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Richtlijnen

’t Contact verschijnt uiterlijk de 1e van iedere maand, 12 keer per jaar.
Inleveren van kopij, foto’s en advertenties uiterlijk vóór de 15e van iedere maand, naar redactie@contactdenoord.nl.
Geaccepteerde bestandstypen zijn txt, doc, docx, jpg, xls en xlsx. Overige bestandstypen worden niet
gegarandeerd.
Eventuele bijlagen (zoals foto’s) als bijlage meesturen en niet in het document verwerken. Vermeld in de tekst op
welke plaats welke foto/bijlage ingevoegd dient te worden. Houd als richtlijn een resolutie van 1,0 MB aan.
Foto’s aangeleverd via Whatsapp kunnen worden geweigerd in verband met de lage kwaliteit.
Bij aangeleverde foto’s gaat de redactie ervan uit dat personen op de foto toestemming hebben gegeven voor
publicatie in ’t Contact.
Pdf bestanden worden als advertentie behandeld.
Per vereniging, instelling, organisatie, club of andere instantie is het gewenst de kopij via één contactpersoon en één
e-mailadres aan te leveren. Op deze manier heeft de kopij leverancier grip op de juiste volgorde en kan de redactie
makkelijker terugkoppelen bij vragen of opmerkingen.
De opmaak van ’t Contact wordt verzorgd door de redactie van ’t Contact.
Kopij zonder (herleidbare) afzender zal niet worden gepubliceerd.
De redactie behoudt zich het recht voor om teksten te redigeren of niet te plaatsen. Teksten mogen geen
commercieel karakter hebben.
Indien u een evenement in de agenda wilt plaatsen dan kunt u dat kenbaar maken via een verzoek per e-mail aan
de redactie.

75 woorden: in het kort, foto optioneel 
250 woorden: 1 pagina, foto’s 
500 woorden: 2 pagina’s, foto’s en oneliners 
Alleen foto’s, eventueel met oneliners of een kleine toelichting

¼ pagina € 50
½ pagina € 85
Hele pagina € 135

Richtlijnen voor kopij en advertenties ’t Contact

’t Contact wordt kosteloos huis-aan-huis verspreid in de Noord en Veenhuizen. Bij bezorging daarbuiten worden
abonnementskosten van 24 euro per jaar in rekening gebracht.
 
Aanlevermogelijkheden kopij: 

 
Advertentietarieven full color
Dit mooie, nieuwe Contact wordt mogelijk gemaakt door onze adverteerders. Als u meer naamsbekendheid wilt in de
Noord, Veenhuizen en omgeving, als u een maandelijkse aanbieding onder de aandacht wilt brengen of ’t Contact een
warm hart toedraagt dan is adverteren in ’t Contact een goed idee. Oplage van 1100 à 1200 (huis-aan-huis verspreid in
de Noord, Veenhuizen en omgeving).

Prijzen zijn exclusief 21% btw. Korting bij doorlopend adverteren 10%. Achterpagina opslag 50%.
 
Voor meer informatie:
Robbert Jongkind en Marcel van der Loos, redactie@contactdenoord.nl of 06-51275738.
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Voorwoord

Heeft u ideeën voor artikelen, columns? Mist u bepaalde informatie? Kunt u of kent u iemand die een
tekstuele bijdrage wil leveren?
Vindt u het leuk om te fotograferen en wilt u foto’s maken van de omgeving of van evenementen? 
Wilt u graag adverteren?

Welkom!
Met gepaste trots presenteren wij u dit nieuwe Contact. Een lang gekoesterde wens die na veel brainstormen en
hard werken tot dit eindresultaat heeft geleid. Het Contact heeft een volledig nieuwe huisstijl en ook veel nieuwe
rubrieken en mooie kleurenfoto’s. Een echte glossy, full color!
 
Nieuwe lezers
Het nieuwe Contact wordt kosteloos huis-aan-huis verspreid in de Noord en Veenhuizen. De oplage is meer dan
verdubbeld. Welkom alle nieuwe lezers!
 
Nieuwe adverteerders
Wij zijn heel dankbaar dat onze bestaande adverteerders allemaal zijn gebleven. Wat komen de advertenties
goed tot hun recht nu ze in kleur zijn! Maar nieuwe adverteerders zijn natuurlijk ook altijd welkom. Daarom
hebben wij de afgelopen weken een start gemaakt met het benaderen van ondernemers in de Noord,
Veenhuizen en omgeving, met de vraag of zij interesse hebben om een advertentie in 't Contact te plaatsen.
Bent u (nog) niet benaderd maar heeft u wel interesse: verderop leest u meer hierover.
 
Het Zwaantje
Veenhuizen heeft onlangs afscheid genomen van hun een eigen dorpsblad, het Zwaantje. Een deel van het
nieuws uit Veenhuizen stond al in ’t Contact maar dat zal alleen maar meer worden. Verderop in dit Contact leest
u een bericht van Tina van Breugel namens de redactie van het Zwaantje. Welkom lezers uit Veenhuizen!
 
En nu?
Vanaf nu ontvangt u uiterlijk op de eerste dag van iedere maand ’t nieuwe Contact in de brievenbus. Op elk
adres in de Noord en Veenhuizen wordt ’t Contact kosteloos bezorgd. Bewoners met een nee/nee sticker wordt
gevraagd of zij het nieuwe Contact willen ontvangen. Ook onze (post)abonnees buiten de Noord en Veenhuizen
blijven ’t Contact ontvangen.
 
Lezen maar
Bladert u lekker door, lees de artikelen, geniet van de foto’s en laat ons weten wat u ervan vindt. Wij hopen dat u
met veel plezier dit nieuwe Contact zult lezen. 

Laat het ons weten via redactie@contactdenoord.nl of bel Robbert op 06-51275738. Natuurlijk kunt u iemand
van ons team ook gewoon aanspreken als u ons tegenkomt.
 
Els, Sarita, Marcel, Pim, Angèl, Irma, Robbert en Jella
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Paul en Nel Mooij geven het stokje door...



"In 1963 werd het nog in
een soort van plakboek naar

de drukker gebracht"

De boekdrukkunst bestaat zo’n 600 jaar, dat heeft
iedereen natuurlijk wel onthouden van de
geschiedenisles, toch? Maar ons dorpsblad is er ook al
weer zo’n 65 jaar. De eerste jaren trokken oprichters
Wim Oudeman en Ad Groen van drukkerij Acca de kar.
Het was ook een soort van parochieblad en de pastoor
schreef toen ook al elke week een stukje. Dit bracht hij
natuurlijk niet zelf, nee, het loopwerk moest de
kapelaan doen die ook redactioneel werk deed. In
1963 namen Paul Mooij en Jos Beers de redactie over.
Maandagavond 1900 uur moest je papiertje/copy bij
Paul in de brievenbus liggen, iedereen leverde zijn
“contactadvertentie” dan persoonlijk in, deze werden
allemaal op tafel uitgespreid en in een soort van
plakboek de volgende dag naar de drukker gebracht.

Censuur
Natuurlijk werd alles doorgelezen en ook gebeurde het
wel dat iets niet door de censuur kwam. Alle met de
hand geschreven stukjes typte de drukkerij over en
ook de spelfouten haalden ze er uit. Dat was nodig
ook, sommige mensen schrijven het woord kat met
een u. Samen met zijn vrouw Nel bestierde de familie
Mooij ook de verspreiding. Vaak genoeg heb ik Nel met
een stapeltje Contacten langs de Middenweg zien
lopen om ze op de gewenste deurmat te krijgen. 

Door Piet de Goede

archief



"Na twee weken, als het eelt net
weer van de vingers is liggen er

weer 600 nieuwe."

Overigens zetten zoon Pim en zijn vrouw Angél zich
ook al weer meer dan tien jaar in voor ons dorpsblad.
Na een gesprekje op 594 merk ik dat het uittellen van
de aantallen per bezorger nog wel effe een klussie is.
 
Opnieuw beginnen
De concentratie moet steeds aanwezig zijn want als je
er effe niet bij bent betekent dat: Opnieuw beginnen.
Bij Paul en Nel liggen de stapeltjes op tafel in de
schuur maar in de beginjaren lagen ze bij Siem van
Langen de koster op de trap, en als dan het bovenste
stapeltje naar beneden op de anderen viel was het ook
weer: Opnieuw beginnen... Als ik dat nou eens niet
meereken maar uitga van 600 contacten 25 x per jaar
en 60 jaar lang kom ik op, schrik niet, 900.000 dus
bijna een miljoen keer het oranje boekje door je
vingers. Na twee weken, als het eelt net weer van de
vingers is liggen er weer 600 nieuwe. Ook moest er
dan op elk stapeltje geschreven worden voor wie ze
waren maar door middel van moderne technieken
hebben ze nu beschikking over een stickervel met
namen, een geschenk uit de hemel. Nu bij de komst
van het nieuwe blad wat u nu in handen heeft is het
toch wel Mooij geweest. Ze stoppen er mee maar zijn
toch nog wat sceptisch over het welslagen van deze
omschakeling dus ze bewaren de stickervellen voor
het geval dat...



 
Deze zin haal ik uit het jubileumboek 25 jaar verenigingsblad ’t Zwaantje,
gemaakt in 2005.
Deze zin staat in het stukje wat mijn schoonmoeder heeft geschreven,
haar bijdrage over haar verenigingsleven in Veenhuizen van 1948 tot
1978. Over de “plattelandsvrouwenclub”, over de knutselclub voor de
jeugd, de twee toneelverenigingen en over Frank van Rijn over zijn
project in Colombia. 
Het verenigingsleven gebeurde in dorpshuis ’t Zwaantje, gerund door
Adrie en Hennie de Visser, sinds 1978.
Verschillende mensen hebben een stukje geschreven in het
jubileumblad, heel leuk om nog eens door te bladeren en te lezen.
Tja, 42 jaar ’t Zwaantje’, daar heb ik 18 jaar van deelgenomen als
redactie. In 1985 vroeg mijn zwager of ik wat stukjes wilde tikken voor
het verenigingsblad, een redactielid, Elly Plak, ging verhuizen en er was
een nieuw lid nodig. Dat wilde ik wel, zo leerde ik de mensen van
Veenhuizen kennen. Dan kwamen er mensen aan de deur met een klein
briefje, kopij dus, nog voor het digitale tijdperk, en dacht ik, wie zijn die
mensen? Ook maakte ik zelf advertenties als dat gevraagd werd, dat
was altijd goed. Het typen moest ook zonder fouten, het blad moest er
keurig netjes uit zien. Ook de “koppen” boven de stukjes, die had Elly
Plak nog gemaakt, er boven plakken met tape, zodat het met kopieëren
netjes uit zou komen te zien. Dan ook nog rondbrengen, dat was nog
een klus, vrijwilligers voor vinden en zelf er 40 stuks wegbrengen. 
Zo ging dat een aantal jaren, totdat het tikken op de typmachine
verleden tijd was. 
Veel mensen hebben in deze jubileumeditie geschreven, met verhalen
van vroeger. Heel wat van deze mensen zijn overleden, maar gelukkig
zijn de herinneringen er nog, dat is fijn.
Ook het Sinterklaasfeest organiseren heb ik vijftien jaar mogen doen,
heel wat kinderen heb ik zien komen en gaan bij Sinterklaas, dat waren
mooie tijden. Altijd was Aris Appel sinterklaas, het was met veel plezier
samenwerken met Aris, ook hij is niet meer onder ons. 
Tja, 42 jaar ’t Zwaantje, een half leven is dat. Een tijdperk wordt
afgesloten en een nieuw tijdperk wordt ingegaan. Het is jammer dat het
uitbrengen van ’t Zwaantje stopt, maar samengaan met ’t Contact van de
Noord, zal een nieuwe dimensie worden met hopelijk veel lezers.
    
      Tina van Breugel-Gerritsen
 
 

'T Zwaantje

"Het staat allemaal in het Zwaantje"





 
De maanden november en december staan bij de

Ukkehut in het teken van feest. We hebben als eerste
onze lampion gemaakt en liedjes geoefend voor Sint-
Maarten. Wij mochten met onze lampion naar groep

één en twee en daar hebben wij de lampion laten zien
en laten horen welk liedje we geoefend hadden. Daarna

was het alweer tijd voor Sinterklaas. De kinderen
hebben een pietenmuts geknutseld. Verder worden er
pepernoten gebakken met een echte bakker, liedjes
gezongen en misschien heeft de Sint ook wel een

cadeautje voor ons? Als de Sint het land weer uit is
gaan wij verder naar de kerst. We gaan onze

kerstboom neerzetten en versieren! Ook maken we
leuke kerstknutsels en  zingen we kerstliedjes.

Welkom in de Bibliotheek in Heerhugowaard De
Noord! Graag stellen wij ons voor aan de inwoners van
De Noord die ons (nog) niet kennen. De wintermaanden
komen er weer aan, wat is er nu leuker dan genieten
van alle mooie materialen die u bij ons kunt lenen. Wij
hebben voor jong en oud een collectie in onze
bibliotheek. 
In de bibliotheek zijn pc’s beschikbaar waar u op kunt
werken. Heeft u hulp nodig bij printen, scannen of
vragen op het gebied van de Digitale Overheid? Lukt
het niet om apps te installeren op uw mobiele telefoon?
Wij helpen met plezier.
Met de programma's op oefenen.nl kunt u in de
bibliotheek (en thuis) gratis oefenen met o.a. taal,
rekenen, computer, internet, omgaan met geld,
gezondheid en verkeersregels. 
Regelmatig organiseren wij leuke activiteiten voor jong
en oud. Meer informatie vindt u op onze website waar
ook de openingstijden van bibliotheek De Noord staan
vermeld: www.bknw.nl 
 
Loop eens bij ons binnen, op Torenburgstraat 2, we
vertellen u graag over de mogelijkheden die de
bibliotheek u kan bieden! 
 
Tot ziens in de bibliotheek! 
Antoinette, Jacqueline, Erica en Ingrid 
072–5156644 

in 't kort

Vrijdag 11 november kwamen de kinderen van de Sint Josephschool bij
elkaar in de kerk. Onder grote belangstelling van ouders, grootouders en
overige belangstellenden werden er vrolijke Sint Maartenliedjes ten gehore
gebracht en prachtige lampionnen geshowd. Twee leerlingen van groep 7 en
8 vertelden het verhaal van Sint Martinus. Bij het verlaten van de kerk kregen
alle kinderen een welverdiend snoepje! Het was een feestje!

"11 november 

is 

de dag"

http://www.bknw.nl/




in beeld
Heeft u zich ook over iets verwonderd in de omgeving? Stuur uw foto naar

redactie@contactdenoord.nl en wie weet ziet u deze hier terug.





 
 
 

muurschildering

Het Dorpshuis is aan de
Noordkant opgefleurd met een

muurschildering. Dit is een
initiatief geweest van de groep

Jong van Geest.
Deze mooie schildering, vlakbij

het evenzo mooie Camino
paadje, is ontworpen en

gemaakt door 
Marian de Wit. 

Vanuit de Stichting Dorpshuis
willen wij onze waardering en
complimenten uitspreken voor

dit initiatief en het resultaat.

De groep ‘Jong van Geest op oude paden’ loopt jaarlijks een stuk van de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella.
Geïnspireerd door de Camino naar Santiago de Compostella heeft de groep de doorgang naar het Sint Annaplein
hersteld met verfraaiingen zoals die op het pelgrimspad zo kenmerkend zijn.
 
Wat is er te zien op de muurschildering?
De Pelgrim die we zien lopen is de heilige Jacobus, een van de twaalf apostelen van Jezus. In middeleeuwse kledij
gestoken loopt hij de eeuwenoude pelgrimsroute naar Santiago de Compostella. Deze stad ziet u linksboven liggen. 
 
De pelgrim is voorzien van een stok of pelgrimsstaf, een schoudertas voor proviand, een kalebas waar zijn
watervoorraad in wordt bewaard, een los omgeslagen mantel met op de rug lappen waar de Jacobusschelp is genaaid
(de Jacobsschelp die elke pelgrim tot op de dag van vandaag achter op zijn rugzak heeft bevestigd om zo herkenbaar
te zijn als bedevaartganger). De pelgrimsstaf is een ronde stok of staf. Over het algemeen is deze voorzien van een
scherpe ijzeren punt, die diende ter bescherming tegen wilde honden en die tegelijkertijd ondersteuning bood tijdens
moeilijke etappes. 
 
Rechtsboven is het daar bekende Tempelierskruis van de Tempeliers afgebeeld. Het beroemde rode Tempelierskruis
stond symbool voor het lijden van Christus. De Tempeliers is een ridderorde die in het jaar 1129 erkenning heeft
gekregen. Zij hadden tot taak pelgrims te beschermen die op bedevaart vertrokken naar het Heilige Land (Jeruzalem).
                                                  
De kleurige vlakken zijn de landschappen en watertjes. Links, op de lagere muur, loopt het pad verder en zie je op het
einde een kerktoren. Elke hedendaagse pelgrim tuurt daar onderweg, tussen de bergen en dalen, vaak naar, want dan
weet je dat er weer een dorpje komt waar je iets kunt drinken en rusten. Je ziet ook een stenen karakteristiek paaltje
met schelp en de gele pijl die op de hele route de richtingwijzers zijn voor de pelgrims. We zien een landelijk tafereel
met klaprozen langs het pad en wat kippetjes gezellig hier en daar langs de route. 
 
Gerrie Groot

https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_Land




“Zorgen Verkeerstoename Middenweg De Noord”
 
Ons doel: een zo veilig mogelijke Middenweg en andere wegen in de Noord.
 
Met name de toename van het verkeer in ons dorp en de afwikkeling ervan vinden wij
zorgelijk. Wij zijn dan ook regelmatig in contact met de verantwoordelijke mensen van de
Gemeente Dijk & Waard.
 
Er is door ons via het Contact diverse keren mededelingen gedaan en ook de oproep als u
zich hierover zorgen maakt met ons te contact op te nemen of mailen. Dit is nu al door
bijna 40 mensen gedaan waarbij telkens naar voren komt dat met name de middenweg
wel heel erg druk is en al diverse keren zeer gevaarlijke situatie zijn ontstaan met letsel en
materiële schade als gevolg.
Met de gemeente zijn we in overleg om hiervoor maatregelen te nemen, denk dan aan
extra aandacht bij de diverse oversteekpunten.
Maar ook om mogelijk de snelheidslimiet in het bebouwde gedeelte van ons dorp te
verlagen naar 30kM/uur.
 
Verder proberen we de gemeente bij eventuele uitbreidingsplannen na te denken over de
ontsluiting van wijken en bedrijven. Onze indruk is dat de gemeente hieraan dit de
afgelopen jaren niet of nauwelijks aandacht heeft besteed. 
 
Kortom, zo proberen we de veiligheid op de Noordendse wegen te verbeteren.
Mede doordat we grote groep (38!) aanmeldingen hebben begint het bij diverse
ambtenaren door te dringen dat er meer aandacht aan moet worden besteed.
 
Komende contacten zullen we u verder op de hoogte houden.
 
Onze groep bestaat uit John Dekker, Jim Visser en Nico Beers. 
 
Wilt u informatie of maakt u zich ook zorgen over de drukke wegen in De Noord?
Neem dan even contact op met ons of stuur een mail naar
verkeersproblemendenoord@gmail.com
 

verkeersproblemen

mailto:verkeersproblemendenoord@gmail.com
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Het is zondag, het zonnetje schijnt en ik ga naar de kerk. Voordat de dienst
begint, loopt de koster de kerk in en vertelt de kerkgangers dat de dienst
iets later zal beginnen. De reden: er zijn geen hosties, die worden nu uit
Waarland gehaald, waar ze geconsecreerd zijn. Waarop ik denk, 'dan komt
het toch nog goed!' De viering wordt geleid door diaken Toon Jorink, die
pater Jan Molenaar vervangt, die nog enige rust behoeft. Wij wensen hem, zo
ook pastoor Tilma, een goed herstel toe. Na de dienst kunnen we even
napraten en genieten van koffie/thee. 
En ja, die thee! Ik besluit voor de tweede ronde te gaan en wacht tot de
koffiepot gepasseerd is zodat ik achterlangs kan om een kopje thee in te
schenken. Dan verbaas ik me over W. die zegt 'je weet wat dit betekent' met
het bekende vertrek-gebaar. Ik reageer met, 'beste W., dit zal je vast van
bovenaf worden vergeven, we zijn tenslotte in het huis van de Heer', waarna
ik dan toch de gelegenheid krijg. Daarna gaan we allen huiswaarts.
's Middags gaan we een rondje lopen door het buitengebied van de Noord.
Natuurlijk ben je nooit alleen, we komen een ander echtpaar tegen en we
raken aan de praat over alles en nog wat. Waarop de heer van het echtpaar
besluit met de woorden: 'Nou moidje, we moste maar weer d'rs gaan. Want
we hewwe allegaar wel een klok, maar niet allegaar de toid!'
 
Marry

Column



Het Gishora Project en IZERE

U zal wel denken wat krijgen we nu voor nieuws vanuit
de bestuurstafel. Een paar maanden terug waren we
bezig met het traditionele inventariseren van onze
sportkleding. In de loop der jaren is er kleding wat niet
meer gebruikt wordt.
 
Hugo Boys hecht belang aan hergebruik en zo kwamen
we in contact Jolinda Zuurbier en paar vedettes van
Hugo Boys 1, die naar Burundi gingen om daar
vrijwilligerswerk te verrichten in het kader het Gishora
project. Een onderdeel was een wedstrijd spelen tegen
een team van Gishubi. De plaatselijke kampioen uit de
streek Gistega. Dit was een mooi moment om de
meegenomen sportkleding uit de delen aan de
speel(st)ers. Na de uitreiking van de sportkleding was
er een wedstrijd van het team Gishora tegen de
vrijwilligers, aangevuld met de twee vedettes van Hugo
Boys 1.
 
De preses van Hugo Boys rekende zich al rijk. In zijn
gedachte zag hij al twee transfers aankomen met de
nodige financiële vergoeding! Gelukkig zijn Bart en
Guillaume weer te bewonderen op de Nederlandse
velden.
 
Jolinda Zuurbier heeft van de wedstrijd een verslag
gemaakt met een paar foto’s, die wij u niet willen
onthouden. 
 
 

Verslag voetbal
Op 20 oktober 2022 hebben wij tegen het team van
Gishubi uit Burundi gespeeld. Zij zijn afgelopen jaar
kampioen geworden in de streek Gitega. Het team
bestond net zoals die van ons uit mannen en vrouwen. 
 
De spelers van Gishora waren redelijk klein dus onze
tactiek was hoge ballen. Aangezien ons team niet heel veel
voetbalervaring had en het voetbalveld geen strak groen
gazonnetje was zoals in De Noord kon dit nog wel eens
een moeilijk potje voetbal worden, maar met 2 spelers uit
het eerste van Hugo Boys (Bart Zuurbier en Guillaume
Kabel) gingen we de wedstrijd vol goede moed in.  
 
Echter zijn de Burundese erg atletisch gebouwd, onwijs
sterk, snel en zijn zij gewend aan de warme Burundese
omstandigheden. We hebben nog flink onze best moeten
doen, maar konden we gelukkig met een gelijkspel van 2-2
de wedstrijd afsluiten.
 
Het Gishora project en IZERE willen Hugo Boys hartelijk
bedanken voor de tenues!
 

VV hugo boys

Van de bestuurstafel



Resultaten

JO-19 speelde op 13 november thuis tegen De Valken JO19-2. Het was de 1e wedstijd in een nieuwe competitie van de
1e klasse. Het werd een eclatante 5-0 overwinning. Dat is een mooie start en dat beloofd wat voor de toekomst.
 
Hugo Boys 3 speelde op 13 november thuis tegen Conzelo 3. Het werd de grootste overwinning van dit seizoen. Met 6-
0 was duidelijk wie er de baas was op het veld. Door dit resultaat staat Hugo Boys 3 6 punten los van de nummer 2 VVS
46. 
 
Hugo Boys 2 moest op 13 november uitspelen tegen de koploper Nieuwe Niedorp 2. Men kon het niet bolwerken en
men moest een 4-1 nederlaag incasseren.
 
Hugo Boys 1 speelde uit tegen Alcmaria Vitrix één van de promovendus uit de 4e klasse. Trainer Ron Weinbrecher
moest weer aardig puzzelen om tot een elftal te komen. Vele spelers kunnen niet spelen vanwege blessures. Om die
reden konden Jesper, Danny Don en Bart Snoek niet meedoen. Voor Luc de Jong is het helemaal over. Een oude
knieblessure speelt weer op en noopt Luc tot stoppen met voetbal. Ontzettend jammer met name voor Luc zelf. Daarom
deden er twee spelers van onder de 17 en good old   Giel Borst mee die zelfs het enige doelpunt maakt voor Hugo
Boys. Ondanks dit doelpunt werd het een 3-1 nederlaag. 

Nieuwjaarsreceptie

Op 8 januari is de nieuwjaarsreceptie van Hugo Boys
en Hugo Girls. Als de weergoden gunstig zijn en het
wedstrijdprogramma het toe laat, speelt ook dames 1
van Hugo Girls een wedstrijd. Traditiegetrouw spelen
oud en huidige leden van Hugo Boys gemengd een
wedstrijd. Na afloop is er gezelligheid in het dorpshuis
met muziek, hapje en vooral een lekker drankje en een
verloting. Mooie gelegenheid om elkaar al het goeds toe
te wensen voor het komende jaar.

VV Hugo boysSportkleding bestellen

Met de komende Sinterklaas kunnen we ons voorstellen
dat de keuze van de goedheiligman valt op
sportkleding. Op de website van Hugo Boys staat een
link naar SMP. Al jarenlang kledingleverancier en
sponsor van Hugo Boys. SMP heeft onder andere het
merk JAKO waar ook Hugo Boys in voetbalt. Via de link
komt u op de website van SMP en vindt u vele
sportartikelen van shirts, trainingspakken,
scheenbeschermers tot ballen. Al dan niet in de kleuren
van Hugo Boys met embleem. Kortom prachtige
cadeaus om te geven.
https://smpsportscare.nl/
 
Wij hebben zelf een verdeling wie wat gaat doen
binnen Hugo Boys wat sportkleding betreft. Voor de
jeugd gaat Linda van Schagen dit op zich nemen. Voor
de seinoren gaan Adri Entius en Pé Entius dit
verzorgen. Zo ook de wedstrijdballen. De
sponsorcommissie voert de gesprekken met de
sponsors over verlengen of nieuwe contracten tenues. 
 

 Pupil van de week
  Zondag 4 december

               
Nick Borst

 
Om 12.45 aanwezig zijn bij Hugo Boys, in trainingspak en

voetbalschoenen aan.

Check de VoetbalNL-app voor
de meest actuele programmering.

https://smpsportscare.nl/




AED
Nieuwe voetbalballen voor de jeugd
Dug-outs
PC voor de bestuurskamer
Scheidsrechtertenues
Presentjes voor jeugdelftallen die afgelopen
seizoen kampioen zijn geworden
Handbal-netten
Presentjes voor de Speler van het jaar verkiezing
Penaltybokaal prijzen

Beste Noordeners,
Allereerst willen wij namens het bestuur van Hugo’s
Vrienden alle betrokkenen bij het totstandkomen van
dit nieuwe Contact complimenteren, het resultaat is
mooi en indrukwekkend.
 
Middels dit schrijven willen wij de leden van Hugo’s
Vrienden bedanken voor de (veelal) jarenlange steun.
Door deze steun hebben we ook de afgelopen twee
(Corona) seizoenen een hoop materialen kunnen
financieren bij zowel Hugo- Girls als Boys. 
 
Hieronder een aantal voorbeelden van materialen en
presentjes die wij door uw steun hebben gesponsord: 

Nu, na het ontvangen van de contributie voor dit
seizoen, kunnen we stellen dat we er financieel goed
voor staan. Dus mocht u ideeën of suggesties hebben
waar Hugo’s Vrienden de clubs verder kan steunen,
kunt u deze delen bij het bestuur van Hugo’s Vrienden.
Denkt u na het lezen van dit bericht; ik wil ook mijn
steentje bijdragen, wordt dan lid van Hugo’s Vrienden;
U kunt u gemakkelijk aanmelden via: www.hugoboys.nl
of www.hugogirls.nl.
 
Dit seizoen hebben we ook te maken met een
wisseling in het bestuur. Na bijna 10 jaar nemen we
afscheid van onze secretaris; Astrid Snel. Astrid,
bedankt voor je enthousiasme en toewijding in deze
periode. We zijn blij dat we ook een nieuw bestuurslid
kunnen verwelkomen. Het is een vrouw die zelf
jarenlang gehandbald heeft, nu nog betrokken is als
coach bij Hugo Girls en daarnaast dus per heden toe
zal treden tot ons bestuur; Nathalie van Schagen.
Welkom Nathalie, wij zijn blij dat je ons bestuur komt
versterken. 
 
Samengevat gebeurt er voldoende en verwachten we
ook in de toekomst onze dorpsverengingen te kunnen
blijven steunen. Rest ons niets meer dan u een
gezellige decembermaand toe te wensen.
 
Sportieve groet,
Manus, Astrid, Sylvia & Joost

Hugo's vrienden

http://www.hugoboys.nl/
http://www.hugogirls.nl/


toneelverenging lol

Madame Zimbra
Alles ziet ze in haar glazen bol, behalve haar eigen toekomst. Het verhaal
krijgt een heel andere wending wanneer op een dag een notaris bij haar
binnenstapt met het testament van een van haar voormalige klanten. Ze
wil zo vlug mogelijk haar glazen bol opbergen en verhuizen naar haar
geliefkoosde plek: la douce France. Maar… het zou geen komedie 
zijn, wanneer er aan die erfenis geen bepaalde voorwaarden 
verbonden zijn. Voorwaarden die madame Zimbra en haar 
huiselijke kring in grote problemen brengen. Voorwaarden 
die, in haar huis, de poppen aan het dansen krijgen. 
Een dolle komedie van Vanessa van Durme, over niet 
alleen misverstanden en persoonsverwisselingen, maar ook over 
liefde en geluk”.
 
Wij hebben er weer heel veel zin in. 
Zien wij jullie op een van de uitvoeringsdata in ’t Zwaantje te 
Veenhuizen? 
 

“Madame Zimbra is een
waarzegster, en een

goede!
Zij voorspelt wat er gaat

gebeuren in je leven, maar
vooral, wat je zelf het liefst

zou willen horen"
 

Wij zijn in september weer begonnen met het repeteren van het 
stuk wat we eigenlijk vorig jaar al wilden uitvoeren. Dan denkt u dat is 

een makkelijk begin want het is herhaling, maar niets is minder waar want
we hebben voor drie rollen een andere speler moeten zoeken. Twee

rollen konden binnen de vereniging worden vervuld maar voor de derde
rol hebben we de zusterverenigingen moeten raadplegen. Jasper

Boersma van Molière vervult de rol van ‘Peter’, waarvoor vele dank!
Twee jaar geen uitvoeringen kunnen doen, zouden we het nog kunnen?

Het is weer een fantastisch stuk passend bij LOL. 

28 januari 20:00
29 januari 14:30
3 februari 20:00
4 februari 20:00



stay healty, stay fit!

Wat geweldig en gefeliciteerd met het eerste uitgebrachte
Contact 2.0. Heel veel tijd en aandacht is hieraan vooraf
gegaan en het resultaat mag er zijn!!!
Wij wensen het team heel veel succes en plezier toe met
de maandelijkse voorbereidingen.
 
Het gaat goed met de gymvereniging. Daar ons ledenaantal
is gegroeid, zijn wij vorig jaar op de maandag avond met
een tweede lesuur gestart waardoor er meer ruimte
gemaakt is om de lessen op aangepaste afstand te geven.
Wellicht ook een gunstig tijdstip van 19.45-20.45 voor
diegene die na het avondeten en als de kinderen naar bed
zijn nog een uurtje lekker willen sporten en dat dicht bij huis.
 
Denk nu niet, gymmen is alleen voor oudjes… nee hoor, want
er wordt flink gezweet, gebikkeld en gewerkt aan alle
spiergroepen en aan de conditie, een ieder op zijn eigen
tempo, want soepel en flexibel blijven is echt voor alle
leeftijdsgroepen belangrijk…
 
Wij hebben dus nog plek voor enkele nieuwe enthousiaste
leden in ons tweede lesuur. Wanneer je zin hebt,
nieuwsgierig bent, en aan je conditie en flexibiliteit wilt
werken, kom dan gerust een keertje langs. De eerste twee
keer mag je vrijblijvend mee doen. We gymmen op de
maandagavond van 18.45-19.45 en 19.45- 20.45 in de
gymzaal aan de Rozenhoutstraat 1.
 
Sportieve groet,
Voorzitter Astrid Zuurbier 06-13482586
Penningmeester Irene Schuitmaker 06-10395743
Secretaris Jose Dekker 06-16255253

Gymvereniging de noord

Het 50 jarig jubileum is dit jaar gevierd!

Het  jubileum hebben wij dit jaar mogen vieren.
Een zeer geslaagde dag in Het Behoudenhuis in
Oudkarspel. Een prachtige boottocht door de
Langedijker plassen en een goochelaar tijdens
het buffet heeft deze zonnige dag compleet
gemaakt. 

Let op, mededeling:

op 5 december / sinterklaasavond wordt er gewoon

lesgegeven



verkeersproblemen
Wil je ook tennissen in 2023?

 
Kom dan tennissen bij de leukste Tennisvereniging in

Heerhugowaard! 
Voor de kosten hoef je het niet te laten.

 
Voor een heel seizoen zijn de kosten voor 18 jaar en ouder € 95,- 

 
Nog nooit getennist, en wil je ermee starten? Dan betaal je het
eerste jaar slechts € 50,- (daarna uiteraard het gewone tarief).

 
Interesse? Bekijk onze website: www.tvnoordend.nl 

Daar vind je ook het inschrijfformulier.

Tennislessen in seizoen 2023
 
Onze trainer Mike Zuurbier geeft les op 
de dinsdag- en de woensdagavond. 
Bij veel animo geeft hij ook les op 
donderdagavond.
 
PRIJZEN:
- Groepsles, 4 personen (1 uur): 12 lessen voor €120,- p.p. (ACTIE)
- Duo-les (1 uur): 12 lessen voor € 210,- p.p.
- Privéles (half uur): 12 lessen voor  € 275,-
 
INSCHRIJVEN TENNISLES 2023: 
Meld je aan via het inschrijfformulier op de website: www.tvnoordend.nl  
Of stuur een mail naar Mike: mizu-@hotmail.com 

T.V. ’t Noord-End zoekt 
vrijwilligers voor seizoen 2023!
 
Voor volgend seizoen willen we het bestuur en
enkele commissies graag uit breiden.
We zoeken voor het bestuur twee
bestuursleden, bij voorkeur ook iemand die
onze communicatie wil verzorgen richting onze
leden, de website en het Contact.
 
Daarnaast zoeken we iemand die voor ons de
KNLTB Competities wil regelen. Twee keer per
jaar in het voor- en najaar doen een aantal
teams mee aan deze competities van ca. vijf
speeldagen.
 
Heb je interesse of vragen?
Stuur een mail naar bestuur@tvnoordend.nl

Buren Bitterballen Battle 2023
 
Volgend jaar ook meedoen aan het drie dorpen
toernooi van TV ’t Noord-End, TV Waarland en 
TC De Kogge uit ’t Veld?
Je speelt heren- of damesdubbels tegen leden van
andere verenigingen, op de drie verschillende
tennisparken. Meestal ca. vier partijen gedurende zes
weken op een woensdag of vrijdagavond.
 
Lekker sportief een balletje slaan, en daarna nog even
gezellig nazitten! 
Er wordt een planning gemaakt, maar je kan deze zelf
verzetten in overleg met je tegenstanders.
 
In de eerste versie van dit jaar doen er 68 deelnemers
mee, waarvan 60% dames dubbel en 40% herendubbel
zijn. 
 
Oja… waarom heet dit toernooi de Buren Bitterballen
Battle?
Heel simpel, Piet de Goede sponsort de bitterballen
voor de winnaar na afloop van de partij. 
Maarruh…. Delen mag natuurlijk ook.
 
Volgend seizoen volgt meer informatie over het vervolg
van dit bijzondere toernooi!



"We kijken terug op een 
sportief en gezellig seizoen"

Door Wim Wijnker, voorzitter T.V. 't Noord-Eind, namens het bestuur

Het gravel seizoen ligt inmiddels weer zo goed als achter ons. Na 2 moeizame Covid jaren is er afgelopen seizoen weer
lekker gebruikt gemaakt van onze 4 uitstekend  onderhouden gravelbanen. 
De Ladiesday, het Kerkepad toernooi en het Straten toernooi zijn prima verlopen. 
De competitie teams hebben hun partijen weer sportief afgesloten. 
Onze tennisleraar Mike heeft ook 3 avonden in de week weer tennislessen kunnen geven en onze kantine en het terras
werden weer goed en gezellig gebruikt.
 
Momenteel zijn de tennisbanen nog gewoon open voor onze leden. Dus als het een mooie avond is, of lekker weer in het
weekend, kan er nog gewoon getennist worden! Als er vorst in de grond komt, is het over en zullen de netten verwijderd
worden.
 
We zijn dit jaar ook gestart met een nieuwe najaar competitie. In samenwerking met de tennisverenigingen in Waarland
en ’t Veld spelen we vanaf 2e week november tot half december een dames- en herendubbel toernooi op de banen van
alle drie  verenigingen. Er doen momenteel 68 deelnemers mee aan dit nieuw opgezette toernooi, waarvan we
verwachten dat het een jaarlijks terugkerend sportief en gezellig onderdeel wordt. Ook hier geldt dat als de gravelbanen
van ons en die van ’t Veld het niet meer toelaten vanwege de weersomstandigheden, alle wedstrijden dan worden
gespeeld op de kunstgras banen van TV Waarland.  
 
Op zaterdag 23 juli hebben we het 40 jarig bestaan van de Tennisvereniging ’t Noord-End gevierd. Het was een gezellig
samenzijn met onze leden, oud bestuursleden, oud commissieleden en onze sponsors. Het merendeel van onze gasten
waren wel wat op leeftijd, waardoor de sfeer wel iets van een reünie had. 
Na een klein onderling tennistoernooi werd er gezellig nagezeten, veel bijgepraat en was er ter afsluiting een heerlijke
BBQ geregeld.
 
We kijken al met al terug op een sportief en gezellig seizoen, en willen al onze vrijwilligers en commissieleden bedanken
voor hun inzet. Voor volgend seizoen rekenen we weer op ieders medewerkzaamheid om er weer een leuk jaar van te
maken. 
 
In het bestuur komen er twee plaatsen vrij, dus we zijn op zoek naar nieuwe mensen om weer op een compleet bestuur
van zes personen te komen. De invulling en taken zijn daarin nog flexibel, dus heb je interesse en wil je weten wat het
inhoud? Neem dan contact op met Wim Wijnker,  w.wijnker@outlook.com of 06-51187448.

TV 't noord-end



 
 
 

"Op 12 januari vieren we 
ons 15-jarig bestaan"

noc

noordender ontmoeting & contact
 
Elke twee weken kunnen alle alleenstaande senioren op de pastorie komen koffiedrinken. We starten om 10 uur met
koffie, thee en wat lekkers. Daarna komt er een sapje op tafel en wat om te knabbelen. De ochtenden zijn altijd gezellig.
Er wordt gepraat en gelachen. En om 12 uur gaat iedereen weer naar huis. 
Het gaat ons om de verbinding tussen de mensen. Vooral omdat zij meestal alleenstaand zijn, is het prettig om elkaar te
ontmoeten en te kunnen praten met elkaar. Bovendien is het veel leuker om samen te eten dan alleen. 

Soms staat er een bingo op het programma. Een andere
keer gaan we bij een Noordender op de koffie. Dat is
altijd heel leuk. Want dan kunnen we meestal buiten
zitten en zien we de mooie tuin of de veranda van de
bewoners. Soms hebben we een uitje. Daar is ook altijd
veel animo voor. 
 
Verder wordt er één keer in de zes weken door Tiny
van Stralen gekookt. Het “samen eten” is over het
algemeen in het dorpshuis. De mensen worden om
17.30 uur verwacht. En ze gaan meestal rond half acht
in de avond voldaan naar huis. Wat kan Tiny lekker
koken! Gewoonlijk is het een driegangendiner. Echt
heerlijk! En in de zomer eten we een keer op de
pastorie. Dan is Tiny met vakantie.
 

"De ochtenden zijn altijd gezellig"
 
We hebben de laatste tijd best wel leuke uitjes gehad
of nog in de planning. Dat komt doordat we de
afgelopen jaren niet zoveel konden doen vanwege
corona en daardoor geld overhielden. We kregen
namelijk toch elk jaar geld van StichtingNut en van de
Rabo Clubcampagne. Maar we hadden wat in te halen
toch…

Op 12 januari vieren we ons 15-jarig bestaan met een
etentje op de pastorie. Niet alleen voor onze senioren,
maar ook voor de vrijwilligers die ons en u al zo lang
bijstaan. Dus houdt de datum donderdag 12 januari vrij.
 

U bent van harte welkom!
 
Wilt u, wanneer u niet kunt, op tijd afzeggen voor de
maaltijd. Maar minstens twee dagen van tevoren. U kunt
het beste naar Tiny van Stralen bellen: 06-17487655.

2 december uitje naar De Boet met lunch bij de
Hoge Heren in Hoogwoud
16 december koffieochtend op de pastorie
30 december koffieochtend op de pastorie

Toos Mooij 072-5710193
Janet Wester 072-5719382
Riet Beers 072-5714705
Margret van Langen 072-5742499
Wilma Molenaar 072-5743358



"Mijn zolderkamer kreeg steeds
meer een Malle Pietje look"

Ondertussen alweer 3 jaar geleden dat ik de deuren mocht
openen van mijn passie en liefhebberij. Skoftige Skoiven,
een eigen platenzaakje met 2e hands vinyl en andere
geluidsdragers. Hoewel er al veel mensen het “paadje”
hebben weten te vinden, zijn er nog een groot aantal die het
bestaan ervan nog niet eens kennen. De hoogste tijd om me
voor te stellen. 
 
Ik ben Jan Veenstra en loop vanaf begin jaren 80 mijn
eeuwige zoektocht naar vinyl en met name singles, deze
“kronkel” is ontstaan dankzij de radiopiraten en is sindsdien
niet meer overgegaan. Omdat ik een goud van oud
programma draaide, ben ik vooral de jaren 50 en 60 erg
gaan waarderen. 
 
Ik heb al een aardige collectie opgebouwd maar het blijft
lonken en mijn muziekhart is groot. Doordat de verzameling
steeds groter werd, kwamen er ook dubbele exemplaren en
kreeg mijn zolderkamer steeds meer een “Malle Pietje look”.
Alles opgestapeld, weggezet in dozen. En daar stond het
vinyl treurig in een hoekje, wachtend op een nieuwe muziek
liefhebber. Dat deed zeer en langzaam ontstond het idee
om mijn passie te delen met anderen. Arno en Sylvia, van
Dagwinkel Groen, zeiden gekscherend: ”Je kan wel een
winkeltje beginnen met al je muziek”. Ik gaf aan het wel te
kunnen vullen, mijn mazzel was dat de voormalige
slijterij/hobbyruimte leeg stond, en zo gaven zij mij de kans
om een droom in vervulling te laten gaan. Een “eigen” ruimte
waar ik met iedereen op zaterdag de liefde voor muziek kan
delen.

En daar ben ik ze nog steeds erg dankbaar voor. Mijn
zoon vertelde onder z’n vriendenclub dat zijn vader
een platenwinkeltje wilde beginnen. En dat daar nog
een passende naam voor gezocht moest worden, het
liefst in het West-Fries. Zo ontstond de naam Skoftige
Skoiven, dank je wel Maikel Brouwer.
 
Nu 3 jaar verder ben ik elke zaterdag van 10:00 tot
16:00 uur open en heb al veel muziek verkocht, leuke
gesprekken gehad over muziek en artiesten, natuurlijk
onder het genot van een kop koffie. Mensen die
aankomen met hun verzameling en vragen of ze er mij
blij mee kunnen maken. Of men juist hun collectie
willen verkopen, vragen of ik naar bepaalde muziek wil
zoeken, het kan allemaal. 
 
Mijn ideaal is om via deze manier mijn hobby te kunnen
onderhouden. Het is ondertussen uitgegroeid tot een
sociale ontmoetingsplek, ook als je geen muziek koopt
of verkoopt, en ben daar stiekem toch wel een beetje
trots op.
 
 skoftigeskoiven.nl
 Middenweg 552, 1704 BP Heerhugowaard
 06-37489817

Skoftige skoiven



Kale ballen gien keus

Hier weer een stukje tekst van Biljart Club
KBGK (kale ballen gien keus). Voor ons
zitten de eerste maanden van biljartseizoen
2022 er al weer op. De start van het
seizoen was lastig, het was nog mooi weer
en een hoop werk buiten te doen. Dat ging
ten kosten van de opkomst, gelukkig gaat
het nu weer de goede kant op en word de
woensdagavond alweer drukker. De vorm
begint er ook weer langzaam in te komen
ook al hebben we nog een lange weg te
gaan. Gelukkig worden we goed verzorgd
door adrie met het goud gele sap en het
bruine fruit. 
 
Erik Kroon

Stratenadoptieplan

De appel valt nooit ver van de boom, zegt het
spreekwoord en wat denk je: mijn eigen dochter meldt
zich aan! Hartstikke leuk natuurlijk, dus ik vraag waar ze
dat gaat doen. De Middenweg, nou, dat komt goed uit
want het stukje vanaf de Donkereweg richting ’t Zuid
ontbreekt nog aan de Middenweg. Ze woont echter ter
hoogte van de molenweg en fietst elke dag naar haar
werk maar niet richting De Noord en dat gaat ze ook
niet doen. Wat een tegenvaller, wat hebben wij dáár
nou aan? En hoe hardnekkig ik ook probeerde dat te
veranderen, ze luistert nog steeds niet naar haar vader.
Dat kon ik weten, de appel valt namelijk nooit ver van
de boom... Kortom, ik doe een beroep op u om dat
stukje Middenweg schoon te houden, laat het me
weten!
 
Piet, 06-37136440

in 't kortWat is Massala? 

MASSALA, een vrouwenkoor dat zich heeft toegelegd
op volksmuziek van over de hele wereld. Wij zingen
liederen uit Oost-Europa, Afrika, Zuid-Amerika…. Maar
ook Nederlandse en Engelse liederen. En zo nu en dan
een uitstapje naar wat oudere muziek. Dit is ook
precies waarom wij zo’n aantrekkelijk koor zijn: door de
afwisseling hebben we een heel eigen geluid.
We repeteren wekelijks in het kerkje van Veenhuizen,
op maandagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur.En wat
is er heerlijker dan de week te beginnen met een
middag zingen. Dat treft, want we hebben ruimte voor
nieuwe zangeressen. 
Misschien heb je al eerder in een koor gezongen,
misschien wordt dit voor het eerst, maar als je eens wilt
komen luisteren ben je van harte welkom bij de
repetities. Ook natuurlijk als je mee wilt zingen om de
sfeer te proeven en kennis te maken met het
repertoire. Neem in beide gevallen even contact met
me op via onderstaand telefoonnummer. Dan kunnen
we je welkom heten.
 
Hopelijk tot ziens.
Tonnie Rozing, 06-14181552 / 072-5052076
 



Hier en daar zijn groepjes vrouwen
die elkaar van alles toevertrouwen:
het wereldnieuws, hun eigen wel en wee
even een praatje, dan was je weer tevree
 
Zag je de mannen stil op het land
dan was er van alles aan de hand,
ze bespraken de politiek en al zo meer
en tussendoor ook nog het weer
 
Maar een vrouwenhand mag niet stilstaan
stel je voor! of de wereld zou vergaan!
Maar toch, de vrouwen wilden ook een
uurtje vrij
en met een breiwerkje praat je lekker bij
 
De vrouwenbeweging kwam in de dertiger
jaren op gang
en het duurde daarna ok niet lang
dat onze afdeling in Veenhuizen werd
opgericht
de Nederlandse Bond van
Plattelandsvrouwen had ook hier een
gezicht.
 
Met het eigen kopje koffie/thee van huis
 vertrokken ze allen naar het dorpshuis
Er kwam een bestuur van voorzitter,
penningmeester en secretaris
en alles werd genotuleerd wat waar is.
 
De dames werden met mevrouw
aangesproken,
dat is allemaal in de boeken opgedoken.
Later worden er ook reisjes
georganiseerd,
daar waren de heren minder van
gecharmeerd.
Met voor de thuisblijvers erwten of bonen
in de week
was die uitgaansdag een hoogtepunt waar
ieder naar uitkeek,
 
Elke post in het bestuur wordt steeds
weer ingevuld,
dat is iets wat mij met trots vervult.
Want juist door ieders enthousiasme en
medewerking
blijven wij nog lang een actieve vereniging
van de NBvP/Vrouwen van Nu,
altijd in de maatschappij, samen met U.
 
Marry Overtoom-Bruin, voorzitter

Vrouwen van nu85 jarig jubileum!

14 november hebben we het 85 jarig jubileum gevierd van
Vrouwen van Nu Veenhuizen. De taart stond klaar, een cadeautje
voor iedereen, de vlaggetjes hingen. Er heerste direct al een
feestelijke stemming. Marry heette iedereen hartelijk welkom,
bedankte Nel voor de lieve kaart en Gerda en Marius (erelid) voor
de bloemen. Alle leden waren er, behalve die lieve Truus, zij is ziek.
 
De feestcommissie, Marry, Claudia, Truus en Tony, hebben een
optreden geregeld van Comédienne Nicole Kovacs met haar One-
woman-show 'Marie laat alles hangen'. 
 
Nicole viel binnen, nog in haar ochtendjas, een beetje van slag
omdat ze al om 8 uur moest beginnen, ipv 9 uur. Door de
interactie met de zaal wordt het een dolle boel. Marius als enige
man, een dankbaar onderwerp, Caroline, Angela en 'Zeg maar Alie'
worden regelmatig op de hak genomen en op elke reactie uit de
zaal haakt ze in. Al met al is het al snel een hilarische boel. 
Het thema van de show is De Overgang. Alle gevolgen daarvan
worden uitgebreid besproken. Tijdens Corona, met haar lelijke man
Pierre thuis op de bank, waarvan ze maar weinig steun ontvangt
valt dat zéker niet mee. De zwaartekracht wordt tot in de details
doorgenomen. En de aangekomen kilo's die ze weer kwijt wil raken
door, vooral niet, te sporten is ook een dingetje. Eigenlijk gaat ze
liever wandelen op de Veluwe, daar drollen herkennen en wilde
dieren spotten. Maar wel met een belletje aan je rugzak anders is
het te gevaarlijk met die wolven tegenwoordig.... Dan maar naar de
Dierentuin: Waar 'every animal DANGEROES' is ! Eigenlijk kun je
beter met een missverkiezing meedoen want dan weet je zeker
dat je afvalt, aldus haar lelijke man Pierre.
 
Na de pauze een bingo, die totaal uit de hand loopt. Ze roept
gewoon de nummertjes die je nodig hebt... met groots
aangekondigde prijzen: zoals een jaar lang gratis Chocola eten
(een doos hagelslag) met onderbrekingen waarbij iedereen
vergeet dat we bingo spelen... 
Het (geen) sex-leven met Pierre komt uitgebreid aan bod. 
De lach-salvo's klonken regelmatig door de zaal.
 
Marry bedankte Nicole en gaf haar nog een restje van een wc rol
mee (gevuld dat weer wel). De feestcommissie heeft goed
uitgepakt en wordt héél hartelijk bedankt! Het was een heerlijke
avond en iedereen ging vrolijk gestemd (met een leuk
verrassingsdoosje) naar huis. 
 
 Janneke vd Schraaf

Kijk voor alle foto's op onze website :
https://vrouwenvannu.nl/veenhuizen

https://vrouwenvannu.nl/veenhuizen




Met een blinkende blauwe cabrio reed Sinterklaas op zaterdag
19 november de Noord in. Natuurlijk met tientallen pieten en een

vrolijk klinkende fanfare aan zijn zijde. Langs de straten vele
kindergezichtjes vol verwachting op Sint zijn komst. De route

startte bij Pronk, vervolgde richting Van Schagen, het
Noordereiland en Reinderseiland, met het Dorpshuis als
eindbestemming. In het Dorpshuis konden de kinderen

Sinterklaas een handje schudden, werd er volop meegezongen
met liedjes en werden er spelletjes gespeeld. Het was een groot
succes! Een speciaal dankwoord voor eenieder die zijn steentje

heeft bijgedragen aan dit fantastische kinderfeest!
Werkgroep Jeugd

intocht sinterklaas



intocht sinterklaas



Lieve kinderen en grote mensen in De Noord
 

Zo af en toe komt Sint ook hier, bij jullie in De Noord
Dit jaar nog vaker, want: hij heeft een tijdje terug gehoord, 

Contact wordt anders, mooier ook, dus Sint is zeer benieuwd
Hoe ’t blad er uit gaat zien en ook, hoe goed het is vernieuwd.

 
Dus keek ik net goed om me heen en zag ze in de weer
Bezorgers gingen huis aan huis, en deden keer op keer

Een prachtig blad steeds in de bus, en dat dus deur aan deur
Het ziet er echt geweldig uit, en eindelijk in kleur

 
Alleen, het blad is groter, en heel dik, en dus gewoon heel zwaar

Bezorgen is een hele klus, en dat is zeker waar
Dus Sint is blij met iedereen, op pad in weer en wind
Daarom voor iedereen de C (de C dus van de Cint…)

 
Omdat de Sint aan ’t rijmen is, dat kan ik best wel goed
Bedank ik ook de kinderen, voor heel die lange stoet
Aan tekeningen, lijstjes ook, en wortels voor het paard
Het waren er al erg veel, dus Piet heeft wat bewaard

 
Heel binnenkort dan is het feest, verjaardag van de Sint

Dan is het pakjesavond en dan krijgt dus ieder kind
Cadeautje van de Sint of Piet, misschien ook wel een paar
Paar nachtjes moet je slapen nog, en dan is het dus klaar

 
Vandaag is dus de Sint heel blij, Contact heet twee-punt-nul

Het ziet er wonderbaarlijk uit, en da’s geen flauwe kul
Gelukgewenst aan iedereen, maar toch, een laatste woord:

Redactie, zeer bedankt voor dit juweeltje voor Veenhuizen en De Noord!
 

Sinterklaas
 

BRIEF VAN SINTERKLAAS
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Zie ginds komt de stoomboot, kan dat nog wel?
Zie ginds kan voor slechtzienden kwetsend zijn, ook al lezen die dit natuurlijk
niet. De stoomboot is een ouderwets geval dat heel slecht is voor ons milieu.
Spanje is een te algemene omschrijving van waar de sint vandaan komt,
Catalanen zullen hier niet blij mee zijn. Hij, de stoomboot, is misschien
helemaal geen hij maar een zij of andere lhbtiq of wat dan ook. Sint Nicolaas
kan natuurlijk ook niet, andere gelovigen zouden imam of profeet zeggen. Ik
zie hem al staan geldt niet voor de slechtzienden en die oude man kan beter
gaan zitten. Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer, dieren horen niet
gevangen te zitten op een boot en zeker geen huppelkunstjes te doen. Hoe
waaien de wimpels heen en weer, tja, dat zal veroorzaakt worden door
klimaatverandering weer veroorzaakt door die stoomboot. Zijn knecht staat
te lachen kan helemaal niet natuurlijk, het lachen is de zwarte Pieten wel
vergaan lijkt me. Hij roept ons reeds toe is natuurlijk niet te horen door doven
en slechthorenden, bovendien roept hij: Wie zoet is krijgt lekkers maar
lekkers is in dit geval marsepein en speculaas wat weer heel slecht voor gebit
en gezondheid is. Wie stout is de roe, lijfstraffen zijn uiteraard uit den boze.
O, lieve Sint Nicolaas kom ook eens bij mij suggereert seksueel misbruik door
een Heilige, dus schrappen. En rijdt dan niet stilletjes ons huisje voorbij is in
deze tijd van huizen tekort uitermate misplaatst. Kortom dit lied kan gewoon
niet meer!
 
Piet de Goede
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Er zijn veel nieuwe mensen in de Noord komen
wonen, daarom willen we ons weer eens even
voorstellen. Wij zijn een kleine stichting, die
begeleid paardrijden aanbiedt voor mensen met
een beperking. Dat kunnen diverse beperkingen
zijn, bv slechtziend/blind, niet aangeboren
hersenletsel, autisme, AD(H)D, geestelijke
beperking enz. Iedereen met een beperking is
welkom bij ons, maar men moet wel enigszins
mobiel zijn. We hebben geen tillift, maar wel een
opstap-perron, zodat iemand in een rolstoel ook
gemakkelijk op een paard kan komen.
 
We zijn gestart in mei 2014 op Veenhuizerweg
11b, een mooie rustige locatie. Met een team van
acht fantastische vrijwilligers laten we onze
cliënten genieten van een ritje op onze paarden.
We geven geen les, daarvoor zijn er andere
locaties en mensen die dat heel goed kunnen. 
 
Daarentegen leren onze cliënten wel veel:
Ze overwinnen angst (stap maar eens op zo’n
groot paard!).
Ze leren dat ze wel controle kunnen hebben over
dingen (plaats in de bak, maar ook het tempo). 
Hun balans wordt groter (bij elke stap beweegt
het paard). Dit zijn maar een paar voorbeelden.
 
Maar wat we het allerbelangrijkste vinden is:
plezier! Dat geldt niet alleen voor de cliënten, maar
zeker ook voor de vrijwilligers en uiteraard voor
ons als bestuur.

Wilt u meer weten over onze
stichting, kijk eens op onze

nieuwe website:
 

www.veenhuizerhoeven.nl
 

veenhuizer hoeven

"Wat we het
allerbelangrijkste

vinden is plezier!"





Bent u ook weer op de Winterfair in de Noord
geweest? Inmiddels is Winterfair De Noord een niet
meer weg te denken evenement in De Noord. Ieder
jaar tijdens het laatste weekend van november zetten
verschillende mensen maar ook enkele bedrijven de
deur wagenwijd open. De winterfair is begonnen in
2009. En volgend jaar in 2023 betekent dat alweer het
derde lustrum. Maar hoe en wanneer is het eigenlijk
ontstaan? 
 
In 2009 hebben Roos en Nic Beers het idee opgevat
ook hier in de Noord een fair te organiseren. Zij hadden
in Aartswoud iets dergelijks gezien en meegemaakt. Er
waren immers ook in de Noord vele creatieve mensen
maar ook mensen die graag iets van hun kunst of
hobby/beroep wilden laten zien en over vertellen.  En
zo geschiedde het dus dat Roos met zussen ‘Zuurbier’
(Jet en Annemiek) de organisatie op zich namen. De
plannen werden gesmeed en met een aantal
enthousiastelingen was er dan de eerste Winterfair in
2009.  Bij vrijwel iedereen een lekker bakkie koffie,
thee en wat lekkers. Overal een gastvrij onthaal maar
bovenal sfeervol en warm. Bewoners die hun deur
openzetten om anderen te laten meegenieten van
mooie dingen, leuke ideeën en lekkers om te proeven.
Hoe bijzonder eigenlijk.
 
Deelnemers van het eerste uur  waren onder meer
Jopies boetje, Ans van Langen, Yvonne Ransijn, Hanny
Beers. Curiosa, zelfgemaakte bonbons, foto’s en zelf op
de foto kunnen, zelf geschilderde prenten voor aan de
muur. Brocante en curiosa. Ze begon de Winterfair met
natuurlijk woondecoraties en opgepimpte meubels van
organisator Allemoois. En toen ook al bij iedere
deelnemer een rode kerstboom. Deze gaan nog steeds
mee en zijn inmiddels voorzien van verlichting.
Natuurlijk zijn er een aantal nieuw gezaagd en geverfd. 

Winterfair

"Hoewel de bezoekers
bij velen kunnen pinnen
is de geldautomaat in de

Noord einde van het
weekend nagenoeg

leeg"

Door al dat enthousiasme in de eerste jaren van
organisatie en deelnemers is de Winterfair uitgegroeid
tot een niet alleen lokaal maar ook regionaal bekend
staand evenement. We zien steeds vaker
geïnteresseerden en bezoekers uit de wijde omgeving.
Uiteindelijk werd na 5 jaar de organisatie overgenomen
door Angelien en Irma en daarop volgend door Nathalie
en Angèl. 
 
Er zijn inmiddels ook deelnemers van buiten de grenzen
van de Noord. Je komt van alles en nog wat tegen op de
fair en er is voor elk wat wils, van Sint tot Kerstsfeer.
Maar ook woonideeën, veelal woonaccessoires, kleine
meubels,  kleding, proeverijen van eten en wijnen, kunst,
babyspullen. woondeco, buitendeco, curiosa en brocante,
muziek, lekkers enzovoort. Teveel om op te noemen. 
Winterfair De Noord grote saamhorigheid en de
openheid die De Noord uitstraalt - daar willen vele
mensen van mee genieten. En dat is altijd te merken.
Steeds meer bezoekers uit de omgeving komen hiervoor
naar De Noord. Hoewel de bezoekers bij velen kunnen
pinnen is de geldautomaat in de Noord einde van het
weekend nagenoeg leeg. 
 
De dames Zuurbier hielden een aantal jaren een soort
logboek bij, krantenknipsels, gastboek, ingeplakte posters
van toen etc. Erg leuk om te zien en te lezen overigens.
Het logboek is inmiddels al 14 jaar oud. Ze waren (en
zijn) het hele jaar bezig met voorbereidingen. Inkopen,
meubels opknappen, iets nieuws fabriceren. 
Voor 2023 zijn we alweer begonnen!
 
Mocht u niet zijn geweest, volgend jaar kunt u er bij zijn!
Noteert u alvast in de agenda: 25 en 26 november 2023
is er wéér een Winterfair! 



Een nieuw contact

We zijn super blij met de vernieuwing van ‘t Contact.
Dit geeft ons de kans om mooie foto’s te plaatsen en
daarnaast eens goed na te denken over (andere)
content. Mocht je zelf ideeën hebben of heb jij vanuit
jouw team een foto of stukje tekst? Dan mag je die
altijd mailen naar hugogirlscopy@hotmail.com. Foto’s
hoeven niet per se met een professionele camera
geschoten te zijn. Met de telefoons van tegenwoordig
kun je prachtige foto’s schieten!
 
Jaarvergadering

Donderdag 27 oktober was het weer tijd voor de
jaarvergadering. Tot onze grote vreugde was er een
grote opkomst. Hier waren we erg blij mee, want de
jaarvergadering is vooral voor de leden. Bedankt voor
jullie aanwezigheid!
Er werd teruggekeken op het afgelopen seizoen door
middel van een filmpje. Hierin kwamen onder andere de
Jumbo verzamelactie, grote clubactie, oliebollenactie,
Rabo Clubsupport, de nieuwe kledinglijn en
verschillende kampioenschappen voorbij. 
 
De jaarlijkse kascontrole is gedaan door Ellen Sneekes
en René Buter en deze is goedgekeurd.
Daarnaast legden we een voorstel voor de (verhoogde)
contributie neer, dit werd door de aanwezigen
geaccepteerd. Dit jaar is er geen subsidie vanuit de
gemeente, iets wat we voorgaande jaren wel toegekend
kregen, door de herverdeling van de subsidiepot van
de nieuwe Gemeente Dijk en Waard. De nieuwe
contributies zijn inmiddels geïncasseerd.
 
 

HV Hugo girls
Nieuws van het bestuur

De nieuwe contributies

Senioren selectie | €200
Senioren | €177
Recreanten | €177
A-jeugd | €174
B jeugd | €161
C jeugd | €139

Er werden nog allerlei vragen gesteld en deze zijn
beantwoord of worden meegenomen door het
(jeugd)bestuur. We hebben na alles besproken te
hebben de vergadering afgesloten en een drankje. De
notulen is te vinden op onze site.
 

Trainers gezocht!

Er wordt nog steeds naar trainers gezocht voor na de
kerstvakantie voor de D-teams. We horen het graag als
je iemand weet of als je zelf training wil geven! Er is
begeleiding voor degene die dat nodig heeft.
 

Rabo Clubsupport

De Rabo Clubsupport is weer ontzettend goed
afgesloten met een opbrengst van € 1883,99. Iedereen
weer ontzettend bedankt voor het stemmen op onze
Club!!

De Grote Clubactie

Er zijn nog een aantal losse loten te koop van de Grote
Clubactie á € 3,- per stuk. Wie maakt ons los? Het gaat
nog ongeveer om 20 loten. Te benaderen voor de loten:
Rob Doodeman (iemand van het Bestuur aanspreken kan
natuurlijk ook).
 
Het bestuur

 

D jeugd | €131
E jeugd | €120
F jeugd | €108
Kabouters | €69
Steunend lid | €75
 

mailto:hugogirlscopy@hotmail.com


Leuk en spannend ’t Contact 2.0. Hoe gaat het er uit
zien en wat willen wij erin zetten? Dat vroegen wij ons
af…. Naast een terugblik op de hoogtepunten van de
afgelopen maand en vooruitkijken op de komende
maanden lijkt het ons het leuk om iedere maand één
team “TEAM VAN DE MAAND” te maken en hiervan
foto’s te plaatsen in ’t Contact en dat dit team zich
voorstelt. “TEAM VAN DE MAAND” in januari 2023 wordt
de F2.
 
Terugblik...

Zaalseizoen
Na de herfstvakantie is het zaal seizoen van start
gegaan. De trainingen en de wedstrijden worden weer in
de zaal gespeeld. 
 
Kom ook bij Hugo Girls handballen
Lijkt het jou ook leuk om te komen handballen bij Hugo
Girls dan mag je een keer met onze F-jeugd komen mee
trainen. De training is op woensdag van 18.00 tot 19.00
uur in de sporthal. Opgeven hiervoor kan bij een van ons
van de jeugdcommissie.
 
Nieuw in de jeugdcommissie
Romy Hoebe komt de jeugdcommissie versterken. Hier
zijn wij heel blij mee.
 
HANDBAL KIJKEN!

We kregen bericht dat we kaarten voor onze hele
vereniging kunnen winnen voor de Golden League in
maart. Hiervoor moet er uiteraard wel wat gebeuren…
 
Maandag 7 november 18.00 uur
De kantine is versierd en de oranje spullen liggen op
tafel… Hans stopt eerder met de training, de meiden van
de D1 en D2 gaan gelijk door vanuit de sporthal richting
de kantine, die zich langzaam vult met supporters,
gekleed in het oranje! Uiteindelijk kijken we met een
mooi gevulde kantine de wedstrijd.

HV Hugo girls
Nieuws van de jeugdcommissie

In de rust wordt er een glaasje limo ingetapt door Ben
en wordt iedereen voorzien van een blokje kaas of plakje
worst. De oranjesfeer zit er lekker in! Uiteindelijk winnen
de Nederlandse meiden met 30-15! Er wordt een leuk
filmpje ingestuurd en nu maar hopen dat we die kaarten
gaan winnen… Iedereen die aanwezig was, bedankt voor
jullie support!
 
Vooruitkijkend…

Kerstvakantie
In de kerstvakantie zijn er geen trainingen.
 
Oliebollen toernooi
Een aantal teams gaan mee doen aan het oliebollen
toernooi op 28 en 29 december in Breezand. 
 
Ouder-kind toernooi
Volgend jaar willen we weer het ouder-kind toernooi
organiseren. Datum volgt nog…
 
Wij wensen iedereen alvast fijne feestdagen toe en een
mooi en sportief nieuw jaar!
 
Jeugdcommissie Hugo Girls
Ellen, Martina, Kim, Romy en Danielle



HV Hugo girls

INLEVEREN KOPIJ hugo girls 

Graag vóór de 14e van de maand aanleveren via
hugogirlscopy@hotmail.com. .
 
HOOFDSPONSORS

Autoservice Bakker
Piet Oudeman Transport
 
JEUGDSPONSOR

Kalanchoëkwekerij Slijkerman
 
ONZE JARIGEN IN DECEMBER

15/12 | Devi Bakkum
17/12 | Jessie van der Zee
18/12 | Fenna Pasveer
18/12 | Amber Duijn
21/12 | Marjon Berkhout
24/12 | Demi Plak
28/12 | Linda Borst-Vlaar
30 /12 | Ellen Kunst

MEET THE TRAINER/COACH - Mats Henselmans

"Vanaf dit seizoen ben ik de nieuwe hoofdtrainer van de
damesselectie en coach van Dames 1. Vanaf jongs af aan
was ik altijd met handbal bezig, zo begon ik op mijn 8ste
bij Vrone. Vanuit daar ben ik doorgestroomd naar
Aalsmeer nadat ik met de Oranje-Talents heb meegedaan.
Helaas door een blessure kan ik zelf niet meer spelen,
maar ben ik nu met veel plezier overgestapt naar het
coachen. In mijn dagelijks leven ben ik procesoperator bij
TATA Steel. Ook vind ik het erg leuk om in het weekend
een drankje te doen met mijn maten. Naast bij de handbal
en op werk ben ik in de Oostwal in Sint Pancras te vinden,
waar ik vaak mijn oude team aanmoedig, of in een
gezellige kroeg in Alkmaar.”
Wij (Hugo Girls) zijn erg enthousiast dat Mats bij ons is
gekomen als trainer van de selectie en als coach van
Dames 1. De selectie is blij met zijn leerzame (en soms
zware) trainingen! 

Overig nieuws
HUGO GIRLS DAMES 1 

Met de komst van het nieuwe Contact zullen we onze
wedstrijdverslagen bundelen tot één stuk.
 
Op 6 november hebben we tegen Graftdijk DS1 flink
uitgepakt. We wisten veel doelpunten te zetten en
Graftdijk kon ons niet bijhouden. Dit resulteerde in een
eindstand van 29-16. Oud-dames 1 speelster Laura
Rendering was door onze trainer Mats gevraagd of ze als
cirkelspeelster wilde invallen i.v.m. een aantal blessures. Bij
Laura begon het toch weer te kriebelen en na de wedstrijd
tegen Graftdijk heeft ze ook de wedstrijd tegen Vrone
meegedaan. Vrone is de club waar Mats zelf altijd speler
was en waar hij ook nog vaak te vinden is aan de zijlijn. Er
lag dus enige druk op deze wedstrijd, want voor Mats
wilden we met de winst naar huis! Het was een spannende
pot waarin we niet één keer voor hebben gestaan.
Gelukkig wisten we in de laatste minuten terug te komen
en 1 punt binnen te slepen met een eindstand van 22-22.

Zondag 4 december om 12.15 uur in de Noord:
Hugo Girls DS1 – Westside DS3 
Zaterdag 10 december om 19.30 uur in het
Waarland: Con Zelo DS1 – Hugo Girls DS1 
Zondag 18 december om 13.15 uur in de Noord:
Hugo Girls DS1 – VOC DS4

In onze poule lopen de eindstanden van wedstrijden
uiteen. Dit komt deels omdat sommige tegenstanders
met hars spelen. Als je dit niet gewend bent, dan kan
doelpunten zetten lastig zijn. En andersom weten de
met hars spelende teams niet altijd goed om te gaan
met een bal zonder hars. 
Voor nu bevinden we ons, qua stand, in het midden
van de poule. Gezien dit ons eerste jaar in de eerste
klasse is, zijn we daar best trots op! Op naar de
volgende wedstrijden. Zien wij u langs de lijn?
 

Check de HandbalNL-app voor
de meest actuele programmering.

mailto:hugogirlscopy@hotmail.com
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Een gezonde geest in een gezond lichaam
 
Waarom sporten mensen? De meest voor de hand liggende redenen kun je vast wel
opnoemen: afvallen, trainen voor een belangrijke wedstrijd, proberen je record te
verbreken, gezond blijven, enzovoort. Voor veel mensen betekent sporten zoveel meer.
Denk maar aan een Romeins spreekwoord, in onze tijd gebruiken we dit spreekwoord
nog steeds. Een gezonde geest in een gezond lichaam. 
Toen ik in De Noord kwam wonen, ging ik op zoek naar een sportclub. Op dat moment
waren de mogelijkheden voor mij overzichtelijk: handbal en tennis. En later volgde er nog
vrouwenvoetbal. Ik koos voor tennis en ging op les bij het tennispark aan de
Harlingerstraat, waar ik integreerde tussen de Noordenders.
Een paar jaar later deed ik mee met een competitieteam, speelde toernooitjes in de
buurt (zoals het Love Biene toernooi in Waarland) en draaide kantinediensten. Keer op
keer maakte ik een ritje naar de tennisbaan. Er gingen leden van tennis af en ik leerde
andere meiden kennen. Met dit groepje speel ik nog steeds, inmiddels in een tennishal in
Alkmaar. 
Onze levens veranderden. Er werden kinderen geboren, er volgden drukkere agenda’s,
waardoor we minder konden spelen en er waren soms blessures. Kortom, het werd
steeds lastiger om elke week met vier mensen op de tennisbaan te staan. De groep
speelsters is inmiddels verdubbeld en de baan vol krijgen is geen probleem meer. We
hebben van meerdere trainers les gehad en met hun adviezen slaan we elkaar nog
regelmatig om de oren. Waarbij deze de bekendste is: “Sta stil als je terugslaat”.
Inmiddels tennis ik al 35 jaar. Lief en leed hebben we met elkaar gedeeld, ook tijdens
ons jaarlijkse etentje om het seizoen af te sluiten. Als ik aan het begin van een schooljaar
aan mijn nieuwe klas vertel wat mijn hobby’s zijn en hoelang ik al tennis, dan krijg ik
steevast dezelfde opmerking: 
“Dan bent u er vast heel erg goed in”. Dat durf ik niet hardop te beweren. 
Waar ik wel goed in ben geworden, is dat ik heel veel energie krijg van een avondje
tennissen. Vooral van de lol die we hebben. Want het gaat die avond niet alleen om mijn
conditie. Sporten is voor mij zoveel meer dan dat.
 
Jose Kruijer
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Daarnaast hebben we ons aangemeld bij DOES
GOED. Een organisatie die verbindt de vraag van
maatschappelijke organisaties en het aanbod van
betrokken ondernemers in een 'match'.
 
Inmiddels zijn we ook van start met de
kerstbomenverkoop. Zo zijn we de maand
december gezellig bezig met kerstpakketten
inpakken, en zijn we voor u 7 dagen geopend.
Producten om zelf een kerststuk te maken, of een
pakket naar wens samenstellen hoort dan tot de
mogelijkheden.
 
Tevens de groenten, kaas, zuivel, heerlijke borrel, of
onze sappen en nog veel meer is te verkrijgen voor
een smaakvol kerstmenu. Geniet van de gezellige
tijd!
 
Team Bakkums Boetje

NIEUWS VAN BAKKUMS BOETJE

Een nieuw contact in een nieuw jasje met vele
nieuwe ideeën. Dat is wat ook bij ons aansluit.
Bakkums Boetje heeft niet stilgestaan de laatste tijd.
In de eerste week van november waren er een
aantal dagen in samenwerking met stichting MET
waarbij de vrijwilligers en mantelzorgers in het
zonnetje werden gezet. Hierbij mochten ze iets leuks
uitkiezen met hierbij de keuze uit een vers van ‘t
land tas, een verrassingsbox, een doe-het-zelf-
pakket of een leuke workshop van Susan. Waarbij je
een eigen herfststukje in elkaar mocht zetten. Dit
alles werd aangeboden door de gemeente Dijk en
Waard. 

IN 'T KORT

kinderpuzzel

Help jij de kerstman op weg naar zijn kerstboom?



gedicht

Eén ster maakt de lucht minder dreigend
Eén kaars maakt de nacht minder zwart
Eén hand maakt de weg minder eenzaam

Eén stem maakt de dag minder stil
Eén vonk kan een begin zijn van een nieuw vuur

Eén noot het begin van een lied
Eén kind het begin van een toekomst



zo 4 dec 09:30
Eucharistieviering

G. Remmers
Cantorij

Misintenties: Cees en Gre Molenaar en hun gezin. Piet
en Greet Beers-Oudeman en familie. Nic Klaver en

Ineke en zegen over hun gezin.
Lector: Bert Bijvoet

Koster: Kees Berkhout
Misdienaar: Nathan Hof

do 8 dec
09:00

Eucharistieviering
G. Remmers

zo 11 dec 09:30
Woord- en communieviering

J.A. Bruin
Gemengd koor

Misintenties: Piet en Gre Zijp- Braas. Adriaan van Langen
en zegen over zijn gezin.

Lector: Marga van Langen
Koster: Peter Danenberg

zo 18 dec 09:30
Eucharistieviering

J.P. Molenaar
Ritmisch koor

Misintenties: Riet Groot- Bakker, haar man Henk en
zegen over het gezin. Piet en Greet Beers-

Oudeman en familie.
Lector: Joke van der Voort
Koster: Rene van Langen
Misdienaar: Maud Buter

do 22 dec
09:00

Eucharistieviering
G. Remmers

 

za 24 dec
16:30

Peuterviering
Nel en Marga

za 24 dec 20:00
Eucharistieviering

J.P. Molenaar
Gemengd koor

Misintenties: In liefdevolle herinnering Dina
Oudeman- Ernst en Anita Muilenboom. Henk en Trien
Groot en zegen over hun gezin. Cees Meester. Nic

Klaver en Ineke en zegen over hun gezin. Jaap
Burger en zegen over zijn gezin.

Lector: Joke van der Voort

za 24 dec 22:30
Woord- en communieviering

A.W.M. Jorink
Ritmisch koor

Misintenties: Voor onze lieve vader en moeder en
overleden familie Beers- Bergman en zegen over hun

gezin. Piet en Greet Beers-Oudeman en familie.
Simon van Langen, Catharina van Langen- Borst, Ton

en Jan. En zegen over de familie. In dierbare
herinnering Jan Oudeman en Gurie Oudeman- Appel,

Sandra, Eef,
Karin en zegen over de gezinnen. Sander Borst en
zegen over zijn gezin. Piet en Jo Mooij en vader en

zoon Jan van Stralen.
Lector: Jos Mooij

za 24 dec 18:00
Kinderviering
G. Remmers

Misintenties: Piet Overtoom en Emma Overtoom-
Groenland en overleden familie.

Rooster

do 15 dec
09:00

Eucharistieviering
G. Remmers

do 1 dec
09:00

Eucharistieviering
G. Remmers



Parochiecentrum: Middenweg 541
1704 BE Heerhugowaard
072-5711334 of 06-21904364

pastorie.de.noord@gmail.com
www.heilighartdenoord.nl
Webmaster: Jesper Beers
info@heilighartdenoord.nl
Facebook: Heilig hart parochie

Openingstijden kerk: 
maandag tot en met zondag, 9.30-17.00 uur
Openingstijden secretariaat: 
dinsdag, donderdag, vrijdag, 9.30-11.00 uur

Aanleveren van kopij voor 't Contact namens
de kerk/parochie uiterlijk de 12e van de
maand bij copyheilighart@gmail.com. 

De misintenties die vóór de 12e van de
maand ingeleverd worden bij het secretariaat
worden geplaatst in 't Contact van de
volgende maand. Na deze datum kunt u altijd
een misintentie aanvragen, die zal dan alleen
afgelezen worden in de kerk.

zo 25 dec
05:00

Eucharistieviering
G. Remmers /
A.W.M. Jorink

Volkszang
Koster Peter
Danenberg

 

zo 25 dec 09:30
Eucharistieviering

J.P. Molenaar
Cantorij

Misintenties: Maria en Catharina van Langen. In liefdevolle
herinnering Jan Mooij en zegen over zijn gezin. In dierbare

herinnering Johannes Bakker, Marie Bakker van der Weide en
Johanna Catharina Bakker-Bos. Overleden ouders Buter-Bakker,
Alie en Annet. In liefdevolle herinnering Reinier van Schagen en
Anita. In liefdevolle herinnering Ouders Koomen- Schouten. In

dankbare en liefdevolle herinnering aan onze ouders Jaap Stam en
Truus Stam- Overtoom. In dankbare herinnering Niek Eeken. Tiny

Veldman-Overtoom met kinderen en familie
Lector: Bert Bijvoet

ma 26 dec 09:30
Eucharistieviering

G. Remmers
Deo Vacare+jeugd

Misintenties: Overleden ouders van Schagen- de Moel en familie.
Piet Jaspers en overleden familie Jaspers- Beers. In liefdevolle

herinnering Ton Groot en overleden familie, Mees en Sterre
Lector: Marga van Langen

za 31 dec 19:00
Eucharistieviering

J.P. Molenaar
Ritmisch koor en Cantorij

Misintenties: In liefdevolle herinnering Jan Mooij en zegen over zijn
gezin.

Lector: Joke van der Voort

Vorig jaar hebben we voor de liefhebbers om
05.00 uur een Kerstviering in De Noord
gehouden.  Het was een hele sfeervolle viering
en na afloop vroegen verschillende mensen:
Volgend jaar weer op deze tijd? En dat gaat
dan ook weer gebeuren. Hoe we het allemaal
gestalte gaan geven weten we nu nog niet.
We willen de nadruk leggen op het SAMEN
vieren. Samen vieren dat Jezus in de wereld is
gekomen en ons een weg ten leven heeft
gewezen.

 RK kerkgemeenschap 
van het Heilig hart

van jezus

Let op: zondag 1 januari is er geen viering

In december 
brengt de groep van 

Marijke Morsink de kerk op 
orde en de kerk wordt versierd

door Nel van Schagen 
en Mieke Wolkers.

 



Friends for brikama

Al 11 jaar ondersteunen wij mensen in het kleinste en
heel arme landje Gambia in Afrika. Wij zijn ooit
begonnen met het helpen van een weduwe en haar
drie kinderen door een stukje grond met lemen huisje
voor haar te kopen en te investeren in onderwijs voor
deze drie en in een moestuintje voor hen.
 
Inmiddels zijn we al enkele jaren verder en sinds
voorjaar 2015 een officiële stichting : ‘Friends for
Brikama’.
 
Wij ondersteunen 11 gezinnen maandelijks met een
voedselpakket (sinds corona) en hebben 22 studenten
in de leeftijd van 5-26 voor wie wij een
basisschool/voortgezet onderwijs/beroepsopleiding
betalen met behulp van onze sponsors.
 
De situatie in Gambia is sinds corona heel heftig; het
toerisme is compleet weg, voedselprijzen rijzen de pan
uit; men gaat daar niet dood aan corona maar
ondervoeding en hongerdood liggen op de loer.
Medische zorg is er wel, maar niet voor de arme
mensen waar wij mee te maken hebben; zij hebben
daar geen toegang toe.
 
We moeten zien te dealen met de huidige
omstandigheden, en zo kwaad als goed doen we dat
ook, maar we moeten ook verder kijken, naar de
toekomst! In de jaren dat wij al verbonden zijn met dit
gastvrije landje en al de lieve mensen die we daar
kennen hebben we meerdere noden ontdekt.

Een van de grootste noden naast voedselhulp en hulp
voor onderwijs is de medische zorg. De grote
ziekenhuizen zijn in handen van de regering en daar
krijgen de arme bewoners geen hulp, want die kunnen
ze namelijk niet betalen.
 
Na jarenlang (9x) Gambia te hebben bezocht en veel
contact te hebben gehad met de plaatselijke bevolking
maar ook met artsen aldaar zouden wij heel graag een
dorpskliniek willen bouwen/realiseren in het dorp
Jalambang: Een medische hulppost, non-profit, waar
de inwoners van het dorp terecht kunnen voor de 1e
medische zorg zoals: bevallingen, botbreuken,
brandwonden, malaria etc. etc…dingen waar ze nu nog
8-10 km. moeten lopen en dan niet geholpen worden
omdat ze dat niet kunnen betalen. 
 
Deze dorpskliniek zal gedragen worden door hulp van
stagiaires die wij  opleiden of die wij sponsoren;  Op
die manier kunnen er meer mensen toegang krijgen tot
medische hulp! De mensen die worden opgeleid
geloven erin, en wij ook! Daarom willen wij dit project
steunen en hopen op uw hulp! Voor de uitvoering van
ons plan hebben wij nog ca. 15.000 euro nodig. Wij
hopen dat bedrag met vereende krachten te kunnen
verwerven voor dit o zo goede doel. 
 
Hartelijke groet, 
namens het bestuur Stichting ‘Friends for Brikama’
Arnold en Maria Meijerink
Frans en Monica Wildeboer

De werkgroep MOV- De Noord organiseert in de Advent een kerstkaartverkoop ten bate van het project: Stichting
Friends for Brikama. Ze kunnen in de maand december bij u langs de deur komen, waar u in de gelegenheid wordt
gesteld kerstkaarten te kopen. Vier kaarten voor €5,00. Dit kan ook na afloop van de kerkviering op zondag. Daarbij
zal er ook een deurcollecte achter in de kerk zijn t..b.v. dit project. 
Eventueel kunt u ze ook telefonisch bestellen bij; Annie de Haan; 072-5727278,  Ellie van Diepen; 072-5716263,
Gerard Klercq; 072-5715265, Hans Schipper; 06-53890972, Gon Ossebaar; 072-5716670
Doet u mee?



Ad-hoc mannenkoor met frivole jonge damesstemmen

Op tweede kerstdag, in de viering van 09.30 uur, wordt
de muzikale ondersteuning weer verzorgd door een
groot ad-hoc koor van knoestige mannenstemmen,
aangevuld met frivole damesstemmen van jongeren uit
de vormselgroepen.
Twee jaar is deze viering door corona afgelast maar nu
wordt het weer een manifestatie van gemeenschapszin.
Samen plezier hebben en de ontmoeting van
generaties. Het leven vieren. De zuurstof van een vitale
dorpsgemeenschap. Daar hebben we iedereen voor
nodig. We pakken de draad weer op en hopen dat
iedereen weer aanwezig is!
 
Komt u ook?
Verschillende families gebruiken deze viering als
startpunt voor een gezellige familie-kerstbijeenkomst. 
Na de viering staat achter in de kerk de warme
glühwein en warme chocolademelk klaar.

Zing je ook mee met het gelegenheidskoor?
Ook nieuwe mensen zijn van harte uitgenodigd om het
grote koor te versterken. Je kunt zo binnenlopen.
Repetities in de kerk op:
Woensdag 14 december 19.30 uur repetitie met het grote
ad-hoc kerstkoor.
Woensdag 21 december 19.30 uur repetitie met het grote
ad-hoc kerstkoor.
2e kerstdag, Maandag 26 december zingt het grote 
ad-hoc kerstkoor in de viering. 

uitnodigingen

KINDERKERK

Kerstmis (ruim) 2000 jaar later
 
Op zaterdag 24 december om 18.00 uur geven de 
kinderen van de kinderkerk een kerstvoorstelling in 
onze kerk in Heerhugowaard-Noord.
Het kerstverhaal wordt verteld en de kinderen gaan dit 
samen spelen. Er loopt ook een ander heel actueel 
verhaal naast, dat ook wordt uitgebeeld door de kinderen.
Want na de geboorte van Jezus, nu ruim 2000 jaar later, 
is er iets wat zoveel mensen nog dagelijks bezighoudt en 
dit gaan de kinderen onder uw aandacht brengen.
Zij hopen dat hun kerstwens gaat uitstralen naar iedereen.
 
Tussen het vertellen door wordt er prachtige kerstmuziek 
gedraaid. De kinderen zullen zelf bij de liedjes dansen, 
uitbeelden en samen zingen. Het belooft een prachtige 
viering te worden.
 
Wilt u deze jonge talenten bewonderen in hun kerstvoorstelling, 
KOMT (dan) ALLEN TEZAMEN, want iedereen is WELKOM.
 
Alle kinderen die naar ons kerstspel komen kijken, mogen een 
instrument meenemen, want bij het slotlied gaan we samen 
muziek maken. 
Tot 24 december!
Groeten van de kinderen en de leidsters van de kinderkerk
 



op weg naar kerstmis en 2023 
 
We gaan naar het einde van het jaar toe. Het einde van het kerkelijk jaar dat we
vieren met Christus Koning. Het feest waarin gevierd wordt dat Jezus een
andere wereldorde was en dat wij die wereldorde mogen vormen met Jezus als
de Koning. De wereldorde bestaat uit liefde en de inzet voor hen die onze zorg
nodig hebben. Als we dat in ogenschouw nemen dan is er nog heel veel te doen
in deze wereld, maar mag het leven van Jezus onze leidraad zijn.
Het weekend erop lijken we weer terug te gaan in de tijd. We verwachten het
Kind weer in ons midden. Het Kind dat het licht van de wereld mag zijn. Het licht
dat duidelijk wordt in de liefde en de inzet van Jezus in zijn openbare leven, van
33 jaar. Hoe vaak verwachten wij iets? Wat verwachten we eigenlijk?
Verwachten we een kerstfeest zoals uit de vele reclamefilms of een kerstfeest
dat twee jaar niet meer echt gevierd is? 
 
Kerstmis mag weer als vanouds gevierd worden, mogen we het gevoelen dat
het kan: veilig; geen oorlog, geen haat en geen pandemie, vol liefde: echt bij
elkaar als één grote familie van mensen die zich verzamelen rond dat
pasgeboren Kind daar in die stal.
 
Het pastorale team: pater Gerard Remmers en Toon Jorink, diaken

Nieuwe Niedorp 
24 december om 21.00 uur met het gemengde koor

25 december om 11.30 uur Kindjewiegen
 

’t Veld
24 december om 19.00 uur: kinderkoor en Interamvo
25 december om 10.00 uur met het gemengde koor

 
 't Kruis

24 december 17.30 uur met projectkoor
Om 20.00 uur met gemengd koor

25 december om 10.00 uur met projectkoor
 

Waarland
17 december om 17.00 uur een Kerstwandeling rond

de kerk; voor groot en klein 
24 december om 19.00 uur met het ritmisch koor 

25 december om 10.00 uur met het gemengde koor 
26 december 11.00 uur een viering met de fanfare voor

jonge gezinnen en voor de hele familie
 

zondag 18 december    9.30 uur           
zaterdag 24 december 22.30 uur          
maandag 26 december  9.30 uur          

LiveStream

Er is voor iedereen wat wils en het grote voordeel is, dat als u
niet op dat tijdstip kunt kijken, u de viering altijd op een later
tijdstip kunt terugzien!
Programma:

Als u niet in staat bent om naar onze kerk te komen, maar
toch binding wilt houden met onze geloofsgemeenschap,
kunt u deze vieringen volgen via onze live stream. 
U kunt deze vieringen volgen via www.heilighartdenoord.nl
maar u kunt ook inloggen op www.youtube.nl met daarna de
zoekopdracht: heilig hart kerk de noord
We zoeken nog enkele enthousiastelingen die ons komen
versterken. Per keer heb je 3 personen nodig, dus als de
groep wat groter is, dan is de ‘belasting’ wat minder.
Even een belletje naar Jos Mooij (072-5710193) en dan
praten we wel wat door. Alles is nu geoptimaliseerd, dus het
‘klaarzetwerk’ is minimaal en het resultaat optimaal! Het is
dankbaar, maar ook interessant werk!
 

Juut Meijer preekt in de
Westfriese Ekklesia
De eerstvolgende viering van
de Westfriese Ekklesia, is op
zondag 4 december 2022
om
11.00 uur in de Protestantse
Kerk, Raadhuisstraat 15 te
Wognum. U bent van harte
welkom.
In deze viering zal Juut
Meijer spreken over “Hoever
is de nacht” (VL389).
Inlichtingen:
www.westfrieseekklesia.nl

 

parochienieuws

http://www.youtube.nl/
http://www.westfrieseekklesia.nl/


kinderkerk

Maandag 7 november groep 1 t/m 3
Er gingen 9 kinderen met ons mee. Wij hebben eerst het
lied “Geef mij je hand” gezongen, en toen was er ruimte om
een wens uit te spreken. Al snel vertelden ze dat het bijna
Sint Maarten is en spontaan gingen ze liedjes zingen. 
Eén kind wist precies het verhaal van Sint Maarten te
vertellen en daarna vertelden wij het verhaal van Victor, de
bedelaar. Het was best wel spannend, want ze waren
muisstil. Hierna mocht ieder kind op een schild tekenen wat
ze wilden delen, net als Sint Maarten. We hebben dit op de
wensboom in de kerk gehangen. Hierna kreeg ieder kind
een lichtje en mochten ze door de kerk lopen en liedjes
zingen. Daarna kregen ze wat lekkers van ons. Terug in de
pastorie hebben we het vervolg van Victor verteld, hij wilde
Martinus bedanken. Onderweg kwam hij een zielig meisje
tegen, die het koud had, een vrouw met een verkleumd
kind, een jongen waarvan de schaal was gebroken en de
knecht van Martinus, die steenkoude handen had. Victor
deelde steeds een stuk van zijn kleed. We hebben dit
uitgebeeld met een groot rood kleed, die ze om de beurt in
stukken mochten scheuren. Op het einde was er nog maar
een klein stukje over, maar Victor was blij dat hij iets kon
delen, net zoals Sint Maarten had gedaan. Hierna gingen we
samen een groot wit laken verscheuren en daar mochten de
kinderen een mooie tekening op maken.
 
Dinsdag 8 november 4 t/m 8 
Er gingen 12 kinderen met ons mee. Er waren een aantal
nieuwe kinderen bij, die we hartelijk welkom hebben
geheten. De kinderen mochten in de kerk met een kaarsje
lopen, om te kijken of dat goed zal gaan, want dit willen we
met de kerstviering ook gaan doen. In de kerk hoorden we
ook hele leuke nieuwe Sint Maarten liedjes, die we nog nooit
hadden gehoord. Terug in de pastorie hebben we alvast aan
de kinderen gevraagd welke rol ze het liefst willen spelen in
het kerstspel. Het resultaat is heel veel Maria's.
In de volgende kinderkerk gaan we de rollen echt verdelen,
want er waren ook een aantal kinderen ziek en dan is het
niet eerlijk voor hen, dat de rollen al zijn verdeeld. 
De tijd ging heel snel en daarom konden we geen tekst of
tekening maken op het witte laken.
We hebben iedereen een hele fijne Sint Maarten
toegewenst en we hebben samen gebeden, voor kracht, dat
iedereen samen deelt, net zoals Sint Maarten en Victor
hebben gedaan.

"Het was best wel spannend, 
want ze waren muisstil"

Wij zijn Kirstin Plak en Gerda Zuurbier,
momenteel doen wij samen de kinderkerk,
eens per maand. Wij halen de kinderen op van
school en gaan dan naar de pastorie.
Op een speelse manier willen wij de kinderen
laten kennismaken met het katholieke geloof.
We starten met een lied en een gebed. Er is
altijd even tijd voor de kinderen om hun verhaal
te vertellen en daarna beginnen we met het
programma.
We verzinnen een programma dat past bij de
tijd van het jaar. We lezen een verhaal voor uit
de kinderbijbel en daar doen we de nodige
activiteiten bij. De laatste keer voor de grote
vakantie hebben we altijd een spelletjesmiddag
buiten, met een speurtocht of leuke spelletjes. 
Uw kind mag altijd meedoen, maar het is wel
handig als u uw kind opgeeft bij ons.
Dat kan per telefoon: 06-37359617, of per
mail; gerdazuurbier@hotmail.com 

"Het resultaat is heel veel Maria's"

mailto:gerdazuurbier@hotmail.com


kerststraatnamenpuzzel
In deze straatnamenpuzzel staan de namen van bewoners van 27 straten. Vul de straatnamen in. Tenslotte de letters die
bij a tot en met j staan invullen bij de oplossing. Het woord "de" niet invullen (dus Strekel in plaats van De Strekel).
 
 
Horizontaal
2. Westmeijer-Drenth-De Goede
4. Wolkers-Van den Heiligenberg-Entius
5. Van Schagen-Van Langen-Groen en Groooot
8. Baas-Smit-Wijnker
12. Peters-Wester-Van Veen
16. Berkhout-Keizer-Veldman
17. Klaver-Knol-fysio
21. Korver-Blij-Oudeman
22. De Haan-Schuurman-Dekker
23. Kamp-Van Woerkom-Van ’t Land
24. Scholten-Kunst-Groenland
 
 
 

Verticaal
1. Eeken-Duijn-Molenaar
3. Neeft-Van Kasteel-Van Diepen
6. IJdema-De Vos-Overtoom
7. Bergisch-De Haan-Beke
8. Drenth-Ursem-Plak
9. Van der Laan-Deken-Snel
10. Tesselaar-Kok-Oudeman
11. Welp-Vorstenbosch-De Moes
13. Van den Berg-Verwer-Jaspers
14. Numan-Oudeman-Borst
15. Pater-Van Breugel-Kroon
18. Buter-Haisma-Hof
19. Bleeker-De Knegt-Zwagerman
20. Blankendaal-Bleeker-Kooij
21. De Jong-Vessies-Groot
24. Van Kleef-Schotten-Rendering

 



Een terugblik op weer
een prachtig 
Esposa-jaar!

Het jaar 2022 zit er weer bijna op en daarom tijd voor
een terugblik. Voor Esposa was dit het eerste jaar
waarin we geen enkele bijeenkomst meer via Teams
deden. Dit was voor ons een heel fijne gewaarwording,
want hoe leuk is het om elkaar én onze sprekers live te
zien en te spreken. 
We hebben diverse boeiende avonden beleefd,
interessante gasten mogen ontvangen en we waren
soms op locatie. Zo mochten wij de opening van de
Volksspelen verzorgen waarbij we een optreden van
‘De Vrolijke Noot’ cadeau hebben gegeven aan GV4
die elk jaar weer een gave dag voor ons dorp
organiseert. Als extraatje hebben we in de zomer
samen de longen uit het lijf gezongen, werden we
uitgenodigd om als echte Gooise vrouwen op een luxe
jacht door Noord Holland te varen en hebben we de
gerechten van ‘het groene ei’ mogen ontdekken.
Verder heeft ons Esposa-lid Marion ons jammer
genoeg verlaten… Gelukkig hebben we in ons nieuwe
seizoen Anna mogen verwelkomen. En daar zijn we
allemaal zeer blij mee!

Wensboom
In december 2021 organiseerden we voor de tweede
keer Wensboom De Noord. Na het succes van het
eerste jaar besloten we het deze keer iets anders aan
te pakken. Een Wensboomdag in plaats van een
Wensboomweekend. Ook kon je niet alleen wensen
doen, maar ook diensten aanbieden. Een geweldig dag!
Wethouder John Does opende de dag door de rode
strik om de boom los te maken. Piet de Goede reed
met z’n sfeervolle auto door het dorp om iedereen te
attenderen op de Wensboomdag. Het Ritmisch koor
zorgde voor de muzikale omlijsting en een gezellige
sfeer. Aan het eind van de dag waren er 75 wensen en
25 diensten binnengekomen: wat een fantastisch
resultaat! Wij willen bij deze IEDEREEN bedanken die,
op welke manier dan ook, een bijdrage heeft geleverd!
 
Diensten en wensen koppelen
Vervolgens kwam voor ons de uitdaging om de
diensten aan de wensen te koppelen. We hebben al
veel diensten kunnen inzetten en er zijn al veel wensen
vervuld. De blije gezichten op de foto’s op deze
pagina’s laten zien dat we weer veel mensen in het
zonnetje mochten zetten. Dit was natuurlijk niet
mogelijk zonder alle sponsoren die een bijdrage
hebben geleverd. Waarvoor dank! Wij bedanken ook
Stichting Nut Heerhugowaard voor hun gulle gift en het
Leefbaarheidsfonds voor hun bijdrage om de
Wensboomdag mogelijk te maken.
 
In 2023 geen wensboom
Esposa is echter veel meer dan alleen de Wensboom…
Om nóg meer energie in Esposa te kunnen steken
hebben we besloten om een pauze te nemen met de
Wensboom. Dit jaar is er dus geen Wensboomdag. 
 
De dames van Esposa vervolgen in 2023 hun seizoen
met leren, verbinden en ontmoeten. 
U kunt ons volgen op Facebook of via onze website
www.esposadenoord.nl.
Tot ziens, horens of spreeks in het Contact of in het
dorp! 
 
Liefs, Esposa De Noord 

Esposa

http://www.esposadenoord.nl/
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't Was drok boven boi de engelen.
Ze liepe maar heen en weer.
'n Kloin engeltje vroeg:
'Wat is d'r an de hand en weerom benne jullie zo drok? '
'Deer ben jij nag veuls te kloin voor en 't is 'n gehoim.'
's Eivens ginge ze allegaar nei 't engelenkoor maar 't klointje werd te bed brocht.
'weervoor zinge jullie?' vroeg ze ok an die engel.
'Dat weet ik nag niet, miskien wel voor vannacht.'
'Maar nou heb ik alweer te veul zeid, gaan nou maar sleipe, t'ruste hoor.'
't Engeltje kon d'r niet van sleipe en ging heêl stil d'r bed uit 
om te luisteren wat ze an 't zinge waren.
Ze zonge 'n lied wat zoi niet kon.
Gauw ging ze naar d'r kamer en skreef 't op 'n vel pepier.
Dat dee ze onder d'r kusse en docht aldeur, niet sleipe, niet sleipe.
Opiens skoôt ze wakker, ze was toch in sleip vallen.
Op blôte biene vloog ze nei buiten, maar de engelen waren al vort.
Maar 't engeltje docht, ik gaan d'r achteran.
Ze nam d'r rol pepier mee en zo hard as heur vleugeltjes konne ging ze nei bene.
Maar ze was te laat, de engelen kwame alweer opperdan.
Gauw verskoôl ze d'r oige achter 'n wolk, dat ze d'r niet zouwe zien.
Ze ging weer verder nei bene, koike wat deer nou was.
Ze zag licht boi 'n stalletje en ging d'r op of.
Eerst ging ze op 't dak zitte, ze was harstikke louf van dat vliegen.
Ze glouwde effies deur 'n kiertje en wat zag ze deer?
De stal was hartstikke vol.
Ze zag 'n os en 'n ezel, heêl veul herders met 'n houp skeipe.
Maar wat zag ze deer in dat hoekie?
Ze zag 'n manje en 'n woifie, maar wat stond deer tussen?
Nôh, 'n poppie lag deer in de krib, dat was den 't gehoim.
Nei binne gaan kon ze niet, 't was deer veul te vol.
Ze ging op 't randje van 't dak zitte en hield 't pepier in d'r handjes.
D'r kwam 'n herder an en die keek omhoug.
Hoi skudde met z'n houfd en ging nei 't manje toe en zee:
'D'r zit 'n engel op 't dak met 'n brief,
maar ik ken niet leze, dat ik weet niet wat 'r op staat.'
't Manje kwam in buiten en las 't briefie en was heêl bloid.
Hoi vroeg of 't engeltje nag 'n toidje bloive wou.
D'r kwam nag meer volk uit 't Oôsten langs, den konne die 't ok lezen.
Ze bloôsde d'r van en bleef 't blaadje fier omhoug houwe,
weerop ze skreven had:
'VREDE OP AARDE'
 
Wilma Groot
 

Column



'Wij komen tesamen' 

Het ritmisch koor is al volop in de voorbereiding om
voor u een mooie kerstviering te verzorgen. We hopen
dan ook dat we dit samen met u kunnen vieren.
Voor deze viering hebben we een nieuw lied
ingestudeerd, maar ook de kerst klassiekers worden
gezongen. Het wordt een mooie viering met
afwisselende liedjes, mooie muziek en teksten.
Een moment om even stil te staan, te overdenken en
bezinnen, het begin van Kerst.
 
Daarom nodigen wij u uit om ons te komen beluisteren
op kerstavond 24 december om 22.30 uur in onze
mooie, in kerstsfeer aangeklede Heilig Hart kerk.

KERSTMIDDAG KBO SENIOREN DE NOORD : DINSDAG 20 DECEMBER

Op 20 december, dinsdagmiddag, kunnen we na drie
jaar eindelijk weer een gezellige kerstmiddag
organiseren. Met koffie en wat lekkers en een optreden
van duo Kreck.
 
Duo Kreck bestaat uit Rosa Kruyssen en Hans van Eck.
Zij zorgen met hun muziek en zang voor een echte
kerststemming. En natuurlijk zoals we gewend zijn,
drinken we een kerstborrel en daarna gaan we genieten
van een heerlijke broodmaaltijd.
 
Voor deze middag vragen we ook nu weer een bijdrage,
deze is dit jaar 22.50 euro. Als u dit bedrag overmaakt
naar de penningmeester Cor Neeft betekent dat dat u
zich heeft opgegeven. Opgeven kan t/m 10 december.
Bankrekeningnummer: NL 03RABO0326856536 t.n.v.
KBO Heerhugowaard De Noord. 
Het is nog zoals het altijd was: betalen is opgeven.
 
We hopen dat u met velen komt, zodat we weer met
zijn allen kunnen genieten van een mooie Kerstmiddag!

in 't kort

kerstsfeer bij de bloemengroep

De bloemengroep denkt alweer na over de versiering van de kerk met kerst. Het hele jaar door verzorgen wij de
bloemen, vaak geschonken of met korting van de plaatselijke ondernemers. Deze week te zien in onze kerk, prachtige
alstroemeria's en een mooie bloemenvlinder. Dus loop gerust even binnen! 
Vriendelijke groet, Ada, Agnes, Lies, Alie, Marian en Marianne, Nel en Mieke



verkeersproblemenvrijwilligers in 
de schijnwerpers

Onze vrijwilligers: 'Bedankt fur die blumen'

In deze rubriek willen we elke maand een vrijwilliger(sgroep) in
de schijnwerper zetten. Deze keer de bloemengroep van onze
kerk. In vroeger tijden werd dit jarenlang gedaan door de familie
Kortekaas en daarvoor Jan de Wit en nu zijn het: Ada Borst en
Agnes de Goede, Nel van Schagen en Mieke Wolkers, Lies
Oudeman en Alie Overtoom, Marian Visser en Marian Groen-
Looijestein. Elke maand neemt een genoemd duo het versieren
van de kerk voor zijn rekening met altijd min of meer
gesponsorde bloemen van een plaatselijke tuinder. Deze keer is
de bloemenpracht afkomstig van de Tradefair in Aalsmeer waar
Tesselaar Alstroemeria een stand had en de bloemen
beschikbaar stelde. Vorig jaar is dit ook al gebeurd en ik dacht
een goed moment af te wachten om het deze keer weer te
vragen maar dat hoefde niet, Her was me voor en bood het van
zichzelf aan! Via de standbemanning Niels Tesselaar en Willem
Dekker hebben we alles “veilig gesteld” en naar ons plaatselijke
Godshuis versleept. Hiervoor, en natuurlijk ook alle andere
sponsors, onze ongelofelijk hartelijke dank, ik zou willen zeggen:
“Bedankt fur die blumen!”
Piet de Goede



shine a light!

Barbershopkoren zingen altijd meerstemmig a capella.
Het genre ‘Barbershop Singing’ is ontstaan in Amerika in
de tweede helft van de negentiende eeuw. Toentertijd
moesten de klanten bij de kapper vaak lang op hun beurt
wachten en om het wachten plezieriger te maken zongen
ze dan liedjes, waarbij enkelen ook een tweede en derde
stem gingen zingen. Deze manier van zingen werd enorm
populair en inmiddels is Barbershop Singing over de hele
wereld verspreid en ook in Nederland terecht gekomen. 
 
In 1995 is in Heerhugowaard een barbershopvereniging
opgericht die bestaat uit een mannenkoor The Hugo
Singers en een vrouwenkoor The Hugo Barber Ladies.
De tijd dat bij de kapper werd gezongen is al twee
eeuwen voorbij. Onze koren zongen in zieken- en
verzorgingshuizen, op kerstmarkten, in winkelcentra of
organiseerden een eigen concert. Tenminste.... tot begin
2020 het covid-virus toesloeg en alles moest worden
afgelast. Zelfs ons feestelijke jubileumsconcert. 
 
Het is nu de hoogste tijd voor een sfeervol kerstconcert.
Op zondagmiddag 18 december kunnen we terecht in de
Heilig Hart Kerk in De Noord met zijn prachtige
akoestiek. We hebben er vaker gezongen. Het thema is
‘Shine a light’, want we willen met dit concert wat licht
laten schijnen in de donkere decembermaand en u
helemaal in kerststemming brengen. 

Beide koren zijn intensief aan het repeteren. U zult
bekende en minder bekende kerstliederen kunnen
horen van The Hugo Singers o.l.v. Marie Anne Pak en
The Hugo Barber Ladies o.l.v. Jeannine Caland. Het
muzikale intermezzo wordt ook verzorgd door
Jeannine, want ze is niet alleen een inspirerende
dirigente maar tevens een zeer getalenteerd violiste. 
We verheugen ons erop onze meerstemmige Christmas
Carols ten gehore te kunnen brengen en nodigen u van
harte uit daarbij aanwezig te zijn! 
 
Waar? Heilig Hart Kerk, Middenweg 541, 1704 BE
Heerhugowaard De Noord 
 
Wanneer? Zondagmiddag 18 december 2022, aanvang
14.30 uur, zaal open 14.00 uur.
 
Kosten? Toegangskaarten € 12,00 (incl. koffie/thee)
kunt via tickets@barbershopheerhugowaard.nl bestellen
of bij de koorleden. Kaarten zijn ook verkrijgbaar aan de
zaal. We verzoeken u de toegangskaarten zoveel
mogelijk van te voren te bestellen. 
 
Wilt u meer weten over onze vereniging? 
Houdt u van zingen? Nieuwe leden zijn altijd welkom.
 
 www.barbershopheerhugowaard.nl. 

Kerstconcert

Foto: Rein Schouten



oliebollen



verkeersproblemen

 
Het einde van 2022 komt met rasse schreden dichterbij. Dat betekent weer vers gebakken olie- en

krentenbollen van Hugo Boys en Hugo Girls.
 

Wil u op 31 december genieten van onze lekkere versgebakken olie- of krentenbollen? Bestel deze
dan nu vóór 30 december en steun hiermee beide verenigingen!

 
Prijzen:

1 bol €   1,25 / 12 bollen € 12,50
 

Op de volgende drie manieren kunt u bij ons bestellen:
| Lever uw ingevulde bestelformulier in op Torenburgplein 4 |

| Stuur een foto van het ingevulde formulier naar telefoonnummer 06- 47697978 |
| Mail uw bestelling naar hugosoliebollen1@gmail.com |

 
De olie- en krentenbollen kunnen op zaterdag 31 december op de door u gewenste tijd bij de kantine

van Hugo Boys en Hugo Girls worden opgehaald.
 

Steun uw clubs!

Vers gebakken oliebollen van Hugo Boys en Hugo Girls!

oliebollen

mailto:hugosoliebollen1@gmail.com


Tot volgende maand!

Agenda

14 december |  Inleveren kopij, foto's en advertentie voor 't Contact januari 2023
18 december | Kerstconcert Barbershop Heerhugowaard in de kerk

20 december 14.00 | Kerstmiddag KBO
26 december 13.30-16.00 | Kerststallen kijken in 5 kerken
31 december | Oliebollenactie Hugo Boys en Hugo Girls
8 januari | Nieuwjaarsreceptie Hugo Boys en Hugo Girls

28 januari | "Madame Zimbra" in 't Zwaantje door toneelvereniging LOL
29 januari | "Madame Zimbra" in 't Zwaantje door toneelvereniging LOL
3 februari | "Madame Zimbra" in 't Zwaantje door toneelvereniging LOL
4 februari | "Madame Zimbra" in 't Zwaantje door toneelvereniging LOL

16 april | Caminowandeling langs de mooiste plekjes van De Noord
 
 

Heeft u iets wat u graag op de agenda geplaatst ziet? 
Geef datum, tijdstip en activiteit o.v.v. 'agenda' door via redactie@contactdenoord.nl.






