Woensdag 11 november • week 46 • voorheen De Andijker Middenstander, sinds 1921

Groeiend en bloeiend onderwijs op de Bangert

“Het is belangrijk om de cognitieve vaardigheden, zoals rekenen, taal en lezen degelijk aan te
bieden. De instructie, ondersteuning en interactie met de leerlingen is erop gericht een zo goed
mogelijke basis te leggen. Daarnaast vinden wij het belangrijk
om een brede ontwikkeling aan te
bieden en kinderen te leren zelf
naar informatie op zoek te gaan.
Aandacht voor kunstzinnige oriëntatie speelt ook een belangrijke
rol bij de brede ontwikkeling:
creativiteit, fantasie en expressie
draagt bij aan de totale ontwikkeling, het welbevinden en het zelfvertrouwen van een kind, ” begint
Linda Blok haar verhaal.

Linda is de directrice van de Bangert, een school waar ca. 125
leerlingen en een heel team van
veel juffen -én gelukkig ook
meesters- elke dag werken in 6
groepen. “Sociale veiligheid is
belangrijk, je moet je veilig en
prettig voelen bij ons op school.
Dat komt de algehele ontwikkeling van kinderen ten goede.”
Hoofd-handen-hart
“Je goed voelen, je ergens voor

www.mantelovertoom.nl
www.mantelvoors.nl
Tel. 0228 59 22 24 | 0229 59 12 64

gen. Oudere groepen doen binnen datzelfde thema bijvoorbeeld
onderzoek naar politieke keuzes
of inrichting van de eigen leefomgeving.”

Op de Bangert kun je aan de slag in het Maaklokaal of werken in de schooltuin, leren robots programmeren en zoveel meer. Tekst en foto: OdB
inzetten, plezier beleven aan iets zoek te kunnen doen , creatief hun digitale kennis in te zetten
nieuws, uitdagingen aangaan en bezig te zijn en waar program- om andere kinderen, maar ook
zelfs opzoeken. Daar zetten we meren een plek heeft.”
leerkrachten te ondersteunen.”
ons voor in. Alle kinderen zijn
Middag thema’s
anders en ze moeten de kans krij- Digital leader
Kernvakken zoals rekenen, lezen
gen zich zo breed mogelijk te “Klaarstomen voor de toekomst en taal worden veelal in de ochontwikkelen. Daarom hebben wij betekent ook klaar zijn voor de tend klassikaal of groepsoverstijeen Maak-Lokaal waar diverse digitale wereld. Kennis van- en gend gegeven. De middagen zijn
hoeken zijn ingericht om onder- kunnen werken met computers vooral ingericht met de thema
en robots wordt bij ons onder activiteiten, waar Wereld oriënandere aangeboden met de Bee terende vakken aan bod komen.
Bots en de Fable. Dit zijn robots Er wordt gewerkt met een driejade diverse scholen jullie een
die geprogrammeerd kunnen rige cyclus van brede thema’s zobeetje inzicht geven in wat
worden om taken uit te voeren. dat elke groep op zijn eigen nier te kiezen valt.
Dat leren de kinderen zelf te veau deel kan nemen aan hetGa naar de schoolwebsite als
doen. Wij werken ook met ‘Digi- zelfde schoolthema. Een thema
u specifieke vragen heeft
tal leaders’. Per klas konden (mid- als Samenleving maakt het moover leerplannen, kennisden en bovenbouw)leerlingen gelijk om kleuters bloemen uit de
makingsmogelijkheden of insolliciteren naar deze ‘functie’ schooltuin te laten plukken en de
schrijving.
waarbij zij opgeleid worden om boeketjes bij buren rond te bren-

Leren is leuk
Op een school waar je je
prettig voelt, als leerling en
als ouder, leer je het beste
leren. Daar heb je je hele
leven wat aan. Want als leren leuk is, waarom zou je er
dan ooit mee stoppen?! We
hopen dat de verhalen van

GRATIS INLOOP
(op afspraak)
Mr. A.W.M. Overtoom
Mr. R.M. Mantel-Kooistra
Andijk 19/11 en 3/12

Zelf je doel stellen
Wat wil ik weten? Hoe stel ik een
doel en hoe omschrijf ik mijn
taak. Wie neemt welke rol en
waar vind ik de informatie die ik
nodig heb voor mijn antwoord?
“Eigenaarschap noemen we dat,
dat de kinderen zelf meebeslissen
over hun vraag, hun taak en hun
doel. Kinderen kunnen ook zelf
kiezen voor een presentatievorm.
Zo ontwikkel je talenten én ontdek je elkaars sterke punten.”
Presenteren kan via digitale middelen, maar ook door middel van
een creatieve verwerking of bijvoorbeeld. een toneelstukje.
Schooltuin, plukken en eten
De schooltuin is iets wat we nog
meer willen benutten met eetbare zaken die we ook willen gaan
gebruiken voor gerechtjes. Met
elkaar iets lekkers maken met
producten die we zelf hebben
zien groeien en daar dan ook bijvoorbeeld de buren van mee laten genieten. Als school staan we
midden in de samenleving en
graag zoeken we het contact met
de buurt. Interesse gewekt? Wij
zijn dagelijks telefonisch of via
mail of via de website bereikbaar.

Meer nieuws en foto’s op:
www.andijker.nl
Ondanks dat we dit jaar geen intocht kunnen houden
waar jullie allemaal bij aanwezig kunnen zijn, zorgen wij
er natuurlijk wel voor dat we naar Nederland komen!
Zo kunnen de kinderen evengoed hun schoen zetten en
kan er gewoon pakjesavond gevierd worden.

Al is het dit jaar even niet zoals we gewend zijn, laten we
het met elkaar toch een beetje gezellig maken!
Bekijk onze video aanstaande zaterdag 14 november vanaf
10 uur op onze Social Media kanalen waarin Sinterklaas
vertelt dat we eraan komen!

Instagram; sinterklaas.andijk - Facebook; sinterklaasandijk

Wilt u ook een
Gratis waarde
Indicatie?
Bel ons.

0228-592253
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FAMILIEBERICHTEN
Een nieuw mensje in de wereld, dat maakt ons heel erg blij!

Gijs

De Andijker

Parochieberichten
R.K. Kerk Andijk

Adres: Bangert 6
Pastor A. Dekker
tel. 06-28449410.
Mail: pastorandredekker@ziggo.nl

zoon van Laura en Jeroen
geboren op 31 oktober
Klaas en Gré Godvliet
Jan en Coby Gorter

Advertenties en familieberichten:
tot maandag 12.00 uur: info@andijker.nl.

Rouwberichten:
tot dinsdag 8.30 uur: info@andijker.nl

Kopij en fotomateriaal:
tot maandag 12.00 uur: info@andijker.nl

Dijkweg 412, tel. 591408
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
site regio: rkregiowh.nl
Zondag 15 november 10.00
uur: Diaconaal weekend.
Woord-Communieviering door
pastor A. Dekker.
Met muzikale ondersteuning van
goed met je gaven om”.
De collecte is voor onze kerk.
Dank daarvoor.
Dinsdag 17 november 10.00

De Laatste Eer

Bij overlijden: Tel. 0228-59 22 54
24 uur per dag bereikbaar.

• Voor leden en niet leden, ongeacht geloofsovertuiging
• Persoonlijke inbreng
• Eigen uitvaartcentrum
• Integer en vertrouwd
• Twee (sleutel) huiskamers, de Rubato en de Largo
Voor informatie: H. Frek, tel. 0228-59 39 37
www.uitvaartverenigingandijk.nl

Ingezonden/Column

Meningen

Je zou meer het achterste van je tong moeten laten zien,
daagt iemand mij uit. Heeft de kerk geen mening?
Hoezo?, vraag ik.
De Amerikaanse verkiezingen, zegt hij. Trump en zo.
En corona. Is de kerk nu voor of tegen mondkapjes?
Ik bespeur om mij heen toenemende polarisatie.
We zijn het niet eens over wie en wat we kunnen vertrouwen.
Fake news, roept de een.
Waarheid, zegt de ander.
Wetenschappelijke kennis wordt in twijfel getrokken.
Heeft Jaap van Dissel gelijk of Maurice de Hond?
Er heerst achterdocht.
Het helpt niemand als ik daar mijn zegje over ga doen op de preekstoel of in de Andijker.
We dreigen te vergeten dat mensen veel meer zijn dan hun meningen. Er is meer dan politiek. Meer dan corona.
In de kerk zoeken we verbinding. Goede banden bevorderen is
mijn taak. Verbinding met elkaar en de verbinding met onze
Schepper en Vader. Het geloof in God bindt ons samen; het relativeert en overstijgt al het andere. Zo komt er begrip en harmonie.
Aanvaard elkaar. Wees een beetje
lief voor elkaar. Zie de mens achter de mening.
Over één ding zal ik nooit zwijgen: Als je God beter wil leren
kennen, dan moet je bij Jezus zijn.
Al het andere is voor mij niet
meer dan een mening.
Ds.Koos Staat

Kerkdiensten, zondag 15 november
Gereformeerde Kerk
10.00 uur ds. P.A. Verbaan te Ermelo
De dienst is ook te volgen via
www.gereformeerdekerkandijk.nl

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof
De Kapel, Middenweg 48
10.00 uur Ton Heijboer uit Hoorn
		
Organist:
Andrew Orme
Iedere woensdag is De Kapel open van 10.00 - 12.00 uur
voor muziek, bezinning en stilte.
Baptistengemeente		
baptistenenkhuizen.nl
R.K. Kerk			
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Wo-Com. pastor A. Dekker, Gemengd koor

het Gemengd koor. Thema: “Ga

Welkom in de viering.

Uitvaartvereniging
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secr: Baukje Kuin-Hogendorp

Kleingouw 195, tel. 592046

AANLEVEREN KOPIJ

info@andijker.nl

uur: Ontmoetingsochtend in de
dagkerk. Welkom.
*Zondag staat er weer een kraam
van de Wereldwinkel in het voorportaal.
De moeite waard om te gaan
kijken en wellicht iets te kopen!
*Vanaf zondag 15 november
t/m 26 dec. (einde Adventsactie)
vragen wij u iets mee te willen
nemen voor de Voedselbank.
Hiermee proberen we mensen,
die het nodig hebben, een steuntje in de rug te geven. In het voorportaal zal een krat staan voor
inzameling van de producten.

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
telefoon:
0228-593605
e-mail:
info@andijker.nl
website:
www.andijker.nl
redactie:
Jolien Harders
Olga de Boer
Ank van der Thiel
lay-out:
Karin Venekamp
foto’s:
Peter Ligthart,
Koos Dol, Douwe
Greydanus,
Olga de Boer,
Maud de Boer
Niets uit deze uitgave of voorgaande uitgaven van
“De Andijker” mag op enigerlei wijze worden gekopieerd, gepubliceerd of op andere wijze openbaar
worden gemaakt zonder uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaand verkregen toestemming van de
uitgever. De uitgeverij, cq. de redactie kan nimmer
verantwoordelijk gehouden worden voor ‘Ingezonden stukken’ of stukken die ter publicatie worden
aangeboden. De redactie behoudt te allen tijde het
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van redenen. Daarnaast behoudt de uitgeverij te
allen tijde het recht voor artikelen op een andere
datum te plaatsen. Met betrekking tot advertenties, los of contractueel, zijn de levering- en advertentievoorwaarden van De Nederlandse/De
Andijker van toepassing. Deze zijn gedeponeerd
bij de Kamer van Koophandel te Hoorn.

© 2020 - De Nederlandse

OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur
Daar buiten op afspraak

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Nog niet bekend
Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Reserveren verplicht op: reservering.deweg@gmail.com
10.00 uur Arno van Engelenburg
www.deweg.eu

Bibliotheken tijdelijk dicht,
maar de bestelbieb blijft open

De Westfriese Bibliotheken moeten helaas hun deuren weer tijdelijk sluiten van 5 t/m 18 november. Maar je kunt gebruik blijven
maken van een groot aantal
diensten: haal boeken in huis met
de BestelBieb, regel je bibliotheekzaken online met Mijn
Menu en houd onze online activiteiten in de gaten via de website
of onze Facebookpagina.

BestelBieb
Geef je wensen door en wij brengen een tas met vijf boeken aan
huis. Als we de gewenste titel niet
in huis hebben, verrassen we je
met een alternatief. Ben je nog
niet lid? Ook dat kun je online
regelen zodat je er snel gebruik
van kan maken.
Mijn Menu: verlengen en
andere bibliotheekzaken
Met Mijn Menu kun je makkelijk
online je bibliotheekzaken regelen. Heb je nog boeken thuis die
tijdens onze sluiting ingeleverd
moeten worden? Kijk het na in
Mijn Menu en verleng de uitleentermijn.
Materialen terugbrengen
Tijdens onze sluiting kun je geleende materialen alleen terug
brengen via de inleverbussen bij
de bibliotheken in De Goorn, Enkhuizen en Hoogkarspel. Je mag ze
ook wat langer thuis houden, tot
we weer open zijn. De boeteregeling is bevroren tijdens de sluiting

Activiteiten
De activiteiten (lezingen, inloopuren, ontmoetingsbijeenkomsten,
taalhulp, etc.) kunnen tijdens de
sluiting niet doorgaan in de bibliotheek. We zullen een aantal activiteiten online aanbieden. Kijk op
de webagenda voor meer informatie. Deelnemers die zich al
aangemeld hadden, ontvangen
hierover bericht. Voorbeelden van
online activiteiten zijn Ontmoet
Schrijvers Online (live interviews
met bekende schrijvers zoals Judith Koelemeijer) en Duik in je
familiegeschiedenis met Nederland Leest. Zie westfriesebibliotheken.nl/nlleest.
Informatievoorziening
Tijdens onze tijdelijke sluiting
vind je actuele informatie op
onze website. Bij veel grote wijzigingen sturen we een extra
nieuwsbrief. Ontvang je onze
nieuwsbrief nog niet? Meld je aan
via de website. In coronatijd gaan
de ontwikkelingen vaak te snel
om mee te delen via drukwerk.
Op onze website vind je altijd de
meest actuele informatie.
Heb je vragen?
Onze klantenservice blijft bereikbaar tijdens onze tijdelijke sluiting: e-mail klantenservice@
westfriesebibliotheken of bel
0228 74 39 43.
Voor meer informatie, zie: www.
westfriesebibliotheken.nl.

Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,
en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl
Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

Bloemen bestellen?
Bloem & Plant bellen!
Wij bezorgen in de hele regio en
via Flora.nl in heel Nederland.
0228 313 562
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Wat is mantelzorg?
Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit
diens directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp
aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners zijn meegenomen. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’.
Het zijn van mantelzorger is vaak niet een functie
waarvoor een bewuste keuze wordt gemaakt.
Het zijn onze naasten, die het niet meer dan logisch vinden, dat zij
die zorgtaak op hen nemen. Zo sprak een mevrouw de volgende
woorden: “Ik ben nu al jaren zijn mantelzorger en zal zo lang mogelijk voor hem blijven zorgen. Ook al is hij niet meer dezelfde persoon als vroeger en ga ik al zo vaak over mijn grens. Telkens zeg ik,
tot dat moment houd ik het nog wel vol. Soms ga ik er bijna aan
onderdoor, dan neem ik mij weer een nieuw tijdsdoel voor. Maar
mijn energie raakt op, ik kan dit niet meer alleen, waar moet ons
leven samen heen?”
GROTE BOS TULPEN VOOR 10 MANTELZORGERS
Kent u iemand die zich als mantelzorger erg inzet voor een ander,
bel ons of stuur een bericht met de naam en adres van diegene. Dan
bezorgt ons kantoor in de maand december een hele grote bos
tulpen.
GRATIS INLOOP: WWW.MANTELVOORS.NL
GRATIS TESTAMENTCHECKDAGEN
13 + 14 NOVEMBER
ANDIJK 0228-592224
EN BENNINGBROEK
0229-591264,
reserveer nu uw afspraak.

Kerk in Actie zoekt collectanten

Voor het eerst in de geschiedenis
organiseert Kerk in Actie een
landelijke huis-aan-huiscollecte.
De collecte wordt gehouden in de
week van 29 november - 5 december. Doel van de collecte is
hulp aan vluchtelingenkinderen
in Griekenland. Kerk in Actie
zoekt nog collectanten. Doet u
mee?

lingenkinderen? Meld u dan aan
als collectant bij de plaatselijke
collectecoördinator: Carel van
Poppel, 0228 – 597514, carel.vanpoppel@hotmail.com. U kunt
zich ook opgeven bij het landelijk
collecteteam van Kerk in Actie:
030 - 880 1510, collecte@kerkinactie.nl of via kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte.

In Griekse vluchtelingenkampen
verblijven duizenden kinderen.
Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het
Midden-Oosten en Afrika, op
zoek naar een veilige plek. Kerk
in Actie helpt met voedsel, kleding en onderwijs en probeert
deze kinderen op een betere plek
te krijgen.

Kerk in Actie is het diaconale programma van de Protestantse Kerk
in Nederland. De organisatie zet
zich wereldwijd in tegen armoede
en onrecht. De projecten van
Kerk in Actie richten zich op
mensen slachtoffer zijn van rampen en conflicten, mensen die
niet in vrijheid kunnen geloven en
mensen die leven in armoede.
Een belangrijk deel van het werk
van Kerk in Actie richt zich op
kinderen die in de knel zitten
door oorlog, armoede of uitbuiting. Kijk ook op kerkactie.nl.

Door het organiseren van een
landelijke huis-aan-huiscollecte
hoopt Kerk in Actie dat meer
mensen betrokken raken bij haar
werk. Kerk in Actie heeft inmiddels voor ruim 600 plaatsen in
Nederland collectecoördinatoren
en collectanten geworven, maar
is nog op zoek naar collectanten.
Wilt u zich inzetten voor vluchte-
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Een middag proefdraaien
op Clusius Grootebroek

DAG VAN DE MANTELZORG – 10 NOVEMBER
Tijdens De Dag van de Mantelzorger laten we zien dat Nederland
Mantelzorgers waardeert. Ruim 20 jaar geleden nam MantelzorgNL
het initiatief voor deze dag, die is uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerende activiteit. Vorig jaar gaf ons kantoor in het Sint Niek, verschillende lezingen over het levenstestament. Hierin kan worden
geregeld dat er een volmacht wordt gegeven voor bijvoorbeeld de
bankzaken, belastingzaken, verzekeringen, eventuele medische zaken,
enzovoorts. De volmachtgever moet nog wel wilsbekwaam zijn op
het moment van het maken van het levenstestament. Dus op tijd
regelen is van belang.

info@andijker.nl

Judith Berkhout
Laten we wat meer naar
elkaar omzien. Nou prima
hoor, maar als je eindelijk
de stap hebt genomen dat
je hulp wilt en dan? Het
zou zo mooi kunnen zijn;
via een arrangement kun
je bij een zorgaanbieder
terecht. De hoofdaannemer werkt samen met de
onderaannemer en samen
bepalen ze de prijs en het
arrangement waar je in valt.
De gemeente wil beperkt
omgaan met de financiën,
dus dan kom je niet in een
hoog arrangement terecht.
Dus je mag een aantal ochtenden ergens naar toe. Het
is alleen wel zo dat hier
weken en maanden overheen gaat voordat je mag
gaan werken. Dus thuis zitten en geen structuur hebben. Ook moeten de doelen
natuurlijk wel worden
behaald, dus dit moet ook
zo goed mogelijk op papier
worden gezet dmv een
perspectiefplan. Het moet
alleen vanuit de gemeente
worden opgesteld, dan naar
jou; degene die hulp wil; en
dan naar de zorgaanbieder;
daarna weer terug naar de
gemeente om daarna weer
naar jou toe te sturen. Hoe
bedoel je omslachtig. Het
kost veel tijd, energie en
vervolgens geduld om af
te wachten tot alles wordt
goedgekeurd. Dan mag je
hopen dat de medewerkers
en de zorgaanbieders het
eens worden met elkaar en
daarna ook de hoofdaannemer en de onderaannemer. Dus als je je afvraagt
of ik nog tijd over heb om
andere zaken te doen? Tja,
ik doe m’n best en probeer
te zorgen dat alles blijft
lopen. Maar gezellig met
mensen werken op de werkvloer? Dat zou wel leuk zijn
inderdaad. Binnen de raad
wordt geëvalueerd hoe de
processen verlopen. Ik ben
niet positief gestemd. Het
is belangrijk, mensen helpen en zorg bieden. Maar
het wordt bijna onmogelijk
gemaakt. Laten we meer in
de praktijk gaan werken ipv
op kantoor en met papieren
bezig te zijn. Uiteindelijk
komt dat de kwaliteit ten
goede en niet wat er op
papier staat.

Hoe kun je beter kennismaken
met een middelbare school, dan
door er een paar lessen te volgen?
Daarom organiseert Clusius College Grootebroek in november
een aantal doe-middagen voor
geïnteresseerde leerlingen uit
groep 7 en 8. De leerling kiest van
tevoren welke twee vakken hij/zij
wil volgen tijdens de doe-middag. Leerlingen die interesse hebben kunnen zich (door hun ouders laten) opgeven via de website van de school. Voor ouders organiseert de school op 25 november een online informatieavond. Het Clusius College
Grootebroek is een middelbare
school voor alle vmbo-leerwegen
en verzorgt een goede en leuke

Vrijblijvende
taxatie van
schade

Leerlingen uit het basisonderwijs kunnen in november
kennismaken met Clusius
Grootebroek Foto aangeleverd
basis voor elke vervolgopleiding.
Dankzij de kleinschaligheid biedt
de school een veilige en vertrouwde leeromgeving en kan er
snel worden ingespeeld op de
(leer)behoefte van elke individuele leerling. Aanmelden:
www.clusius.nl/grootebroek

Vakkundig
schadeherstel

Afhandeling
met de
verzekering
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Handelsweg 7
1619 BJ Andijk
Tel: 06 21 83 22 62
info@ronkarremanautoschade.nl
www.ronkarremanautoschade.nl

MS collecteweek gaat van start!

Van 16 t/m 21 november 2020
vindt de jaarlijkse collecteweek
plaats van het Nationaal MS
Fonds. Nog meer dan voorheen
zet het fonds dit jaar in op manieren van collecteren die online kunnen. Uiteraard heeft dit
alles te maken met het coronavirus. Toch hopen we natuurlijk dat de huis aan huis-collecte ook gelopen kan worden.
Hierbij geldt dat er aan de
richtlijnen van het RIVM moet
worden voldaan. Helpt u ons
mee in de strijd tegen multiple
sclerose (MS)?

website: www.nationaalmsfonds.
nl.

Anders dan anders
Door het coronavirus ziet de MS
collecte ziet er dit jaar anders uit.
Collecteren mag van de overheid,
maar het is niet vanzelfsprekend
dat onze collectanten allemaal
langs de deur gaan. Daarom biedt
het Nationaal MS Fonds andere
manieren van collecteren aan
haar collectanten. Collectanten
kunnen een donatieflyer met een
QR-code door brievenbussen in
hun omgeving doen. Ook is het
mogelijk om online te collecteren
met een digitale collectebus en
met mobiel collecteren. Ook bieden wij online challenges aan op
Instagram en Facebook! Meer
informatie hierover staat op onze

www.nationaalmsfonds .nl
Rekeningnummer: NL 23 RABO
0336 2728 30

MS staat niet stil, dus wij ook niet
De opbrengst van de collecte is
enorm belangrijk voor het Nationaal MS Fonds. Met de opbrengst
van de collecte wordt onder andere onderzoek naar betere behandelingen en een betere kwaliteit van leven voor mensen met
MS gefinancierd. Dit onderzoek
mag niet stil komen te liggen, MS
staat immers ook niet stil. Helpt
u mee? Steun ons met een donatie!

MS IS DE MEEST INVALIDERENDE
ZIEKTE ONDER JONGE MENSEN

COLLECTEWEEK 16 T/M 21 NOVEMBER

GEEF VOOR MS
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Nu ook orthoptie in onze winkel

Op 26 november a.s. beginnen
wij een unieke samenwerking
met Orthoptie Purmerend.
Werkzaam bij Orthoptie Purmerend zijn Yvonne en Elianne
Zij werken uitsluitend op afspraak en zullen in principe
een keer per maand op donderdag aanwezig zijn. Gezien de
langere wachttijden in het ziekenhuis, bieden wij u deze service aan.

worden. Het is daarom verstandig om een zonnebril of petje
mee te nemen. Aan het eind van
het onderzoek wordt de uitkomst
besproken en indien nodig gestart met de behandeling.
De vervolgafspraken zijn vaak
korter en de behandeling is afhankelijk van de gestelde diagnose.
De facturatie loopt via Orthoptie
Purmerend (via Infomedics) en
kan vaak via de zorgverzekering
weer vergoed worden.

Wat is orthoptie?
Een orthoptist houdt zich bezig
met problemen op het gebied van
de oogstand, oogbewegingen en
de samenwerking tussen beide
ogen. Ook de visuele ontwikkeling bij kleine kinderen vormt een
aandachtsgebied van de orthoptist.

Wij zien deze samenwerking met
zeer veel vertrouwen tegemoet.
Chris Vriesman, opticën – contactlensspecialist – optometrie
		
Monique Sijmons, opticiën

Een orthoptist onderzoekt en behandelt klachten of problemen
bij kinderen én volwassenen op
het gebied van:
• scheelzien (strabismus)
• lui oog (amblyopie)
• dubbelzien (diplopie)
• oogbewegingsstoornissen
• brilsterkte zoals: verziendheid,
bijziendheid en cilindrische
refractie- afwijkingen bij
kinderen
• specifieke hoofdpijnklachten
• leesklachten (dyslexie)
• convergentie insufficiëntie

Vanaf 26 november begint Schouten Optiek een samenwerking met
Orthoptie Purmerend. Archieffoto: KD/De Andijker
Het eerste onderzoek duurt ongeveer 1 ½ uur.
We starten met een kennismakingsgesprek, waarin we de
klachten bespreken, dit noemen
we de anamnese. Hierna wordt
gekeken naar de samenwerking
van de ogen, de oogstand en de
oogbewegingen.
Vervolgens
wordt de gezichtsscherpte bepaald.

Een veel voorkomende volgende
stap is dat de ogen worden gedruppeld. De druppels moeten
30 tot 40 minuten inwerken.
Door de druppels worden de pupillen wijd, waardoor we de
sterkte van de ogen kunnen bepalen en de binnenkant kunnen beoordelen. Een bijeffect van de
druppels is dat het zicht wazig
wordt en de ogen lichtgevoelig

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

PLV

Michel Haak
Sterappel 28
1619 KA Andijk

07 okt

BOKBIERMIDDAG

10 nov

()'(7!94/2/3)%

Zondag

band “Fruitmachine”
J. Panteloko

Terug in de tijd met muziek van “ROB
DE DRAAIER”, die alleen vinyl draait!

Aanvang 15.00 uur

Zondag

afscheid van

& Louis
20 aug

Aanvang 20.00 uur
.HUPLV

Maandag

Andijker rockband “Fruitmachine”
& local hero D.J. Panteloko

Aanvang .0 uur

(AC DC tribute band)

07 okt
Aanvang 15.00 uur

Receptie afscheid van
kan
in Sarto
08 sepDat
10
Leny
& Louis
natuurlijk!
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Startvermogen op maat!
Accu’s voor verschillende
toepassingen zoals:
Auto • Truck • Motorﬁets • Tractor • Camper
Jetski • Grasmaaier • Aggregaat • Etc.

Met in het voorprogramma NBR
Zondag
ouderwetse rock zoals het hoort!

ZBUFSdag

Van 19.00 tot 21.00 uur

M 06 53 92 18 85
E michel@indehaak.nl

Zondag

nov

Aanvang 20.00 uur

BOKBIERMIDDAG
Terug in de tijd met muziek van “ROB
DE DRAAIER”, die alleen vinyl draait!

()'(7!94/2/3)%
(AC DC tribute band)
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

Mooie zalen, gezellige sfeer,
bel voor meer informatie
voor uw feest of partij
naar 0228 59 16 13,
de adres voor almail:
uw feesten
en partijen
info@sarto-andijk.nl
of
Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor al uw feesten en partijen
j, personeelsof
bedrijfsfeest,
vergadering,
kijk
op
www.sarto-andijk.nl,
Heeft u een locatie nodig voor uw partij, personeels- of bedrijfsfeest, vergadering,
jubileum
of Bangert
bruiloft? Wijeen
maken
van elke gelegenheid
een succes. Bel of
envereniging,
van elke
gelegenheid
Bel
4,succes.
1619
GJ of
Andijk

bsite!

onze nieuwe we

Dorpshuis & Café
Dorpshuis
& Café

mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!

en kijkje op onze website. See you in Sarto!

l

Volg ons ook
op facebook!

www.sarto-andijk.nl

info@sarto-andijk.nl

info@sarto-andijk.nl

Bangert 4

Bangert 4

1619 GJ Andijk

1619 GJ Andijk

0228-59 16 13

0228-59 16 13

Hoekweg 21a • 1619 EB Andijk • 0228 - 59 20 75 • www.fjdeboer.com

Ondernemen in Andijk!
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Aanhangwagens

Fysiotherapie

Podologie

OMC-Andijk • Handelsweg 31a
Tel. 06. 1341 6240 • www.omc-andijk.nl

Praktijk Andijk • Landstraat 5, 1619 EX Andijk
0228 - 59 11 22 • www.praktijkandijk.nl

Marian van Zwieten • Keizerskroon 1
Tel. 06 54 28 83 08 • www.podologiemarianvanzwieten.nl

F.J. de Boer • Hoekweg 21a Andijk
Tel. 0228 - 592075 • www.fjdeboer.com

Fysio WFO • Wervershoof 0228 - 58 22 70
Andijk 0228 - 59 27 17 • www.fysio-wfo.nl

Van den Braber • Hoekweg 13, 1619 EA Andijk
Tel. 06 53 74 82 94 • www.vandenbraber.nl

In de Haak • Sterappel 28 Andijk
Tel. 06 - 5392 1885 • michel@indehaak.nl

Autoservice Andijk • Handelsweg 29 Andijk
0228 - 59 22 22 • www.autoserviceandijk.nl

Groenten - Boerenzuivel

Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk
Tel. 0228 - 75 57 43 • www.marijkejaspers.nl

Verbouw-Onderhoud & Bouwadvies

Autobedrijf Köster • Handelsweg 20 Andijk
Tel: 06 41 37 04 68 • info@autobedrijfkoster.nl

De Bosmantel • www.bosmantel.nl
Cornelis Kuinweg 22 • 06 20 41 40 66 • info@bosmantel.nl

Kort Onderhoud • Dr. d' Arnaudstraat 22 Andijk
Tel. 06-2738 0707

Profijtauto • Industrieweg 1 Andijk
info@profijtauto.nl • www.profijtauto.nl

Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk
Tel. 06-189 66539 • www.dekroonhovenier.nl

DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G
Tel. 06. 2182 3000 • www.wieverhuistmij.nl

LNC Huidverbetering • Krokus 22, Andijk
Tel. 06-373 1414 8 • www.lnchuidverbetering.nl

Anton Overweel • www.vishandel-antonoverweel.nl
info@vishandel-antonoverweel.nl • Tel. 06 51 11 08 60

Schouten optiek • De Hoek 1, 1693 AA Wervershoof
0228 581 258 • info@schoutenoptiek.nl

Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein
www.kleinvolendam.nl • info@kleinvolendam.nl

Accu’s

Fysiotherapie

Administratie

Garage

Autobedrijf
Auto's

Therapie op maat

Hovenier

Autoschade

Verhuizen

Huidverbetering

Vishandel

!
W
U
NIE

Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk
Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

CV Monteur

Juwelier / Optiek

Valk Service & Onderhoud • Tel. 0228 - 58 67 66
info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

Dorpshuis

E-bike specialist

André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof
0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

Fietsenwinkel

Dekker Tweewielers • Middenweg 54a, 1619 BN Andijk
0228 - 74 52 22 • www.dekker-tweewielers.nl

Vishandel

Kantoormeubelen
Nieuwe
webshop met alles
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G
Tel. op
06. 2182
3000gebied
• www.deenisdeanderniet.nl
het
van fietsen.
Massagepraktijk
Aantrekkelijke prijzen,
Massage Boven Jan • Dijkweg 138 Andijk
snel
gemakkelijk!
Tel. 06 37 34
02 71 •en
jan1406perton@gmail.com

Sarto • Bangert 4, 1619 GJ Andijk • Tel. 0228 - 59 16 13
info@sarto-andijk.nl • www.sarto-andijk.nl

Fotokopie - drukwerk

Schilder- Glas- en behangwerk

Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk
0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Zonnepanelen

SolEnergy • Industrieweg 5, 1619 BZ Andijk
0228-597272 • www.solenergy.nl

Natuurgeneeskunde

Zonwering

Amrita- Holistisch Centrum • Natalja Mantel
Middenweg 10 Andijk • 06-57245725 • www.amrita.nu

Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk
06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl

W!

U

NIE

Yoga

FIETSWERELD
CADEAUBON
Oefentherapie

Uw bedrijf in deze lijst?
info@andijker.nl

Dijkprint • Industrieweg 1 Andijk
Koopman Oefentherapie • Ged. Laanweg 43, 1619PB Andijk
met alles
op het gebied
0228 - 59 29 34 • www.dijkprint.nl • info@dijkprint.nl Nieuwe webshop
Tel: 0625116916
• koopmanoefentherapie.nl

van fietsen. Aantrekkelijke prijzen,
snel en gemakkelijk!

Een prettige kermis gewenst
namens
het hele team:voor snelle
De 2wielerwacht
André, Carina,
Dirk-Jan en
Martijn. met
en vakkundige
reparaties

t.w.v. €10,bij besteding v.a. € 35,HetKnip
adres
voor
uit en
leveruw
in!
gratis haal- en brengservice.

Geldig t/m 5 december, max. 1 bon per persoon.

fiets, E-bike, verhuur
en reparatie!

20

André van Duin Tweewielers

Tweewielers
André van
Duin Tweewielers
Zeeweg
43, Wervershoof
jaar
Zeeweg 43, Wervershoof
Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

Aanhangers v.a. 350,- ex. Boottrailers v.a. 499 ex.
Plateauwagens v.a. 1499,- ex.
Ook voor Focwa onderhoudsbeurt, packkeuring en verhuur.

DEEN is de ander niet
Wij zijn een RDW en Focwa erkend bedrijf.
Handelsweg 33G
06 13 41 62 40
Tel. 06. 2182 3000
Ook voor uw trekhaak, banden, uitlaten en onderhoudsbeurten.
Advies, levering en installatie vanHandelsweg
zonnepanelen
31a - 1619 BJ Andijk
www.omc-andijk.nl
www.deenisdeanderniet.nl
verhuur v.a. €2,50 per uur.
+31www.wieverhuistmij.nl
info@ solenergy.nl
www.solenergy.nl
(0) 228 59 72 72
Laat nu ook uw reservesleutel maken bij OMC-Andijk

Advies, levering en installatie van zonnepanelen
+31 (0) 228 59 72 72

info@ solenergy.nl

www.solenergy.nl

Advies, levering en installatie van zonnepanelen
+31 (0) 228 59 72 72
info@ solenergy.nl
www.solenergy.nl
Advies,
levering
en installatie
van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72

info@ solenergy.nl

www.solenergy.nl
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Langs de weg...
Wij zoeken mensen.
Mensen zoals Sjaak.
Proefveldmedewerker
Fulltime (38 uur)
Wij zoeken een collega die graag de

handen uit de mouwen steekt en aan de
slag gaat met het aanleggen en onderhouden van onze veredelingsproeven.
Weet jij net als Sjaak van aanpakken?
Neem dan contact met ons op!

Het oude gemeentehuis, met spiegeling in de vijver. Foto aangeleverd

99,v.a.

Ontdek onze
verhalen + vacatures
peopleofpopvriend.com

Vernieling
Actiebrillen v.a. € 99,of multifocaal € 199,Kinderbrillen vaste actie € 99,OPTICIËN
OPTOMETRIE
CONTACTLENSSPECIALIST
Op het plein naast het oude gemeentehuis is één van de bankjes volledig vernield.
Foto’s aangeleverd

De Hoek 1 Wervershoof Tel. 0228-581258 • www.schoutenoptiek.nl
Lady Dawn
Helvetica Neue E

Langs deJuwel
weg...

Samen spelen,
leren & ontdekken
op onze peuterspeelgroep in
basisschool De Piramide
n

Wij hebbe
plekjes
vrij!

Meer info: berendbotje.nl

Een prachtige lichtval over Andijk. Foto: Willem Spaans
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Zonne-eilanden in het IJsselmeer

zonneparken. Hij wil graag een keer naar Andijk
komen om met alle belanghebbenden, zoals de
voorzitters van de dorpsraden, voorzitters van zeilverenigingen en vissers in gesprek te gaan om de
eventuele mogelijkheden te bespreken.

Eilanden bij Andijk. Foto aangeleverd
De provincie NH en de gemeente Medemblik, onder leiding van Groen Links gedeputeerde Edward
Stigter en CDA wethouder Harrie Nederpelt hebben Bureau Waardenburg Ecologie & Landschap
opdracht gegeven om een onderzoek te doen naar
de mogelijkheden van het aanleggen van zonne-eilanden in de Wieringerhoek, het gebied tussen de
afsluitdijk en Enkhuizen.
Het IJsselmeer met z’n weidse vergezichten, de rust,
de natuur en het gebruik door de watersportliefhebber, wordt met deze plannen ernstig verstoord.
Ondanks 4000 handtekeningen tegen dit voornemen -Stigter en Nederpelt hebben hier lak aan- wil
de overheid dit plan doorzetten.
Mislukt
Dit wordt natuurlijk ook geregisseerd door minister
Wiebes, kampioen ‘mislukte duurzaamheidsprojecten’.
Ik zal er een paar opnoemen; warmtenet Rotterdam: mislukt, warmtenet Den Haag: mislukt, AEBcentrale Amsterdam: zowel technisch als financieel
failliet en als klap op de vuurpijl de biomassa centrales die ondanks alle negatieve adviezen nog
steeds subsidie krijgen van deze minister. Al deze
mislukte projecten hebben de burgers miljarden
gekost.

Gemeenschapsgeld
Om een plaatselijk voorbeeld te noemen: de zonneweide (van Chinees fabricaat) van het gemeentehuis in Wognum heeft bijna € 500.000 gemeenschapsgeld gekost en is in twee fases aangelegd.
De eerste fase; 142 panelen, zijn aangesloten op het
elektriciteitsnet van Liander.
De tweede fase; 1242 panelen zijn nog niet aangesloten, simpelweg omdat het net het niet aan kan.
En dan is ook nog het piekvermogen, (het maximale
rendement) teruggebracht.
Er staat ook nog een groot bord bij de zonneweide
met de tekst: “Hier werkt Medemblik groene
stroom op voor het Gemeentehuis.” Er zou eigenlijk
op moeten staan: “Hier wordt gemeenschapsgeld
weggegooid”.
Garantie
Nog iets over de panelen zelf. De meesten komen
uit China. Deze zijn vaak goedkoper en sommige
ook minder van kwaliteit. Garantie krijg je wel maar
het is wel van een Chinees bedrijf….. Als over bijvoorbeeld acht jaar het rendement 30% minder is
dan komen die bedrijven ze echt niet omruilen.
O ja, nog iets: de coalitie; CDA, VVD, Gemeentebelangen en PvdA hebben bij de begrotingsbesprekingen - onder protest van de VVD- de verhoging van
12,5% van de OZB goedgekeurd….. Het college
wilde eigenlijk een verhoging van 25%!

De hele agenda kunt u
vinden op www.andijker.nl

ACTIVITEITEN ONDER VOORBEHOUD.
INFORMEER ZELF OF ACTIVITEITEN DOORGAAN!
• Elke donderdag van 14.00-16.00. Lezing met expositie
Marius van Dokkum, Hornpad 19 Tel. 591425

NOVEMBER

Zondag 15 november
• Koppel biljarten in ‘t Ankertje aanvang 14.00 uur
Woensdag 25 november
• Seniorenbond Andijk, Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur
Zondag 29 november
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur

DECEMBER

Zondag 6 december
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Woensdag 16 december
• Vrouwen van Nu Andijk-West, Kerstdiner
met een muzikale omlijsting, 20.00 uur, Cultura
Zaterdag 26 december
• Koppel biljarten in ‘t Ankertje aanvang 14.00 uur
Dinsdag 29 december
• Oud
Koppel
klaverjassen
‘t Ankertje
papier:
Zaterdagin14
en 28-11,aanvang
12-12. 19.15 uur
LET OP: vanaf 9 november
is de
ophaaldag gewijzigd!
JANUARI
2021
op hvcgroep.nl
voor de juiste ophaaldag!
Zondag 3Kijk
Januari
2021
• Plastic:
Traditionele Maandag
Nieuwjaarsborrrel
met The Blue Devils. Sarto Andijk.
30-11, 28-12.
Aanvang
15.00
uur
Vrij
Entree
Restafval: Maandag 16-11, 14-12.
Gft:
Maandag 23-11, 7-12
Let op: Op adressen waar het plastic nog in zakken wordt
opgehaald zijn de data als volgt: vrijdag 13-11, 11-12.
www.hvcgroep.nl

Vaardigheden

André Meester, Fractievoorzitter BAMM

Het zal met de plannen van de zonne-eilanden mogelijk niet anders zijn. Dit allemaal om minder co2
te realiseren. Dat is natuurlijk een goed streven
maar deze projecten samen hebben ook al heel veel
co2 toegevoegd aan het milieu.
Rechtzaken
Afgelopen week heb ik een gesprek gehad met Peter
de Lange, advocaat van Vos & De Lange Advocaten.
De Lange heeft al diverse rechtszaken gewonnen
van overheden met betrekking tot windmolens en

AGENDA

Pagina 7

P87 op het IJsselmeer. Foto: Douwe Greydanus

Zonne eilanden

Voor de editie van de ‘Kerst’ Andijker,
zijn we op zoek naar een leuk ‘Kerst’ verhaal.
Tip? Mail ons op: info@andijker.nl

Voor de kust van ons dorp werd
de P87 van de KLPD uit Lelystad
gespot. Deze voer met hogesnelheid terwijl twee snelle speedboten P115 en P988 hun vaardigheden toonden door allerlei ma-

noeuvres uit te voerden.
Geoefendheid bevorderd ook de
veiligheid voor de bemanning
van de RIP vooral als ze een snelle boot in een moeilijke situatie
moeten enteren. D. Greydanus

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker
De Andijker publiceert regelmatig
de belevenissen van oud Andijker
Jan Pijker.
Nog meer wijsheid op de bouw.
Als jongetje van veertien jaar kostte het
wel eens wat moeite om op tijd uit bed te
komen en als je werkte op de bouw betekende dat dat je om half zes uit je bed
moest komen, wilde je op tijd bij Jan Krul
zijn. Mijn broer At had het gemakkelijker,
die werkte bij Piet Bakker op de Molenweg
als elektricien en daar begonnen ze om
half acht. Hij vroeg dan ook wel eens grappend wat ik er zo vroeg uit moest en
draaide zich nog maar lekker om. Enfin in
ieder geval leerde ik om niet te laat te komen want om zes uur slingerde Krul de
motor aan en maakte de schuit los van de
wal of zijn knechtje er nu was of niet. Ik
haalde het vrijwel altijd en de enige keer
dat ik te laat was reed ik naar de brug van
de Knokkel, gooide mijn fiets in de heg en
zowaar Krul stopte even om me in de
schuit te laten. Hij vond het geloof ik wel

slim dat ik die oplossing had gekozen.
Krul hield van stevig doorwerken en verprutste niet veel tijd. Hij leerde me ook dat
je voor twaalf uur eigenlijk twee derde van
je dagtaak af moest hebben. Hoe later op
de dag, hoe langzamer je werkte. Hij leerde me ook, dat je om twaalf uur je brood
moest eten en zorgen dat je om kwart over
twaalf klaar was, dan kon je nog drie kwartier slapen op een houten bankje in de
veldersboet. Dus heb ik daar veel geslapen.
Tijdens een weersomstandigheid werkte
hij langzamer en dat was wanneer het benauwd weer was. “Nu doen we een beetje
rustig aan smidje “, zei hij dan.
Ik was later wel benieuwd wat er van die
boet was geworden, maar dat raadsel werd
een paar jaar geleden opgelost. Jenny Korver vertelde me dat haar opa Jan krul was
en dat hij toen hij stopte met zijn bedrijf
de boet had verplaatst naar achter haar
huis. Het heeft nog een hele poos als
speelhuisje dienst gedaan. Kijk aan zo’n
opa had je wat……..
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Recordopbrengst voor Cupcake-dames

50 cupcakes voor hun personeel. Hoewel de
dames natuurlijk dolblij waren met alle bestellingen, was het ook heel veel werk. “Naast
alle buren, opa’s en oma’s, vrienden en overige
bekenden, deden ook heel veel onbekenden
een bestelling. Heel Andijk heeft gesmuld.
“Het heeft al onze verwachtingen overtroffen
en we hebben heel veel complimenten gehad.
En ons doel van 300 euro zelfs ruim verdubbelt!”

V.l.n.r. Véronique, Marina en Imke. Het ‘persoonlijk overhandigen van het reusachtige bedrag
was ‘de kers op de cupcake!’ tekst en foto OdB
U heeft er laatst in de Andijker uitgebreid
over kunnen lezen: Véronique had een plan.
Ze wilde zo veel mogelijk geld ophalen met
het verkopen van zelf gebakken cupcakes.
Véronique sprak de wens uit om 300 euro op
te halen om aan Marina te geven. “Eigenlijk
het liefst 500 euro, maar dat is wel heel veel
geld!” Véronique kreeg al snel de hulp van
haar vriendin Imke.
Het geld dat de cupcake dames samen zouden
ophalen was bedoelt voor Marina. Marina

heeft bindweefsel van zeer slechte kwaliteit
door Eds. Haar hoofd ‘vast laten zetten’ is de
enige oplossing en er is in heel Europa maar
één arts die deze operatie wil uitvoeren. Die
arts zit in Spanje en de zorgverzekeraar vergoed deze operatie niet. In het totaal is een
bedrag van 105.000 euro nodig.
Bedankt voor uw bestelling
Heel veel bedrijven uit Andijk steunen de
cupcake-actie en bestelden 10-20 of zelfs wel

Doel gehaald
De wens om 300 of zelfs 500 euro op te halen
voor de operatie van Marina blijkt inderdaad
ruimschoots gehaald. Begin november zijn
de laatste bestellingen erbij opgeteld. “Afgelopen week kwam Marina persoonlijk naar ons
toe zodat we haar het geld konden geven. We
hadden haar natuurlijk steeds op de hoogte
gehouden van hoe goed het ging met onze
actie en ze was echt heel blij met onze hulp,”
vertelt Imke. Maar het uiteindelijke bedrag
was nog hoger dan ze al hadden laten doorschemeren. Trots vult Véronique aan: “We
hebben haar een waardecheque van 650,00
euro kunnen overhandigen!”
Dankbaar
Iedereen was zo emotioneel, dat er over ieders wangen tranen stroomden! “Tranen van
geluk en blijdschap.” Marina: ”Het is zo bijzonder om te zien dat zulke jonge meiden zo
hard willen werken om hun geld dan aan mij
te geven. Ze tonen zo’n betrokkenheid, je
voelt hun liefde. Alleen dat al, is een enorme
fijne belevenis. Het geld is een geweldige bonus en echt heel erg welkom. Woorden schieten tekort, iedereen die heeft meegeholpen,
heel hartelijk bedankt!”

Pagina 8

Wist u dat...
... een gehandicaptenparkeerplaats 24 uur per dag voor die
doelgroep beschikbaar moet
zijn en die plek niet langer dan
een kwartier mag worden gebruikt voor in- en uitladen?
... dit ook geldt voor de drie
plaatsen op het parkeerterrein
van Sporting Andijk (ook op
tijden dat het complex is gesloten en geen van de 124 parkeerplaatsen in gebruik is)?
... de rechter onverbiddelijk
was en de vrijwilliger van
de club die daar vijf dagen
per week actief is, hierdoor
maar liefst eur 389 achteruit
’boerde’?
... vanaf 1 december de kerstbomen verkoop van Sporting
Andijk bij het winkelcentrum
weer van start gaat?
… de redactie van de Andijker
i.v.m. het 100-jarig bestaan
van de Andijker op zoek is
naar hele oude exemplaren
van de Andijker?

Wil je liever de deur niet uit door corona?
Wij bezorgen alles gratis* bij je thuis.
(*in heel Noord-Holland)

Doe-het-zelf
traprenovatie
pakket
NU:

695,-

P/PAKKET

PVC
Click vloeren

Met geïntegreerde
ondervloer

NU:

21,95

P/M2

Multigarant®
vloerdelen
Eiken rustiek
19cm breed

VANAF

29,50

P/M2

Acacia en
eiken tafels
Tafelbladen
tot 300cm

COMPLEET
VANAF

399,-

10 JAAR GARANTIE

Velux®
dakramen en
raamdecoratie

25%
KORTING
*

INDUSTRIËLE LOOK
TAFELBLADEN
TOT 300 CM

DIVERSE KLEUREN

Geberit
inbouwreservoir

Excl. bedieningspaneel en toilet

NU:

139,- P/ST

Vlizotrap
3 delig opklapbaar
Max. hoogte 285cm
60x120cm= 89,- p/stuk
70x120cm= 99,- p/stuk
VANAF

89,- P/ST

Cembrit
vezelcement
golfplaat
Zwart

NU:

13,95

P/M2

OSB
plaat

Dak- en vloerplaat
Mes en groef
18mm, 59x244cm

NU:

8,99 P/ST

Heb je zin
om te klussen?
Dat kan!

Bestel veilig,
makkelijk en
snel op:

bakkerdehouthandel.nl

Geldig t/m
18 nov. 2020

Langskomen kan
natuurlijk ook!

bakkerdehouthandel.nl
Alle prijzen zijn incl. BTW, druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden. De aanbiedingen gelden niet op lopende orders en offertes. *Vraag altijd naar de voorwaarden.
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