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Kerstavond bij r.k. kerk Maria Middelares van alle Genaden

Vorige week keken we allemaal
vol spanning naar de persconferentie, de vraag wat december
ons gaat brengen houdt een ieder
in zijn greep.
Wij als gezinsvieringwerkgroep
willen niet afwachten wat de
maatregelen voor kerst zijn.
Wij zijn al in actie gekomen om
ervoor te zorgen dat kerstavond
voor iedereen, en met name de
kinderen, sfeervol zal verlopen.
Daarom hebben we een wandeltocht voor u uitgezet om met een
goed saamhorigheidsgevoel de
kerstdagen in te gaan.

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

U kunt uw naam noteren met,
net zoals in vroegere tijden, een
ganzenveer. Loop de route en
misschien komt u keizer Augustus wel persoonlijk tegen. Als u
even wilt opwarmen is er misschien nog een plaatsje vrij in de
herberg of zou die al volgeboekt
zijn? Het is tenslotte kerstavond.

Laat mij Heer, van uw kudde,
ook een schaapje zijn.
Dat is het thema waar wij mee
aan de slag zijn gegaan, in samenwerking met basisschool De Bangert en de Parochieraad. U kunt
op kerstavond met uw gezin een
route lopen die door de kerk, de
school en de wijk zal gaan.
(Mocht u met meerdere personen
gaan lopen, houdt u zich dan wel
aan de anderhalve meter afstand.)
Schaapje voor het raam
We roepen de mensen, die aan de
route wonen, op om kerstavond
van 19.00 tot 20.00 uur een
schaapje voor het raam te zetten.
Het is natuurlijk niet verplicht, u
kunt ook (veilig) een kaarsje voor
het raam zetten. Deze bewoners

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

De gezinsvieringwerkgroep organiseert een wandeltocht op kerstavond. Foto: Hoekstra
hebben ook persoonlijk een oproep gehad in de brievenbus.
De kinderen komen tijdens de
route verschillende kerstfiguren
tegen maar ze kunnen ook de
schaapjes tellen die ze onderweg
tegenkomen.
Starten waar u wilt
We hebben geen start of eind-

punt van de route, dit om te voorkomen dat mensen toch te dicht
bij elkaar komen.
U kunt starten waar u wilt vanaf
19.00 uur en ook eindigen waar u
wilt. De eindtijd is wel 20.00 uur.
We willen de figuranten niet voor
niets buiten laten te wachten. Het
is dus belangrijk om de route binnen het uur te lopen.

De kerk is tijdens de tocht geopend want daar vindt de grote
volkstelling, in het leven geroepen door keizer Augustus, plaats.

Wij hopen dat veel kinderen enthousiast geworden zijn en dat ze
graag met hun ouders deze bijzondere wandeltocht willen lopen. Het zou ontzettend sfeervol
zijn als de kinderen de tocht lopen met een lampionnetje. Ook
voor de thuisblijvers wordt het zo
een evenement om naar uit te
kijken. Als er mensen zijn met
vragen kunnen ze terecht bij de
werkgroep.
kerstviering2020@gmail.com
Tot ziens,
Groeten van Marryelle, Monique, Miranda en Jacquelien.

Moeite met lezen en schrijven? Erover praten helpt!
Contactgroep Laaggeletterdheid in Andijk

Heb je moeite met lezen of schrijven? Of is een
familielid, vriend, of vriendin laaggeletterd en
vind je het lastig om daarmee om te gaan? Erover
praten helpt! Dat kan tijdens de bijeenkomst
Contactgroep Laaggeletterdheid dat op woensdag 2 december in Dorpshuis Andijk plaatsvindt. Tineke Bakker van Vrijwilligerspunt
Westfriesland begeleidt de bijeenkomsten: “We
leren de bezoekers niet lezen en schrijven, maar
bieden een plek om ervaringen te delen en een
luisterend oor te vinden.”
‘Hoe kan ik laaggeletterdheid bespreekbaar maken?’
‘Wat betekent laaggeletterdheid voor mij en mijn

Tineke Bakker en Hans van Dijk.
Foto aangeleverd

directe omgeving?’ en ‘Hoe kan ik iemand die niet
kan lezen en schrijven beter begrijpen?’ Deze vragen worden tijdens de bijeenkomsten besproken.
Tineke: “Wij willen dat mensen die moeite hebben
met lezen en schrijven, een plek hebben om elkaar
te ontmoeten en ervaringen te delen. Juist door erover te praten, gaan er deuren voor je open. Zoals
bij Hans van Dijk. Hij heeft lang verborgen kunnen
houden dat hij niet kon lezen en schrijven. Maar, hij
durft er nu over te praten. Hoe moeilijk ook. Daardoor heeft hij meer begrip van zijn omgeving gekregen en dat helpt hem enorm!”
Bijeenkomst in Andijk
Vrijwilligerspunt Westfriesland organiseert wekelijks een bijeenkomst Contactgroep Laaggeletterdheid op een locatie in Westfriesland. Op woensdag
2 december is er een bijeenkomst van 19.30 – 21.00
uur in Dorpshuis Andijk, Sportlaan 1.
Persoonlijk gesprek
Ga je liever alleen met Tineke in gesprek? Dat kan
natuurlijk ook!
Bel met Tineke op 0229-216499 of mobiel op 06-30
64 95 51 of stuur een mail naar tineke.bakker@vrijwilligerspunt.com Meer informatie of opgeven voor
een van de contactavonden? Neem contact op met
Tineke! Je mag ook zo binnenlopen.

De route van de wandeltocht

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
Nieuws of tips?
info@andijker.nl

Wilt u ook een
Gratis waarde
Indicatie?
Bel ons.

0228-592253
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FAMILIEBERICHTEN
Hartverwarmend zoveel medeleven ik heb gekregen in de vorm
van van kaarten, bloemen en fruit bij mijn plotselinge ziekenhuisopname en thuiskomst. Allemaal hartelijk bedankt hiervoor.
Geke van Dokkum-Visser

Uitvaartvereniging

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

Muurschildering

De Andijker

Parochieberichten
R.K. Kerk Andijk

Adres: Bangert 6
Pastor A. Dekker
tel. 06-28449410.
Mail: pastorandredekker@ziggo.nl
secr: Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412, tel. 591408
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046
site regio: rkregiowh.nl
Zaterdag 28 november 19.00
uur: 1e weekend van de Advent.
Eucharistieviering door pastor J.
van Dril.
Met muzikale ondersteuning van
de Vriendenkring.
De collecte is voor onze kerk.
Dank daarvoor.
Welkom in de viering.
*Overleden: Karin Delaere-van
Schaik.
*Nog steeds kunt u iets meenemen voor de Voedselbank. Dank
daarvoor.
*Veel kracht en moed voor alle
zieken en allen, die dat goed kunnen gebruiken.
*Denk om en aan elkaar!

AANLEVEREN KOPIJ
Advertenties en
familieberichten:

info@andijker.nl
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Kerkdiensten, zondag 29 november
Gereformeerde Kerk
10.00 uur D.C. Hellingman te Urk. Eerste Advent.
Dienst gericht op tieners.
Met medewerking van Sound of Praise
De dienst is ook te volgen via
www.gereformeerdekerkandijk.nl
Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof
De Kapel, Middenweg 48
10.00 uur Voorganger: Gert Scholten
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		
zaterdag 28 november
Bangert 6, Andijk
19.00 uur Euch. pastor J. van Dril, de Vriendenkring.
De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Jack Nugter
Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Reserveren verplicht op: reservering.deweg@gmail.com
10.00 uur Arno van Engelenburg
www.deweg.eu

Vrouwen van Nu Andijk West

tot maandag 12.00 uur:
info@andijker.nl.

Rouwberichten:
De professioneel uitgevoerde muurschildering. Foto Douwe Greydanus
Bij de Haling/Oosterdijk te Enkhuizen heeft een Graffiti maker
een gedenkplaats gecreëerd op
de betonnen wand van de water

inlaat HHNK. Eerlijk gezegd is
het professioneel uitgevoerd met
grote eerbied voor de persoon die
op jonge leeftijd is heengegaan.

Ingezonden/Column

Regenboog

tot dinsdag 8.30 uur:
info@andijker.nl

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

Colofon

Sommige dingen geven ‘kleur’ aan ons leven.

De natuur blinkt uit in kleurenpracht.
Alleen al de tinten groen zijn ontelbaar.
Of kijk naar de regenboog.
Zoals de naam al zegt wordt die pas zichtbaar als het regent.
Dat is een les: er is altijd meer dan de regen die je nat maakt.
In coronatijd is het verstandig om extra op de regenboog te letten.
Ik zal iets vreemd zeggen: De regenboog maakt geluid…
Kennen jullie het verhaal van Noach? De verdronken aarde leek
geen toekomst meer te hebben. Dan toont God aan Noach de regenboog en zegt: ‘Als de regenboog in de wolken verschijnt, denk
Ik aan mijn belofte om er altijd te zijn voor alles wat op aarde leeft.’
Er bestaan mensen die bij het horen van klanken of geluid spontaan kleuren zien.
Als de deurbel klinkt, dan zien ze de kleur blauw.
Of als ze een muziekstuk horen, zien ze de kleur rood.
Synesthesie heet dat verschijnsel.
Zou het andersom ook mogelijk zijn? Dat je bij het zien van kleuren een geluid hoort?
Ik denk dat je de regenboog kunt
zien én horen.
Wie goed naar de regenboog
kijkt, kan de echo horen van
Gods belofte aan Noach: ‘Ik blijf
de aarde en alle levende wezens
trouw.’
De regenboog geeft extra ‘kleur’
aan ons leven.
Ds. Koos Staat

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
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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
recht voor artikelen te redigeren, in te korten of
voor plaatsing te weigeren, zulks zonder opgaaf
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

Cadeautje van de Sint. Foto aangeleverd
Had u de afgelopen tijd even Cultura willen binnen lopen om de
sfeer te proeven bij onze vereniging, dan hadden we samen pech.
We hoopten in september weer
te kunnen beginnen, maar Corona versperde andermaal de weg.
U aanmelden kan altijd. We missen de gezellige avonden. Even
onderling bijpraten. Het bestuur
heeft de koppen bij elkaar gesto-

AGENDA

ken en is de Sint gaan helpen.
Knippen en plakken. Bezorgen
bij onze leden, zodat ze weten dat
ze niet vergeten zijn. Gezien de
leuke reacties, mede op rijm, was
dit een opsteker waar we van
hebben genoten.
Ook willen wij iedereen bedanken die op onze vereniging gestemd heeft bij de Rabo ClubSupport actie.

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

INFORMEER ZELF OF ACTIVITEITEN DOORGAAN!
DECEMBER

Zaterdag 26 december
• Koppel biljarten in ‘t Ankertje aanvang 14.00 uur
Dinsdag 29 december
• Koppel klaverjassen in ‘t Ankertje aanvang 19.15 uur
Oud papier: Zaterdag 28-11, 12-12.
LET OP: vanaf 9 november is de ophaaldag gewijzigd!
Kijk op hvcgroep.nl voor de juiste ophaaldag!
Plastic:
Maandag 30-11, 28-12.
Restafval: Maandag 14-12.
Gft:
Maandag 7-12
Let op: Op adressen waar het plastic nog in zakken wordt
opgehaald zijn de data als volgt: vrijdag 11-12.
www.hvcgroep.nl
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STARTERSVRIJSTELLING VAN 1/1-1/4 2021 MAAKT
HET NIET UIT HOE HOOG DE WAARDE IS VAN DE
WONING.
In de afgelopen weken schreven we over de startersvrijstelling voor
de overdrachtsbelasting. Nog even in het kort de voorwaarden:
• De koper is jonger dan 35 jaar.
• De koper koopt een woning (om er zelf in te gaan wonen).
• De koper verklaart schriftelijk deze vrijstelling niet eerder te
hebben ontvangen.
Laatste nieuws:
Volgend jaar tot 1 april
wordt er niet gekeken
naar de waarde van de
woning. Vanaf 1 april
2021 geldt een woningwaarde-grens van €
400.000. Is de woningwaarde lager dan dit
bedrag, dan betaalt de
starter geen overdrachtsbelasting. Is de woningwaarde hoger dan 4 ton, dan moet 2 %
overdrachtsbelasting worden betaald over de hele woningwaarde.
Op 15 december stemt de 1e Kamer over het wetsvoorstel.
GRATIS INLOOP: WWW.MANTELVOORS.NL

Freedom Flame tulpenbollen
voor een groenere toekomst

Het had een feestelijk moment
moeten zijn; het gezamenlijk
planten van de geboortebomen.
Maar Corona gooide roet in het
eten. In maart dit jaar werd het
planten uitgesteld. Ook dit najaar kan het om dezelfde reden
niet doorgaan. Namens de
(groot-)ouders en ter gelegenheid van de uitgestelde Nationale Boomfeestdag (18-11)
plantte wethouder Andrea van
Langen speciale tulpenbollen
rond elke geboorteboom.
Deze tulpenbol is “Freedom
Flame’ gedoopt ter ere van 75 jaar
Bevrijding. Om de (groot-) ouders erbij te betrekken, ontvingen

De tulpenbollen werden door
wethouder Andrea van Langen
geplant. Foto aangeleverd

ze allemaal een pakketje met het
certificaat van de geboorteboom,
een lekkere attentie en Freedom
Flame tulpenbollen om zelf in
tuin of in een pot te planten. Als
de tulpen in hun tuin bloeien,
dan bloeien ze ook om de boom
in het geboortebos. Wethouder
Van Langen: “Door het planten
van deze speciale bollen leggen
we een link tussen verleden en
toekomst. Destijds hebben velen
zich ingezet voor een toekomst in
vrede. De geboortebomen staan
symbool voor onze inzet voor
groenere toekomst.”
Ring van gevlamde tulpen
In het voorjaar zal onder het toegangsbord en rond elke geboorteboom een ring van prachtige
geel met rode tulpen bloeien. De
geboortebomen uit dit jaar zullen
daardoor de komende jaren herkenbaar blijven.

Geboortebos in aanleg
Op 13 maart 2019 werd de eerste
geboorteboom, een Koningslinde, in het geboortebos van Medemblik geplant. Het bos in aanleg bevindt zich in het Overhoekse bos in Onderdijk-Wervershoof
nabij roeivereniging de ‘Kogge’.
Geboortebomen zijn te bestellen
via www.boomfeestdag.nl/medemblik
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Huis-aan-huiscollecte voor vluchtelingenkinderen Griekenland

EXTRA VRIJSTELLING SCHENKEN 2021
Het schenkvrijstelling gaat volgend jaar eenmalig met € 1.000 omhoog. Dat betekent dat ouders in 2021 aan ieder kind een bedrag
van iets meer dan € 6.600 belastingvrij mogen schenken. Het bedrag
dat je aan een ieder belastingvrij mag schenken, gaat volgend jaar
naar (voorlopige cijfer) € 3.244 euro (bijvoorbeeld aan kleinkinderen, maar mag ook aan ieder ander worden geschonken). Deze verhoging geldt alleen in 2021. In 2022 verdwijnt de extra € 1.000 weer.
SCHENKINGSVRIJSTELLING 2020
Ouder kind: € 5.515. Derden: € 2.208. Tip: vermeld bij mededelingen bij het overboeken van de schenking: Schenking met uitsluitingsclausule. Dan is de schenking alleen voor degene aan wie u het
schenkt. Dat kan voorkomen dat bij een scheiding de schenking gedeeld moet worden met een ex-partner. Voor meer informatie, bel
gerust ons kantoor.

info@andijker.nl

Silva Visser
Dieptepunt
De begroting 2021 is niet
in balans en we zijn erg
teleurgesteld. We hebben
veel te lijden door Corona.
En vooral de leuke culturele
uitjes zijn bijna weg. Deze
begroting geeft hier nog
een behoorlijke nekslag op.
Daarmee hebben we cultuur
letterlijk een toontje lager
laten zingen en gooien we
wat jaren opgebouwd is met
het badwater weg. Cultuur
is heel belangrijk voor onze
maatschappij en de noodklok luidt. We kunnen niet
zonder kunst en cultuur. We
hebben samen met andere
partijen om het naar onze
mening rijk bedeelde topsport te korten en 50.000
euro terug te geven aan de
cultuur. Gehaald Hoera!
De grootste tekorten
worden door het Sociale
Domein veroorzaakt. Wij
kijken daar kritisch naar.
Veel doelen zijn niet gehaald
en daar is ook onvoldoende
op gerapporteerd. Sociaal
Domein wordt vaak betiteld
als een “open cheque”. Dat
wil niet zeggen dat je dan
niet op centen moet letten.
De wethouder heeft dat niet
goed gedaan.
De CU had een amendement gemaakt om de OZB
naar beneden te krijgen,
wij vinden het niet eerlijk
dat de burgers de sluitpost
zijn van deze begroting.
Dat hebben we helaas niet
gehaald.
Wij vinden het belangrijk
dat er goede communicatie
is naar de burgers. Toch
wilde dit college de krantpagina stoppen en alleen
digitaal communiceren. Wij
hebben samen met andere
partijen hier een amendement voor gemaakt om dit
voorstel terug te draaien.
Participatie staat hoog in
het vaandel, niet iedereen
leest alleen maar via tablets.
Ook deze is gehaald!
Dus we hebben wel wat
bereikt maar voor het eerst
in mijn 17-jarige bestaan
als raadslid heb ik tegen
een begroting gestemd. Een
dieptepunt. Maar als uw
en jullie vertegenwoordiger
kan ik deze begroting niet
rechtvaardigen!!
Silva Visser
ChristenUnie

Het is bijna zover. Van 29 november tot 5 december collecteren
we - volledig coronaproof! - voor
vluchtelingenkinderen in Griekenland. Hun situatie is, na de
brand in Moria, urgenter dan
ooit. Meer dan 50.000 kinderen
verblijven onder erbarmelijke
omstandigheden op diverse
Griekse eilanden. Door de trage
procedures zitten sommigen
daar wel drie jaar.
Iets groots neerzetten
Kerk in Actie, die de huis-aanhuiscollecte organiseert, helpt de
vluchtelingenkinderen in Griekenland met voedsel, kleding en
onderwijs en probeert ze op een
betere plek te krijgen. Op meer
dan zeshonderd plekken gaan
collectanten in de eerste week
van december langs de deuren.
“Ik vind het vreselijk wat die kinderen in Griekenland meemaken.
Ze hebben er niet om gevraagd
en part noch deel aan de situatie”,
vertelt een collectant. “Als ik dan
aan mijn eigen kinderen denk,
kun je toch alleen maar dankbaar
zijn dat ze hier geboren zijn, en
niet daar. Daarom collecteer ik,

Vrijblijvende
taxatie van
schade

en ik hoop dat mensen gul geven.
Als we allemaal iets kleins doen,
kunnen we met elkaar iets groots
neerzetten!”
In de knel
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 die 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 kerkinactie.nl/griekenland.
Geef gul aan de collectant! Namens alle vluchtelingenkinderen
in Griekenland: dank voor uw
betrokkenheid.

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

Trouwen in Corona tijd

In deze tijd is het voor sommige bruiden en bruidegommen lastig om
de keuze te maken om te gaan trouwen. Maar wij hebben de stoute
schoenen aangetrokken en zijn afgelopen zomer getrouwd tijdens
de corona en het was een fantastische dag. Gelukkig was afgelopen
zomer de horeca nog open en konden we op gepaste afstand vele activiteiten laten doorgaan. Dus bruiden / bruidegommen niet getreurd
het kan gewoon alleen een groot feest laat even op zich wachten maar
dat mag de pret niet drukken toch. De liefde is het belangrijkste! tekst
en foto Astrid van Dijke-Ottenhoff
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Uw handen en voeten professioneel verzorgd
gaan zoeken naar de perfecte locatie. De praktijk is makkelijk te
bereiken, heeft parkeerruimte
recht voor de deur én is volledig
rolstoeltoegankelijk. Tevens heb
ik hier de ruimte voor de samenwerking met mijn collega Mariska Hoogendijk op de maandagen.”

Natashja (l) en Mariska laten uw handen en voeten weer stralen na een professionele
behandeling. Tekst en foto: OdB
Salon Beautylounge kan -ook tijdens de
corona periode- op een veilige en verantwoorde manier van dienst zijn “Juist wij
zijn gewend om hygiënisch te werken: met
mondmaskers, afzuiging en ventilatie. Extra in deze tijd zijn de ‘spat’schermen.”
Natashja Beerepoot is gespecialiseerd in
hand -en voetzorg. Ook als deze voor patiënten met medische aandoeningen is.
“Voor deze mensen is het belangrijk om
-juist nu- de zorg gewoon door te laten
gaan. De liefde voor mijn vak is groot, toen

we eerder dit jaar 7 weken dicht moesten,
was dit een echt een kwelling.”
Mooie locatie
Waar Natashja jarenlang haar praktijk ‘in
een schuurtje achter het huis’ had, heeft zij
nu sinds een jaar een ruime praktijk op een
zeer toegankelijke locatie op de Industrieweg 1e. “Mijn uitbreiding tot Medisch Pedicure zorgde ook voor een uitbreiding
van de klantenkring. Juist nu was het moment mijn dromen waar te maken en te

‘Medische’ voetzorg
“Bij ons is een ieder welkom voor
voetzorg. Eelt, likdoorns of ingroeiende nagels? Voor ieder
probleem is de juiste passende
oplossing bij ons te vinden. Wanneer u hiervoor een medische indicatie heeft zoals bijvoorbeeld
reuma of diabetes, dan wordt
deze zorg zelfs vaak vergoed.
In 2014 is er een nieuw specialisme toegevoegd, OVV (oncologisch voetzorgverlener). Tijdens
en na de behandeling van kanker
komen er veel huid en nagelproblemen voor aan de voeten.
Hierin kan een OVV veilig en
verantwoorde zorg bieden.”
Manicure
Ook uw handen zijn hier ‘in goede handen’. “Met acryl en gellak
voor de versteviging maar ook
voor de natuurlijke nagels kunt u
bij mij terecht. Ter uitbreiding
van het specialisme OVV, is in
2019 ook het diploma OHV (oncologisch handzorg verlener) behaald. Ervaart u tijdens of na de

chemokuur hinder aan uw handen, zoals nagelriemontstekingen of ingroeiende nagels, bel dan gerust voor meer informatie hierover.”
Feestmaand
“Voor iedereen die tijdens de feestmaand een afspraak heeft, staat er een klein geschenkje klaar, dat
is elk jaar een vast prik. Ook kadobonnen en vele
verzorgingsproducten vindt u bij Salon Beautylounge. Op zoek naar een mooi kado? Als u het van
te voren aangeeft, staat het prachtig ingepakt voor u
klaar. Mooie handen en gezonde voeten zijn al een
cadeau op zich, maar met een beetje extra aandacht
maakt u het feestelijk.”
Afspraak maken?
Heeft u een goede (medisch) pedicure nodig, neem
een kijkje op de website www.salonbeautylounge.nl.
Daar vindt u alle informatie over de mogelijkheden
en openingstijden. Via de website kunt u meteen
heel makkelijk een afspraak maken!

De praktijk aan de Industrieweg 1e is makkelijk
te bereiken, rolstoeltoegankelijk en heeft parkeerruimte voor de deur.

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

Oefentherapie

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

Koopman Oefentherapie • Ged. Laanweg 43, 1619PB Andijk
Tel: 0625116916 • koopmanoefentherapie.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

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

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

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

Hovenier

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

Verbouw-Onderhoud & Bouwadvies

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

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

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

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

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

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

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

Accu’s

Fysiotherapie

Administratie

Garage

Autobedrijf

Schilder- Glas- en behangwerk

Groenten - Boerenzuivel

Auto's

Autoschade

Therapie op maat

Huidverbetering

Verhuizen

!
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.
Manicure
en
(medisch)
Aantrekkelijke Pedicure
prijzen,
Salon Beautylounge • Industrieweg 1e • 1619 BZ Andijk
en gemakkelijk!
06 12 50snel
53 52 • www.salonbeautylounge.nl

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

Fotokopie - drukwerk

Podologie

W!

U

NIE

Vishandel

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

Yoga

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

Massagepraktijk

Zonnepanelen

FIETSWERELD
CADEAUBON
Natuurgeneeskunde

Massage Boven Jan • Dijkweg 138 Andijk
Tel. 06 37 34 02 71 • jan1406perton@gmail.com

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

Zonwering

Amrita- Holistisch Centrum • Natalja Mantel
Dijkprint • Industrieweg 1 Andijk
webshop10met
alles
op het gebied
Andijk
• 06-57245725
• www.amrita.nu
0228 - 59 29 34 • www.dijkprint.nl • info@dijkprint.nl NieuweMiddenweg

Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk
06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.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!
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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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Financiële veelzijdigheid bij de kantoren van Vrolijk fd
situatie. Wat wij ook doen, is periodiek
met u bespreken of alles nog klopt. Want
dat waar u nu behoefte aan heeft, kan over
twee jaar wel totaal overbodig zijn.” Arend
vat samen: “Verzekeren: alles kan: wij adviseren en u kiest.”
Onafhankelijk hypotheekadvies
Bij financiële dienstverlening hoort uiteraard ook de hypotheek. “Bij ons vindt u
geen eigen panklaar product. Wij kijken
naar uw situatie, luisteren naar uw wensen

Het team van Vrolijk fd vlnr: Arend Vrolijk, Susan van Diepen, Richard Steltenpool,
Marleen Vrolijk, Angele Ravenek
Voor heel veel Andijkers is RegioBank
een bekend begrip. Maar wist u dat u er
veel meer dan alleen uw bankzaken
kunt regelen? “De letters fd achter de
naam Vrolijk staan voor financiële
dienstverlening. Van verzekeringen en
hypotheken tot aan al uw bankzaken,
voor particulieren zowel jong als
oud(er). Ook voor de zakelijke klant is
de keus voor Vrolijk fd een juiste.”
“Wij combineren financiële kennis met
persoonlijke dienstverlening. Voor elke
klant het juiste advies en op de juiste wijze.
Want waar de één het prettig vindt om alles digitaal af te handelen, geeft de ander er
juist de voorkeur aan om gewoon aan de
balie te kunnen komen,” vertelt Arend
Vrolijk.
Bankzaken veilig en vertrouwd
“Veel jonge Andijkers zien we jaarlijks. Ze
komen dan hun spaarcentjes storten. Als
tieners openen ze vaak – samen met hun
ouders - hun JongWijs rekening waarop
het eerste verdiende geld van een (bij)
baantje wordt gestort. Vanaf 18 jaar veranderen er een heleboel zaken, ook op financieel gebied.” Susan van Diepen vertelt
verder: “Wij vinden het belangrijk dat
kinderen jong wordt geleerd hoe ze met
geld om kunnen gaan. We maken ze graag

Verzekeren tegen alles
Tegenwoordig kunt u zich tegen (bijna)
alle risico’s verzekeren, maar is dat ook
echt nodig? “Wij helpen u met een onafhankelijk advies aan de juiste verzekeringen. Heeft u net een huis gekocht, heeft u
een gezin met jonge kinderen of reist u
veel? Dan heeft u waarschijnlijk andere
wensen dan wanneer u veel thuis bent en
rustig geniet van de eigen tuin. Elke situatie is uniek en wij helpen u graag om de
juiste keuzes te maken, afgestemd op uw

Sobere begroting Medemblik 2021 vastgesteld

Ingrijpende keuzes
Op weg naar een financieel gezonde gemeente moesten er ingrijpende keuzes
worden gemaakt. Zo wordt de OZB verhoogd met 12,5% bovenop de inflatie. Niet
alle grote projecten kunnen doorgaan zoals eerder besloten is. Al eerder werden
deze op de waakvlam gezet. De raad besloot gisteravond tot vernieuwbouw van
het MFA in Abbekerk. Alle in het huidige
dorpshuis aanwezige functies blijven op
deze locatie. Het zwembad in Wervershoof wordt gerenoveerd in plaats van
nieuw gebouwd.
De gemeente stelt een krediet beschikbaar

Bezoek onze kantoren
Het kantoor van Vrolijk fd vindt u aan de
Kleingouw 28 in Andijk (tel. 59 24 20).
Ook in Enkhuizen bent u van harte welkom. Daar vindt u ons aan de Reigerweg
43 (tel. 31 67 86).
Stelt u uw vraag liever digitaal? Stuur uw
bericht dan aan info@vrolijkfd.nl.

Vier jaar op rij de
hoogste waardering!

wegwijs. We adviseren en begeleiden en
hebben onze producten daar ook op afgestemd. Door kleine stapjes te zetten raak je
vertrouwd met je inkomsten, je uitgaven
en je spaardoelen en het juiste evenwicht.”
Modern en persoonlijk
“RegioBank biedt - net als andere banken
- de mogelijkheid om uw bankzaken digitaal te regelen, via app en website. Maar
waar bij veel andere banken dat digitale
deel in plaats van het fysieke kantoor is
gekomen, houden wij daar juist aan vast.
Zowel op Andijk als in Enkhuizen kunt u
gewoon aan de balie uw vraag stellen, uw
geld storten of geld opnemen. Ook als u
een probleem ervaart met het digitale gedeelte van uw geldzaken helpen we u graag
bij het vinden van een oplossing.”

De gemeenteraad van Medemblik heeft de
programmabegroting 2021 vastgesteld. In
de begroting staat wat de gemeente de komende jaren wil gaan doen en waarvoor
geld beschikbaar is. Het samenstellen en
vaststellen van de begroting was een flinke
opgave, omdat er flink bezuinigd moest
worden om een sluitende begroting te krijgen en financieel weer gezond te worden.
Dat betekent ook dat inwoners de gevolgen
van de sobere begroting zullen merken.

en zetten dan de diverse mogelijkheden
voor u naast elkaar. Goed advies in het
belang van de klant.”

voor de aansluitkosten van een blaashal
waarmee het capaciteitstekort voor zaalsporten in Wognum opgelost kan worden.
STEM en Home Start behouden groter
deel subsidie en geld voor cultuur
Ook besloot de raad dat leges – kosten die
inwoners moeten betalen als ze bijvoorbeeld gaan trouwen – voortaan meer kostendekkend moeten zijn en daarmee stijgen. Dat maakt het mogelijk dat de STEM
een groter deel van de subsidie behoudt en
het activiteiten- en kernenbudget wordt
aangevuld. Het project Home Start behoudt een deel van zijn subsidie en wordt
daarmee niet volledig gekort. Dat gaat ten
koste van mantelzorgondersteuning en het
innovatiebudget voor het sociaal domein.
Voor cultuur wordt de komende twee jaar
toch nog geld vrijgemaakt.
Gemeentenieuws:
alleen nog bekendmakingen
De raad besloot ook om niet het hele gemeentenieuws in de Medemblikker te laten vervallen, maar alleen de officiële bekendmakingen te blijven publiceren.

Vrolijk fd
Kleingouw 28
1619 CB Andijk
T (0228) 59 24 20
E info@vrolijkfd.nl
I www.vrolijkfd.nl

Begroting napraat door BAMM

Het gehele artikel is te lezen op onze
website: www.andijker.nl.

Cultuur en Topsport:
Team Medemblik die de financiën voor de
topsportvereningen en - evenementen regelt heeft eind dit jaar – dankzij Coronaeen reserve van €117.000,00 in kas. Voldoende om in 2021 te kunnen organiseren.
De VVD, D66, CU, PW2010, PWF met
steun van de BAMM hadden een amendement ingediend om de bijdrage voor Team
Medemblik voor 2021 niet toe te kennen
maar om het bedrag van € 100.000,- in
tweeën te splitsen en toe te kennen aan
Cultuur, verdeeld over 2021 en 2022. Daar
hadden wij in eerste instantie voldoende
steun voor van de andere partijen.
Vlak voor de raadsvergadering kwam er
echter een mail binnen bij de VVD.
Gemeente Belangen, PvdA en CDA wilden alsnog een tekstwijziging in het amendement; dat topsport toch 40% uitgekeerd
zou krijgen in 2021 en dat er daardoor dus
60% zou overblijven voor Cultuur voor
2021 en 2022... en anders konden we hun
steun voor het amendement wel vergeten.

Over chantage gesproken. Hier blijkt ook
weer dat Cultuur het ondergeschoven kind
blijft bij GB, PvdA en CDA.
André Meester Fractievoorzitter BAMM

Bestel voor het weekend
een lekkere:

BORRELBOX
Rijk gevulde schaal
voldoende voor
3à4 personen
met stokbrood en
kruidenboter

Afhalen of bezorgen
(vrijdag, zaterdag en zondag)

Bestel via: info@sarto-andijk.nl
Of whatsapp naar 06-10350746
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De wereld kleurt Oranje vanaf 25 november 2020

De Soroptimisten uit West
Friesland vragen uw aandacht
voor deze campagne, die van
25 november tot en met 10 december wordt gehouden in
heel West-Friesland. ‘Orange
the World’ is de internationale
campagne van de Verenigde
Naties ‘Stop geweld tegen vrouwen en meisjes’.

“Oranje” staat voor de dageraad:
het aanbreken van een hoopvolle
toekomst zonder geweld tegen
vrouwen en meisjes. Vanuit de hele
wereld klinkt het geluid over de
toename van huiselijk geweld tijdens de Coronacrisis. Des te meer
reden voor de campagne: om het
taboe te doorbreken en de vrouwen die er mee te maken hebben
een hart onder de riem te steken.
Wees geen toeschouwer
Helaas komt huiselijke geweld
ook voor in ons eigen WestFriesland . ‘Veilig thuis’ en de politie laten een groeiend aantal
meldingen zien. Er heerst een
groot taboe op dit onderwerp,
waarbij schaamte zeker een rol
speelt. Intimidatie of geweld
door een partner, een familielid,
een bekende of door wie dan ook
is onacceptabel, altijd. Meld, om
jezelf of anderen te helpen! Bel
0800-2000 en in noodgevallen,
bel altijd 112!
Soroptimisten in
West-Friesland
De Soroptimistenclub is een serviceclub van vakvrouwen, die

‘Je bent een Andijker als…’ over
de actie en maakte een afspraak
om haar huisje persoonlijk op te
komen halen. “Bewustwording
van het probleem van huiselijk
geweld, ook in onze regio, is belangrijk. Samen kunnen we zorgen dat het onderwerp op de
agenda blijft en dat we deel worden van de oplossing.” Wilt u ook
een huisje bestellen? Stuur een
e-mail aan Maja via maja.de.
haan@gmail.com.
Ook meedoen? Graag!
Iedereen kan meehelpen aan bewustwording van dit probleem.
Daarom vragen we u om tijdens

Wethouder Andrea van Langen (l) krijgt uit handen van kunstenaresse Maja de Haan een oranje huisje. Tekst en foto’s: OdB/Andijker
zich inzetten voor de verbetering
van de positie van vrouwen en
meisjes veraf en dichtbij. De club
maakt deel uit van een wereldorganisatie die zitting heeft in de
Verenigde Naties en daar pleitbezorger is voor de positie van
vrouwen en meisjes. Ze richten
zich op: Bewustwording – Belangenbehartiging – Beweging. Samen met Erica van der Meulen is
Maja de Haan voorzitter van
Soroptimistenclub Hoorn e.o.
Fundraisingsactie
Er is een fundraisingsactie opgestart om een personenbus aan te
schaffen. Deze is bedoeld voor
het veilig vervoer van de vrouwen

en kinderen die worden opgevangen in het Oranje Huis, het opvanghuis van de Blijfgroep Alkmaar. Dat is de plek waar ook
vrouwen uit West-Friesland die
slachtoffer van huiselijk geweld
zijn, opgevangen worden. Stort
uw bijdrage op rekeningnr. NL 69
RABO 0325 834423 van Soroptimistclub Hoorn e.o. onder vermelding van ‘Bijdrage bus’.
Schaf een oranje huisje aan
Dit jaar heeft Maja de Haan
oranje huisjes van glas in lood
ontworpen die verkocht worden
voor 25 euro per stuk. “De opbrengst komt ten goede aan de
bus waar mee vrouwen veilig

Elk huisje is uniek en ze zijn nog het hele jaar te bestellen.
naar de Blijfgroep gebracht kunnen worden. Ook zijn er keramiek huisjes in verschillende
maten gemaakt om te laten zien
dat u de actie steunt. Deze kosten
3 en 5 euro, afhankelijk van de
grootte.” Wethouder Andrea van
Langen las op de Facebookpagina

Waarschuwing
Samen spelen,
leren & ontdekken
op onze buitenschoolse opvang
in basisschool De Piramide
Wij hebben
plekjes vrij!

Meer info: berendbotje.nl

Kerstpakkettenbibliotheek

Foto aangeleverd

De Kerstpakkettenbibliotheek! Iedereen
die een kerstpakket heeft, heeft er wel dingen in zitten die hij/zij zelf niet hoeft.
Weggooien is zonde! Je kan deze doneren
aan de kerstpakkettenbieb!
Een vrij toegankelijke kast waar je dingen
kan meenemen, ruilen of gewoon achterlaten voor iemand die helemaal geen
kerstpakket krijgt. Dus als je niks hebt om
achter te laten omdat je simpelweg niet zo
veel hebt? Voel je dan zeker niet bezwaard
iets mee te nemen, dit ligt er juist voor jou.
Vlak na de jaarwisseling gaan de spullen
die overgebleven zijn naar de voedselbank
of kringloop. De bieb staat vanaf zaterdag
21 november op Meander 55 te Andijk en
is dag en nacht toegankelijk. Eric van der
Molen

Pas op voor lekke banden. Foto aangeleverd

Kadijkweg 65a



Lutjebroek

de campagneperiode van 25 november t/m 10 december een
(oranje) kaars voor je raam of
plaats een ledlampje in een oranje glas-in-lood-huisje. Op je
Facebookpagina of andere social
media kun je een foto plaatsen
met #Orangetheworld.

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



0228 - 562 894

Kerstpakketten Show
Bezoek onze Kerstpakketten Show en stel zelf uw kerstpakket samen.

De Kerstpakketten Show is alléén
op afspraak te bezoeken.
Maak een afspraak met Ilse:
ilse@hetkeetje.nl of 0228 - 562 894

HETKEETJE.NL
Fruitkwekerij

Zorgboerderij

Winkel

Terras & Arrangementen

Kerstpakketten

Educatie

2020 - week 48

0228 - 59 36 05

De Andijker

info@andijker.nl
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Genomineerden Vrijwilligersprijs Medemblik 2020

Wist u dat...

- KNRM Station Medemblik
- Home-Start/Humanitas
- Stichting BON-theater
Van alle genomineerden zijn filmpjes gemaakt waarin zij meer vertellen over hun
vrijwilligerswerk en organisatie. De filmpjes zijn te vinden op www.vrijwilligersprijsmedemblik.nl/genomineerden en op
de YouTube-pagina van Vrijwilligerspunt;
@vrijwilligerspuntwf

... er een nieuw
West-Fries woordenboek uit is!
... een kerstkaart naar elkaar dit jaar
heel belangrijk is nu we de kerst klein
vieren?
… berichten van gevonden en verloren
voorwerpen gratis worden geplaatst en
dat u deze berichten door kunt mailen
naar info@andijker.nl?

Bekendmaking winnaars
Vrijwilligersprijs Medemblik
De bekendmaking van de winnaars van de
Vrijwilligersprijs Medemblik zal plaatsvinden op vrijdag 29 januari 2021. Vanaf 15
januari 2021 kan iedereen online stemmen
op zijn favoriete (jonge) vrijwilliger en vrijwilligersorganisatie.

Links, tweede van boven: Andijkse Zwantien Nijdam. Foto aangeleverd
Door de verscherpte coronamaatregelen is
de stemmingsperiode en de bekendmaking van de winnaars van de Vrijwilligersprijs Medemblik uitgesteld naar 29 januari
2021. Maar medewerkers van Vrijwilligerspunt Westfriesland hebben de genomineerden namens de gemeente Medemblik wel alvast in het zonnetje gezet!
Ook dit jaar viel het voor de onafhankelijke jury niet mee om een keuze te maken
uit de aanmeldingen. Maar uiteindelijk
lukte het om per categorie, Jonge Vrijwilliger (tot 23 jaar), Vrijwilliger en Vrijwilligersorganisatie, de drie genomineerden te
kiezen: In de categorie Jonge Vrijwilliger
van het jaar 2020 zijn genomineerd:

- Noralhy Benjamins, voetbaltrainer
en scheidsrechter bij vv MOC
- Rianne Beekes, clubbegeleider sport en
spel bij VrijetijdsbestedingNH,
VrijwilligersNH
- Aileen van Lieshout,
dierenverzorgster bij De Bonte Piet
In de categorie Vrijwilliger van het jaar
2020 zijn genomineerd:
- Zwantien Nijdam, baliemedewerkster
en bezoekster cliënten bij Sorghvliet
- Micheal Laan, voorzitter Sociaal
Cultureel Centrum De Schoof
- Andrea Stiene, secretariaat
Stichting Zeldzame Bloedziekten
In de categorie Vrijwilligersorganisatie van
het jaar 2020 zijn genomineerd:

… i.v.m. het 100-jarig bestaan van
de Andijker (volgend jaar) de redactie
nog op zoek is naar hele oude
Andijker kranten?

BLACK FRI-DAYS
DINSDAG 24 T/M MAANDAG 30 NOVEMBER
•
•
•

Zonnebrillen 50% korting
Op heel veel sieraden korting tot wel 70%
Dobbelen om korting op horloges

Ook in onze webshop!
OPTICIËN • OPTOMETRIE • CONTACTLENS SPECIALIST

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

Juwelier

Ook al last van kerstkriebels?
Gezellig tafelen hoort daar natuurlijk bij, maak
de tafel nu ècht het pronkstuk van je kamer!

GROOT ASSORTIMENT TAFELBLADEN EN POTEN

MEER DEUREN
=
MEER KORTING
VANAF 6 DEUREN

25,-

PER DEUR RETOUR

ACACIA
EN EIKEN
TAFELS
NU:

25%
Geldig t/m
2 dec. 2020

KORTING

DOE-HET-ZELF
TRAPRENOVATIE
PAKKET
NU:

25%
KORTING

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.

Oosterwijzend 1 - 1616 LE Hoogkarspel - info@bakkerdehouthandel.nl - 0228-563968 - Geopend van ma t/m vr 08:00 - 18:00 en zat 08:00 - 17:00 uur

