals die op dat moment gelden.
Kosten € 75 voor 12 lessen en € 12 voor het bridge lesboek.
Na de cursus krijgt u de mogelijkheid om met begeleiding van ervaren bridgers uw kennis te
oefenen.
U kunt zich ook alleen aanmelden, u hoeft dus niet nu al een bridgepartner te hebben.
Bij interesse kunt u voor 1 juli a.s. contact opnemen met:
Frits de Wit, telefoon 06 388 92 585

Heerhugowaard de Noord, toen en nu en misschien
nog iets daartussen…
Het derde artikel in deze serie gaat over “De Koffiemolen”. Op dit moment is het een Chinees restaurant “Panda”. Het staat op de hoek van de Hasselaarsweg en de Middenweg, Hasselaarsweg 2.
Over dit pand is veel te vertellen. Het is sowieso een beeldbepalend gebouw van meer dan 100
jaar oud, gebouwd in een aparte stijl, misschien iets Art Nouveauachtigs. In die 100 jaar kreeg het
ook regelmatig een andere bestemming: van café, naar warenhuis, naar snackbar, naar bar, naar
Chinees restaurant, met de daarbij behorende andere eigenaren.
Hoe komt ‘De Koffiemolen’ aan zijn naam? Op de plaats van het huidige pand, dus voor 1912, stond
er een kleine stolp, gebouwd in 1854, genaamd ‘Herberg De vernieuwde aanleg’. Veel boeren konden in die tijd niet leven van het boerenbedrijf en hadden er dan vaak een koffiehuis of café bij
voor neveninkomsten. Het liefst langs toegangswegen. De Hasselaarsweg was de toegangsweg
richting Langedijk. Niet dat er toen veel boerderijen stonden, net zo min als aan de Middenweg!
Het ging niet erg best met de eigenaren van ‘Herberg De vernieuwd aanleg’. De een na de ander
moest het verkopen voor een habbekrats. Ook de naam vond men maar niks, die werd veranderd
in ‘De koffiemolen’, ontleend aan een bord boven de toegangsdeur van het café. Daarop stond een
ouderwetse handkoffiemolen afgebeeld. Met de tekst:
Deze molen kan niet malen.
Die hier komt die moet betalen.
Want het is vandaag een dag,
Dat ik voor niets-niets geven mag.
Op de pof was er dus niet bij. Pieter Roos, een timmerman uit Noord Scharwoude, was in die tijd
de eigenaar. Hij sloopte de boerderij in 1912 en bouwde een nieuw café met een gevelsteen in
de muur waarop de naam ‘Koffiemolen’ staat. Onder het voorraam is de eerste steen bewaard
gebleven. Gelegd door Cornelis Roos, het drie-jarig zoontje van Maartje en Pieter Roos. De aanbouw links is waarschijnlijk het oudste deel, nog de aanbouw van 1889 van de oude stolp. Wel
vernieuwd met een nieuwe voorgevel, een trapgevel. Later is deze weer verdwenen.
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In 1921 werd het café verkocht aan Willem Groenland. De vader van Sam Groenland als ik het goed heb.
In 1959 verkochten zijn kinderen de zaak aan Cor Broersen. Een manufacturier uit Koedijk. Hij begon er
een winkel in huishoudelijk artikelen onder de naam ‘Trio zelfbediening De Koffiemolen’.
Het was een mooie winkel, met van alles te koop. De dochter van Cor Broersen, Tonneke, was in die tijd
mijn vriendin. Ik zal wat een keer in de winkel cadeautjes hebben ingepakt, vooral in de Sinterklaastijd.
Met het nieuwe jaar moest de balans opgemaakt worden. Balansen. Alle spullen tellen en invullen op
grote vellen. Dat mocht ik ook doen. Ik vond het allemaal bar interessant.
Na de familie Broersen werd ‘De Koffiemolen’ een snackbar. Jan Luttikhuizen was de kok. Hij maakte de
allerlekkerste hamburgers. Vooral de uiensaus die hij rijkelijk over de hamburger schepte was heerlijk.
Anneke Dijs heeft er daarna nog een lange periode, vanaf 1973 tot 1993, een bar gehad, ‘De kleine
Noord’. Hier hebben de Katorzevrouwen een lange tijd hun maandelijkse avonden gehouden.
Anneke was een supere gastvrouw, als ik de verhalen van deze vrouwen beluister. Ze bleven regelmatig tot in de kleine uurtjes van ‘De Kleine Noord’ genieten.
Uiteindelijk heeft Chris van Hees het pand in de oude staat teruggebracht, de witte stenen verdwenen, het werd weer een café en eethuisje. In 1995 kwam de familie Lam en vestigde zich daar
met een Chinees Restaurant, ‘De Silver River’ . Nu is het opnieuw een Chinees restaurant, Panda.
Voor dit artikel heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de informatie uit het boek van Henk Komen,
Stolpboerderijen in Heerhugowaard, deel 3. De foto’s komen uit het fotoarchief van Jan de Vries.
Gemma Groot

Hoek Hasselaarsweg /Middenweg. Een foto uit 1915.
De Hasselaarsweg is nog een smal voetpad naar
Langedijk.
De Koffiemolen is gebouwd in 1912.

Deze foto van de familie Broersen heb ik via een verzamelaar
uit Amsterdam gekregen. Een blik op het interieur en de familie, vader Cor, moeder Lies en de kinderen: Tonneke, Hans,
Ellen en Wim

Trio, zelfbediening, De Koffiemolen. Van alles te koop De snackbar van Jan Luttikhuizen. De gevelsteen met de eerste steenlegging is te zien. Ook de naam Koffiemolen onder
het grote raam. Witte muren die later weer verwijderd zijn.
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DE NOORD LOKAAL
Beste Noordenders,
Al een poosje probeer ik meer lokaal te kopen. Wij hebben een kleine eigen supermarkt en in ons
dorp/buitengebied heel veel stalletjes en winkeltjes waar lokale producten te koop zijn en ik denk
dat het voor al deze ondernemers maar zeker ook voor het milieu goed is om hier meer te kopen.
Waarom zouden we de paprika’s, aardbeien, aardappelen enz. eerst naar de groothandel laten
brengen en dan 2 of 3 dagen later kopen in de winkel? Zelf ben ik ook geen heilig boontje, ik ga
ook regelmatig naar “het Zuid” om boodschappen te doen maar ik zou toch een oproep aan iedereen willen doen om vaker lokale producten/c.q. de lokale winkel te bezoeken, niet alleen tijdens
de heftige beginperiode van de coronacrisis maar laten we dit vol blijven houden.
Lokaal kunnen wij diverse bloemen, groenten, kaas, vla/yoghurt, vlees enzovoorts enzovoorts kopen.
Omdat ik zelf ook niet precies weet wat er allemaal te koop is ben ik gaan kijken op internet.
Wij hebben onze eigen site “heerhugowaarddenoord.nl”
De site is op dit moment niet echt actueel (komt natuurlijk ook doordat er geen activiteiten zijn)
maar is er iemand die interesse heeft om hier een stukje aan toe te voegen: De Noord lokaal met
daarin een opsomming van lokaal te kopen producten? Misschien een idee voor een stage voor
een student?
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René Jonker

Stationslaan 1
1704 PN Heerhugowaard
T: 0226-426616
M: 06-20914446

• tuinaanleg
• tuinonderhoud
• bestrating
• beschoeiing

grondverzet kraanverhuur
reparatie machine handel
bomen zagen en afvoeren

Tel. 072 - 5711243
06 - 53557548
Plaetmanstraat 2
1704 CB Heerhugowaard
www.groottuinen.nl

www.jonkerhov.nl

STAMMIS
VERKOOP
VERKOOP
VERHUUR
VERHUUR

GEREEDSCHAP
BOUWMACHINES
GEREEDSCHAP
BOUWMACHINES

STAMMIS VERHUUR
Middenweg
571
STAMMIS
VERHUUR
1704 BH Heerhugowaard
Middenweg
571
Tel.: 072 - 5669944
1704 www.stammisverhuur.nl
BH Heerhugowaard
info@stammisverhuur.nl

Tel.: 072-5669944
www.stammisverhuur.nl
info@stammisverhuur.nl
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Puzzel
Als jullie het tijd vinden voor wat uitdagende afleiding. Raad de Nederlandse plaatsnamen die bij
onderstaande emoji’s horen. De antwoorden komen in het volgende Contact.
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Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact
Dag allemaal,
Hier toch weer een berichtje van het NOC. Vorige keer heb ik u gemeld
dat we vanaf eind juni weer beginnen met de koffie-ochtenden van 10
tot 12 uur. We vragen elke vrijdag een groepje van 6 personen om te
komen koffie drinken. De samenleving gaat langzamerhand open. En
zeker voor onze ouderen is het een lange tijd geweest van op slot zijn,
van weinig andere mensen lijfelijk te hebben gesproken en gezien.
Het is jammer dat niet de hele groep in een keer kan komen, maar u zult begrijpen dat we dan de
1,5 meter niet kunnen handhaven.
Wat logisch is, maar wel heel erg belangrijk: mocht u zich onverhoopt niet goed voelen, blijf
dan thuis en bel ons. Op vrijdag 26 juni heten we de eerste groep welkom. Tot dan!
Vriendelijke groet van het NOC,
Toos Mooij (5710193)
Janet Wester (5719382)

Riet Beers (5714705)
Ria Boekel (5719919)

Margret van Langen (5742499)

Kindervakantiespelen 2020
Kindervakantiespelen gaat door in aangepaste vorm
10 augustus tot 13 augustus
Uitnodiging volgt via school, parro-app/ nieuwsbrief
Inschrijfformulieren zijn eventueel op te halen op Altonstraat 8, Joke Baas.
Kijk voor verdere info op www.kindervakantiespelen.blogspot.com
Kindervakantiespelencrew;
Kleuters : Annemarie Keesom, Lenny Sinnige, Gabriëlla van Hall, Mariska Jonker-Blijleven, Karin Oudhuis, Jeanette van Haaster, en Lianne Borst
Werkgroep groep 3-8 : Nathalie van Schagen, Petra Overtoom, Joost Groot, Amber Groot, Richard
Blankendaal, Sjohn Oudhuis, René Buter,
Tessa Groenland, Gerben Plak, Rob Zuurbier, Dennis Groot en Joke Baas

RABO-zaal opgeknapt
Het was 20 jaar gelden dat de RABO-zaal opnieuw was ingericht.
Op de vloerbedekking waren al lange tijd vlekken zichtbaar en zelfs
een professionele schoonmaker kreeg de vloer niet schoon. De
twee koelkasten waren verouderd en gebruikten veel stroom. Dit
gaf samen met allerlei losse elementen een rommelig aanzien.
We hebben even tegen een totaal aanpak aangekeken, maar toen
Roderigh Groenland van Van Westen Keukens aangaf ons te willen
sponsoren met een nieuwe keuken hebben wij de knoop doorgehakt: Wij gaan de RABO-zaal opknappen. Ans Rendering, en Corinna van Beek hebben vanuit het
bestuur de lijnen uitgezet en samen met de medestuursleden Harry Wolkers, Nic Buter en andere
vrijwilligers de uitvoering verzorgd.
Toen de beslissing genomen was het Corona-virus nog niet gesignaleerd in Nederland. De uitvoering
zou daarom eigenlijk eind mei/ begin juni plaatsvinden. Door de gedeeltelijke Lock-down werd de RABO-zaal niet meer gebruikt en is de aanpak vervroegt. De vloerbedekking is vervangen door pvc. De
wanden zijn door vrijwilligers gerepareerd en geschilderd. Een bestaande kast werd in een bijpassend
kleurtje gebracht.
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De door van Westen Keukens gesponsorde nieuwe keuken is voorzien van
een mooi blad, een grote energiezuinige koelkast en een cooker. Even het
trucje leren en je hebt direct heet water. Samen met de bestaande tafels en
stoelen vanuit het Rondeel is het een
prachtig geheel geworden.
Namens het bestuur wil ik iedereen
bedanken die de uitvoering heeft
mogelijk gemaakt.
Johan Groen, Voorzitter Stichting
Dorpshuis
Op de foto Roderigh Groenland van Van Westen Keukens in de opgeknapte RABO-zaal

Geniet van de zomerrijkdom
Tuinen Struinen in Noord-Holland Noord.
‘De Groene Route´ opent voor ’t 6e jaar de mooiste
privétuinen en kwekerijen in Noord-Holland noord,
die gezamenlijk meerdere weekends en 1 avond
open zijn. Duurzaamheid en milieubewust werken
staat bij allen hoog in het vaandel. In de zomer is er
1 avond-openstelling en zijn er twee open weekends.
Op de langste dag, zondag 21 juni, openen diverse
tuinen en kwekerijen de poort in de avonduren. Kom
genieten van bijzondere momenten in het late avondlicht!
De open weekends van 27 en 28 juni en 18 en 19 juli worden gekenmerkt door rijke bloei, weelderige en kleurrijke borders, rozengeur en romantiek. Veel totaal verschillende tuinen openen de poort
en zorgen voor inspiratie. De kwekerijen bieden eigen specialiteiten en nieuwe planten voor uw
eigen tuin. Voor meer info en deelnemers per datum, adressen en meer:www.degroeneroute.nl. In
verband met de corona maatregelen is niet iedere tuin geopend. Bij de open tuinen kan het gewenst
zijn om een afspraak te maken. Alle corona maatregelen van het RIVM worden in acht genomen.

“Top in de Kop”
Genieten van de zomerse pracht bij de tuinenroute “Top in de Kop”.
Nu de coronamaatregelen iets zijn versoepeld kunnen we toch genieten van de mooie tuinen en
kunst van de “Top in de Kop”tuinenroute.
Op 27 en 28 juni en op 18 en 19 juli stellen tuineigenaren hun tuinen voorzichtig open. We hopen
dat de bezoekers de RIVM maatregelen in acht nemen en goed letten op het afstand houden.
Niet alle tuineigenaren doen op alle data mee, dus raadpleeg de website www.topindekop.nl
Daarop staat duidelijk aangegeven, welke tuinen er meedoen, want door de coronauitbraak zijn er
afwijkingen t.o.v. de folder die is verspreid.
We denken dat met het in acht nemen van de regels, mensen toch goed kunnen ontspannen en
genieten van de mooie zomerpracht!
Het begin is er weer.
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NIEUWS VAN HUGO GIRLS
NIEUWS VAN HET BESTUUR
Vergaderen op 1 ½ meter
Na een keertje vergaderd te hebben met het bestuur via Zoom en een
keertje via WhatsApp. Besloten we nu de regels allemaal een beetje versoepelt zijn dan toch om op 8 juni weer een keer te gaan vergaderen
in de Buterzaal. Het was weer als vanouds en prettig om elkaar zo weer
eens in levenden lijve te zien op 1 ½ meter van elkaar i.p.v. op een computerscherm. Er is weer een hoop besproken.
Kalanchoë drive trough vrijdag 3 juli en zaterdag 4 juli
U bent van ons gewend dat Hugo Girls samen met Hugo Boys in maart bij u langs de deuren komt
met de mooie kalanchoës gesponsord door Slijkerman Kalanchoë. Helaas heeft de corona roet
in het eten gegooid en kon de actie in maart niet doorgaan. Maar we hebben er wat anders op
verzonnen een echte Kalanchoë drive trough. Deze gaat plaats vinden op vrijdag 3 juli van 17.00
-19.00 uur en op zaterdag 4 juli van 10.00 – 13.00 uur locatie Rozenhoutstraat bij de Sint Josepschool. Hoogstwaarschijnlijk komen er nog 1 of 2 andere verkooppunten bij om de verwachte
drukte te verspreiden en we ons aan de coronamaatregelen kunnen houden. De kosten voor de
Kalanchoës zijn € 2,- per stuk en 3 voor € 5,-. Zet de datums alvast in uw agenda.
Gezocht trainers jeugd
Wij zijn nog steeds op zoek naar mensen die het leuk vinden om training te geven aan onze
jeugdteams. Mocht je dit leuk vinden neem dan gerust contact met Nathalie van Schagen van het
jeugdbestuur.
T-shirt actie Hugo Girls en het Heerhugowaards verenigingsleven
Denkt u nog aan de speciale T-shirt actie die is opgezet voor het Heerhugowaards verenigingsleven. U steunt Hugo Girls en het Heerhugowaards verenigingsleven door een T-shirt van € 10,- te
kopen. Je vindt deze unieke T-shirts in de Noord nu ook bij Dagwinkel Groen. Of bestel het T-Shirt
online bij https://hhw.lokaleondernemersonline.nl/
Het bestuur
Hugo Girls kopij voor het Contact moet naar: hugogirlscopy@hotmail.com
Graag op zondag vóór 19:00 uur aanleveren.
HOOFDSPONSORS
Autoservice Bakker
Piet Oudeman Transport
JEUGDSPONSOR
Kalanchoëkwekerij Slijkerman
ONZE JARIGEN
18 jun. Jenny Zuurbier
19 jun. Isa Boekel
24 jun. Roos Wagenaar
25 jun. Mette Blankendaal
26 jun. Jade Zuurbier
28 jun. Lieke Zuurbier
30 jun. Janine Bakker
1 jul.
Kirsten Zijp
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Hugo Boys seizoen 2019-2020
Hugo Boys Teamindeling seizoen 2020-2021			
							
Beste ouder(s)/verzorger(s) en spelers,				
Ook dit seizoen hebben wij weer flink moeten puzzelen om de teams
voor volgend seizoen ingedeeld te krijgen.				
Na diverse overleggen waarbij wij de trainer/coaches ook intensief
betrokken hebben, zijn wij voor komend seizoen tot de volgende teamindeling gekomen. Helaas hebben wij komend seizoen geen vlaggenschip van de jeugd (JO19) op de zondag.		
Hieronder volgt de teamindeling voor seizoen 2020-2021. 					
						
De trainingsdagen en -tijden volgen in het eerst komende Contact en op de website.		
						
Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie!						
Met vriendelijke groeten,
De jeugdcommissie en technische commissie.
					
JO17-1 (zaterdag)									
JO15-1						
Trainer(s)/coaches:
Trainer(s)/coaches:
Dragan Srpak / Marcel van der Loos
						
Ron Oudeman / Nick Peters			
			
Kees Molenaar / Moos v.d. Berg			
1
Mick Z. (ONDER VOORBEHOUD)							
			
2
Morris G. (ONDER VOORBEHOUD)							
1
Devin R. 					
3
Kay B.									
2
Joppe L.					
4
Mick B.									
3
Bas V.					
5
Fin Z.									
4
Stijn B.					
6
Stijn A.									
5
Jip v/d B.					
7
Wessel K.									
6
Lau B.					
8
Chris D.									
7
Jurre R.					
9
Ids K.									
8
Sam O.					
10
Dean T.									
9
Rick D.					
11
Robbert v/d L.									
10
Chiem B.					
12
Jay B.									
11
Thijs K.					
13
Sem van D.									
12
Maarten B.				
14
Kacper C.									
13
Syb B.					
15
Diesel G.									
Steunend lid					
16
Storm G.									
14
Mac V.
											
JO14-1										
JO12-1						
Trainer(s)/coaches:
Trainer(s)/coaches:
Erik Beers / Duncan Kavelaar / Sandra Weel
Rick 					
Bruin / Remco van der Laan			
				
				
1
Sen V.										
1
Nick T.					
2
Bas K.										
2
Sven K.					
3
Delano V.									
3
Kaleb B.					
4
Rens T.										
4
Jesse P.					
5
Miel B.									
5
Dirk van S.				
6
Koen V.										
6
Noël B.					
7
Thomas D.									
7
Tigo v/d L.				
8
Jayden B.									
8
Ross B.					
9
Lars D.										
9
Leen D.					
10
Ties O.										
10
Finn D.
11
Thomas B.									
12
Geert Z.								
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JO10-1
Trainer(s)/coaches:
Ronald Mooij / Tim Maasen
Marco Neeft / Dolf Ursem / Ron van Langen
1
2
3
4
5
6
7

JO8-1
Trainer(s)/coaches:
Barry Borst / Kevin Hof
1
2
3
4
5
6
7

Stan J.
Moos U.
Jan M.
Stan M.
Kay T.
Jord van L.
Joeri N.

MINI’S
Trainer(s)/coaches:
Bob Ursem /

JO9-1
Trainer(s)/coaches:
Stef Borst / Jeroen Groot
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Wes van D.
Nick B.
Mika B.
Kai L.
Senn H.
Davy van H.
Emanuel G.

1
2
3
4
5
6
7
8

Siem P.
Kay B.
Yari N.
Maik Z.
Dave B.
Lars J.
Stijn v/d L.
Daan L.
Levi G.
Luuk G.

Brent van S.
Thijs van L.
Scot B.
Jesse U.
Koen van S.
Luca Z.
Tom B.
Linnie K.

ALGEMENE INFORMATIE

Kopij voor deze pagina? Mail Redactie@ContactDeNoord.nl
of bel Robbert Jongkind 06-51275738
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
of Anita Messelaar
of Els Beemsterboer
Secretariaat: Sandra Oudeman
Penningmeester: Cees Molenaar

06-51039032
06-20915051
06-34956504
06-37303500
06-10383092

Bij een overlijden direct contact opnemen.
Kind geboren, verhuizing, scheiding, ander rekeningnummer
of iedere andere wijziging? Meld het ons ook!
Alle informatie is te vinden op:
www.heilighartdenoord.nl/werkgroepen/sint-tekla-begrafenisvereniging
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❖ Garage Co Borst BV
❖ Co Borst Bedrijfswagens
❖ Airco Service

❖ Co Borst Autoschade
❖ C.B. Lease
❖ Piaggio LTV-dealer

Telefoon 072 - 571 90 10 • E-mail: info@coborst.nl • www.coborst.nl
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TRIMSALON
NOORD-END

Voor kleine en middenslag hondjes

UW TRIMSTER
MARLIES BROERS

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

Veenhuizerweg 57
1704 DR Heerhugowaard - De Noord
tel. 06 - 13108895

Adres:

Dopplerstraat 6
1704 SR Heerhugowaard
TEL: 072-5740859
Fax nr. 072-5721659
Internet: www.automolenaar.com
Email: postmaster@automolenaar.com

• Timmerwerk
• Onderhoud
• Renovatie
• Verbouwing
• Nieuwbouw

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

Snel

Tel. 072 53 47 173

Tel. 06 27088407
Heerhugowaard

Heerhugowaard

Timmerwerk - Onderhoud - Renovatie - Verbouwing
bord_70x100Snel.indd 1
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