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Agenda
3 juli 2020 LET OP: Laatste Contact voor zomervakantie

3 juli 2020 en 4 juli  Kalanchoe drive through, zie contact voor info

14 augustus 2020 LET OP: Eerste Contact na de zomervakantie

16 augustus  2020 “Guerilla Grilling” Barbecue Party

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

Vrijdag 3 juli 2020
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€ 500,- GEBRUIKTE ELEKTRISCHE 
FIETSEN UITZOEKEN

UITZOEKEN VAN 9.00 TOT 12.00 UUR

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

Middenweg 554, Heerhugowaard-De Noord, Tel. 072-5716100, www.edwingroen.nl

Bij ons alle topmerken verkrijgBaar! o.a. gazelle, sparta, Batavus, giant enz.

GEBRUIKTE ELEKTRISCHE 
FIETSEN UITZOEKEN

UIT
ZOEKEN

e 500,-Batavus, Gazelle, 
Sparta, Giant
• 100% in orde en nagekeken
• Afneembare batterij
• Veel fietsen met ION technologie
• Krachtige ondersteuning
• 3 maanden garantie

e500,-

Gekozen tot beste elektrische 
fietsenwinkel van Noord-Holland
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BIJ ONS ALLE 
TOPMERKEN 

VERKRIJGBAAR!
O.A. GAZELLE, 

SPARTA, BATAVUS, 
GIANT ENZ.
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• Krachtige ondersteuning
• 3 maanden garantie
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fietsenwinkel van Noord-Holland

€ 500,-

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

Inleveren kopij
’t Contact verschijnt tweewekelijks. Uw tekst voor de volgende uitgave van ‘t Contact dient u uit-
erlijk maandag 10 augustus 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 ‘t 
Contact die hierop volgt.

Van de redactie
Het is bijna zomervakantie. 
U heeft voorlopig het laatste Contact in handen. 
Het volgende Contact komt uit op vrijdag 14 augustus. Kopij voor 
deze uitgave moet uiterlijk maandag 10 augustus om 19.00 uur bin-
nen zijn (redactie@contactdenoord.nl). 
Hopelijk zijn de RIVM maatregelen tegen die tijd versoepeld en komen de activiteiten in de Noord 
na de zomervakantie weer op gang. U leest het in het Contact van 14 augustus!

Doordat er minder activiteiten waren als gevolg van het coronavirus kwamen er de afgelopen 
maanden nieuwe, leuke bijdragen voor ’t Contact. Wij willen hier graag mee blijven doorgaan. Wij 
zullen hiervoor zelf mensen benaderen, maar bent u of kent u iemand die een bijdrage kan leveren 
aan ’t Contact? Laat het ons weten via redactie@contactdenoord.nl. In het najaar willen wij graag 
met belangstellenden brainstormen. Met z’n allen maken we ’t Contact!

Denkt u nog even aan het betalen van het abonnementsgeld als u dat nog niet heeft gedaan? 
Graag ontvangen wij uw betaling binnen 5 werkdagen onder vermelding van het factuurnummer. 
Als u niet betaalt dan ontvangt u binnenkort een betalingsherinnering. Dit is de laatste mogeli-
jkheid om te betalen zodat u na de zomervakantie nog steeds ’t Contact kunt blijven lezen. Wilt u 
volgend jaar tijd en ongemak besparen? Doe ons en uzelf een plezier en geef uw e-mail adres door 
(administratie@contactdenoord.nl). Dan ontvangt u volgend jaar uw factuur per e-mail. 

Als u een factuur heeft ontvangen maar u wilt ’t Contact niet langer lezen, stuurt u dan een e-mail 
naar administratie@contactdenoord.nl. U voorkomt zo dat u een betalingsherinnering ontvangt. 
Als u ’t Contact wilt blijven lezen maar u heeft geen factuur ontvangen of de factuur is zoek ger-
aakt, stuurt u dan een e-mail naar administratie@contactdenoord.nl. 
Bedankt voor uw medewerking.

Wij wensen u een mooie zomer toe!

Redactie ‘t Contact
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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:

Al 100 jaar 
een vertrouwd 
gezicht in uw 
buurt

 

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

D
e Centrale V

olksbank (CV
B) is een van de rechtsvoorgangers van RegioBank en w

erd opgericht op 1 oktober 1920.
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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 kerk: maandag tot en met zondag van 9.30 uur tot 17.00 uur 

Openingstijden secretariaat: dinsdag en donderdag van 9:30 uur tot 11:00 uur
In de maanden juli en augustus is het secretariaat op de dinsdagen gesloten.

Pastoor I.W. Tilma 
Middenweg 541, 1704 BE Heerhugowaard
06-38345350 iwtilma@gmail.com

Diaken Hans Bruin   Diaken Toon Jorink
06-54956924 hansbruin@outlook.com 06-5149 4718 t.jorink@gmail.com

Voor pastorale vragen kunt u contact opnemen met pastoor Tilma

Heilig Hart raad
Vicevoorzitter    Gea Klercq  072-57 152 65
        06-528 79 803
Secretaris    Vacature
Penningmeester    Alma Danenberg  06-221 06 847

Contactpersonen secties:
Sectie Catechese    Vacature
Sectie Liturgie    Marga van Langen 072-57 422 41
        06-192 08 133
Sectie Gemeenschapsopbouw  Ans Rendering  06-371 33 016
     Angel Mooij  06-196 50 482
Sectie Diaconie     Vacature 

   

Personele Unie    Pim Mooij  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 8 au-
gustus 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.
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E info@joskamp.nl
I www.joskamp.nl

D
e Centrale V

olksbank (CV
B) is een van de rechtsvoorgangers van RegioBank en w

erd opgericht op 1 oktober 1920.
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DOPEN
Wilt u uw kindje laten dopen? Geef dit dan door aan Annemarie Ursem, 
ze is bereikbaar op tel. 06 – 30961092

Kerkwerken
In juli is de groep van mevrouw Riet Berkhout en in augustus is de groep van mevrouw Jo Stam-
van Schagen aan de beurt om de kerk op orde te brengen.

Bloemengroep
In juli wordt de kerk versierd door Ada Borst en Agnes de Goede en in augustus door Nel van 
Schagen en Mieke Wolkers.

VIERINGEN IN DE KOMENDE WEKEN
Vanaf 1 juli hervatten we weer alle vieringen. In het kerkgebouw geldt de anderhalve meter regel. 
Daardoor zit er een maximum aan het aantal personen, maar we verwachten dat dit geen pro-
blemen oplevert. Voor alle vieringen geldt ‘reserveren bij de deur’: bij binnenkomst worden uw 
naam en telefoonnummer genoteerd. Natuurlijk gelden bij uw aanwezigheid in de kerk, de regels 
volgens het RIVM. 

Houd onze website in de gaten voor de laatste ontwikkelingen.

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 vrede-
vorst 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 Danen-
berg-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

DONDERDAG 9 JULI 2020 OM 9.00 UUR
Eucharistieviering met pastoor Tilma.

WEEKEINDE VAN 11 EN 12 JULI 2020
15e zondag door het jaar
Eerste lezing uit de profeet Jesaja 55, 10-11 (God doet wat Hij zegt: zijn woord keert pas tot Hem 
terug, als het zijn zending heeft vervuld.)
Evangelielezing uit het heilig evangelie volgens Matteüs 13, 1-23 (Een zaaier ging uit om te zaaien)

ZONDAG 12 JULI 2020 OM 10.00 UUR
Eucharistieviering met voorganger Pater Jan Molenaar.
Gebedsintenties:  Cor Deken, voor onze lieve vader, moeder en overleden familie Beers-Bergmans 
en zegen over hun gezin, in liefdevolle herinnering Reinier van Schagen.
Lector: Bert Bijvoet. Misdienaars: Britt Snoek en Maud Buter. Koster: Peter Danenberg.

DONDERDAG 16 JULI 2020 OM 9.00 UUR
Eucharistieviering met pastoor Tilma.
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WEEKEINDE VAN 18 EN 19 JULI 2020
16e zondag door het jaar
Eerste lezing uit het boek Wijsheid 12, 13.16-19 (Onze God is geen onverbiddelijke, straffende God; 
Hij biedt steeds kans tot inkeer)
Evangelielezing uit het heilig evangelie volgens Matteüs 13, 24-43 (Jezus vertelt de parabel van 
het onkruid tussen de tarwe: een parabel over het geduld van God)

ZONDAG 19 JULI 2020 OM 10.00 UUR
Woord en communieviering met voorganger diaken Hans Bruin.
Gebedsintenties: Vok en Afra de Wit-Plak en zegen over het gezin, in liefdevolle herinnering Nic 
Mooij en zegen over zijn gezin, in liefdevolle herinnering Piet Borst, in liefdevolle herinnering Jan 
Mooij en zegen over zijn gezin, Piet en Greet Beers-Oudeman en familie, in liefdevolle herinnering 
ouders Koomen-Schouten, Piet Zijp en overleden familie Zijn-Braas.
Lector: Jos Mooij. Misdienaars: Kirstin Plak en Sven Klaver. Koster: Kees Berkhout.

DONDERDAG 23 JULI 2020 OM 9.00 UUR
Gebedsviering met voorganger diaken Hans Bruin.

WEEKEINDE VAN 25 EN 26 JULI 2020
17e zondag door het jaar
Eerste lezing uit het eerste boek Koningen 3, 5.7-12 (Salomo vraagt God vóór alles om wijsheid)
Evangelielezing uit het heilig evangelie volgens Matteüs 13, 44-52 (Met parabels verduidelijkt Je-
zus, waarom het in het Rijk der hemelen gaat)

ZONDAG 26 JULI 2020 OM 10.00 UUR
Woord en communieviering met voorganger diaken Hans Bruin.
Gebedsintenties: Eef Westmeijer en Bets Westmeijer-Groot en zegen over hun gezin, Maria en Catha-
rina van Langen, Jaap Burger en zegen over zijn gezin, Cees Meester, Andre en Ank Veldman-Dekker.
Lector: Joke van der Voort. Misdienaars: Roos Ligthart en Nathan Hof. 
Koster: Rene van Langen.

DONDERDAG 30 JULI 2020 OM 9.00 UUR
Gebedsviering met voorganger diaken Hans Bruin.

WEEKEINDE VAN 1 EN 2 AUGUSTUS 2020
18e zondag door het jaar
Eerste lezing uit de profeet Jesaja 55, 1-3 (Verzadigt u aan het echte voedsel)
Evangelielezing uit het heilig evangelie volgens Matteüs 14, 13-21 (Jezus geeft voedsel aan een 
grote menigte mensen. Allen eten tot ze verzadigd zijn)

ZONDAG 2 AUGUSTUS 2020 OM 10.00 UUR
Eucharistieviering met voorganger Pater Jan Molenaar.
Gebedsintenties: Gert Boerdijk en zegen over zijn kinderen en kleinkinderen, Piet en Greet 
Beers-Oudeman en familie.
Lector: Jos Mooij. Misdienaars: Anna Klaver en Maud Vredeling. 
Koster: Peter Danenberg

DONDERDAG 6 AUGUSTUS 2020 OM 9.00 UUR
Gebedsviering met voorganger diaken Hans Bruin.

WEEKEINDE VAN 8 EN 9 AUGUSTUS 2020
19e zondag door het jaar
Eerste lezing uit het eerste boek Koningen 19, 9a.11-13a (Elia ontmoet God op de berg Horeb)
Evangelielezing uit het heilig evangelie volgens Matteüs 14, 22-33 (Jezus komt te voet over het 
meer naar zijn leerlingen toe. Hij redt Petrus uit het water)
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ZONDAG 9 AUGUSTUS 2020 OM 10.00 UUR
Woord en communieviering met voorganger diaken Hans Bruin.
Gebedsintenties: Vok en Afra de Wit-Plak en zegen over het gezin, Cor Deken, in liefdevolle herin-
nering Ton Groot en overleden familie en Mees en Sterre, Corrie Haverink, voor onze lieve vader, 
moeder en overleden familie Beers-Bergmans en zegen over hun gezin, in liefdevolle herinnering 
Jan Oudeman, Esther en familie Oudeman-Groot, Henk en Trien Groot en zegen over hun gezin.
Lector: Bert Bijvoet. Misdienaars: Ross Berkhout en Floor Drenth.Koster: Gon Meester.

DONDERDAG 13 AUGUSTUS 2020 OM 9.00 UUR
Gebedsviering met voorganger diaken Toon Jorink.

WEEKEINDE VAN 15 EN 16 AUGUSTUS 2020
 20e zondag door het jaar, Hoogfeest Maria Tenhemelopneming
Eerste lezing uit profeet Jesaja 56, 1.6-7 (De tempel van Jeruzalem wordt een huis van gebed voor 
alle volken)
Evangelielezing uit het heilig evangelie volgens Matteüs 4, 23 (Vrouw, ge hebt een groot geloof )

ZONDAG 16 AUGUSTUS 2020 OM 10.00 UUR
Eucharistieviering met voorganger pastoor Tilma.
Gebedsintenties: in liefdevolle herinnering Piet Borst, in liefdevolle herinnering Jan Mooij en zegen 
over zijn gezin, Piet en Greet Beers-Oudeman en familie, uit dankbaarheid van een 50-jarig huwelijk, 
in liefdevolle herinnering Reinier van Schagen, Piet Zijp en overleden familie Zijp-Braas, in liefdevolle 
en dankbare herinnering Marie Molenaar-Spaansen, overleden familie en zegen over haar gezin.
Lector: Joke van der Voort. Misdienaars: Kirstin Plak en Mette Blankendaal Koster: Kees Berkhout

DONDERDAG 20 AUGUSTUS 2020 OM 9.00 UUR
Eucharistieviering met voorganger pastoor Tilma.

WEEKEINDE VAN 22 EN 23 AUGUSTUS 2020
 21e zondag door het jaar

ZONDAG 23 AUGUSTUS 2020 OM 10.00 UUR
Woord en communieviering met voorganger diaken Piet Steur.
Gebedsintenties: Vok en Afra de Wit-Plak en zegen over het gezin, Nic Oudeman en overleden 
familie Oudeman-Bakkum, Alie Idema-van Diepen.
Lector: Jos Mooij. Misdienaars:  Anna Klaver en Maud Buter. 
Koster: Rene van Langen.

DONDERDAG 27 AUGUSTUS 2020 OM 9.00 UUR
Eucharistieviering met voorganger pastoor Tilma.

WEEKEINDE VAN 29 EN 30 AUGUSTUS 2020
 22e zondag door het jaar

ZONDAG 30 AUGUSTUS 2020 OM 10.00 UUR
Woord en communieviering met voorganger diaken Hans Bruin.
Gebedsintenties: Piet Luken en zegen over zijn gezin, in liefdevolle herinnering onze ouders Jaap 
Stam en Truus Stam-Overtoom.
Lector: Bert Bijvoet. Misdienaars: Sven Klaver en Nathan Hof. 
Koster: Peter Danenberg.

DONDERDAG 3 SEPTEMBER 2020 OM 9.00 UUR
Eucharistieviering met voorganger pastoor Tilma.
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ROOSTERS ’T VELD, WAARLAND EN NIEUWE NIEDORP:

’T VELD
Za 4 juli  19.00  Eucharistieviering met pastoor Tilma
Za 11 juli      19.00 Eucharistieviering met pastoor v.d. Linden en diaken Jorink 
Za 18 juli  19.00  Woord en communieviering met diaken Steur
Za 25 juli  19.00 Woord en communieviering met diaken Jorink
Za 1 aug.  19.00  Woord en communieviering met diaken Jorink
Za 8 aug.  19.00  Woord en communieviering met diaken Bruin
Za 15 aug. 19.00  Woord en communieviering met diaken Jorink
Za 22 aug. 19.00 Eucharistieviering met pastoor Tilma

WAARLAND
Zo 5 juli  10.00  Woord en communieviering met diaken Bruin
Zo 12 juli 10.00 Eucharistieviering met pastoor v.d Linden en diaken Jorink
Za 18 juli  19.00  Woord en communieviering met diaken Bruin  
Za 25 juli  19.00  Woord en communieviering met diaken Bruin  
Zo 2 aug. 10.00  Woord en communieviering met diaken Jorink  
Zo 9 aug. 10.00  Eucharistieviering met pastoor v.d. Linden en diaken Jorink
Za 15 aug. 19.00 Eucharistieviering met pastoor Tilma
Za 22 aug. 19.00 Woord en communieviering met diaken Jorink
      
NIEUWE NIEDORP
Za 4 juli  09.30  Mariaviering in de Mariakapel
Za 11 juli  19.00  Eucharistieviering met pastoor Tilma 
Zo 26 juli 10.00  Eucharistieviering met rector Georges
Za1 aug.  09.30  Mariaviering in de Mariakapel
Za 8 aug.  19.00 Eucharistieviering met pastoor vd Linden en diaken Jorink
Za 29 aug. 19.00 Eucharistieviering met pastoor Tilma 

UITVAARTEN
De kerkelijke rituelen en gebeden bij een uitvaart zijn ook in deze tijd van grote betekenis.  
Gelukkig is het weer mogelijk om met meer mensen bij elkaar te komen voor een afscheid.
Per situatie zal in overleg met de nabestaanden gezocht worden naar een passende invulling. 
Het streven van de uitvaartleiders, de avondwake groep en de pastores 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. De parochie biedt desgewenst 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.

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 opengesteld voor 7 dagen in de week. 
U kunt er terecht met al uw vragen en of aanbieden van hulp, of andere creatieve ideeën.  
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In Memoriam 

Jan Molenaar

Jan Molenaar was een zoon van Wilm Molenaar en Martha de Jong. 
Hij groeide op aan de Veenhuizerweg in een gezin dat het niet breed had. Dit was een van de 
redenen dat hij niet lang op school heeft gezeten, er moest  gewerkt worden. 
Hij heeft dan ook in die tijd van alles gedaan, zoals  in het aangenomen werk in de Wieringer-
meer en te werk in Zeeland op het eiland Tholen. 
Maar er werd niet alleen gewerkt, want hij hield ook van uitgaan. Veel geld was er niet, maar 
hij zocht samen met zijn vrienden vertier op dansavonden en op kermissen en zo leerde hij 
Marie Spaansen kennen waar hij mee trouwde. 
Hij kocht  de noodwoning van zijn ome Siemen, die naast zijn ouderlijke woning stond en 
knapte dat op met verzamelde materialen om er zijn plek van te maken. 
Ze kregen een gezin van tien kinderen waarvan er drie vroegtijdig zijn overleden. Dit heeft 
veel verdriet opgeleverd, maar het leven ging verder.
In 1963 begon hij samen met zijn vrouw een pluimveehouderij, dat was geen eenvoudige 
opgaaf, doordat het in het begin financieel niet toereikend was. Maar de oplossing was, zijn 
vrouw de zorg voor de kinderen en het bedrijf runnen en hij naar de zuurkoolfabriek om bij 
te verdienen. Hij heeft ze wel allemaal gehad (Kramer, Hart, Nieuwleven) want hij liet zich niet 
gebruiken. Dit alles om zijn kinderen een zo goed mogelijke toekomst te geven.
Daarnaast was hij inventief en creatief en bedacht van alles om zo een oplossing te creëren, 
waar ook zijn kinderen weer het voordeel van genoten.
In 2011 verloor hij zijn Marie, dat was een enorme klap voor hem. 
Hij knokte zich terug want hij moest er weer zijn voor zijn kinderen, die alles voor hem waren. 
Zijn motto was hoe meer zielen, hoe meer vreugd. 
Iedereen was altijd welkom of het zijn kinderen/kleinkinderen of achterkleinkinderen waren 
of zomaar een passant, iedereen was welkom.
Hij heeft genoten tot het laatst toe van de mensen en de natuur om hem heen.
Op 27 mei gaf hij aan dat het er niet meer in zat en op 30 mei, op een prachtige leeftijd van 
95 jaar, is hij overleden. 
Het is goed zo.

Gods stem herkennen

In strips en tekenfilms zie je soms bij iemand op de schouders een 
engeltje en een duiveltje zitten. Ze staan symbool voor iets wat we 
allemaal wel herkennen. Als het gaat om het maken van keuzes, 
schieten onze gedachten soms verschillende kanten op. Het engel-
tje en het duiveltje staan voor de keus tussen goed en kwaad. Maar 
veel keuzes zijn niet zwart-wit. Bovendien zijn er andere keuzes die 
je moet maken, bijvoorbeeld over hoe je je leven inricht: je baan, je 
bedrijf, hoe je je vrije tijd besteedt.
God wil ons helpen om onze weg te vinden, in grote en kleinere keu-
zes. In de Bijbel lezen we dat God zijn volk aanspreekt en oproept om 
volgens zijn geboden samen te leven. We lezen ook hoe God men-

sen persoonlijk aanspreekt en roept om een taak te volbrengen. Om dit te beschrijven, gebruikt 
Jezus het beeld van de herder: “De schapen luisteren naar zijn stem; hij roept zijn schapen bij hun 
naam en leidt ze naar buiten. Zij volgen hem, omdat zij zijn stem kennen.”
Dit is een mooi uitgangspunt. Toch is het in de praktijk wel eens lastig. Hoe spreekt God mij aan? 
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Hoe kan ik zijn stem horen? Daar zijn verschillende antwoorden op te geven. Gods stem klinkt in 
de Bijbel en klinkt door in de traditie van de Kerk. God kan ons ook aanspreken door wat mensen 
ons zeggen. Verschilende manieren die elkaar aanvullen. Gods stem klinkt ook in ons binnenste 
en helpt ons bij de keuzes die we moeten maken. Maar ja, engeltje en duiveltje: welke stemmen, 
welke gedachten, welke ingevingen komen van God?
Paus Franciscus heeft daarover een aantal weken geleden een mooie preek gehouden. Hij gaf 
daarin de onderstaande vragen die je jezelf kunt stellen. Op die manier kun je de stem van God 
in je binnenste onderscheiden van de stem van het kwaad. Zinvolle vragen om eens rustig bij stil 
te staan.

1. Laat het mij vrij? – God zal ons nooit ergens toe dwingen. Hij spreekt vanuit liefde. De liefde 
doet een beroep op ons, wijst een richting aan, maar laat ons vrij om te beantwoorden. Het kwade 
is vaak dwingender in z’n illusies en emoties.
2. Word ik gevleid? – Verkeerde ingevingen bespelen vaak onze trots. Gods stem …
3. Kijk ik uit naar de toekomst? – Goddelijke ingevingen openen onze horizon en scheppen 
toekomst. God wijst altijd een weg die toekomst biedt.
4. Ben ik aanwezig in het moment? – Vijandige stemmen leiden ons af van het heden. Ze richten 
ons op angst voor de toekomst of verdriet en bitterheid over het verleden. God spreekt altijd over 
het goede dat we nu kunnen ervaren, de liefde die we nu kunnen meemaken, de bekering die nu 
kan plaatsvinden en je hart kan bevrijden.
5. Staat mijn ‘eigen ik’ centraal in mijn gedachte? – De stem die van God komt vraagt: “Wat is 
goed voor me?” De stem van het kwaad zet mijzelf centraal: “Waar heb ik nu zin in?”
6. Welke nasmaak laat het na? – Het goede geeft vrede. Het kwade geeft onrust.
7. Zoek ik het licht of verberg ik me? – In verkeerde ingevingen wordt altijd iets verborgen. God 
brengt ons naar oprechtheid.
8. Word ik geleid naar vertrouwen? – Veel mensen kennen de gedachte: niemand begrijpt me, 
niemand luistert naar me, vertrouw niemand! Soms begrijpelijk, maar daarin klinkt niet Gods stem. 
God nodigt uit om ons open te stellen en te vertrouwen op God, onszelf en de anderen.
Een mooie zomer toegewenst!

Pastoor Tilma

Aanbidding Waarland en Nieuwe Niedorp

Nu de gewone vieringen weer worden hervat, zal de wekelijkse aanbidding op zondagmiddag in 
Waarland en Nieuwe Niedorp weer komen te vervallen. Ik wil degenen bedanken die zich in de 
afgelopen maanden hebben ingezet om de extra openstelling van de kerken mogelijk te maken.

Pastoor Tilma

 

                                                        

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

Harlingerstraat 12 1704 BT Heerhugowaard
t. 072 850 39 71 m. 06 229 204 87 e. info@dick-tegel.nl

Elke dag 3 broden naar keuze € 5,75Elke dag 3 broden naar keuze € 5,75Elke dag 3 broden naar keuze € 5,75Elke dag 3 broden naar keuze € 6,90Elke dag 3 broden naar keuze € 5,75

3 BRODEN (wit, bruin, volkoren)  voor  € 5,75
CROISSANTS 3 + 1 GRATIS

KWARKBOLLETJES 4 + 2 GRATIS
KOFFIEBROODJES van € 1,85 voor € 1,50

Reclame voor zaterdag 4 juli

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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Kinderkerk
Op maandag 22 juni was er na deze rare maanden van corona eindelijk weer 
eens een kinderkerk. Bij binnenkomst moesten ze hun handen reinigen, 
maar dat zijn ze al gewend op school. Er waren 14 kinderen die met ons mee 
gingen. We hebben nagepraat over de coronatijd, die negatieve en positieve 
dingen met zich mee heeft gebracht. De kinderen vonden het vooral fijn om 
hun huiswerk snel te maken en dan dingen te gaan doen die ze zelf leuk 
vonden, zoals gamen en spelletjes doen op de computer. 
Vroeger in de tijd dat Jezus leefde was er ook al een soort coronatijd, maar dan met melaatse. 

We hebben het verhaal voorgelezen van de 
tien melaatsen die Jezus had genezen en 
waarvan er maar een terug ging om te be-
danken. Hierna hebben we het gezamenlijk 
naverteld aan de twee kinderen die iets later 
kwamen. We hadden een speurtocht ge-
maakt in de kerk ,ze mochten de 26 foto’s 
zoeken, die er gemaakt waren van de dingen 
in de kerk. Hierbij was er een letter verstopt 
en die mochten ze opschrijven. De oplossing 
was: Fijne vakantie,  zorg voor elkaar” Het was 
heel leuk voor ze om zo door de kerk speu-
ren. Tot slot hebben we het hele rondje nog 

een keer met zijn allen gelopen en daar de nodige dingen bij verteld. Ze mochten ook om de beurt 
aan de bel trekken die op het altaar hangt en dat is best moeilijk om die goed te laten klinken. Tot 
slot waren er precies 14 zakjes snoep in  de tuin verstopt en ieder kind mocht er een zoeken. Zo 
hebben we het seizoen op een hele leuke manier kunnen afsluiten. 

Op vrijdag 26 juni was er kinderkerk voor de grotere kinderen. Susan kon niet helpen, maar een goe-
de vriendin van me wilde wel helpen. We kwamen om vijf voor twee bij school en tot onze verbazing 
waren alle kinderen al om tien voor twee naar huis gestuurd. Er waren nog twee kinderen die met 
ons mee gingen en later kwamen er nog twee kinderen bij, die op een andere school zitten.  

De kinderen vonden het prachtig om zo een 
prive kinderkerk te hebben en ze vroegen en 
vertelden heel veel. Met deze groep hadden we 
ook een verhaal over melaats, maar dit ging 
over een melaatse, die het niet mocht door ver-
tellen dat hij door Jezus was genezen. Om het 
verhaal samen te vatten, had ik een schuifspel-
puzzel ervan uitgeprint, die we gezamenlijk 
hebben opgelost. Ze mochten ook in de kerk 
een speurtocht doen, maar nu moesten ze zelf 
aan de hand van een iopdracht een letter zoe-
ken, bv bij het embelle van de vijfhoek moesten 
ze de laatste letter invullen. Voor hun was de 

oplossing “Leuk dat jullie er weer zijn”.  In de tuin had ik 12 zakjes snoep verstopt en ze mochten er 
allemaal 3 zoeken. Tot slot gingen we evalueren en zo zijn we weer op nieuwe ideeen gekomen 
voor het volgende seizoen. 

We hopen dat we na de vakantie weer van start kunnen gaan, maar een datum hebben we nog 
niet geprikt.   Wilt uw kind ook meedoen, dan kunt u dit aan ons doorgeven. U kunt ons bereiken 
op dit mailadres  jmzuurbier@hetnet.nl , of op telefoonnummer 072-5740952/06-37359617.

Groetjes Susan en Gerda
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Er is meer dan………………..        
2020, een woelige tijd is geweest, een woelige tijd is nog gaande en een nog 
woeliger tijd zal er misschien nog aanbreken. Gaan we breken met het verleden 
en beseff en we dat een rustiger leven en een radicale aandacht voor het kli-
maat in ieders belang is of pakken we gauw weer onze oude gewoontes van 
over- consumptie en het vernietigen van de aarde weer op.

Spannend deze vraag, genoeg stof om over na te denken.
De parochieraad heeft zich beziggehouden met de vraag ‘Hoe organiseren we ‘Kerk Zijn’ in deze 
covid-19 periode en de ideeën heeft u in de afgelopen contacten kunnen lezen. Afgelopen zon-
dag was er weer een mooie viering te zien via live-stream. Deze viering is nog terug te zien op you 
tube en op de site van de heilig Hart parochie. 
Het is jammer dat de vieringen nog niet opgeluisterd kunnen worden door onze geweldige koren die 
ook zelf dolgraag weer aan de slag zouden willen. Mocht je zelf zin hebben om te gaan zingen dan is 
dit misschien de ultieme gelegenheid om je aan te sluiten bij een van onze koren. Je bent Welkom! 
Het zou fi jn zijn als de vieringen weer op een  ‘normale manier’ zouden mogen, maar we hebben 
vertrouwen in de toekomst.

Verder heeft de parochie raad een Parochieplan 2020-2024 opgesteld. Na een dag brainstormen 
begin februari o.l.v. Ber Leuring is er een praktisch plan ontstaan en afgelopen zaterdagochtend 
(de covid-19 periode heeft natuurlijk voor vertraging gezorgd) is het plan vastgesteld. De komen-
de tijd gaat u er vast meer over horen. 
De parochieraad bruist van enthousiasme en dat zouden ze graag op u als kerkganger maar ook 
op u die de kerk een beetje vergeten is, willen overbrengen.
De kerkdeur staat wijd open. Er is meer dan ..............

Wie helpt ons aan de laatste 8 ?!?

De afgelopen maanden hebben we fi lmpjes geplaatst en vieringen uitgezonden via ons Youtu-
be-kanaal. Ook afgelopen zondag was er weer een geslaagde uitzending van de viering. Inmiddels 
hebben we 92 abonnee’s op Youtube. We willen graag dat dat er 100 worden. Dat moet toch mo-
gelijk zijn! Het enige dat u hoeft te doen is op ons kanaal (Heilig Hart Kerk De Noord) klikken op 
de rode knop “Abonneren”. Het kost niets en levert ons nieuwe mogelijkheden op. Alvast bedankt! 
Overigens kunt u alle fi lmpjes en vieringen nog terugkijken.
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Reclame voor zaterdag 4 juli
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Internet site: www.bakkerijbeemsterboer.nl

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

Dorpsstraat 26 Tuitjenhorn
tel. 0226 - 39 46 56

Theresiaplein 3 Warmenhuizen
tel. 0226 - 74 50 96
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Medisch Pedicure Heerhugowaard

De praktijk staat ingeschreven 
in het kwaliteitsregister voor pedicures

*
Diabetes en Reuma aantekening

*
Praktijk op de begane grond

*
www.pedicureheerhugowaard.nl

*
Altonstraat 15

1704 CC Heerhugowaard
tel. 06-42307499

Medisch       pedicure
Heerhugowaard

WIJ GAAN WEER OP DE 1E ZONDAG VAN DE MAAND MUZIEK MAKEN
DUS ZONDAG 5 JULI AKOESTISCHE MUZIEK MET 4 UITGENODIGDE MUZIKANTEN

EN CARVERY ( NIET IN BUFFETVORM), RESERVEREN AUB VOOR DE CARVERY
 -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

ZATERDAG 18 JULI EN ZATERDAG 1 AUGUSTUS
ARRANGEMENT VOOR DE “ZONNIGE” ZATERDAG-ZOMERAVOND

AANVANG 18.00 UUR, ONTVANGST MET EEN WELKOMSTCOCKTAIL EN AMUSE
VAN DE BARBECUE 2 VOORGERECHTJES  EN EEN HEERLIJKE MIXED GRILL

EN ALS DESSERT 3 BOLLEN IJS UIT ONZE NIEUWE IJSVITRINE
 PRIJS € 32,50 PP. VOOR KINDEREN T/M 11 JAAR € 22,50, RESERVEREN AUB

 -.-.-.-.-.-
ZONDAG 19 JULI  ONZE  WHISKYPROEVERIJ

AANVANG 14. 30 UUR TOT 17.00 UUR.
VOOR DE LIEFHEBBER EEN WHISKY-HOOFDGERECHT TOE. 

INCL. EEN FULL SHOT WHISKY
RESERVEREN AUB.

ZIN IN EEN LEKKER IJSJE? KEUZE UIT 9 SMAKEN AMBACHTELIJK IJS
ALLE DAGEN OPEN VANAF 10.30 UUR. VERLAAT 4 1734 JN OUDE NIEDORP
WWW.THEIRISHCOTTAGE.NL / INFO@THEIRISHCOTTAGE.NL  0226 421486

PUB AND RESTAURANT
THE IR

ISH COTTAGE
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Heerhugowaard de Noord, toen en nu en misschien   
nog iets daartussen…
Het vierde artikel in deze serie gaat over de lagere school, de Sint Josephschool aan de Midden-
weg 479. Tot 1883 moesten de kinderen van De Noord naar een school in het Centrum. 
Na veel geklaag van de Noordenders bij de gemeente werd besloten tot nieuwbouw van een 
openbare lagere school tegenover de Donkereweg.  
De school werd gebouwd rond 1882. Een vierklassige school  voor 160 kinderen met de onderwij-
zerswoning ervoor, waar al snel twee klassen aan de kopse kant moesten worden bijgebouwd. Te-
gelijkertijd werd een  school in Heerhugowaard Kruis gebouwd, gemaakt door dezelfde architect, 
Willem Frederik du Croix (1828-1887), stadarchitect van Alkmaar. 
De Kruizenaars hadden dus hetzelfde probleem met hun schoolgaande kinderen, een eind lopen 
voor je in de schoolbanken zat.  Als je in Heerhugowaard Kruis op het kruispunt Rustenburger-
weg/Jan Glijnisweg staat,  zie je de overeenkomsten van de onderwijzerswoning heel duidelijk. In 
1923, na de scheiding tussen openbaar en katholiek onderwijs, werd de school overgedragen aan 
het kerkbestuur en vanaf die tijd heette de school, R.K. St Josephschool. Kinderen, die openbaar 
onderwijs wilden blijven volgen, moesten vanaf toen naar een nieuwe openbare school, Midden-
weg 466, schuin tegenover de Hasselaarsweg, met ook een schoolmeestershuis. Tot 1949 bleef dit 
een openbare lagere school, daarna werd het de R.K Tuinbouwschool, o.l.v. meester Overtoom, 
die er ook woonde met zijn gezin. De tuinbouwschool werd gesloten in 1959 en naar de Dreef in 
het Zuid verplaatst. De school en het huis staan nog steeds op deze plaats, met een herkenbare 
speelplaats.
De St Josephschool werd in 1982, na bijna 100 jaar dienst,  gesloopt. Aan de Rozenhoutstraat werd 
de nieuwe school gebouwd. Hier wordt nog steeds les gegeven aan de kinderen van de Noord, 
met twee geasfalteerde speelpleinen die lang als handbalvelden (tot 2018) dienst gedaan hebben 
en met een gymzaal, op de hoek van de Middenweg en Rozenhoutstraat. 
Wat nog rest van de oude school tegenover de Donkerweg is de onderwijzerswoning. Op de 
plaats van de speelplaats zijn twee nieuwe huizen gebouwd met de toepasselijke namen: ‘Op ’t 
Skoôlplain’ van Johan en Joke Groen  en’ ’t Kluutje’ van Sam en Karin Groenland.  Johan en Sam, 
allebei wonend op de plek waarin ze in hun jeugd op het speelplein zullen hebben geknikkerd.
Knikkertijd, met kuiltjes in de stenen. Hier zijn grootse potjes geknikkerd. Met zijn tweetjes, ieder 
50 knikkers, deze samenvoegen en dan in het kluutje storten. Daarna tellen hoeveel knikkers er in 
het kluutje zitten. Als het aantal oneven was had de storter gewonnen. Het ging er soms heel grof 
aan toe. Je kon de knikkers amper vasthouden. 
Andere spelletjes waren verlostikkies, hinkelen, tollen. 
En vanaf de muurtjes aan de kant van het speelplein over de bok springen. Van een  steeds grotere 
afstand. De jongens deden andere spelletjes: ‘bok, bok, hoeveel horens heb ik op mijn kop’. Maar 
ook ‘kop in de keutel’. Met veel  kinderen als bok en de anderen springend zover mogelijk op de 
sliert kinderen. Totdat alles in elkaar stortte. 
Gymmen deden we achter de school, op het veldje. We kregen les van meester Bosman, meestal 
slagbal. Volgens mij pas vanaf de vijfde klas. De klas waar ik in zat, bestond uit meer dan 40 kinde-
ren.  Wij, de meiden,  gingen na schooltijd naar de kerk. Daar waren stangen voor de fietsen van de 
kerkgangers. Wij konden ons erop uitleven met alle mogelijke manieren van doordraaien. Mooie 
herinneringen aan de school, het schoolplein en de klas. 
Met dank aan Henk Komen en zijn boek ‘Stolpboerderijen in Heerhugowaard deel 3’. 
De foto’s uit het archief van Jan de Vries en de informatie uit De Noordender Neringroute.  

Tot in oktober, dan komt het volgende artikel.  

Een mooie, gezonde,  zomer gewenst, 

Gemma Groot 
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De Sint Jozephschool met 4 klassen, Middenweg 477 te Heerhugowaard,  
in dit huis woonde meester van Schaik, meester Jansen, meester Schellings met hun familie. 

Nu is het een burgerwoning van: Ate en Bettie van der Laan.

1950, Middenweg 477, de onderwijzerswoning met daarachter de 4 klassen in de lengte en de twee 
klassen aan de kopse kant. Naast de sloot waarop volop kon worden geschaatst in de mooie winters.

Op ‘ ’t Skooôlplain’ van Johan en Joke Groen, Middenweg 481 
en ‘ ’t Kluutje’ van Sam en Karin Groenland, Middenweg 481a
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Dankbetuiging 
Wij willen u bedanken voor uw belangstelling en lieve aandacht bij het overlijden 

van onze vader en opa, 

Jan Molenaar

De kinderen en achterkleinkinderen

Gevonden 
Gevonden op De Wieder, ter hoogte van de uitrit van de boerderij van Jan en Nel van Schagen. 
Goudkleurig ringetje, met steentjes, ongeveer 1cm, waarschijnlijk een oorbel. 
Mocht je hem verloren zijn, dan kan je contact opnemen met Laura Bockweg,  06 83 94 58 30.

KALANCHOE DRIVE THROUGH : 
Vrijdag 3 juli en zaterdag 4 juli
De jeugd van Hugo-girls en Hugo-Boys verkopen Kalanchoë plantjes op de volgende locaties:

Rozenhoutstraat    Vrijdag 3 juli 17.00 -19.00 uur
       Zaterdag 4 juli 10.00 -13.00 uur

Hasselaarsweg bij transportbedrijf Oudeman Vrijdag 3 juli 17.00 -19.00 uur
       Zaterdag 4 juli 10.00 -13.00 uur

Heel simpel: u komt aanrijden, u kiest, u betaalt, u ontvangt de plantjes en rijdt door! 
Kalanchoës zijn € 2,- per stuk, 3 voor € 5,-
Zo ondersteunt u Hugo-Boys en Hugo-Girls en u heeft er zelf plezier van!

 
 

Geef 
mij 
Geef 

ij 
Geef 

tijd.
ij 

tijd.
ij 

Geef voor nieuwe 
doorbraken in 
kankeronderzoek.
Ga naar  
kwf.nl/doneer
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• tuinaanleg
• tuinonderhoud
• bestrating
• beschoeiing

Tel. 072 - 5711243 
06 - 53557548

Plaetmanstraat 2
1704 CB Heerhugowaard

www.groottuinen.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

René Jonker 
Stationslaan 1

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

www.jonkerhov.nl

grondverzet kraanverhuur
reparatie machine handel
bomen zagen en afvoeren
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Dankbetuiging

Lieve noordenders,

Op vrijdag 20 juni 2020 zijn wij trotse ouders en grote broer geworden van een lief meisje

Sterre

Helaas is ze in stilte geboren en mochten we niet lang van haar genieten.

Via deze weg willen we iedereen bedanken die aan ons denkt 
en weten we hoeveel steun en liefde je krijgt uit een dorp zoals De Noord.

Liefs,
                        

Rick, Amber en Mason Groenland

Vrijwilligster (s) gevraagd
In het Asiel Zoekers Centrum beginnen de activiteiten langzaam weer op gang te komen.
Ook de naai en brei middag vrijdag’s van half 2 tot 4 uur. 
In kleine groepjes gaan ze, als de omstandigheden het toelaten, half augustus weer van start. 

Er zijn naaimachines, lapjes........en vrouwen uit verschillende landen die het fijn vinden als er be-
geleiding is bij dit ontspannen middagje.

De dames die dit begeleidt hebben, willen de nieuwe vrijwilligsters met plezier inwerken.
Joke Post organiseert en regelt activiteiten in het AZC, daarom haar telefoonnummer hier 0615861877
voor als je er zin in hebt om je vaardigheden met de vrouwen van het AZC te delen. 

Zo’n activiteit samen brengt gezelligheid en ontspanning voor de vrouwen die stuk voor stuk nog-
al wat mee hebben gemaakt.
Ze kijken er naar uit om zelf iets te kunnen maken.

Als je nog lappen of lapjes hebt die je niet meer wilt gebruiken, ze zijn daar zeer welkom. 
Je mag de lapjes ook bij mij brengen op Sint Annaplein 23. 
Dan neem ik ze mee daar naar toe.  

hartelijke groeten
Annelies Knol
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HEIT
Wat was ‘t die zeumer heit
Woi ginge niet uitverdan dat woi hadde maar ‘n zwumbad anskaft.
Midden op de skeipewoid sting ie op te warmen.
De kloinjoôs hadde ‘t al gauw in t snotje en ware d’r as de kippe boi om te swummen.
‘n Moeder van ien van die joôs kwam opperdan met ‘n vouwwagen.
Die werd d’r boi zet en de twei moeders met hullie kroôst kwamme te kamperen.
De camping hiette toen “De skeipewoid “
‘Pa en Moe, van oôs gien last oôr, alles wort zelf dein’. 
Maar koffie zette op zo’n gaspitje was wel ‘n geprus, 
dat maar effies moeders koffiezetapparaat in bruiklien.
‘n Kooksie maaakte je ok makkeleker boi moeder in de keuken as op je kniese in ‘t gras.
Dat ge-priek met de omwas in ‘t toiltje was ok niks, dat die ging maar in de ofwasmesien.
De are eivend dede woi ‘t keukenraam open en riepe, ‘De snackbar is open!’
Ze krege patat en nag meer van die snaaieraai deur ‘t raam, en ‘n oisie toe vezelf.
De waterkraan in ‘t boetje was stienkoud, dat boi ‘t te bed gaan
kwam de héle zooi in huis te douchen.
Snachs skoôt ik wakker van ‘n piep en ‘n brom. Ik moin bed uit.
Sting deer ‘n broôdmesien te draaien, want soches ‘n warme stoet vonde ze heêl lekker.
Dat de hêle reutemeteut de are dag vort ging, bleef ‘n deêl moidjes nag te warskip.
Maar leit ‘t die eivend nou toch beginne te regenen en niet ‘n beetje ok.
Nei hôze!.
‘t Dak van de tent was zô lek as ‘n gatepetiel, dus was toch te bot.
‘Kom maar in huis sleipe.’
Noh, dat was niet teugen douvemansore zoid.
Alles werd in de kamer brocht, luchtbedde op de grond, ze lage pre an.
Moeder belde seives nag op of ‘t nag wel ging.
‘Noh, gien zurge ‘oor, ze sleipe niet in de tent maar in ‘n hôtel.’
De are ochend krege ze thee en broôd met ‘n aaitje, dat hoort ‘r boi.
Deernei ginge ze bloid op huis an.
Smiddes was alles weer droug en kon de boel oppakt worre.
Dat woi in ‘t late zontje an ‘n koppie zatte, zoide we teuge mekaar: 
‘Zo, nou begint oôze vakantie’

Wilma Groot van den Hoek

“Guerilla Grilling” Barbecue Party 16 augustus
Op zondag 16 augustus (de laatste zondag van de grote vakantie) organiseert Humulus lupulus in 
samenwerking met Bleeker een BBQ evenement voor vriendengroepen en BBQ liefhebbers.
We weten dat er veel mensen zijn die houden van Barbecueën, het is nu tijd om die achtertuin te 
verlaten en op een gezellig plein te koken met vrienden en mede-bonvivanten. Het is dus geen 
wedstrijd, je kookt gewoon voor je eigen groep, en met de gerechten die over zijn kunnen we het 
borrelende publiek wellicht een plezier doen! Vrijheid blijheid!
Deelnemers:
Het idee is dat je je per groep aanmeldt en zelf (als groep/grillteam) je BBQ, vlees, gereedschap, 
bestek etc. meeneemt en… vergeet de vrienden niet die het allemaal op moeten eten! Wij zorgen 
ervoor dat jouw team een mooie BBQ plek krijgt op het “Katknuppelterrein” naast Bleeker. Verder 
zorgen wij voor entourage, muziek, (sta)tafels, een keukenblok met vers water, stroom en koeling 
(beperkt). Deelname is kostenloos. 
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Het terrein van Bleeker is geopend vanaf 08:00 uur (’s ochtends!) voor de deelnemende teams. Je 
kunt dan je plek inrichten, voorbereidingen treffen en eventueel grote stukken vlees langzaam be-
ginnen te garen. Pas vanaf 12:00 uur gaat het terrein voor publiek open. Consumpties zijn gewoon 
bij Bleeker verkrijgbaar. 
Er is al veel animo, dus we adviseren jouw BBQ squad nu meteen aan te melden door een mailtje 
te sturen naar guerillagrilling@outlook.com met de naam van het BBQ team, Contactpersoon 
met mobiel nummer en e-mail adres. Voor vragen e.d. gewoon een mailtje sturen naar datzelfde 
adres of even vragen aan Dennis Zuurbier (06-51053865) of Roderigh Groenland (06-51228569).

Publiek / gasten:
We hopen op een geweldige dag met Barbecue fanaten. 
Natuurlijk hopen we ook op een grote opkomst van nieuwsgierige mensen. 
Kom gewoon gezellig een biertje halen, loop rond, vraag raak, raak geïnspireerd en wellicht kan je 
mee-genieten van de gerechten die door de teams worden bereid. 
Dat kunnen we alleen niet garanderen voor iedereen. Het is eten wat de pot schaft en op is op… 
Voor het publiek is het terrein geopend vanaf 12:00 uur…. 
Een DJ verzorgt de muziek…nu nog hopen op een hoop zon! 
Entree is gratis, reserveren is voor publiek niet nodig. 
Kom maar gewoon!

Corona-disclaimer:
Niemand kan in de toekomst kijken. Bij de pakken neerzitten is niet onze stijl. 
We gaan het gewoon organiseren en we houden nauw contact met de deelnemende teams over 
de “spelregels”. We houden uiteraard rekening met de dan-geldende-regels.

Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact 

Dag allemaal,

Na maanden eindelijk weer! 
Op vrijdag 26 juni is de eerste groep op de pastorie geweest om koffie 
te drinken. We waren erg blij om elkaar weer te zien en te spreken.
Het was een kleine groep, maar daardoor konden we elkaar heel 
goed verstaan.
De oren van onze ouderen zijn niet bij iedereen nog even goed. Dan is het prima wanneer 
er één iemand aan het woord is. We durfden het eindelijk weer aan en onze mensen ook.
Ze voelden zich verwend. Het was als vanouds gezellig.
De volgende groep is op 3 juli aan de beurt. 
Al onze ouderen hebben een kaartje ontvangen met daarop de data van een bepaalde groep. 
Zolang de 1,5 meter nodig is, blijven we doorgaan met deze kleine groepen. 
Maar we doen het nu wel elke week. 

Tot ziens, vriendelijke groet van het NOC,
      
Toos Mooij        (5710193)
Janet Wester      (5719382)
Riet Beers         (5714705) 
Ria Boekel  (5719919)
Margret van Langen (5742499)
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❖ Garage Co Borst BV ❖ Co Borst Autoschade
❖ Co Borst Bedrijfswagens ❖ C.B. Lease
❖ Airco Service ❖ Piaggio LTV-dealer

Telefoon 072 - 571 90 10 • E-mail: info@coborst.nl • www.coborst.nl
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KBO  Senioren -Heerhugowaard Noord
Voorz. en P.R.  Truus van den Berg- de Boer Rozenhoutstraat 6   tel: 5719852
Secretaris:   Toos Mooij-Wijnker Middenweg  525      tel: 5710193     
Penningm:   Cor Neeft                Dorsvlegel 9              tel: 5713628     
SOH e.a.    Annie Groenland -Groot  Middenweg 465D    tel: 5717551  
Activiteiten   Nel Zuurbier-v.Langen Donkereweg 7a        tel: 5716087                                                            
Activiteiten   Trudy Ursem- Houtman Middenweg 467       tel: 5719168 
Lid Jaap van Schagen   Middenweg 606b     tel:5717369 
Ledenadministratie:    Richard de Vos.    tel.072-5710966

Beste mensen
Helaas konden we het seizoen niet zo gezellig afsluiten als dat u dat van ons gewend bent maar 
toch hebben we wel aan u gedacht.  Wij, als bestuur, hadden bedacht u allemaal persoonlijk te 
benaderen om u een plantje te overhandigen. En dat is inmiddels gebeurt. Persoonlijk heb ik dat 
heel leuk gevonden en heb ook leuke reacties gehad.
Ik wil graag de bestuursleden  die hebben geholpen van harte bedanken voor hun inzet maar ook 
de Fa. Slijkerman  die ons voor een mooi bedrag heeft gesponsord.

Ondanks dat de coronaregels versoepelen is het nog helemaal niet duidelijk of wij begin sept. 
weer in het Dorpshuis terecht kunnen en dan wel allemaal op 1,5 m. afstand. Is dat voor ons wel 
haalbaar??
We wachten het af en half augustus zal het bestuur hier over vergaderen. 
Intussen wens ik u een heel fijne zomer en ondanks dat u het misschien nu wel eens genoeg vindt 
en het heel moeilijk is om afstand te houden;  HOU VOL
Dan zie u allemaal gezond en wel graag weer terug in september als het kan.

Allemaal een heel fijne zomer en vriendelijke groeten van: 
Truus van den Berg

The Hunt 20
Door de onzekerheid die het Coronavirus met zich meebrengt, hebben we helaas besloten The 
Hunt dit jaar niet te organiseren. 

Werkgroep Jeugd De Noord

❖ Garage Co Borst BV ❖ Co Borst Autoschade
❖ Co Borst Bedrijfswagens ❖ C.B. Lease
❖ Airco Service ❖ Piaggio LTV-dealer

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

STOP ARMOEDE 
IN NEDERLAND

Helpt u mee?

WWW.ARMOEDEFONDS.NL
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Puzzels
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Oplossing puzzel vorige Contact
In het vorige contact plaatsten we een plaatnamenpuzzel. 
Kon jij de plaatsnamen vinden bij de emoji’s? 

1. Zoetermeer
2. Hoofddorp
3. Den Helder 
4. Zevenhuizen
5. Pijnacker 
6. Leeuwarden
7. Buren
8. Helmond
9. Voorthuizen
10. Steenbergen
11. Uitgeest
12. Winterswijk
13. Zandvoort
14. Boxtel
15. Coevorden
16. Hoorn
17. Kampen
18. Geldrop
19. Oss
20. Appelscha
21. Tongeren
22. Turnhout
23. Sneek
24. Duiven
25. Kerkrade
26. Badbergen
27. Parijs
28. Hoek van Holland
29. Schiermonnikoog
30. Petten
31. Roermond
32. Nagele
33. Gouda
34. ..
35. Sexbierum
36. Schiphol
37. Oudewetering
38. Winschoten 
39. Ouderkerk
40. Lopik
41. Biddinghuizen
42. Beerschot
43. Islamabad
44. Rozendaal 
45. Warmond
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NIEUWS VAN HUGO GIRLS 

Handbalclinic
Vorige week kwamen Delaila Amega en Bo van Wetering (Nederlands 
Handbalteam) een handbalclinic geven aan de A, B en C -jeugd. Heel 
veel jeugd was aanwezig om veel te leren van deze toptalenten en wat 
was de jeugd fanatiek aan het trainen. Ik denk dat ze heel veel informa-
tie hebben ontvangen, wat ze zeker kunnen en gaan gebruiken in hun 
wedstrijden. De techniek om op de cirkel te passeren is veel geoefend 
en dat zullen we volgend seizoen zeker terugzien.

Laatste training
De handbalclinic was een mooie afsluiting van het seizoen. Het seizoen is anders gelopen dan 
andere jaren, dat heeft allemaal te maken met het Coronavirus. Maar gelukkig hebben Helen Smit 
(handbal) en Lex Rendering (voetbal) een protocol geschreven, die door de gemeente is goed 
gekeurd. Met wat nieuwe regels op de training konden we gaan trainen. Iedereen heeft zich keu-
rig aan de coronaregels gehouden. Hierdoor hebben we het seizoen toch nog op een positieve 
manier kunnen afsluiten. Voor een aantal jeugd trainsters was dit ook het laatste seizoen dat ze 
training hebben gegeven. Isa, Evie en Kristie, bedankt voor al die jaren training geven. Ze hebben 
jaren de jeugd training geven en op een leuke manier de handbaltechniek wat aangeleerd. Geluk-
kig hebben we ook weer een aantal meiden gevonden die weer training gaan geven: Demi, Iris, 
Tess, Iza, Anouk, Demi, Mirthe en Sjeel, TOP en bedankt alvast.

Natuurlijk hebben we als vereniging last gehad van het Coronavirus, we hebben de competitie 
niet afkunnen maken en weken niet kunnen trainen. Daarnaast misten we allerlei leuken evene-
menten zoals het jeugdkamp, planten actie en de schubactie. Uiteindelijk is de gezondheid van 
iedereen belangrijker dan het missen van allerlei leuke activiteiten, die komen volgend seizoen 
zeker weer terug.

De gemeente is actief betrokken met beide verenigingen in de coronaperiode. Donderdag 2 juli 
komt burgemeester Blase naar ons complex en zal gaan praten met een aantal leden van beide 
besturen, om te horen hoe het bij Hugo-Girls en Hugo-Boys is verlopen.

Nieuwe foto aanleveren
Als vereniging willen we tussen 1 juli en 31 juli nieuwe foto’s van alle leden in het systeem gaan 
zetten. Van de selectie en de D1 hebben we alle foto’s al binnen. Mocht je toch niet helemaal knap 
op je oude foto staan, laat een nieuwe foto maken en stuur die op. De foto kun je sturen via de mail 
of app naar Helen Smit ( helen_smit@quicknet.nl) of Simone Drenth. ( simone.drenth@quicknet.nl)

Nieuwe seizoen
Zoals het nu naar uitziet kunnen we waarschijnlijk in het nieuwe seizoen weer wedstrijden gaan 
spelen met publiek Dit hangt natuurlijk allemaal af van het Coronavirus, laten we hopen dat de 
tweede golf wegblijft. Als we mogen spelen zal er wel weer een protocol gemaakt moeten wor-
den. De spelregels om te mogen spelen maar ook gebruik te maken van kleedkamers en de kan-
tine. De anderhalve meter blijft natuurlijk staan. Als vereniging zullen we de protocollen moeten 
herschrijven, dit zullen we weer samen doen met Hugo-Boys en in samenwerking met stichting 
Dorpshuis.

Kalanchoë drive through vrijdag 3 juli en zaterdag 4 juli op twee locaties
Zoals al in het vorige contact vermeld stond, gaan de handbal en voetbaljeugd niet meer langs de 
deuren voor de Kalanchoë-verkoop. De jeugd gaat nu op twee locaties staan om de Kalanchoë te 
verkopen, hoe werkt dit?
Heel simpel: u komt aanrijden, u kiest, u betaalt, u ontvangt de plantjes en rijdt door!
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Op vrijdag 3 juli staat de jeugd van Hugo-Boys en Hugo-Girls van 17.00 uur tot 19.00 uur en op 
zaterdag 4 juli van 10.00 uur tot 13.00 uur op de locatie Rozenhoutstraat bij de Sint Josepschool.
Op 3 juli staat de jeugd van 17.00 uur tot 19.00 uur en op zaterdag 4 juli van 10.00 uur tot 
13.00 uur op het terrein van transportbedrijf Oudeman aan de Hasselaarsweg.
Iets nieuws maar we verwachten dat het een groot succes gaat worden.

Gezocht: jeugdtrainers en bestuursleden
Als vereniging zijn we nog steeds opzoek naar trainers om jeugdteams training te geven. Het zal 
waarschijnlijk gaan om een uurtje in de week. Als vereniging zorgen wij dat er voldoende bege-
leiding is. We hebben mappen met oefenstof liggen en Anita v/d Gulick zal af en toe een training 
bezoeken en tips en tops geven. Daarnaast hebben we twee keer per jaar een trainersbijeenkomst 
om de techniek van de training te bespreken. Wat geef je nu voor training aan welke jeugd. Mocht 
je belangstelling hebben neem dan contact op met Nathalie van Schagen van het jeugdbestuur. 
Daarnaast zijn we nog steeds opzoek naar nieuwe enthousiaste bestuursleden voor het hoofd-
bestuur. We vergaderen een keer in de maand. Mocht u interesse hebben of twijfelen neem dan 
contact op met een van de bestuursleden.

Namens het bestuur wensen we jullie allemaal een prettige vakantie. Alle vrijwilligers die iets heb-
ben gedaan in het afgelopen seizoen, heel hartelijk bedankt. We hopen dat we volgend seizoen 
weer op jullie kunnen rekenen!

Namens het bestuur,
Helen, Simone, Sandy, Corinna, Liane, Nelleke en Hans.

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
6 jul. Sjeel Doodeman
6 jul. Donna Grootkarzijn
8 jul. Romy Pankras
11 jul. Sjaak Groot
13 jul. Kristie van der Hulst
24 jul. Marlou Zuurbier
25 jul. Anne Klaver
28 jul. Eva van Diepen
30 jul. Joy Overtoom
31 jul. Tess van Schagen
31 jul. Destiny van der Krogt
2 aug. Femke Hooiveld
2 aug. Hans Rendering
4 aug. Marco Neeft
6 aug. Jessy Blom
7 aug. Femke Oudhuis
8 aug. Danielle Konijn-Ligthart
11 aug. Amanda Groot
11 aug. Sylvia Borst
11 aug. Patricia Groot
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Hugo Boys seizoen 2019-2020
Van de bestuurstafel.
De laatste loodjes van een bijzonder seizoen. Op 18 juni hebben wij als 
Hugo Boys met vele ander sportaanbieders, verenigingen en welzijn-
sorganisaties een lokaal sportakkoord ondertekend. Doelstelling van 
dit sportakkoord is dat iedereen, plezier in sport kan hebben in een 
veilige en gezonde omgeving, nu en in de toekomst! Insteek is een 
leven lang, als sporter, vrijwilliger of toeschouwer, aldus het akkoord.
  

Op 1 juli nemen we afscheid van de trainers Jeroen Slaager en Mike Langedijk. Jeroen wordt ko-
mend seizoen trainer van SEW. Grote kans dat we Jeroen terugzien, maar dan als trainer van een 
tegenstander.
Zo gaan we misschien meer oude trainers tegenkomen in competitieverband. Jurgen Heurter, als 
trainer van Hollandia T. en Ronald de Rooij, als trainer van KSV. Mocht ook Con Zelo bij ons in de 3e 
klasse komen dan hebben we helemaal een interessante competitie. Mike wordt hoofd jeugdtrai-
ner bij Schagen United. Wij wensen beiden veel succes bij hun nieuwe club!
Op 2 juli is de kennismaking met de nieuwe trainer, Ron Weinbrecher. Dan wordt ook het schema 
van de voorbereiding met oefenduels bekend gemaakt. 
De overheid, heeft eerder dan verwacht, de regels versoepelt waardoor het mogelijk is om de 
Waardcup te spelen. WMC is dit jaar de organisator. Speeldata’ s zijn 15, 18 en 22 augustus.
De Heerhugowaardse voetbalverenigingen hebben gezamenlijk een schrijven naar de Gemeente 
gestuurd om te onderzoeken hoe men om kan gaan met activiteiten in en rondom kantines en 
sportcomplexen. 
Het College komt op 2 juli langs de diverse sportverenigingen. Hugo Girls en Hugo Boys mogen 
de Burgemeester welkom heten op sportcomplex Hugo’s. Het college wil graag zijn waardering uit 
spreken over hoe wij in de Coronaperiode het mogelijk hebben gemaakt om te sporten.
Hopelijk is dan ook duidelijk op welke wijze de Gemeente ons financieel mogelijk kan ondersteunen. 
Op 30 juni neemt De Raad daarover een besluit. 
De sponsorcommissie zit ook niet stil. Men is plannen aan het maken om elke maand iets te orga-
niseren voor de handbal en voetbal.

Wij, als Hugo Boys, hopen op een mooie vakantieperiode of dit nu in u achtertuin is of het buitenland.
Kom gezond terug en op naar een mooi seizoen!

Bestuur Hugo Boys  
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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  06-51039032          
of Anita Messelaar  06-20915051
of Els Beemsterboer  06-34956504
Secretariaat:  Sandra Oudeman  06-37303500
Penningmeester: Cees Molenaar  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

Medisch Pedicure Heerhugowaard

De praktijk staat ingeschreven 
in het kwaliteitsregister voor pedicures

*
Diabetes en Reuma aantekening

*
Praktijk op de begane grond

*
www.pedicureheerhugowaard.nl

*
Altonstraat 15

1704 CC Heerhugowaard
tel. 06-42307499

Medisch       pedicure
Heerhugowaard

WIJ GAAN WEER OP DE 1E ZONDAG VAN DE MAAND MUZIEK MAKEN
DUS ZONDAG 5 JULI AKOESTISCHE MUZIEK MET 4 UITGENODIGDE MUZIKANTEN

EN CARVERY ( NIET IN BUFFETVORM), RESERVEREN AUB VOOR DE CARVERY
 -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

ZATERDAG 18 JULI EN ZATERDAG 1 AUGUSTUS
ARRANGEMENT VOOR DE “ZONNIGE” ZATERDAG-ZOMERAVOND

AANVANG 18.00 UUR, ONTVANGST MET EEN WELKOMSTCOCKTAIL EN AMUSE
VAN DE BARBECUE 2 VOORGERECHTJES  EN EEN HEERLIJKE MIXED GRILL

EN ALS DESSERT 3 BOLLEN IJS UIT ONZE NIEUWE IJSVITRINE
 PRIJS € 32,50 PP. VOOR KINDEREN T/M 11 JAAR € 22,50, RESERVEREN AUB

 -.-.-.-.-.-
ZONDAG 19 JULI  ONZE  WHISKYPROEVERIJ

AANVANG 14. 30 UUR TOT 17.00 UUR.
VOOR DE LIEFHEBBER EEN WHISKY-HOOFDGERECHT TOE. 

INCL. EEN FULL SHOT WHISKY
RESERVEREN AUB.

ZIN IN EEN LEKKER IJSJE? KEUZE UIT 9 SMAKEN AMBACHTELIJK IJS
ALLE DAGEN OPEN VANAF 10.30 UUR. VERLAAT 4 1734 JN OUDE NIEDORP
WWW.THEIRISHCOTTAGE.NL / INFO@THEIRISHCOTTAGE.NL  0226 421486

PUB AND RESTAURANT
THE IR

ISH COTTAGE

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

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



30 31

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

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



32 PB

25% KORTING 
OP ALLE 

KINDERSCHOENEN 
(Uitgezonderd kindersandalen)

PASSIE VOOR SCHOENEN, AANDACHT VOOR JOU

Shoeth voor dames- en kinderschoenen
Dorpsstraat 173 Warmenhuizen


