Woensdag 13 januari • week 02 • voorheen De Andijker Middenstander, sinds 1921

Ik wil óók wel in de Andijker!

Regelmatig horen we de vraag
van mensen, met een leuke hobby of een ander bijzonder nieuwtje: “Hoe kom ik in de Andijker?”
Reden voor ons om het proces
van het maken van onze dorpskrant eens nader toe te lichten.
Want: Wij willen u en uw bijzondere verhaal ook graag in de Andijker!
“We kunnen iets alleen maar
plaatsen als we er weet van hebben,” zo vertelt Karin, die de opmaak van de krant wekelijks voor
haar rekening neemt. “Heeft u
een nieuwtje, dan kunt u ons altijd mailen op info@andijker.nl.
Liefst laat u het ons ruim op tijd
weten, dan kunnen we de ruimte
inplannen.

Bijzondere hobby
Veel Andijkers hebben een hobby. Heeft u een bijzondere hobby
waar u wel eens iets meer over
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Achter de scherm
en werd natuurlijk al wel
een tijdje overlegd en voorbe
reid, maar
de
definitieve ja
kwam toch nog
plotseling en
onverwacht.
Zo
gebeurde het
dat op vrijdag
28
november het
personeel werd
ingelicht, dat
‘Bakker Koning
’
de bakkerswinke
l in Andijk
overnam en reeds
per 1 december zou open
gaan.
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In het voorjaar van 2018 namen
de broers Demian en Quinten
Timmermans en hun vriendje
Goos contact op met de gemeente. Ze wilden graag een
mogelijkheid om dichtbij huis
een potje voetbal te kunnen
spelen met vrienden. Daarover
heeft u toen ook kunnen lezen
in de Andijker.
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we hier te maken met een
topteam!” prijst
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winkelaccountm
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eerste dag wilde
ik graag als op
tijd
aanwezig zijn om
iedereen te ontvangen, zodat
we even konden
kennismaken.
Tot mijn vreugde
werd ik ontvang
en door het vaste
team van 5 dames,
die reeds stonden schoon te
maken, op te
ruimen en mij welkom
heten.”
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e
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n
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Schitterende voetbalplek gerealiseerd op Andijk West!
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muzikaal ondersteunen.
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Taai’. Op www.m
etliefdevandebakker.nl vindt
u alles wat u nodig hebt om een
taaihart, ouderwets met de
plank gemaak
t, te
bestellen en te
versturen. U kunt
het hart ook
nog voorzien
van
een persoonlijke
boodschap.

Later dat voorjaar, in mei 2018,
kwam wethouder Fit naar de jongens toe. Zij gaf aan het een goed
initiatief van de jongens te vinden
en zegde toe de wens te bespreken binnen het college. “Helaas is
die aanvraag een beetje onderop
de stapel geraakt en komen we er
nu pas aan toe,” vertelde de buitendienst van de gemeente in het
voorjaar van 2019.

Iets te vieren
Hoewel een
grootste opening
even niet mogelij
k is in deze tijd,
staat de vitrine
vol taarten en
gebak. “Weer helemaa
l terug in het
assortiment, alles
om een klein of
groter feestje te
vieren! Uiteraa
rd
verkopen we ook
zeer smakelijke
taai, speculaaskoek
en banketstaven, kransen
en letters. Ook
heerlijk zijn de
stollen en straks
de oliebollen,
die wilt u niet
missen. Iets lekkers
maakt van elk
moment een feestje,
toch?”

Goed nieuws nu
Inmiddels is het najaar 2020 en
de redactie kreeg een bericht dat
er op het plein naast gymzaal ‘de
Krimper’ opeens hekken verschenen en iets wat op een doeltje leek. Reden om opnieuw contact op te nemen met de gemeente en te vragen of er inderdaad
goed nieuws te melden is voor de
voetballertjes op Andijk West.

en voor het go

Cupcakes bakk

Peter Neefjes en de mannen van Ruigrok zijn druk bezig met het plaatsen van de laatste hekwerken.
Tekst en foto: OdB
De heer Peter Neefjes van de gemeente Medemblik is Bovenwijkse medewerker Speeltoestellen en wil ons wel vertellen over
de plannen in wording.
Lang geduurd
Hij vertelt: “Het heeft lang geduurd, maar dit soort zaken kosten helaas vaak veel tijd. Dat

komt onder andere omdat er veel
geld mee gemoeid is. Geld kun je
maar één keer uitgeven! Een pannakooi zoals de jonge voetballertjes wensten is inderdaad geweldig, maar kost al snel 90 tot
100.000 euro. Toch is het gelukt
en wordt het geduld beloond. De
hekwerken staan er en er kan
vanaf nu gevoetbald worden.”

Verder laat hij weten dat ook het
voetbalveld aan de Ibislaan in
Andijk geheel voorzien wordt
van nieuw hekwerk en ook dat
wordt begin deze volgende week
afgerond. “Dus ook de jeugd daar
in de wijk kan weer lekker naar
buiten en aan de slag!”
Meer goed nieuws
Het plein bij de Krimper biedt
nog meer mogelijkheden. Zo
worden er gedacht aan het plaatsen van nieuwe basketbalborden
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Sinterklaas, feest op de Idenburg!
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Martinu s de Vrie

06-10-1939

s

19-12-2020
Sinds jaar en dag
bracht Martinu
s de Andijker naar
zorgers. Bij weer
en wind en met
onze vaste beveel plezier deed
van het jaar.
hij dit alle weken
Het transport
van de kranten
kwam wel eens
dan was beloofd
wat later naar
. Martinus onderhi
chauffeur die
eld zelfs het contact Andijk
de Andijker naar
met de
zijn huisadres
hoe laat hij de
bracht. Zo wist
stapels kranten
hij
kon verwachten.
Middenweg, als
Drukte alom op
de trailer met
kranten stopte
de
om daar uit te
laden.
Een telefoontje:
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zich niet
fit genoeg om
de krant van 16
december
uit te rijden. Na
een
een ziekenhuisopna test op Corona volgde
me.
In het ziekenh
uis vertelde hij
nog, dat hij
het extra dikke
Kerstnummer
van de Andijker ging uitrijde
n.
Totdat ons afgelop
en
bereikte, dat Martinu zaterdag het bericht
s was overleden.
Martinus, bedank
t voor je inzet
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interesse, we gaan
je missen.

Uw verhaal binnenkort in de Andijker? Laat het ons weten!

ie
Persconferent
fedaar de perscon
’s Avonds was
die er niet om
rentie: met cijfers
n die daaraan
logen en besluite
. Het was duigekoppeld werden

dan kunt u ok zelf in de pen klimmen en ons een creatieve tekst
toesturen. Doe daar dan een leuke foto bij van hoge kwaliteit. Bij
ruimte zullen we uw artikel plaatsen. Uiteraard met de naam van
de auteur erbij als u dat op prijs
stelt.
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Mooiste foto’s
Bij de Andijker hebben we de mogelijkheid om onze vaste fotografen op pad te sturen om een passende foto bij een artikel te maken. “Maar hebt u fotograferen als
hobby, of heeft u ‘per ongeluk’
een heel mooie foto gemaakt in
Andijk? Stuur hem naar de redactie, met een kort berichtje waarin
u laat weten wanneer de foto gemaakt is en waar, wanneer en
door wie. Wie weet ziet u de foto
dan wel terug in de krant!”
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wilt vertellen? Laat het ons weten
en stuur een kort berichtje naar
info@andijker.nl. Eén van de
journalisten neemt contact met u
op en komt langs voor een interview. “Sommige mensen vinden
het best spannend om met hun
verhaal in de krant te komen,
maar dat is ergens voor nodig,”
vertelt Olga, die regelmatig voor
de Andijker op pad is. “U krijgt
de tekst altijd vooraf ter inzage en

Stemmen voor ‘Vrijwilliger
van het jaar 2020’

als er dan toch iets niet helemaal
juist is opgeschreven passen we
dat gewoon aan. Pas als u akkoord geeft plaatsen we uw artikel. Er kan dus niks mis gaan.”
Bedrijven in de spotlights
Bent u de eigenaar van een bedrijf in Andijk, dan kunt u bij de
Andijker adverteren. Dit kan wekelijks, of een paar keer per jaar.
Net wat uw bedrijf nodig heeft.
Groot of klein, als pdf aangelevert of door ons verzorgd. De

adverteerders uit de vaste rubriek
‘Andijker Onderneemt’ komen
allemaal één keer per jaar met
een redactioneel artikel aan de
beurt, waarbij hun bedrijf in de
spotlights wordt gezet. Deze mogelijkheid is wellicht ook iets
voor uw bedrijf. Vraag ons gerust
naar de mogelijkheden.
Zelf schrijven
Schrijft u zelf ook graag? Bent u
lid van een club, een vereniging
of organisator van een leuk event,

Familieberichten plaatsen
Mooi nieuws over nieuw leven, of
juist afscheid moeten nemen van
een dierbare. Een felicitatie aan
het bruidspaar of een verhuisbericht? Via de Andijker weet u dat
iedereen meteen op de hoogte is.
Verloren/gevonden
Heeft u een bril verloren of sleutels gevonden? Dan mag u deze
langsbrengen op ons kantoor aan
de Industrieweg 1. We plaatsen
deze meldingen altijd meteen op
onze facebookpagina en in de
eerst volgende krant. Dit is kosteloos. Zijn we niet op kantoor
aanwezig, mag u het ook voorzien van de juiste gegevens in de
brievenbus doen. Of mail een
foto en bijbehorende tekst.
Nieuws vind je samen
We hopen dat alle bedrijven uit
Andijk en inwoners van Andijk
ons ook in 2021 weer weten te
vinden met leuke nieuwtjes en
feiten. Wie is er 60 jaar getrouwd?
Wie verwacht er een drieling?
Welk bedrijf is nieuw en welk
bedrijf viert het 100-jarig bestaan. Is de trainer jarig of de club
kampioen?
Zorg dat je ons op de hoogte
stelt, want alleen als we iets weten kunnen we er iets over plaatsen.

de sleutel tot bezit

Verkoop | Aankoop | Advies | Taxatie
Kwantes Makelaardij, Middenweg 9 te 1619 BL Andijk
www.kwantesmakelaardij.nl | 0228-59 22 44

Nieuws/tips?
Kanshebber Zwantien Nijdam uit Andijk. Foto aangeleverd
Vanaf 15 januari kunt u stemmen
op een van de genomineerden
voor “Vrijwilliger van het jaar
2020” van de gemeente Medemblik.

De genomineerden worden voorgesteld via: www.vrijwilligersprijsmedemblik.nl/genomineerden, daar kan ook gestemd worden.

Mail ons op:

info@andijker.nl

Bezoek aan kantoor
Aan de Industrieweg zit de Nederlandse. Dat is de uitgeverij
van Peter en Tina Ligthart. Zij
geven naast de wekelijkse Andijker ook de maandelijkse edities
van de Streker uit. Momenteel is
het kantoor van de Andijker alleen geopend op afspraak, om zo
de regels van de coronamaatregelen aan te kunnen houden. Ook
vindt u bij ons in het pand Dijkprint van Jakob den Hond, voor
al uw grafische vormgeving, afdrukken enzovoorts. Verder delen we het pand met Profijtauto:
de schitterende auto’s aan de
voorzijde van het pand zijn dus
helaas geen eigendom van de redactieleden, maar te koop!
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FAMILIEBERICHTEN
In liefde laten wij los,
onze lieve zorgzame moeder, oma en oma Bouk

Bouk Nierop – Betzema
23 september 1938

Andijk

8 januari 2021

John en Simone
Jolanda en Jan Gerard
		
Brian en Denise
		
Danny en Zita
		Kelly
Anja en Koos
		
Rick en Carola, Tess, Mike, Tijs
		
José en Dias, Daio
Peter en Anita
		
Ilse en Pieter, Marit, Jarno
		
José en Bennie, Kevin, Vera
		
Erwin en Pauline
		Anjo
Marco
		
Nessa
		Tosca
		Reva
Correspondentieadres:
Klamptweid 98
1619 DL Andijk
De uitvaart heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden op
woensdag 13 januari.
Wij zouden het fijn vinden, als u in plaats van condoleren,
een herinnering of uw medeleven wilt opschrijven en
toesturen naar bovenstaand correspondentieadres.

Psalm 23

Dankbaar voor al het goede wat hij voor ons en anderen heeft
betekend, is omringd door allen die hem lief waren, vredig
heengegaan onze lieve, zorgzame vader en trotse opa

Jan Cornelis Sluijs
echtgenoot van Wilna Sluijs-Scholtens † 2009
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
Januari is de maand van actie
Kerkbalans. Ook dit jaar weer.
Al hebben we wel aan uitstel
gedacht, toch hopen we met
alle maatregelen het in deze tijd
goed te kunnen uitvoeren. Er zijn
nu wel geen vieringen, maar de
kosten gaan wel door, terwijl er
minder inkomsten zijn. Mogelijk
toch dit jaar wat extra’s voor deze
actie? Het is een heel belangrijke
bron van inkomsten voor onze
eigen parochie (zie ook info in
Kontakt). Doet u allemaal mee?
Samen dragen we onze parochie,
met veel dank aan alle vrijwilligers! We hopen, dat we binnen afzienbare tijd elkaar weer
gewoon in kerk kunnen ontmoeten! Alle goeds en gezondheid!
Parochieraad Andijk.
*Overleden: Tiny de Vries-Tiet. De
nabestaanden veel sterkte toegewenst.

AANLEVEREN KOPIJ
Advertenties en
familieberichten:

De Heer is mijn herder

17 juni 1940

Parochieberichten
R.K. Kerk Andijk

10 januari 2021

René en Jeanet Sluijs-Kooiman
Matthijs
Oscar en Samantha
Patrick

tot maandag 12.00 uur:
info@andijker.nl.

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

Kopij
en fotomateriaal:

Vader is in zijn eigen huis opgebaard, Sorghvlietlaan 134,
waar wij deze dagen in kleine kring samen zijn.
Door de huidige omstandigheden vinden de afscheidsdienst en de
begrafenis plaats in besloten kring.
De dienst voorafgaand aan de begrafenis kunt u wel live volgen
via www.gereformeerdekerkandijk.nl.
Ook kunt u daar later de dienst nog beluisteren.
De dienst is op zaterdag 16 januari en begint om 11.00 uur.
Omdat er geen condoleance kan worden gehouden, is een bericht
of herinnering heel welkom via een persoonlijke kaart.
Veel dank aan het thuiszorgteam van de Omring
en het team van woonzorgcentrum Sorghvliet voor
alle liefdevolle en goede zorg en aandacht.

Na een periode van afnemende gezondheid
is van ons heen gegaan onze zwager en oom

Jan Sluijs
Jan en Anneke
Piet Hein en Nel
Gerard
		 Neven en nichten

FAMILIEBERICHTEN
Lieve mensen,
wij willen jullie hartelijk bedanken voor alle bloemen,
attenties en kaarten, welke wij hebben ontvangen
ter gelegenheid van ons 60-jarig huwelijk.
Speciale dank aan onze buren voor de prachtig versierde
Ereboog en uitgebrachte toast. Ondanks de C.–beperkingen
is het een onvergetelijke dag geworden.
Een gezond en voorspoedig 2021 !
			Hartelijke groet,
			
Rob en Gré Venekamp-Klopper

Kerkdiensten, zondag 17 januari
Gereformeerde Kerk Middenweg 4, Andijk

De diensten zijn alleen online te volgen via
www.gereformeerdekerkandijk.nl
10.00 uur

ds. R. Maurits te Lelystad.

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof
De Kapel, Middenweg 48, Andijk
I.v.m. de afgekondigde maatregelen wat betreft Covid 19 is
De Kapel gesloten t/m 24 januari.
Baptistengemeente		
baptistenenkhuizen.nl
R.K. Kerk Bangert 6, Andijk
rkregiowh.nl
De Bovenzaal De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
Geen studie in de Kapel.
Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur Arno van Engelenburg
De diensten zijn momenteel alleen digitaal te volgen via:
https://www.youtube.com/c/WestfrieseEvangelieGemeente

Wist u dat u De Andijker
ook digitaal kunt lezen?
Kijk hiervoor op onze website:

Colofon

www.andijker.nl
Of volg ons op Facebook

“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
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tot maandag 12.00 uur:
info@andijker.nl

Erica Sluijs
Correspondentieadres:
Meander 45, 1619 XR Andijk

info@andijker.nl

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

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

Géén vogelvoeractie Sporting Andijk

In deze tijd van het jaar zijn jullie
gewend dat we een berichtje sturen om de aankondiging van de
jaarlijkse vogelvoeractie van
Sporting Andijk onder de aandacht te brengen. Helaas hebben
we moeten besluiten dit jaar de
actie in de 3e week van januari
niet door te laten gaan. Dit i.v.m.

de beperkingen van de Coronapandemie.
We hopen in de loop van het jaar
met een andere, passende actie
de vereniging een positieve financiële boost te kunnen geven
voor leuke activiteiten voor de
jeugd.
Sporting Andijk
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Waar is dit?

Ria Manshanden
Stiltegebieden

GRATIS INLOOP
OP AFSPRAAK

van 9-17 en 19-21 uur
Andijk: 21/01 en 04/02
Benningbroek: 12/01 en 26/01
Vestiging Andijk ook op zaterdag open. Maak hiervoor een afspraak.

Voor meer informatie: www.mantelvoors.nl

Dubbele boog

Een dubbele regenboog. Foto Douwe Greydanus
Tijdens het vogelspotten verscheen een mooie lucht met regenboog en als ugoed kijkt dan
ziet u nog een boog boven het
park IJsselhof.
Een dubbele regenboog ontstaat
wanneer het licht twee keer
wordt weerspiegeld in een regen-

druppel (en dus vier keer weer
gebroken).
Wanneer dit gebeurt is het resultaat dat er twee regenbogen worden gemaakt, de normale en een
zwakkere erboven. Een tweede
regenboog is altijd 8 graden boven de eerste. Douwe Greydanus

Gevonden
op de
Middenweg:
Een paar
handschoenen.

Zijn deze van u?
Laat het ons weten op: info@andijker.nl

Onze gemeente heeft twee
stiltegebieden, Grootslag Oost
(nabij de Oosterdijk en vuurtoren de Ven) en Grootslag
West (het Weelenpad tussen
de Dijkgraaf Grootweg en de
Tolweg). Deze gebieden delen
we met Enkhuizen, Stede
Broec en Drechterland. We
mogen blij zijn dat we deze
gebieden hebben, want “stilte”
is een van de kostbaarste waarden in ons drukbevolkte land.
Een paar jaar geleden heeft de
provincie alle stiltegebieden
onder de loep genomen. De
“herijking van de stiltegebieden” heette dat en heeft o.a.
daarvoor “stiltetafels” georganiseerd voor die gebieden die
niet langer het predicaat “stilte
gebied“ verdienden, omdat er
teveel lawaai en/of te weinig
biodiversiteit was. Weelen
West was zo’n gebied. Burgers,
agrariërs en alle andere belanghebbenden konden meepraten.
Ook wij zijn aangeschoven
met als insteek dit gebied als
stiltegebied te behouden. Groot
was daarom onze vreugde
toen we vorig jaar lazen dat
binnen de nieuwe Provinciale
Omgevingsverordening
Grootslag West zijn status
behield. De colleges van
Westfriesland echter dachten
hier anders over en hebben
hierop een zienswijze ingediend. Zij willen dat het gebied
herbegrensd wordt tot het stuk
waar nog echte stilte is en dat
is het stuk ten westen van de
Kadijkweg. Het stuk tussen
de Kadijkweg en de Dijkgraaf
Grootweg zou dan niet langer een stilte gebied zijn o.a.
door teveel weglawaai, maar
recreatiegebied. Dit vonden
wij jammer. I.p.v. dat er wat
aan het lawaai gedaan wordt,
maken we de stiltegebieden
maar kleiner. En dat gebeurt
niet alleen hier,zo wordt het in
het hele land opgelost, omdat
het stiller maken van wegen
te veel geld kost. Het enige
wat we nog kunnen doen is
strijden voor het behoud van
de overgebleven stukken. Het
onder de aandacht brengen
van het belang van zo’n gebied
o.a. door publicaties en het
aanbrengen van bebording helpen daarbij. Hier gaan we de
komende tijd aan werken.
Ria Manshanden,
GroenLinks Medemblik
ria.manshanden
@raadmedemblik.nl
GroenLinksmedemblik.nl,
facebook.com/GLMedemblik

Knokkel, Horn of ergens anders? Foto aangeleverd
Onlangs kregen wij een foto
gemaakt in 2002. De fotograaf gaf
aan dat dit aan de Knokkel zou

zijn. Maar klopt dit en zo ja welk
adres?
Informatie? info@andijker.nl

Ingezonden/Column

Sirene

Ze functioneren nog altijd prima.
Ik heb het over de sirenes.
Elke eerste maandag van de maand gaan ze af.
Niet ten missen zo luid.
Je kan er de klok op gelijk zetten: klokslag 12.00 uur.
Het leven gaat intussen gewoon door. Er is niets aan de hand.
De sirene gaat af ter controle. Of alles nog werkt.
Maar wat als de sirene afgaat op een ander tijdstip?
Dan is het goed mis. Een ramp. Of erger.
Wat ga je doen? Ben je voorbereid?
Stel het is half vijf in de ochtend. De sirenes gaan af.
Slaapdronken springen de mensen op uit hun bed.
In paniek rennen ze half aangekleed de trap af naar beneden.
Wat nu? Koffers pakken? De auto uit de garage halen?
Eten uit de koelkast graaien om mee te nemen?
Zijn we voorbereid?
De sirenes gaan af. Het is half vijf in de ochtend.
Maar zijn het wel sirenes? Anderen horen trompetten!
Geen paniek maar vreugde neemt bezit van hen.
‘Het is de Heer,’ zeggen ze. ‘Hij komt!’
Ze laten alles achter en gaan Hem blij tegemoet.
‘Eens als de bazuinen klinken, uit
de hoogten links en rechts.’
Elke maandag als ik de sirenes
hoor is dat een wake-up call.
Ben ik voorbereid op de komst van
de Heer?
ds. Koos Staat

Vacature vrijwilligers SeniorLAB

Voor het project SeniorLAB zijn
de Westfriese Bibliotheken op
zoek naar vrijwilligers die op een
luchtige en speelse manier, minder mobiele ouderen de lol van
digitale technologie kunnen laten
ervaren. Met ondersteuning vanuit de Bibliotheek voer je zelfstandig activiteiten uit in bijvoorbeeld een verzorgingshuis of in
deBibliotheek. Denk aan een
kennismaking met robotkatten,
virtual reality brillen, een selfie
maken of een training Klik & Tik
op locatie. Plezier speelt een belangrijke rol om de angst van digitalisering onder de doelgroep
te verminderen. Omdat je nauw
contact hebt met de doelgroep
speel je een actieve rol in het ontwikkelen van nieuwe activiteiten.

snel veranderende maatschappij.
Voor een inclusieve samenleving
is het essentieel dat alle (technologische) vernieuwingen voor iedereen toegankelijk zijn en blijven. Maar ook dat onze inwoners
naar vermogen kunnen (blijven)
deelnemen aan de samenleving.

Alle inwoners van West-Friesland hebben te maken met een

mmanshanden@
westfriesebibliotheken.nl.

Heb je affiniteit met de doelgroep, zie je het belang van digitale technologie en vind je het
leuk om nieuwe activiteiten te
ontwikkelen? Dan ontvangen we
graag een aanmelding van jou op
deze vrijwilligersvacature.
Voor meer informatie over het
SeniorLAB of om je aan te melden kun je contact opnemen met
Marloes van Manshanden,
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Wij zijn er voor de professionele én de hobby-klusser!

“Veel van onze klanten, voornamelijk die
van de professionele markt, weten precies
waarvoor ze komen. Zij wijzen de gewenste maat en soort aan, denken aan genoeg
schroeven, de juiste lijm of beits en hebben een grote bus of aanhanger om alle
materiaal te vervoeren. Sjorbanden erom
en weg zijn ze weer. Anderen klanten hebben hulp en advies nodig. Het maakt ons
werk uitdagend en afwisselend.”
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• Inrichting boekhouding

mails en
bedrag.

& &

Hoveniersbedrijf de Kroon
Dijkweg 128, 1619 HH Andijk
tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

&

&

&

Bel voor een afspraak: 06 53 74 82 94

• Advies en koppelen software,
voor maximale automatisering
• Jaarrekeningen opstellen

Marc van den Braber
Hoekweg 13
1619 EA ANDIJK
info@vandenbraber.nl - www.vandenbraber.nl

• Belastingaangiftes particulier en zakelijk
• BTW – inkomstenbelasting – vennootschapsbelasting
• Controle op- of het bijhouden van- uw boekhouding
Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons op

Jubileumactie!
5-jarig jubileum bij RE/MAX
Elke nieuwe klant in
december en januari krijgt
een ballonvaart voor twee
personen cadeau

Janneke Suurendonk
06-82439691

• Lifestyle-test

Adv_Praktijk Andijk.indd 1

Betrouwbaar, oprecht
&
enthousiast!

Kelly Groot

Adv_Praktijk Andijk.indd 1

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
Werner de Haan

Adv_Praktijk Andijk.indd 1

AANKOOP- EN VERKOOPBEGELEIDING
Adv_Praktijk Andijk.indd 1
JANNEKESUURENDONK@REMAX.NL - 06-82439691

20-04-2012 13:17:57
20-04-2012 13:17:57

Groenten en bio boerenzuivel!
Openingstijden: Woensdag 9:00-13:00

Donderdag 14:00-20:00
Vrijdag 9:00-18:00
Zaterdag 9:00-18:00
20-04-2012 13:17:57
Bloemenpluktuin
maandag t/m zaterdag
7.00 tot 21.00 geopend

20-04-2012 13:17:57

Cornelis Kuinweg 22 - www.bosmantel.nl

Adv_Praktijk Andijk.indd 1

20-04-2012 13:17:57
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Aanhangwagens

Fotokopie - drukwerk

Manicure en (medisch) Pedicure

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

Dijkprint • Industrieweg 1 Andijk
0228 - 59 29 34 • www.dijkprint.nl • info@dijkprint.nl

Salon Beautylounge • Industrieweg 1e • 1619 BZ Andijk
06 12 50 53 52 • www.salonbeautylounge.nl

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

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

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

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

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

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

Reentje Dienstverlening • info@reentje.nl
EFJ Administratieve Dienstverlening • info@efjadministratie.nl

Autobedrijf

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

Glasbewassing & Schoonmaak

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

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

Stenekes Cleaning • Narcis 35 1619 BC Andijk
06 51 94 85 85 • www.stenekescleaning.nl

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

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

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

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

Bakker Koning • Middenweg 65a Andijk
0228 - 59 36 42 • www.bakkerkoning.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RE/MAX-makelaar Janneke Suurendonk
06-82 43 96 91 • www.remax.nl/jannekesuurendonk

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

Accu’s

Fysiotherapie

Administratie

Fysiotherapie

Administratie en boekhouding

Garage

Autoschade

Groenten - Boerenzuivel

Brood & Banket

Hovenier

CV Monteur

Huidverbetering

Dorpshuis

Juwelier / Optiek

E-bike specialist

Kantoormeubelen - Verhuizen

Fietsenwinkel

Makelaar

Massagepraktijk

Natuurgeneeskunde
Oefentherapie
Podologie

Schilder- Glas- en behangwerk
Therapie op maat
Vishandel
Yoga

Zonnepanelen
Zonwering

• Wil je op natuurlijke wijze beter worden?
• Wil je vakkundige en persoonlijke
ondersteuning met een duurzaam resultaat?
• Wil je je weer completer voelen?
• Tijd om nu stappen te ondernemen!
• Hiermee help ik je op weg naar natuurlijk herstel.
Bel voor een afspraak: 06-57245725
Natalja Mantel
Middenweg 10
1619 BL Andijk
www.amrita.nu
natalja@amrita.nu
AmritaHolistischCentrum

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

• Wil je op natuurlijke wijze beter worden?
• Wil je vakkundige en persoonlijke
ondersteuning
met
een duurzaam
resultaat?
Heb
je
alles
al beter
geprobeerd,
•• Wil
je
op
natuurlijke
wijze
worden?
Wil
je
je
weer
completer
voelen?
zit je nog en
steeds niet goed in je vel?
••maar
Wil je
vakkundige
Tijd
om
nu stappen te persoonlijke
ondernemen!
Samen
kunnen
weduurzaam
hier ietsresultaat?
aan doen!
een
• ondersteuning
Hiermee help ikmet
je op
weg naar natuurlijk
herstel.
•
Wil
je
je
weer
completer
voelen?
Amrita-Holistisch Centrum voor Natuurgeneeskunde
Tijd om nu stappen te /ondernemen!
•• Kruidengeneeskunde
Bloedtesten
Bel voor een afspraak: 06-57245725
•
Hiermee help
ik je op weg naar(TCM)
natuurlijk herstel.
• Medicinale
voedingstherapie
Natalja Mantel
•Middenweg
Energetische
therapie
10
•1619
Acupunctuur
zonder
naalden
BL Andijk
Bel
voor
een afspraak:
06-57245725
•www.amrita.nu
Ontspannings&
meditatietechnieken
Natalja Mantel

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

natalja@amrita.nu
1619 BL Andijk
www.amrita.nu
Natalja Mantel / Middenweg 10 / 1619 BL Andijk
natalja@amrita.nu
Centrum
www.amrita.nuAmrita-Holistisch
voor Natuurgeneeskunde
AmritaHolistischCentrum

Centrum
Middenweg 10
Bel
voor een afspraak: 06-57 24 57Amrita-Holistisch
25
voor Natuurgeneeskunde
AmritaHolistischCentrum

Dealer van:
Gazelle, Batavus, Sparta, Qwic, Pegasus en Cortina
Twe e w i e l e r s

ANDIJK

maandag t/m vrijdag
geopend van
08.00 tot 17.00 uur
Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk
0228 – 59 2222
www.autoserviceandijk.nl

Middenweg
1619
BN Andijk
M id d e54a,
nwe
g 54a
0228-745222
1619BN A nd ij k
www.dekker-tweewielers.nl

w w w. d e k ke r-twe e wie le rs. nl

Openingstijden

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Gesloten
09:00 - 18:00
09:00 - 18:00
09:00 - 18:00
09:00 - 18:00
09:00 - 17:00
Gesloten

Medisch Pedicure
(ook ambulant)
Pedicure
Manicure en Gellak
Acrylnagels
Plan zelf uw afspraak via www.salonbeautylounge.nl
of neem contact met ons op.
Salon Beautylounge - Industrieweg 1e, 1619 BZ Andijk
06 12 50 53 52 - info@salonbeautylounge.nl
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Gratis beweegactiviteiten
bij jou in de buurt

… Gé Bloemendaal van de
Elstar 9 op 12 januari
80 jaar is geworden?

... het handig is om het oud
papier zoveel mogelijk
We zijn hier in de Geuzenbuurt en zien de boerderij van de familie Brander ver voor de stormramp van 1916. Tegenwoordig is
het een woonhuis en woont loodgieter Rob de Wit er met zijn
gezin.Links zien we nog net het huis van dokter Huls en daarvoor dokter d’Arnaud.
Uit de collectie van Hessel de Greeuw.

bij elkaar te zetten?

... berichten van gevonden en
verloren voorwerpen gratis
Verstoppertje spelen. Foto aangeleverd

worden geplaatst?

... het jammer is dat er nog
steeds mensen zijn die hun
hond op de stoep hun behoefte
laten doen?

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

... er binnenkort een snelheids-

Villavakantiepark IJsselhof Andijk
Een prima plek om familie of
vrienden te laten overnachten als u
zelf niet genoeg ruimte heeft. Het
kan ook al voor 1 nacht. Ook handig voor als u een feest geeft! www.
ijsselhof.eu of bel 591926. Ons IJsselhof team ontvangt u graag.

Industrieweg 1, Andijk • info@profijtauto.nl

onderzoek van start gaat?

... zwembad de Weid op
zoek is naar vrijwilligers?

Heb jij ook zin om met je vriendjes en vriendinnetje wat leuks en
actiefs te doen? Vanaf 11 januari
kun je op verschillende (school)
pleinen en in de gemeente Medemblik gratis meedoen met leuke beweegactiviteiten. De lessen
worden gegeven door bewegingsconsulenten van Team Sportservice. Zit jij in groep 5 t/m 8, geef
je dan snel op!
Meer beweging
Door de sluiting van de scholen
en een beperkt sportaanbod, is
het contact met leeftijdsgenootjes minder en wordt over het algemeen minder bewogen. Nicolette Bijlsma, Buursportcoach
gemeente Medemblik: ‘Vanuit
Team Sportservice willen we hier
verandering in brengen door gratis activiteiten aan te bieden op
verschillende locaties. Tijdens de
lessen worden er verschillende

Verkoop van jong
gebruikte auto’s.

spellen en sporten aangeboden.
De lessen worden na schooltijd
georganiseerd. Zodat iedereen
eerst zijn schoolwerk kan maken.
Wij hopen dat de kinderen net zo
enthousiast zijn als wij en zien
iedereen dan ook graag!’
Maatregelen
In verband met de maatregelen is
het niet toegestaan dat ouders
meekomen naar de beweegactiviteit. Uiteraard hanteren wij tijdens de activiteit de maatregelen
van het RIVM.
Aanmelden
Via de site van Noord-Holland
actief kun je je inschrijven voor 1
of meerdere activiteiten. Ga naar
www.noordhollandactief.nl en
meld je snel aan.
Meedoen is gratis en aanmelden
kan tot 12:00 uur op de dag zelf.

Tijdelijk alleen op
afspraak!
06 51 68 14 47

Volkswagen Tiguan Highline 1.5 TSI 150 pk.

Volkswagen Golf Mild Hybrid 1.5 TSI 150 pk.

Nissan Qashqai Acenta plus 1.3 DIG-T 140 pk.

1e eigenaar
DSG automaat 7 traps
Bouwjaar:
29-07-2019
Kilometerstand: 11.479
Kleur:		
zwart
Brandstof:
benzine
APK tot		
29-07-2023

1e eigenaar, zeer mooie luxe auto
DSG automaat 7 traps
Bouwjaar:
06-03-2020
Kilometerstand: 6.495
Kleur: 		
grijs metallic
Brandstof:
benzine
APK tot 		
06-03-2024

1e eigenaar, panoramadak,
Handgeschakeld 6 versnellingen
Bouwjaar:
13-12-2019
Kilometerstand: 6.190
Kleur:		
grijs metallic
Brandstof:
benzine
APK tot 		
13-12-2023

Prijs € 35.995,-

Prijs € 30.950,-

Prijs € 19,950,-
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De hele agenda kunt u
Voor snelheidsduivels en verkeersaso’s AGENDA vinden
op www.andijker.nl
is in gemeente Medemblik geen plek INFORMEER ZELF OF ACTIVITEITEN DOORGAAN!

Hart voor Medemblik voert tussen 29 januari en
09 februari een snelheidsonderzoek uit in de
gemeente Medemblik. Dit doen wij door de snelheid van het verkeer te meten met een snelheidsmeter van Veilig Verkeer Nederland. Aanmelden
kan tot 18 januari.
Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen
in de locaties waar te hard gereden wordt. De resultaten van dit onderzoek delen wij met de gemeente
zodat er beter en gerichter gehandhaafd kan worden en voor iedereen de verkeersveiligheid gewaarborgd blijft.

Eenvoudiger melding maken
Hart voor Medemblik ziet graag dat het voor inwoners van de gemeente Medemblik makkelijker
wordt om onveilige verkeerssituaties te melden.
Hierdoor wordt in kaart gebracht waar en wanneer
asociaal rijgedrag plaatsvindt. Met deze informatie
kan de gemeente beter samenwerken met de politie
om gerichter te controleren en handhaven.

Wij komen graag bij u in de wijk de snelheid meten
en 30 km/u stickers uit te delen.
Maakt u zich ook zorgen over de verkeersveiligheid
in uw straat of dorp?
Meld uw straat of wijk aan via het formulier of stuur
een mail info@hartvoormedemblik.nl

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker
De Andijker publiceert regelmatig de
belevenissen van oud Andijker Jan Pijker.
Hardlopen op de bouw.
Piet Veer was nou niet bepaald een model bouwerman. Je kon dat zien aan de walkanten van
zijn land. Er groeide nogal wat onkruid en ook
het riet uit het slootje was lang niet allemaal weggehaald. En de buren schudden ook wel eens hun
hoofd als hij bezig was. Hij was zachtjes gezegd
niet de snelste werker. En slordig soms, vergif
spuiten zonder bescherming, de agria bijvullen
met benzine met een sigaret in de mondhoek, het
moest allemaal maar kunnen. En Piet verzekerde
zijn buren dat het allemaal wel goed kwam. Ze
moesten niet zulke pietjes precies zijn.
Maar een keer stonden de buren op de bouw met

verbazing te kijken. Piet rende op zijn klompen
over de bouw richting de sloot. Piet die rende,
daar moest iets gebeurd zijn….. En er was iets
gebeurd, de agria was er mee gestopt omdat de
benzine op was en Piet was de jerrycan gaan halen om bij te vullen. Bij dat vullen bungelde er een
sigaretje in zijn mondhoek, een vonk hiervan viel
in de vulopening van de jerrycan en plotseling
kwamen er vlammen boven uit. Omdat de bovenkant brandde, pakte Piet de onderkant beet en
rende naar de sloot om het zaakje te blussen. Met
een ferme zwaai gooide hij het brandend gevaarte
in de sloot. De brandende benzine liep er uit en
voor je met je ogen kon knipperen stond een stuk
van de sloot in brand. Piet stond beduusd te kijken, dat was niet de bedoeling. Gelukkig brandde
het niet lang en er was een voordeel : het onkruid
in de wal was weg en om riet in de sloot hoefde hij
zich ook niet meer te bekommeren…….

Hoge bereidheid bij personeel
Dijklander Ziekenhuis voor coronavaccin
Donderdag 7 januari is het
Dijklander Ziekenhuis op locatie Purmerend gestart met het
vaccineren van zorgverleners
op de SEH, Intensive Care en
covid-kliniek. De bereidheid
onder het personeel om zich te
laten vaccineren is groot. Er
zijn 440 vaccins beschikbaar en
op de eerste dag hebben al 320
Dijklanders een afspraak gemaakt voor het inenten. Dit
aantal loopt de komende dagen
nog op.
Eerste vaccins
Woensdagmiddag 6 jabuari werden de eerste vaccins geleverd.
Donderdagmorgen is gestart met
het vaccineren in Purmerend. In
de hal van het ziekenhuis is een
priklocatie ingericht. Begin volgende week verhuist de priklocatie naar Hoorn. De zorgverleners
die deze week het vaccin krijgen,
behoren tot het team dat langdurig ingezet wordt in de directe
zorg aan covid-patiënten. Deze
groep is bepaald door het Lande-

De eerste vaccinatie wordt gedaan. Foto aangeleverd
lijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).
Over drie weken krijgt deze
groep de tweede vaccinatie.
Goed nieuws
Ymke Fokma, lid raad van bestuur: ‘We zijn heel blij dat het
zorgpersoneel nu al gevaccineerd
wordt. Dat is echt goed nieuws

en het is fijn dat de bereidheid
ook zo groot is. Het liefst hadden
we direct al onze 3000 medewerkers het vaccin aangeboden,
maar helaas hebben we niet meer
vaccins gekregen. We merken dat
ook bij onze andere medewerkers
de bereidheid groot is. In april
volgt hopelijk de rest.’

• Dorpshuis Centrum. Elke woensdag onze midweekbreak en elke
vrijdag onze weekafsluiters.

Let op, vanaf 2021 wordt het oude papier in
de oneven weken opgehaald!
Oud papier: Zaterdag 23 januari, 6 en 20 februari,
6 en 20 maart, 3 en 17 april, 1, 15 en 29 mei,
12 en 26 juni, 10 en 24 juli, 7 en 21augustus,
4 en 18 september, 2, 16 en 30 oktober,
13 en 27 november, 11 december
Plastic:
Maandag 25 januari, 22 februari, 22 maart,
19 april, 17 mei, 14 juni12 juli, 9 augustus,
7 september, 4 oktober, 1 en 29 november,
27 december.
Restafval: Maandag 8 februari, 8 maart, zaterdag 3 april, 		
maandag 3 en 31 mei, 28 juni, 26 juli, 23 augustus,
20 september, 18 oktober, 15 november,
13 december,
Gft:
Overige maandagen
Let op: Op adressen waar het plastic in zakken wordt
opgehaald zijn de data als volgt: vrijdag 5 februari,
5 maart, 2 en 30 april, 28 mei, 25 juni, 23 juli, 20 augustus,
17 september, 15 oktober, 12 november, 10 december

Even voorstellen:
Stichting Leergeld West-Friesland

Er zijn 1 miljoen (1.000.000!!)
mensen in Nederland die leven
op of rond het bestaansminimum. Wanneer in zo’n gezin
kinderen opgroeien, dan krijgen die niet altijd mee wat voor
de meeste kinderen normaal is.
Soms is er geen geld voor de
ouderbijdrage en kunnen die
kinderen niet mee met schooluitjes. Of de noodzakelijke
laptop kan niet aangeschaft
worden, waardoor huiswerk
maken lastig is. Of er is geen
geld voor de contributie van de
sportvereniging of voor een
sportoutfit. Of meedoen met
hobby’s of cultuur is niet mogelijk. Daardoor dreigen deze
kinderen buitenspel te staan.
Leergeld vindt dat niet acceptabel en doet er iets aan. Want wij
zeggen voor deze kinderen:
Laat ze meedoen, want nu meedoen is later meetellen. Kinderen die op achterstand raken in
de schoolleeftijd halen dat bijna nooit meer in.
In ons werkgebied, de 7 westfriese gemeenten, groeit zo’n 10 %
van de kinderen in armoede op.
Dat zijn er ongeveer 4000. Gemiddeld 2 per klas! Dat zie je er
vaak niet aan af. Want gezinnen
die het niet breed hebben doen er
bijna alles aan om de schijn op te
houden. Zeker als de ouder(s)
gewoon een baan hebben. Want
ook onder werkenden neemt de
armoede toe. Denk aan ZZP-ers
of MKB-ers in coronatijd. Of
agrariërs die in de verdomhoek
zitten.

Je kunt voor ondersteuning bij de
gemeente aankloppen en die kan
in veel gevallen ook helpen. Maar
niet altijd en niet altijd voldoende. Wanneer de gemeente geen

soelaas kan bieden kan iemand
zich tot Leergeld wenden. Wij
ondersteunen kinderen van 4 tot
18 jaar die opgroeien in een gezin
dat met minder dan 130 % van
het sociaal minimum moet rondkomen. In 2019 hebben we bijna
1000 kinderen kunnen helpen.
Hoe werkt dat?
Als iemand zich bij Leergeld
meldt, volgt er een intake door
een goed opgeleide intermediair.
Normaal met een bezoek aan
huis, maar in coronatijd meestal
telefonisch. Deze neemt de financiële situatie door en bepaalt of
een aanvraag gehonoreerd kan
worden. Als dat zo is, kunnen
spullen aangeschaft worden en/
of rekeningen betaald worden.
Wij geven nooit geld
Leergeld West-Friesland werkt
uitsluitend met vrijwilligers. Wij
worden voor 70% gesubsidieerd
door de gemeenten waar wij kinderen helpen. Maar voor 30 %
moeten we zelf in onze uitgaven
voorzien. Stichting Leergeld
wordt gesponsord door bedrijven, kerkgenootschappen, (Rotary-)verenigingen en particulieren.
Contact:
0229 - 706800
(maandag, dinsdag en woensdag
van 11.00 tot 15.00 uur).
info@leergeldwestfriesland.nl
www.leergeldwestfriesland.nl.
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Samen spelen,
leren & ontdekken
op onze buitenschoolse opvang
in basisschool De Piramide
Wij hebben
plekjes vrij!

Meer info: berendbotje.nl

De deuren van de Westfriese bibliotheken zijn
tijdelijk dicht, maar we gaan online verder
Helaas blijven ook onze deuren voorlopig
dicht. Maar je kunt wel boeken lenen en
gebruik maken van online diensten!
Houd vooral op onze website www.westfriesebibliotheken.nl de Coronarader:
onze ‘buienrader’ voor plotselinge wijzigingen in de gaten.
BestelBieb: we bezorgen aan huis
We hebben geen afhaalmogelijkheid, maar
we bezorgen gratis aan huis. Laat ons weten wat je wil lenen via de BestelBieb
(westfriesebibliotheken.nl/bestelbieb).
Heb je melding gekregen dat je reservering
binnen is? Vul dat in bij opmerkingen op
het BestelBieb formulier. We vullen de bezorgtas aan tot 5 materialen.
Heb je nog boeken thuis?
Deze kun je terugbrengen via de inleverbussen in Enkhuizen, Hoogkarspel, De
Goorn, Obdam en Stede Broec.
Je mag anders een tasje boeken meegeven
wanneer we voor je deur staan om boeken
thuis te bezorgen.
Of je kunt ze thuishouden tot we weer
open zijn: de boeteregeling is bevroren

voor de duur van de sluiting, dus geen
zorgen over (oplopende) boetes.
Via Mijn Menu kun je goed bijhouden wat
je thuis hebt en wanneer de uitleentermijn
verloopt.
Haal de bibliotheek in huis
We bieden een aantal diensten online aan:
download e-books, oefen met basisvaardigheden op oefenen.nl, kijk naar online
interviews met schrijvers, doe mee aan het
project Duik in je familiegeschiedenis, laat
je kinderen thuis extra oefenen voor
school... We hebben een pagina vol inspiratie om de bibliotheek in huis te halen.
Heb je vragen?
De meest actuele informatie vind je op
onze homepage bij het kopje Coronaradar.
Kijk ook op onze pagina met veelgestelde
vragen of je het antwoord kunt vinden.
Onze klantenservice blijft bereikbaar tijdens de sluiting via klantenservice@westfriesebibliotheken.nl of 0228 743 943.

Ook zo’n zin in het voorjaar? Met een beetje geluk zijn veel Coronamaatregelen verleden tijd en kan De Weid eindelijk weer open. Genieten van buiten
zwemmen, spelen en samen zijn! Maar dat gaat niet vanzelf.
Zwembad De Weid draait dankzij de hulp van een flinke groep enthousiaste
vrijwilligers. En daarvoor zoeken we versterking;

Gezocht: vrijwilligers m/v
Techniek; Beschik jij over technische kennis en wil je wat voor de gemeenschap doen? Neem dan eens contact op. De techneuten van De Weid onderhouden de installatie en overige techniek en kunnen jouw hulp goed gebruiken!
Groen; De Weid heeft een grote speelweide en veel groen. Interesse op te
helpen met snoeien tijdens en na het zwemseizoen? Neem even contact op.
Je bent van harte welkom!
Kassa; Van de zomer kunnen we altijd vrijwilligers voor de kiosk gebruiken.
Het gaat om ‘kassadiensten’ van 3 of 4 uren per keer waarbij de verkoop van
entreekaartjes, koffie, ijs, snoep en dergelijke in een positieve sfeer gebeurt. Iedereen gaat immers voor zijn plezier naar het zwembad! Uiteraard
wordt je bij start goed wegwijs gemaakt in de kiosk.
Belangstelling?
Mail even naar info@deweid.nl
of bel met Elwin Houwen
via 06-11055091

De Hoek 1
1693 AA
Wervershoof
Tel. 0228-581258
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