Vrijdag 14 augustus 2020

Agenda
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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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.

rticuliere

Tevens voor uw paardenboxen,
hondenkennels & dierenverblijven

van pa
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:
Administratie en abonnementen:
Distributie:
Stichting ’t Contact
Kamer van Koophandel
Rekeningnummer
Bestuur:

Robbert Jongkind redactie@contactdenoord.nl
Telefoon 06-51275738
Jella Limmen, administratie@contactdenoord.nl
Paul Mooij
Telefoon 072-5711625
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 24 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 de die hierop volgt.

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
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
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072-57 152 65
06-528 79 803
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 22 augustus 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.
DOPEN
Wilt u uw kindje laten dopen?
Geef dit dan door aan Annemarie Ursem, ze is bereikbaar op tel. 06 – 30961092
Kerkwerken
In augustus is de groep van mevrouw Jo Stam-van Schagen aan de beurt om de kerk op orde te
brengen.
Bloemengroep
In augustus wordt de kerk versierd 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 problemen 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.
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 )
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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, Tiny Veldman-Overtoom, kinderen en familie, Siemen Borst en geef ons kracht om
door te gaan.
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
Eerste lezing uit de profeet Jesaja 22, 19-23 (Shebna wordt uit zijn ambt gestoten. In zijn plaats
wordt Eljakimaangesteld tot hofmaarschalk en paleisbestuurder)
Evangelie uit het heilig evangelie volgens Matteüs 16, 13-20 (Simon belijdt zijn geloof in Jezus. Hij
krijgt van Jezus een nieuwe naam en een belangrijke taak)
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
Eerste lezing uit de profeet Jeremia 20, 7-9 (De profeet beklaagt zich bij God over de lasten die zijn
opdracht met zich meebrengt; desondanks blijft hij rotsvast op God vertrouwen)
Evangelie uit het heilig evangelie volgens Matteüs 16, 21-27 (Jezus roept zijn leerlingen er toe op
Hem te volgen op zijn weg)
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, Tiny Veldman-Overtoom, kinderen en familie.
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.
ROOSTERS ’T VELD, WAARLAND EN NIEUWE NIEDORP.
’T VELD
Za 15 aug.
Za 22 aug.
Za 29 aug.

19.00
19.00
19.00

Woord en communieviering met diaken Jorink
Eucharistieviering met pastoor Tilma
Woord en communieviering met diaken Jorink
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WAARLAND
Za 15 aug.
Za 22 aug.
Za 29 aug.

19.00
19.00
19.00

NIEUWE NIEDORP
Za 29 aug.
19.00

Eucharistieviering met pastoor Tilma
Woord en communieviering met diaken Jorink
Woord en communieviering met diaken Bruin		
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.
Verandering door gebed
Het is vandaag 6 augustus nu ik onderstaande schrijf.
Het is de dag waarop de Katholieke kerk de Gedaanteverandering van Jezus op
de berg Tabor viert. We zitten op deze datum nog volop in de vakantieperiode
en zo ook de pastores. De vakantietijd vormt voor velen een prachtige tijd om
even uit te rusten, misschien wel van een drukke baan maar mogelijk ook van
de Corona-stress. Dat de wereld van dit virus in de greep is, lijkt duidelijk, maar
gelijkertijd ervaren we ook dat de wereld ‘’gewoon‘’ verder gaat, met alles erop
en eraan. Zo zijn we gisteren enorm opgeschrikt door een explosie die in Beiroet/Libanon heeft plaats gevonden, een ontploffing die bij mij herinneringen opriep aan de vuurwerkramp in Enschede, waar een complete woonwijk werd weggeblazen. Wat een drama voor alle
betrokkenen, waarvan ik mij kan voorstellen dat dit ook een aanslag kan betekenen op iemands
vertrouwen in de toekomst, misschien zelfs wel in God.
Gelukkig geven de woorden van de apostel Paulus uit de heilige Schrift ons houvast.
Woorden die doordrenkt zijn van Geloof, Hoop en Liefde, waarvan de Liefde de grootste is.
Hiermee onderstreept Paulus dat het altijd de Liefde is die ons mensen verder helpt, een houding
die hijzelf als een werkwoord heeft moeten ontdekken. Zo ontdekte Paulus dat de liefde bij hem
ontbrak, totdat hij Jezus leerde kennen, die hem genas van zijn onrechtvaardige manier van denken, welke hem veranderde in een liefdevol mens.
Jezus nodigt ook ons mensen uit, om net als Paulus met Hem in gesprek te gaan, je hart voor Hem
open te zetten en toe te vertrouwen aan wat daar ontbreekt. Uit ervaring maak ik vaak mee dat
bidden niet voor iedereen meer vertrouwd aanvoelt en dat mensen daar soms bij geholpen moeten worden. Bidden is niet anders dan in gesprek zijn met God. Om daar een beetje extra ondersteuning aan te geven voeg ik het interview toe van de Italiaan Luigi Gioia, toen hij op bezoek was
in de Abdij van Egmond. Ook voor hem is het meer dan duidelijk dat God de mens ondersteund in
een gedaanteverandering van Geloof, Hoop en Liefde, die ons vraagt Hem daarvoor uit te nodigen.
Ik wens u allen een fijne voortzetting van de vakantieperiode en blijf in gebed met u verbonden.
Hartelijke groet, mede namens het pastores-team.
Diaken Hans Bruin
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Zeven tips voor een gesprek met God
In zijn boek ‘Zeg het tegen God’ beschrijft de Italiaanse Benedictijner monnik
Luigi Gioia hoe je het beste kan bidden. ( interview gepubliceerd in Trouw 2018 )
‘Gebeden hoeven niet eindeloos lang te zijn. Houd het kort en simpel.’
Eigenlijk vindt hij het helemaal geen gekke vraag. Natuurlijk heeft Luigi Gioia voorafgaande aan
onze ontmoeting gebeden voor het welslagen van dit interview. “Vanochtend heb ik een half uur
genomen om naar de dag van vandaag te kijken. En ik wist dat jij mij zou komen interviewen. Dus
heb ik gebeden dat wij een goed gesprek zouden hebben.” Dat gebed voor een succesvol interview
blijft een beetje boven het gesprek hangen. Die eeuwige vraag: Helpt bidden nou wel of niet?
Gioia vindt de vraag of een gebed beantwoord wordt eigenlijk niet zo belangrijk. Niet voor niets besteedt
hij er in zijn boek, dat afgelopen week in Nederlandse vertaling verscheen, nauwelijks aandacht aan.
“Bidden helpt alleen al doordat ik als ik bid de dingen anders ga zien. Mijn perceptie verandert. Volgens
mij is dat een wonder. Mensen realiseren zich vaak onvoldoende dat op het moment dat ze begonnen
te bidden, zich al anders voelden. Ze voelden zich in harmonie met iets groters, noem het God. Ik wil
het niet minimaliseren, begrijp me goed. Ik heb in mijn leven vaak gebeden voor dingen, soms hele
wereldse dingen en ze zijn gewoon gebeurd. Ik weet niet of ze plaatsvonden omdat dit nu eenmaal
moest, of omdat God erachter zat. Ik geloof dat bidden altijd tot een verandering leidt. Vaak is het
alleen niet op de manier dat we gehoopt of gedacht hadden.” Gioia praat bijna een uur lang in de
Abdij van Egmond (“Hier lijkt bidden inderdaad niet zo moeilijk”) gedreven over iets dat volgens hem
iedereen kan leren. Hijzelf kan geen dag, zelfs bijna geen uur zonder bidden. “Leven is voor mij als de
stukjes van een puzzel. We kijken ernaar en we zien eerst alleen de stukjes en we verliezen vervolgens
het overzicht. Bidden helpt mij om van die stukjes weer één beeld te maken.”
Je kunt overal bidden
“We hebben de neiging heel hard te zoeken naar de ideale omstandigheden om te bidden. Een rustige
plek, genoeg vrije tijd en de juiste stemming. Dat soort dingen. Op deze manier ga je nooit bidden. Heb
je bijvoorbeeld een rustige plek, dan ben je niet in de stemming. Lawaai of een slechte stemming of een
verkeerd moment, het maakt niet uit: alles kan in een gebed worden omgezet. Op het moment dat ik
dat door had, kon ik overal bidden. Soms zijn we gewoon te beleefd om te bidden. Denken we dat we
voorzichtig met God moeten zijn. Maar God is altijd bij ons. Altijd en overal. Hij is bij me als het lawaaiig is
en als het stil is. Het is mijn gewoonte geworden om constant met God te praten, want dat is bidden toch
vooral voor mij. Of ik nou wandel of in de auto zit, ik praat met Hem. Zodra ik in de auto zit, begin ik al met
bidden. Ook al is het maar een ritje van tien minuten. En dan begin ik altijd met de dingen maak waar ik
het meest zorgen over maak. Zelfs over dingen die we ongepast vinden als het om God gaat, kunnen we
met Hem in gesprek gaan. Als ik bijvoorbeeld kwaad ben. God wil mijn woede horen en dus moet ik die
met Hem delen en vertellen waar die vandaan komt. Zelfs als ik vol lustgevoelens zit, kan dat een plek
krijgen in mijn gebed. God weet wat het is om mens te zijn en Hij heeft me zo geschapen.”
Gebed is een gesprek dat God met jou begonnen is
“Bidden is tweerichtingsverkeer. Daarom is de Bijbel zo belangrijk, want daarin praat God met ons.
Daarin raakt hij ons aan met zijn woorden. In de Bijbel lees je hoe Jezus mensen geneest, hoe hij
met zijn leerlingen rondtrekt, hoe hij praat met de Samaritaanse vrouw, daar kan je God ontmoeten
in de Psalmen. Bidden is vaak een antwoord op God die ons ‘aanraakt’ met Zijn woorden. Tegen
mensen die God niet kunnen vinden, zou ik willen zeggen: ‘Alleen al het feit dat je dingen aan hem
toevertrouwt, maakt een verschil in je leven.’ Zelfs als een gebed niet beantwoord wordt. Maar zeg
wel tegen Hem: ‘Ik vind het frustrerend dat ik niets van U hoor.’ Het is belangrijk het gesprek niet te
beëindigen. Je moet altijd door blijven bidden. Zoals Jezus op het kruis. Zelfs op het moment dat
hij het gevoel had dat God hem had verlaten, bleef hij met Hem praten.”
Kijk naar het voorbeeld dat Jezus zelf heeft gegeven
“Toen ze Jezus koning wilde maken, deed hij iets opmerkelijks: hij ging gelijk in gebed. Ander voorbeeld:
hij verricht een groot wonder en dat maakt hem gevierd. Wat doet Jezus dan: hij gaat weer bidden. Wat
hij eigenlijk doet is afstand nemen. Hij laat ons zien dat het goed is om je af en toe terug te trekken in
jezelf, om afstand te nemen. Anders zijn we constant ‘ in de gebeurtenissen’ en missen we het overzicht.
Jezus bidt omdat hij dan in een ‘ruimte’ komt waar hij contact kan maken met zijn Vader. Met God.”
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Zoek naar een goede houding om te bidden
“Dan bedoel ik niet of je op je knieën moet gaan om te bidden. Iets wat ik trouwens niet kan.
Ik zit liever. In het boek gebruik ik het woord ‘pose’. Welke houding moet je aannemen om
God te bereiken? Daarbij is het van belang om God niet te zien als een verre entiteit, maar
als een iemand met wie je dagelijks verkeert. Die ons helpt begrijpen waar het in het leven
om draait en wie hij werkelijk is. Hij is een Vader, hij geeft om ons en hij houdt van ons. Hoe
meer ik zelf met dit beeld vertrouwd raakte, des te meer veranderde ik. Door jezelf als Zijn
zoon of dochter te beschouwen, heb je altijd toegang tot Hem. Jezus is daarin natuurlijke hét
voorbeeld. Als zoon van God heeft hij ons laten zien wat het betekent om kind van God te zijn.”
Hou het kort en simpel
“Gebeden hoeven niet eindeloos lang te zijn. Zelfs een zin, een kreet of een woord kan een gebed
zijn. Hou het kort, hou het simpel, doe het vaak en wees echt. Zolang het maar tegen God gericht
is. Dat leren we in de Psalmen, die bevatten een schat aan korte zinnen die lucht geven aan alle
mogelijke situaties in je leven. Hou het kort en herhaal het veelvuldig, zou ik willen zeggen. De
woestijnvaders, zeg maar de eerste monniken, vergeleken het gebed met een pijl. Gebeden
moeten als pijlen zijn die je op God afvuurt. Ze zijn snel en je moet er veel gebruiken. Dit beeld
laat ook zien dat iedereen kan bidden, ook al heb je weinig tijd.”
Wees eerlijk
“Als je gelooft dat God alles van je weet kun je – ook al zou je dat willen – geen dingen voor Hem
achterhouden. Verder vereist bidden ook een gezonde dosis zelfkennis. Je moet jezelf in de ogen
durven kijken. Vaak durven we God geen dingen toe te vertrouwen, omdat we ze niet eens tegen
onszelf durven te zeggen. Bidden kan dus een manier zijn om een gezonde wijze eerlijk naar jezelf
te kijken en je tekortkomingen onder ogen te zien. Ik was onlangs jaloers op iemand. Dat kon ik maar
heel moeilijk van mezelf aannemen: hoe kon ik nou jaloers zijn op iemand? Door het onder woorden
te brengen in een gebed kon ik aanvaarden dat ik na-ijver voelde. Waarom zou ik mij ervoor schamen?”
Zeg het tegen God
“Belangrijkste les is: breng het onder woorden. Leg het bij God neer. Als ik terugkijk op mijn
gebedsleven, kan ik alleen maar zeggen dat alles ervan afhankelijk is. Het heeft voor mij alles
veranderd. Er zijn gebeden van mij beantwoord en anderen niet. Eén gebed is heel pijnlijk voor
mij geweest, het werd niet beantwoord en leidde bij mij tot een grote crisis. Ik kon niet begrijpen
waarom God mijn gebed niet verhoorde. Het ging om een meisje dat ik kende. Ze wilde abortus
plegen en ik bad dat ze niet zou doen. Uiteindelijk deed ze het toch. Dat was pijnlijk. Ik dacht dat
God naar me zou luisteren.
Nu kijk ik er anders tegen aan. Nu zie ik dat God vaak machteloos is. En Hij denkt op lange termijn.
Soms grijpt Hij direct in de geschiedenis in en verandert dingen meteen. Maar Zijn favoriete
manier om dingen te veranderen, is om het aan de geschiedenis over te laten. Dingen veranderen
dan van binnenuit. Hij zelf is deel van de geschiedenis.”
‘Zeg het tegen God. Een aanmoediging om te bidden’, Luigi Gioia uitgeverij Kok 248 blz. € 17,95
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Gods brief aan jou
Mijn kind,
Alles wat je doet is Mij bekend
Want je bent gemaakt naar Mijn evenbeeld
voordat je verwekt werd, kende Ik je al
Je bent geen vergissing
Ik heb je prachtig gemaakt
Ik heb je gemaakt in de buik van je moeder
Mijn verlangen is om je te overladen met Mijn liefde
Ik geef je wat je nodig hebt
Ik denk oneindig veel aan je
Ik zal niet stoppen met het goede voor je te doen
Want je bent Mijn kostbaarste bezit
Als je Mij met je hele hart zoekt, zal je Mij vinden
Ik ben de Vader die je troost in al je verdriet
Als je terneergeslagen bent, ben Ik dicht bij je
Zoals een herder een lam draagt, zo heb ik jou gedragen
IK ben je Vader en Ik hou net zoveel van jou als van mijn Zoon, Jezus
Hij kwam om te laten zien dat Ik aan jou kant sta en niet tegenover je
Ik gaf alles op waar Ik van hield, zodat Ik misschien jouw liefde zou winnen
Jezus stierf zodat wij weer bij elkaar kunnen komen
Als je Jezus verwelkomt, ontvang je Mij ook
Kom thuis en Ik geef je het grootste feest dat je beleefd hebt
Mijn vraag is : Wil je Mijn kind zijn?
IK wacht op je ….
Groeten van je hemelse Vader - ( ontleend aan psalm 139 )

Pastoraal Administratief Medewerker
De vijf samenwerkende parochies van de Vijfhoek zijn op zoek naar een pastoraal administratief
medewerker (m/v). De Vijfhoek bestaat uit de parochies van Heerhugowaard De Noord en ’t Kruis,
Waarland, Nieuwe Niedorp en ’t Veld. Wil jij met je communicatieve en administratieve vaardigheden de werkzaamheden van de pastoor ondersteunen en geeft het je energie om zowel interne
als externe relaties van 8-80 op te bouwen, lees dan verder.
De PASTORAAL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER is:
- Zeer ervaren in het voeren van een administratie
- Kennis van het beheren van een declaratie administratie
- Kennis van het beheren van digitale agenda’s
- Ervaren met het maken van telefonische afspraken
- Ervaren in een coördinerende rol
- Kennis en ervaring in het onderhouden van interne en externe contacten
- Ervaring in een parochie organisatie
- Kennis van de R-K organisatie
- Beschikt over een netwerk in tenminste 1 van 6 bovengenoemde parochies
Verder neem je de volgende persoonlijke competenties mee:
- Computervaardigheden: algemeen (MS en Google) en email en google agenda in het bijzonder
- Sociaal en zeer sterke schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden
- Je bent punctueel, nauwgezet en stipt, in staat om zelfstandig te werken.
- In overleggen weet je je punt helder en overtuigend onder de aandacht te brengen
- Affiniteit met het R-K geloof
- Samenwerker
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Wij bieden een dynamische werkomgeving met een open en aangename cultuur.
Waar wie je bent telt. De vergoeding is in principe pro deo.
We belonen deze functie tot maximaal de wettelijk toegestane vrijwilligers vergoeding.
Sollicitaties kunnen voor 1 september ingediend worden bij Adrie-Marina@Hetnet.nl Vragen
omtrent zowel procedure als inhoud kunnen gesteld worden aan IW.Tilma@gmail.com / 06 3834
5350. De sollicitatiegesprekken kunnen mogelijk online gehouden worden. De eerste gespreksronde is medio september. De laatste gespreksronde voor eind september. Een VOG verklaring zal
onderdeel zijn van de selectieprocedure.

Bedankt Riet en Bedankt Gerard………
Als je mensen wilt bedanken voor hun activiteiten is dat handiger als ze
nog leven en niet als ze al overleden zijn. Maar in dit geval komen beiden
aan bod. Eind juli hebben we afscheid genomen van Gerard Stoop als
penningmeester van de Heilig Hart stichting. 15 Jaar heeft hij op een
keurige manier de boekhouding verzorgd van de Heilig Hart stichting.
Maar als je de 80 gepasseerd bent en je gezondheid laat het een beetje
afweten is het niet erg om te denken: ‘Voor mij maar een ander’. Gelukkig
hebben we meteen een opvolger gevonden. Wim Overtoom neemt zijn taak
over. Bij deze aan Wim een hartelijk welkom! Maar voor onze kerk heeft Gerard veel meer gedaan. 22
Jaar zat hij in het bestuur en was hij penningmeester, hij zat in de sectie gemeenschapsopbouw en
beheerde de administratie van het kerkhof en de graven gedurende 27 jaar.
Op 26 juli overleed Riet Plak op 86 jarige leeftijd, ze woonde al een tijdje in het Sabinahof in het
Waarland. In het begin van de jaren 80 van de vorige eeuw was Riet al actief in de werkgroep
Liturgie. Zij heeft zich enorm ingezet voor de gezinsvieringen, toen een topper, nu een ‘vergeten’
iets. Naast ‘Kerkwerken’, wat bijna iedere Noordendse vrouw deed, begon Riet 35 jaar terug met
de stencilen van de boekjes. Er kwamen steeds meer vieringen met een ‘eigen’ boekje en Riet
besteedde veel aandacht aan dit drukwerk. Ook kon ze vrij goed inschatten hoeveel boekjes
er nodig waren, bijvoorbeeld voor een avondwake. Dit heeft ze 33 jaar gedaan! Voor al haar
activiteiten is Riet natuurlijk al bedankt en heeft ze de Heilig Hart penning ontvangen.
We zijn blij dat er mensen zijn die zich willen inzetten voor een stukje organisatie binnen het
kerkgebeuren. Bezoekers van de vieringen zijn natuurlijk belangrijk, maar zonder een goede
organisatie gebeurt er weinig. Er zijn heel wat vacatures en misschien is het nu, na bezinning in deze
corona-periode, een goede gelegenheid om eens ‘de stap te wagen’ om je te gaan inzetten voor
onze prachtige kerk. We hebben een jonge pastoor in ons midden die je vast wil bijpraten over de
mogelijkheden (06-38345350). Want we vormen toch samen deze prachtige gemeenschap…….
Vrijwilligers, geen organisatie kan zonder. Een half mensenleven hebben Riet Plak en Gerard Stoop
zich ingezet voor de Heilig Hart parochie.
Bedankt Riet en Bedankt Gerard …….
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Dolomiet 100,
1703 DZ Heerhugowaard.
7 augustus 2020

Lieve Beste mensen,

Nu het weer wat rustiger is geworden, wil ik alsnog graag mijn waardering en dank uitspreken in
verband met mijn 60-jarig priesterfeest.
Ondanks de beperkingen vanwege het corona-virus heb ik uw belangstelling en meeleven als
ontzettend warm en gemeend mogen ervaren.
Op 14 juni, toen er voor het eerst weer mensen bij de kerkviering aanwezig mochten, hadden we
een mooie viering met het hele pastores-team en de parochieraad…met als verrassing voor mij de
20 neven en nichten die hiervoor speciaal waren uitgenodigd, het uitreiken van de h. Hartpenning
van de Noord en na de viering koffie met gebak met de familie in de tuin van de pastorie. Wat een
mooie emotionele dag.
Op 10 juli, op actuele dag van mijn priesterwijding 60jaar geleden, weer koffie en gebak en bloemen,
nu georganiseerd door het M.O.V. en de chauffeurs die me halen en brengen als ik voorga in de Noord.
Ook de burgemeester kwam me verrassen en feliciteren. Een huis vol bloemen, kaarten – vaak handgemaakt! - met gelukwensen en inhoud… en pakketjes met lekkere dingen om op te eten.
Wat een lieve attenties en aandacht allemaal ondanks de beperkingen van de coronatijd. Geweldig.
Ik dank u allemaal, ook voor het gevoel dat u me geeft dat dit alles me zo van harte gegund is. En
ik kan u zeggen…
dat ik me al 60 jaar rijk voel met uw goodwill, uw hartelijk meeleven, uw hulp en giften aan de
Pater Jan Molenaar Stichting zodat we als stichting hiermee mijn mensen in Kameroen kunnen
blijven steunen. Een stuk van mijn hart ligt toch nog daar.
In mijn gebed en h. Mis vraag ik God dagelijks…u en die u dierbaar zijn te zegenen en te beschermen, ook juist nu in deze coronatijd.
Heel veel dank voor alles.
Een hartelijke groet.

Pater Jan.

COLLECTE NIERSTICHTING
Van maandag 14 tot zaterdag 19 september gaat er weer gecollecteerd worden voor de Nierstichting.
De Nierstichting is erg afhankelijk van de jaarlijkse opbrengst van de collecte. En in deze moeilijke
tijd zijn nierpatiënten extra kwetsbaar.
Een aantal collectanten is op leeftijd en/of heeft dit al jaren gedaan.
Daarom zoek ik nieuwe mensen, niet voor mijzelf maar voor een goed doel.
Vooral voor de buitengebieden: Middenweg richting spoorbaan, Verlaat, Alton II, Laanderweg,
Veenhuizen en omgeving zijn er mensen nodig.
Wie wil in die week 1-2 uurtjes helpen?
Voor meer informatie:
bel, mail of kom even langs.
Rina Bergisch
rinabergisch@ziggo.nl
tel. 072-5740260.
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Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact
Dag allemaal,
Vanaf begin juli zijn we weer begonnen met de koffieochtenden
voor onze ouderen. En we vinden het weer erg leuk om iedereen te
zien en te spreken. Het is weer als vanouds gezellig.
Alleen zijn de groepjes nu wat kleiner zodat we afstand kunnen
houden van elkaar. Ten slotte zitten onze ouderen in de risicogroep.
En zolang het virus nog niet weg is, moeten we voorzichtig zijn.
Belangrijk: wanneer een van onze ouderen, om welke reden dan ook, niet kan komen, dan graag
een belletje. Zodat we een ander voor de koffieochtend kunnen vragen.
Verder wensen we iedereen alle goeds toe. Blijf gezond!
Vriendelijke groet van het NOC,
Toos Mooij 		
Janet Wester 		
Riet Beers
Ria Boekel		
Margret van Langen

(5710193)
(5719382)
(5714705)
(5719919)
(5742499)

KBO Senioren -Heerhugowaard Noord
Voorz. en P.R. Truus van den Berg- de Boer Rozenhoutstraat 6
Secretaris:
Toos Mooij-Wijnker
Middenweg 525
Penningm: Cor Neeft
Dorsvlegel 9
SOH e.a.
Annie Groenland -Groot
Middenweg 465D
Activiteiten Nel Zuurbier-v.Langen
Donkereweg 7a
Activiteiten Trudy Ursem- Houtman
Middenweg 467
Lid
Jaap van Schagen
Middenweg 606b
Ledenadministratie: Richard de Vos. 		

tel: 5719852
tel: 5710193
tel: 5713628
tel: 5717551
tel: 5716087
tel: 5719168
tel:5717369
tel.072-5710966

Beste mensen,
De vakantietijd is bijna voorbij. En gewoonlijk zouden we in september weer beginnen met de
fietstocht. Maar deze is niet te doen, dat snapt u vast. We kunnen met zo’n grote groep nergens
koffie drinken. En alleen fietsen, achter elkaar met tussenruimte, is niet veilig en ook niet leuk.
Vandaar dat dit niet doorgaat. Het is jammer, maar helaas. Hopelijk volgend jaar weer wel, want
het is altijd heel gezellig en sportief.
Met de gym wordt wel geprobeerd om weer een start te maken in september. Hoe dat gaat, zal u
binnenkort horen.
Volgende week hebben we vergadering en dan gaan we ook praten over de themamiddagen.
Misschien kunnen we daar een oplossing voor bedenken.
U merkt het wel, we denken echt aan u en we hopen dat er toch mogelijkheden zijn om bij elkaar
te komen. Intussen wensen wij u nog een fijne zomer. Houd vol wat de richtlijnen betreft, want we
hopen dat u allen gezond blijft.
Tot ziens,
vriendelijk groet,
namens de KBO, van Toos Mooij.
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Een jubilaris in ons midden!
In het verenigingsjaar 2019-2020 hebben wij een jubilaris in ons
midden. Gerda Druif-Wiggers is als lid al 60 jaar verbonden aan de
afdeling Veenhuizen van de Vrouwen van Nu.
Gerda is een actief en trouw lid. Jarenlang heeft zij de functie van secretaris vervuld. Ook nadat
Gerda en haar man verder weg zijn gaan wonen, blijft zij ons trouw. Menigmaal spreekt zij haar
waardering uit voor hetgeen zij waarneemt. In dit jaar waarin alles minder geworden is en vele
bijeenkomsten uitvallen door de anderhalve-meter-afstand regel, hebben wij toch een manier
gevonden om Gerda te huldigen en te bedanken voor 60 jaar trouw lidmaatschap. Bij de voorzitter
thuis, in bijzijn van haar echtgenoot en bijna het voltallige bestuur, krijgt Gerda een fraaie oorkonde en een prachtig boeket overhandigd en oprechte woorden van waardering.
Wij hopen Gerda nog lang in ons midden te kunnen verwelkomen.
Namens bestuur en leden,
Marry Overtoom-Bruin, voorzitter

Nieuws van gym vereniging De Noord
Stay healthy / Keep fit.
Beste leden van gymvereniging de Noord.
Op 17 augustus starten we weer met de gymlessen in de gymzaal.
We gaan van het positieve uit en hopen dat de corona niet
opnieuw de kop opsteekt, waardoor we niet in de gymzaal zouden
mogen oefenen. De laatste ontmoeting voordat de vakantie in
zou gaan is zeer geslaagd geweest. Wij hebben bij de Irish Cottage
met een grote opkomst van leden koffie met gebak én een borrel
genomen. Het was leuk om elkaar weer even te zien en te spreken
en iedereen is met een kleine attentie naar huis gegaan.
Wij hebben enkele corona maatregels opgesteld:
Er worden twee kleedkamers in gebruik genomen.
Houd 1.5 afstand.
Een handdoek is verplicht voor op het matje, de matjes worden alleen door ons gebruikt.
Voor het betreden van de gymzaal je handen desinfecteren met alcohol. Het bestuur zorgt ervoor
dat hiervoor flesjes aanwezig zijn.
Blijf thuis bij corona en/ of griep klachten.
En natuurlijk kunnen wij nog altijd nieuwe leden gebruiken. Wanneer je zin en nieuwsgierig
bent kom dan gerust even langs, je mag 2 keer meedoen voordat je een beslissing neemt. De
gymles bestaat het eerste kwartier uit Hip en Thigh dit zijn elastieken die aan je enkels worden
bevestigd om zo de spiergroepen extra te belasten, om daarna via grondoefeningen de overige
spierengroepen zoals de borst, buik, rug, schouders soepel en sterk te maken.
Op deze manier komt het hele lichaam aan bod.
We gymmen op de maandagavond van 19.00 tot 20.00 in de gymzaal aan de Rozenhoutstraat.
Groeten van het bestuur:
Voorzitter Astrid Zuurbier tel 06-13482586
Penningmeester Nel Smit tel 072-5712522
Secretaresse Jose Dekker tel 06-16255253

En Stay healthy/ keep fit!!!
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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,
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IZY-serie**
Kijk ook
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*
,- evenwicht, stille werking, handgereedschap
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Inclu sief Accu
en snella der
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€ 459,-

€ 3.599,-

100% Husqvarna.
€ 80,Tot E 100,kado*
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
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*) Actie geldig van

Inclu sief Accu
t/m 30 juli 2012.
en snella der

Uw geautoriseerde Husqvarna dealer:
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in siefonze
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ACCU
HRX-serie**
Honda grasmaaier!
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de HRX 476SD
TRIMMER

Bedragen zijn inclusief BTW.
en de HRG 415P.
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/ Waarland
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T
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•
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passen
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van
unieke
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Uw geautoriseerde Husqvarna dealer:

RIDER ACCU
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HUSQVARNA 136 LiHD50
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€ 3.599,-

Al 100 jaar
een vertrouwd
gezicht in uw
buurt
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De Centrale Volksbank (CVB) is een van de rechtsvoorgangers van RegioBank en werd opgericht op 1 oktober 1920.
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HUSQVARNA
RIDER ACCU
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€ 459,-

Kijk ook op www.husqvarna-actie.nl voor meer informatie.
Uw geautoriseerde Husqvarna dealer:
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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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SPORTCENTRUM NOORDEREND
Per 31 augustus zullen de eerste sportieve activiteiten na de sluiting
op 16 maart j.l.in Sportcentrum Noorderend weer plaats hebben.
Sporten mag weer in de hal EN kantine, wel zullen er in bepaalde
gevallen protocollen moeten worden nagestreefd.
Hoe deze er precies uit gaan zien is niet altijd even duidelijk, als ik informatie probeer in te winnen blijkt dat er lang niet altijd met 1 maat wordt gemeten en blijken antwoorden nogal vaag of
onvolledig.
De ANDERHALVE METER is wel altijd een terugkerend punt.
Maar met gebruik van een ieders gezonde verstand hoeft het allemaal toch niet zo moeilijk te zijn.
Zoals genoemd, zullen vanaf maandag 31 augustus om 19:15 uur de eerste zaalvoetbalwedstrijden voor het nieuwe seizoen aanvangen, en zal dus ook de kantine weer open zijn.
Dus een biljartje kan ook weer worden “gelegd”!
In de eerste helft van september zullen we niet alle dagen geopend zijn, als er geen sportactiviteiten zijn is de sporthal dicht, mocht u toch graag gebruik willen maken van kantine of hal even een
belletje is dan wel verstandig (0624753488) en komen we er samen vast wel uit.
In de hal zijn nog enkele uren beschikbaar, vooral in de weekenden, maar ook op doordeweekse
middagen is nog ruimte voor een tennis-, biljart- en/of sportclubje. Ook leent onze kantine zich
uitstekend voor een Keez- of Rummikub middag/avond bijvoorbeeld.
Dus vanaf 31 augustus zien wij u graag, met gezond verstand, weer in ons sportcentrum.
Gr. Ben & Mary Ann
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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 15 augustus

3 BRODEN (wit, bruin, volkoren) voor € 5,75
CROISSANTS 3 + 1 GRATIS
KWARKBOLLETJES 4 + 2 GRATIS
KOFFIEBROODJES van € 1,85 voor € 1,50
Elke dag 3 broden naar keuze € 5,75
6,90
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NIEUWS VAN HUGO GIRLS
NIEUWS VAN HET BESTUUR
Hallo leden,
We staan aan het begin van het nieuwe seizoen. En we weten niet hoe
het gaat lopen maar we hebben er wel weer veel zin in. Het Coronavirus
speelt zeker nog, maar we mogen weer wedstrijden spelen vanaf 5
september, zoals het er nu voor staat. De wedstrijden zijn te vinden in
de Handbalapp.
Trainingen
De trainingen voor de Jeugd gaan beginnen in de week van 24 augustus. De Jeugdcommissie
maakt het schema zodra alle meiden hun rooster binnen hebben.
De Selectie en A1 beginnen met de trainingen in de week van 17 augustus.
Plantenactie
De Kalanchoë plantenactie hebben we toch nog gehouden net voor de vakantie en dat was
niet voor niets! De opbrengst bedraagt € 1128,56. We hebben de wind en regen doorstaan en
dit geweldige resultaat geboekt samen met Hugo Boys. We hopen dat we volgende keer weer
gewoon langs de deur kunnen verkopen maar voor nu was het een prima alternatief. Bedankt voor
jullie bezoek en aankopen. En natuurlijk wederom Slijkerman Kalanchoë enorm bedankt!

Oranje boekje
Het Oranje Infoblad wordt deze week gedrukt en komt zo snel mogelijk naar jullie toe. Lees ‘m
weer eens goed door. Veel dingen weet je natuurlijk al maar er zijn ook elk jaar wijzigingen. Weet
jij wie er in de besturen zitten of contactpersoon zijn voor de verschillende taken?
Scheidsrechters gezocht!
We zijn op zoek naar extra scheidsrechters. Er gaan infobijeenkomsten/ cursussen komen en we
hebben nieuwe scheidsrechters nodig want het komt nu veel te veel op een te klein aantal aan.
Heb je interesse meld je dan aan bij Rob Plak, contactpersoon scheidsrechters!
Houd 6 september vrij in je agenda!! De sponsorcommissie heeft een leuke wandeling uitgezet
voor groot en klein met verschillende afstanden. Iedereen kan meedoen, wel of geen lid. De start
en finish zijn in het Dorpshuis. Meer info volgt!
Namens het Bestuur,
Corinna van Beek
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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
16 aug. Kim Tijm
17 aug. Yara Hof
17 aug. Roos van Langen
20 aug. Nathalie Schilder
21 aug. Fenny Borst
23 aug. Jet van den Berg
23 aug. Monique Beemsterboer
24 aug. Sem Numan

Hugo Boys seizoen 2019-2020
Van de bestuurstafel
De start van het seizoen was op zondag 2 augustus. Tussen de twee
trainingen door was er een lunch voor de selectie. Prima verzorgd door
de kantinecommissie. Er werd enthousiast getraind. Je kon zien dat de
mannen blij waren dat ze het veld weer op konden. Deze 1e training was
meteen een oefening om met de ruimtes om te gaan. Stichting Dorpshuis
heeft een overkoepelend protocol “Gebruik dorpshuis in Coronatijd”
uitgedeeld aan de verenigingen, die gebruik maken van het dorpshuis.
In het kort komt het erop neer dat verenigingen zelf verantwoordelijk zijn voor de ruimtes, die ze
gebruiken. Dit aan de hand van de RIVM-uitgangspunten.
Dit zijn niet de leukste zaken, echter wel noodzakelijk gezien de laatste ontwikkelingen rondom
Covid-19.
Als Hugo Boys doen we er alles aan, om in overeenstemming met de richtlijnen, onze activiteiten te
laten plaats vinden. Het is onze taak om als leden, die zich hier niet aan houden, erop te attenderen
en aan te spreken. Mocht er controle komen en we voldoen niet aan de voorwaarden, dan zijn de
boetes niet mis. Wij dienen hier met z’n allen verantwoording nemen! Het is helaas niet anders.
Waardcup
Deze wordt dit jaar gespeeld op het complex van WMC. De indeling is dit jaar anders. In plaats
van vijf teams doen er nu zes teams mee. SVW 1 zaterdag is erbij gekomen. Daardoor zijn er twee
poules van drie teams. Hugo Boys speelt op dinsdag 18 augustus om 18.45 uur tegen Reiger Boys
en op 20 augustus om 19.00 uur tegen SVW 1 zondag. Op zaterdag 22 augustus zijn de finales.
Burencup
De Burencup zou dit jaar gespeeld worden bij Dirkshorn, echter men heeft besloten om het een
jaar uit te stellen. Hierdoor speelt Hugo Boys 1 mee in de bekercompetitie.
Op zondag 30 augustus om 20.00 uur is er een thuiswedstrijd tegen Alkmaarse Boys.
Op 6 september mogen we uit tegen SEW 1. De nieuwe club van onze oud-trainer Jeroen Slaager.
De laatste bekerwedstrijd is op 13 september. Dan is Flevo de tegenstander.
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Competitie indeling
De competitie-indelingen zijn bekend. Voor HB 1 betekent dit een andere poule. In plaats van 3A
is HB ingedeeld in 3B. In deze poule zitten meer verenigingen uit zuidelijker regionen. De derby
tegen KSV staat op het programma. Helaas zit Con Zelo er niet bij. Al met al een uitdagende poule
met mooie tegenstanders.
Vacature
We zijn op zoek naar een trainer/begeleider voor het 2e elftal. Helaas voor HB werd pas laat bekend
dat de werkgever van Dragan het niet meer passend vond dat Dragan zowel op de zaterdag als
zondag niet aanwezig kon zijn. Dragan stond voor een moeilijke beslissing. Door zijn keuze voor
JO-17 zijn we op zoek naar trainer/begeleider voor het 2e.
Bestuur
Door drukke werkomstandigheden heeft Manus van der Vliet aangegeven om tijdelijk te stoppen
met de kantinecommissie en het bestuur. Zijn werkzaamheden binnen de kantine-commissie
worden overgenomen door Erik Kruier. Voor Manus succes in de komende periode en wij
waarderen het dat Erik de taken over wil nemen.
Bestuur Hugo Boys

Hugo Boys Senioren

							
							
Bekerprogramma Hugo Boys 30 augustus 2020						
Terreindienst: Richard Borst en Jan Vader 			
2656
Hugo Boys 1
Alkmaarsche Boys 1
14:00		
21110
Hugo Boys 3
Zouaven 6		
10:45
10:00
26357 Koedijk 8
Hugo Boys 4 		
11:00
10:00
		
					
Bekerprogramma Hugo Boys 6 september 2020						
Terreindienst : Willem Zwagerman 				
3188
SEW 1 		
Hugo Boys 1		
14:00		
3361
DSOV 2		
Hugo Boys 2 		
11:00		
21108 HSV Sport 5
Hugo Boys 3		
11:00
10:00
20355 Hugo Boys 4
Schagen United 6
10:45
10:00
		
					
Bekerprogramma Hugo Boys 13 september 2020						
Terreindienst : Perry Entius 				
2902
Flevo 1 		
Hugo Boys 1		
14:00		
3359
Hugo Boys 2
Zeevogels 2 		
10:45		
21111
Hugo Boys 3
Woudia 3 		
10:45
10:00
20356 Hugo Boys 4
VVS 6 			
10:45
10:00
Siem Hand tel. 5740761
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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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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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Richtlijnen voor kopij ‘Contact’
- Aanleveradres(mail): Redactie@ContactDeNoord.nl.
- Gegarandeerd geaccepteerde bestandstypen: txt, doc, docx, jpg en xlsx. Alle overige bestandstypen
worden niet gegarandeerd. PDF bestanden worden als advertentie bestanden afgehandeld.
- Bij het onderwerp de naam van de betreffende vereniging of instelling vermelden.
- U kunt te allen tijde een briefje inleveren op het redactieadres: Kleine Geldebosch 2 te Heerhugowaardde Noord of even bellen met de redactie 06-51275738.
- Uiterste inleverTIJD is 19.00. Na dit tijdstip aangeleverde kopij zal in de daaropvolgende uitgave
worden gepubliceerd. Contact verschijnt, met uitzondering van de zomervakantieperiode en
mogelijk de kerstperiode, in de ON-even weken.
- De redactie zal na ontvangst van de per e-mail aangeleverde kopij een automatisch bericht aan de
afzender toezenden met als onderwerp de datum van plaatsing.
- Het aanleveren van advertenties via Redactie@ContactDeNoord.nl of advertentie@zrgbv.nl
- Per vereniging, instelling, organisatie of andere instantie, is het gewenst de kopij via één e-mail
adres aan te leveren. Op deze manier heeft de betreffende instelling grip op de juiste volgorde en
bovendien kan de redactie makkelijker terugkoppelen bij vragen of opmerkingen.
- Logo’s dient men eenmalig in bezit te stellen van de redactie of van Zeeman Reclamegroep in
een 4X4 cm formaat (bij voorkeur jpeg). Het logo zal blijvend gebruikt worden. De kopij alleen als
tekst aanleveren, zonder logo. Eventuele bijlagen (bijvoorbeeld foto’s) apart bijvoegen in de eerder
genoemde bestandstypen, met in de tekst vermeld welke bijlage / bestandsnaam op welke plaats
ingevoegd dient te worden.
- Er zijn extra kosten verbonden aan het laten publiceren van meerdere foto’s of van kleurenfoto’s.
- De opmaak van het Contact en uw kopij wordt geheel door Zeeman Reclamegroep verzorgd. Neem
contact op met de redactie indien u uw opmaak gepubliceerd wilt zien.
- Kopij zonder (herleidbare) afzender zal niet worden gepubliceerd.
- Indien u een evenement op de agenda wilt laten plaatsen, dan kunt u dit kenbaar maken via een apart
verzoek aan de redactie per e-mail.
Advertentietarieven (zwart/wit):
1/1 pag
€ 42,50
1/2 pag
€ 24,50
1/4 pag
€ 15,00
1/6 pag
€ 11,25 (personeelsadvertentie)
Personeel(zwart/wit):
1/6 pag
€ 11,25
Advertentietarieven (full color):
Nader te bevragen bij advertentie@zrgbv.nl
Abonnementstarieven:
- bezorgd bij u thuis € 20,00
- bezorgd via de post in Nederland € 63,00
Contact verschijnt twee wekelijks op oneven weken onder redactie van Robbert Jongkind, Paul Mooij,
en Jella Limmen.
Redactie-adres: Kleine Geldebosch 2, 1704 CT, Heerhugowaard-Noord.
Robbert Jongkind: 06-51275738
Redactie@ContactDeNoord.nl
Voor het aanleveren van advertenties:
Zeeman Reclamegroep:
e-mail: advertentie@zrgbv.nl
		
telefoon: 0224-296 007
Rekeningnummer Contact: NL06RABO0386950989
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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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