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“Als je moeder meehelpt met de 
organisatie van de handbal-mini-
dagen, dan ‘moet’ je als jong 
meisje gewoon mee. Ook al heb 
je geen zin,” lacht Noëlle Kiste-
maker (nu 18 jaar). “Terugkij-
kend kunnen we zeggen dat dat 
het begin was van mijn huidige 
sportcarrière en ben ik mijn 
moeder vreselijk dankbaar dat ze 
me heeft laten kennismaken met 
deze geweldige sport!”

Inmiddels is Noëlle geen klein 
meisje meer, maar een jonge 
vrouw die weet wat ze wil. “Eruit 
halen wat er in zin, zowel qua 
sport, qua school als uit het le-
ven. Ik geniet enorm van wat ik 
nu meemaak, ook al is het hard 
werken en moet ik er veel voor 
laten.”

Clubs
Bij AVV (Andijker Voetbal Ver-
eniging) is Noëlle gestart met 
handbaltrainingen. Later werd de 
clubnaam Sporting Andijk, door 
het samengaan met Asonia. Daar 
speelde Noëlle in een vriendin-
nenteam. “Heel gezellig, maar ik 
miste de uitdaging, ik wilde 
meer.” Bij SEW uit Nibbixwoud 
werden selectiedagen gehouden, 
Noëlle deed mee en werd ge-
scout. Inmiddels was zij een 
brugklasser.

Hoog niveau
De uitdaging die ze zocht, vond 
Noëlle daar. Met haar team deed 
ze mee in de hoogste Jeugdklasse 
en werd daar in haar eerste jaar 
meteen tweede op het Neder-
lands kampioenschap. “Het jaar 

daarop werden we met het team 
5e, wij waren goed, maar anderen 
waren beter en dat motiveerde 
enorm om nog intensiever en fa-
natieker te trainen. In 2019 wer-
den we dan ook eerste! Het was 
sowieso een goed jaar, we won-
nen alles wat er te winnen viel. 
Daarom ging ik meetrainen met 
de Damesteams, de senioren.”

Sponsoren 
Met de uitwedstrijden gaat er een 
bus vol teamleden en supporters 
mee. Iedereen heeft eigen spon-
soren en ook daarvoor kan een 
plekje in de bus geregeld worden. 
“Mijn sponsoren zijn Pop Vriend 
Seeds, Profijtauto, Zwaan trans-
port Wognum, Bedrijfshallen.nl, 

Bakker flowers&vegetables en J. 
Kistemaker Transport BV van 
mijn ouders. Hun support is 
-naast de financiële steun- ook 
van een hele andere aard en voor 
mij heel bijzonder. Zij hebben me 
zien groeien en uiteindelijk is het 
mijn moeders ‘schuld’ dat ik ken-
nis maakte met handbal,” lacht 
Noëlle.

Links(handig) op rechts
Als rechterhoek speelster is de 
linkshandigheid van Noëlle soms 
een verrassing.  “Mijn belangrijk-
ste punten zijn denk ik wel dat ik 
heel hard kan rennen en dat ik 
vanuit een moeilijke hoek toch 
een goed schot op doel kan plaat-
sen.”

School belangrijk
Noëlle is altijd veel tijd kwijt ge-
weest aan haar sport. Inmiddels 
traint ze ongeveer 6 x per week 
met SEW. “We zijn gestart in de 
Europa Cup en hebben van Li-
touwen tijdens de uitwedstrijd 
gewonnen. De volgende loting 
heeft bepaald dat we nu het team 
van Israël (Maccabi Arazim Ra-
mat) treffen, de eerste wedstrijd 
staat nu gepland in Wognum op 
19 november. Daarbij komen dan 
ook nog de trainingen voor 
Oranje onder de 19, die worden 
gegeven elke woensdagochtend 
in Arnhem! Toch heeft deze 
slimme meid ondertussen ook 
haar VWO afgerond en is zij ge-
start met haar HBO-opleiding 

verpleegkunde in Amsterdam. 
“Veel vrije tijd heb ik inderdaad 
niet, maar ik geniet ervan en dat 
is super belangrijk!”

Andijkse Noëlle Kistemaker is slim handbaltalent

Vanuit een moeilijke hoek een goed schot op doel. Tekst: OdB - Foto’s aangeleverd

 

info@kuinmakelaardij.nl 

Ook uw huis  
verkopen?  

Bel  
Kuin Makelaardij 

0228-592253 

 

Sinterklaas voorafgaand aan de optocht. Foto: Sven Kok

Noëlle Kistemaker uit Andijk

Sinterklaas is weer in Andijk

Zondagmiddag 28 november
Theatervoorstelling 

Zwervend Hart
door Nadja Filtzer

Cultura Andijk. Aanvang:15.00 uur

Een groot compliment voor het Sinterklaas comite 
voor het organiseren van een geweldige optocht.
Auto’s versierd met lichtjes, de Pieten op motoren 
en fietsen vol lichtjes, Sint in de koets, de muziek en 
al die verkeersleiders. Grandioos dat zoveel Andij-

kers langs de route gehoor hadden gegeven aan de 
oproep om hun tuin en/of huis met lichtjes te ver-
sieren. Alles was een plezier om naar te kijken. Je 
werd er vrolijk van.

          Een toeschouwer

Klaar voor de optocht. Foto: Esther Vriend
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

Daar buiten op afspraak

MARIA MIDDELARES
VAN ALLE GENADEN
Pastor A. Dekker
tel. 06-28449410. Email:
pastorandredekker@ziggo.nl
secr: Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412, tel. 591408
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046
site regio: rkregiowh.nl

Zondag 21 november 9.30 uur: 
Christus Koning. Afsluiting kerke-
lijk jaar. 
Woord-Communieviering door 
pastor A. Dekker met de Vrien-
denkring. Thema: “Een andere 
koning”. De collecte is voor be-
strijding van alle onkosten. Dank 
daarvoor. Welkom in de viering.
*Overleden: Riet Neefjes. 
*Met het feest van Christus Ko-
ning wordt het kerkelijk jaar afge-
sloten. Daarna begint de Advent 
en zien we uit naar het Kerstfeest.
*Zondag 28 november staat er in 
het portaal weer een kraam van 
de Wereldwinkel. De moeite 
waard om te gaan kijken en wel-
licht iets te kopen.

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

AANLEVEREN 
KOPIJ

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

Maar ik geloof, ik geloof,  ik geloof, ik geloof, ik geloof…

Na een lange tijd van afnemende gezondheid 
is toch nog onverwacht overleden mijn lieve vrouw, 

onze zorgzame moeder, trotse oma en over-oma

Maartje Remijnse -Raijer
53 jaar met Marien Remijnse 

Opperdoes, 30 september 1948 Hoorn, 11 november 2021

Sportlaan 18, 1619 XE Andijk.

De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Marien

Alexander
 Selina en Jeff, Veerle
 Joran en Madelief

Sandra en Chris
 Milan en Julia
 Tygo

Mark en Sophie
 Kiki
 Jort

Wij nemen met verdriet afscheid  
van onze lieve en meelevende (schoon)zus en tante

Diny Ruiter-van Dam
Haar positieve instelling, betrokkenheid en warmte zullen wij  

in onze familiekring blijvend missen.

 Zuidhorn : Henk (in herinnering) en Jetty
 Sneek : Geo en Joke (in herinnering)

 Ermelo : Klaas en Kunny
 Apeldoorn : Roel (in herinnering) en Alie
 Nieuwkoop : Minco en Lies
  ’s-Gravenzande : Annemarie en Bernard
 Bovenkarspel : Peter en Mieke

    Neven en nichten

Gij legt Uw hand op mij
Psalm 139:5b

Rinie

Bert en Máire 
Seán en Alisha, James 
Niall en Gea

John en Angelique 
Suus 
Jelle

Ruud en Susanna 
Gianni

Minco en Eva 
Merel 
Floris 
Ana en Emma

Correspondentieadres: 
Horn 24 
1619 BT Andijk

Onze moeder en (over)grootmoeder is opgebaard bij Bert en Máire 
thuis aan de Horn.

Er is gelegenheid om afscheid te nemen en ons te condoleren op 
woensdag 17 november tussen 19.30 en 20.00 uur in de Gereformeerde 
Kerk, Middenweg 4 te Andijk.

De dankdienst voor het leven van onze moeder en (over)grootmoeder  
is op donderdag 18 november om 11.00 uur in bovengenoemde kerk.  
Aansluitend aan de dienst vindt de begrafenis plaats op  
de Oosterbegraafplaats aan De Weet te Andijk.

Voorafgaand aan de dienst is er ook gelegenheid tot condoleren  
tussen 10.15 uur en 10.45 uur.

De dienst is live of achteraf te volgen via  
www.gereformeerdekerkandijk.nl/meeluisteren

Een bericht, anekdote of herinnering is ook heel welkom  
op www.cbu-online.nl.

Dank aan het team van woonzorgcentrum Sorghvliet  
voor alle liefdevolle zorg en aandacht.

Sterven op aarde is wakker worden in de hemel

In dat volle vertrouwen, is onze lieve moeder, oma  
en overgrootmoeder in alle rust vertrokken

Diny Ruiter-van Dam
Reertdina

echtgenote van Gerrit Ruiter, † 13 januari 2010

22 november 1934 Andijk 12 november 2021

Onze lieve schoonzus

Maartje Remijnse - Raijer
is van ons heengegaan, we zullen haar missen.

Wij wensen Marien, de kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte voor de komende tijd.

  Broers, zussen, schoonzussen en zwagers Remijnse

Tranen van gemis,
Tranen van verdriet,

We gunnen je de rust,
maar missen kunnen we je eigenlijk niet……

Verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve vriendin

Maartje Remijnse
We wensen Marien, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind 
heel veel sterkte met dit grote verlies.

Cor en Mart                                                                                                          
kinderen en kleinkinderen

Nanne en Marga
kinderen en kleinkinderen       

Verkoopdag Hobbymaterialen
zaterdag 20 november 10.00 - 16.00 uur

Verjaardagszaal, Dorpshuis centrum Mondkapje verplicht!

Meer info: zie redactioneel artikel elders in deze krant

Er zal op woensdag 24 november 
om 19.30 uur een Bijbelstudie 
worden gehouden in de Gerefor-
meerde kerk in Andijk (Midden-
weg 4) over de centrale plaats van 
Israël in de Bijbel met als thema: 
“Welke plaats heeft Israël  in het 
plan van God”.

De Bijbel is een Joods boek. Het 
is geschreven door Israëlische 

mannen en de centrale persoon 
in de Bijbel is de Messias die uit 
het Joode volk is voortgekomen: 
Jezus Christus. In dat licht is het 
niet vreemd dat het volk Israël 
een belangrijke plaats inneemt in 
de Bijbel en het geheel van de 
geschiedenis.  De spreker is 
Ds.S.van Groningen.  Iedereen is 
van harte welkom! Namens de 
werkgroep Kerk & Israël

Israël- studieavond op 24 november

Vlak bij het ecoterrein in het Streekbos dit plaatje geschoten met de 
herfst kleuren. Er stonden daar twee dode bomen en die zijn prachtig 

voorzien van Zwavelzwammen. Foto: Douwe Greydanus.

Blikvanger
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EVEN VOORSTELLEN: HILDE EBSKAMP, 
VOOR AL UW ZAKEN OP HET GEBIED VAN 

ONDERNEMINGSRECHT
Sinds kort ben ik werkzaam als kandidaat- notaris bij Mantel & Voors 
notarissen en Mediators. Ik woon in Zaanstad, samen met mijn part-
ner en twee dochters. Mijn nieuwe baan is voor mij een echte nieu-
we start in Westfriesland. Omdat nog weinig mensen in deze omge-
ving mij kennen, stel ik mij via deze weg graag aan u voor. Sinds 2007 
ben ik kandidaat-notaris in het ondernemingsrecht. Een leuk vakge-
bied, met veel afwisseling. Ik spreek mensen die hun eigen bedrijf 
willen opstarten, ondernemers die nadenken over hun bedrijfsover-
dracht of bijvoorbeeld mensen die een stichting willen oprichten, om 
zich te kunnen inzetten voor een goed doel. Al deze mensen hebben 
plannen, maar ook vragen. Ik vind het leuk om met hen mee te den-
ken en ze te helpen hun plannen vorm te geven. 

TIP: heeft u al een tijd niet naar uw vennootschapsakte of aandeel-
houdersovereenkomst gekeken? Dan is het een goed voorne-
men om dat dit of begin volgend jaar echt weer eens te doen.

Nieuw: ondernemers nieuwsbrief
Binnenkort starten we met een ondernemers-nieuwsbrief. Hierin 
zullen diverse onderwerpen aan bod komen die voor ondernemers 
van belang kunnen zijn, zowel op zakelijk als op persoonlijk gebied. In 
de eerste nieuwsbrief treft u allerlei fiscale tips. Het vervolg zal gaan 
over de verplichte UBO-register-inschrijving en het wetsvoorstel 
excessief lenen van de eigen B.V.. Bent u geïnteresseerd in deze gra-
tis nieuwsbrief? Aanmelden kan via 
het contact formulier op www.man-
telvoors.nl (vul uw bedrijfsnaam en 
mailadres in).

Hilde Ebskamp, 
Mantel & Voors Notarissen 
en Mediators 
Andijk 0228-592224 
Benningbroek 0229-591264 

George van Keulen

Bijsluiter

De vorige column in deze 
krant, van Bas de Wit, ging 
over het gebrek aan vertrou-
wen in de overheid. Het per-

centage Nederlanders dat 
veel vertrouwen heeft in de 
overheid is gedaald van 70 

procent naar 30 procent. De 
toeslagenaffaire heeft duide-
lijk gemaakt dat het omge-
keerde ook het geval is: de 

overheid heeft geen vertrou-
wen in de eigen burgers. Al 

met al een zorgelijke ontwik-
keling.

De moraal van het verhaal 
van Bas rook alleen naar 

geld. Hij sprak uit dat hij een 
groot vertrouwen heeft in 
banken. Tja. Dan denk ik 
aan onze eigen Westfriese 

DSB Bank, die zijn klanten 
dermate bedonderde, dat 

sommigen tot op de dag van 
vandaag in grote schulden 

zitten. En aan de Rabobank 
en ING, die werden terugge-
floten omdat zij jarenlang te 
hoge rentetarieven in reke-
ning brachten. We kennen 
allemaal de bijsluiter: Pas 
op… geld lenen kost geld!

Er zijn banken die nog een 
stapje verder gingen. ABN 
AMRO werkte mee aan het 

wegsluizen van miljarden eu-
ro’s aan dividendbelasting via 
fiscale sluiproutes. Zo wer-

den multinationals
 slapende rijk. Dat alles 

kwam aan het licht via een 
Duitse klokkenluider en 

dankzij goed speurderswerk 
van onderzoeksjournalisten. 
De economische crisis van 

2007-2009 werd veroorzaakt 
door, jawel… de banken.

Gelukkig is de overheid geen 
bankinstelling. De overheid 
is er voor ons allemaal en via 
de gekozen volksvertegen-

woordiging praten en beslis-
sen wij allen mee. En het po-

litieke
 stelsel is gebaseerd op soli-
dariteit: de sterkste schou-

ders dragen de zwaarste las-
ten. Maar wordt het niet eens 
tijd voor een bijsluiter voor 
politici? Pas op… stemmen 
op die en die partij vergroot 
de ongelijkheid in de samen-
leving en is desastreus voor 

het
 klimaat!

George van Keulen
Raadscommissielid 

GroenLinks Medemblik

george.vankeulen@
raadmedemblik.nl

Kerkdiensten, zondag 21 november

Gereformeerde Kerk Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. Koos Staat. Eeuwigheidszondag. 
 Muzikale medewerking van Gregor Overtoom (viool)  
 en Arjan Ruyter (gitaar)

De diensten zijn ook online te volgen via 
www.gereformeerdekerkandijk.nl

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
10.00 uur Voorganger: Ton Heijboer
 Organist: Arie Heemsbergen

Elke woensdag inloop van 10.00 tot 12.00 uur

De diensten uit De Kapel zijn te volgen via kerkdienstgemist.nl

Baptistengemeente 
10.00 uur Cees Hanemaaijer, Doopdienst

Onze diensten worden ook uitgezonden via YouTube:
www.youtube.com/c/baptistenenkhuizen

R.K. Kerk 
Bangert 6, Andijk rkregiowh.nl
09.30 uur Wo-Com. pastor A. Dekker, de Vriendenkring

De Bovenzaal De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur E. Bruinenberg

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur   Tom Pikker

De diensten zijn ook digitaal te volgen via: 
www.youtube.com/c/WestfrieseEvangelieGemeente

We hadden als BDW team ge-
pland om dit jaar nog één keer bij 
elkaar te kunnen komen om sa-
men te eten, de voorbereidingen 
hiervoor waren reeds gestart.
Helaas hebben we door de re-
cente ontwikkelingen toch moe-
ten besluiten om dit uiteindelijk 
niet door te laten gaan. 
Wij komen in januari weer bij el-

kaar om te kijken hoe de situatie 
dan zal zijn en hopen jullie dan te 
informeren over een vervolg. Wij 
zullen jullie op de hoogte houden 
via het infoblad van de gerefor-
meerde kerk en de Andijker.
Een hartelijke groet en hopelijk 
tot snel.
Gerda, Annet, Clementine, Joke, 
Bettie en Jacquelien 

Een muzikale wereldreis 
met Nadja Filtzer
In ‘Mijn Zwervend Hart’ neemt 
Nadja het publiek mee op de we-
reldreis die haar Joodse voorou-
ders maakten van Oekraïne, via 
Parijs, Le Havre en New York 
naar Mexico – op de vlucht voor 
de progroms van Stalin. Nergens 
geaccepteerd trokken ze steeds 
weer verder, op zoek naar een 
plek om te (over)leven.
Eigen composities en teksten 
worden afgewisseld met Jiddi-
sche Klezmer, Amerikaanse Jazz, 
en Russische & Latijns Ameri-
kaanse volksmuziek. Projectie 
van schilderijen van haar vader, 
kunstenaar Luis Filtzer, foto’s van 
haar opa, fotograaf Dirk de Her-
der en filmbeelden van haar zus 
Irina maken het verhaal com-
pleet.

Nadja brengt haar kleurrijke fa-
miliegeschiedenis tot leven in 
gespeelde en gezongen scenes. 

Ze kruipt in de huid van haar 
opa, gaat te rade bij haar oma, 
ervaart hoe het was om op de 
vlucht te zijn, steeds weer weg-
gestuurd te worden en hoe moei-
lijk het is om ergens te aarden.
Het volgen van haar familiege-
schiedenis brengt haar naar het 
heden, waarin vluchtelingen nog 
steeds weggestuurd worden. Zo 
is ‘Mijn Zwervend Hart’ niet al-
leen een autobiografische ont-
dekkingsreis, maar ook een uni-
versele geschiedenis, die zich 
steeds herhaalt.
Met zelfrelativering en humor 
laat Nadja zien hoe ze zich be-
vrijdt van familiepatronen en 
trauma’s, dromend van een bete-
re wereld, waarin mensen nooit 
meer hoeven te vluchten. 
Nadja Filtzer wordt begeleid door 
Leo Bouwmeester piano, Gert 
Wantenaar accordeonist en 
Harm Wijntjes bassist
Aanvang: 15.00 uur; deur open 
14.00 uur, Entree: € 10

Nadja Filtzer. Foto Marcel Rob

Zondagmiddag 28 november “Zwervend Hart” 
van Nadja Filtzer bij Club Jazz&Pop in Cultura

Beste Breek de week bezoekers

Concert door operakoor
WESTFRISIA CANTAT

Zondag 21 november 2021 aanvang 14.30 uur!!
Gerardus Majellakerk te Onderdijk

Operastukken van de componisten
G. Verdi, G. Rossini, G. Donizetti

 Solisten:   Fenna Ograjensek  sopraan
  Ingmar Ruttens     tenor
                         Martijn Sanders  bas/bariton

 Begeleiding: Willem Woestenburg

 Dirigent:  Wim Dijkstra

Entree: € 18,50 inclusief programmaboekje en 
consumptie. Voorverkoop € 17,00. Kaarten reserveren:

telefonisch: Joke Kaarsemaker, 0228-581238 / 06-
13695882 of via website: www.westfrisiacantat.nl

Het concert gaat door!! 
Maar wel anders dan u gewend bent. Bij binnenkomst wordt 
de QR-code of PCR-testresultaat gecontroleerd. Ook is een 
mondkapje bij binnenkomst verplicht. U kunt meteen uw 
pauzedrankje pakken en meenemen naar uw plaats. Er zal 
een korte pauze plaatsvinden. Het is de bedoeling dat ie-
dereen op zijn plaats blijft zitten. We hopen dat we met 
zijn allen een heel gezellige muzikale middag hebben.

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2021 - week 46 Pagina 3



Gedigitaliseerd en met de nieuwste software krijgen 
wij óók in 2021 uw � nanciën weer op orde:

•  Inrichting boekhouding

•  Advies en koppelen software, 
 voor maximale automatisering

•  Jaarrekeningen opstellen

•  Belastingaangiftes particulier en zakelijk

•  BTW – inkomstenbelasting – vennootschapsbelasting

•  Controle op- of het bijhouden van- uw boekhouding

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons op 

Wie wij zijn?Waarom kiezen 
voor ons?

Bent u ZZP’er en zoekt u een betaalbare 
ervaren boekhouder? Of bent u niet tevreden 
over u huidige boekhouder? 
Heeft u gigantische achterstanden of 
schoenendozen vol papierwerk?
Geen probleem, wij helpen u graag.

Ook op zoek 
naar een 

boekhouder?

3: Inzicht
Goede boekhouders richten je boekhouding zo in, dat 
zowel de boekhouder als de klant tijd overhouden. 

Tijd die door je accountant besteed kan worden om 
jou proactief te laten zien hoe je omzet en je kosten 
zich ontwikkelen, om vervolgens samen te sparren 
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• Lifestyle-test
 Kelly Groot

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan
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Hoveniersbedrijf de Kroon
Dijkweg 128, 1619 HH Andijk

tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

B. DE KROON

H O V E N I E R S B E D R I J F

H O V E N I E R S B E D R I J F

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

Tel.: 06-18966539
E-mail: info@dekroonhovenier.nl
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Maarten,

kun je van het logo rechtsboven een advertentie maken

Volgende tekst mag erin,
-website en mobiele nummer
-een ster of zoiets met daarin het nummer 243
-Tuin aanleggen of restylen? Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

Gr

Tuin aanleggen of restylen?

Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

Tel.: 06-18966539
E-mail: info@dekroonhovenier.nl

w w w. d e k ro o n h ove n i e r. n l

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

Cornelis Kuinweg 22 - www.bosmantel.nl

Groenten en bio boerenzuivel!
Openingstijden: Woensdag 9:00-18:00
 Donderdag 9:00-20:00
 Vrijdag 9:00-18:00
 Zaterdag 9:00-18:00
Bloemenpluktuin maandag t/m zaterdag 

7.00 tot 21.00 geopend

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

Startvermogen op maat!
Accu’s voor verschillende

toepassingen zoals:
Auto • Truck • Motorfi ets • Tractor • Camper 

Jetski • Grasmaaier • Aggregaat • Etc.

In onze acupunctuurpraktijk 
werken wij niet alleen met 
naalden, maar ook met diverse 
naaldloze technieken. Nu het 
buiten kouder word,  gebruiken 
we vaker moxa. Dat is samenge-
perst bijvoetskruid (Artemisa 
Vulgaris) dat het lichaam goed 
kan verwarmen. 
Mensen die het vaak koud heb-
ben of mensen die bijvoorbeeld 
na een ongeluk koude ledematen 
hebben, zijn erg blij met deze 
behandelingen. 

Koukleum
Jessy, 26,  heeft het altijd koud. 
Twee ogen komen net boven haar 
sjaal uit en als ze binnenkomt in 
de praktijk. Ze heeft een trui én 
een vest aan. Ze heeft een pesthe-
kel aan de winter. Ze heeft af en 
toe paarsige nagels en haar huid 
voelt ijskoud aan. Ze is erg moe 
en ze is niet vooruit te branden. 

Ze vertelt dat ze sinds de zomer 
gezonder leeft: meer rauwe sala-
des en smoothies. Deze hebben 
echter een verkoelend effect op 
het lichaam en dáár gaat het fout. 
In plaats van afkoeling heeft het 
lichaam warmte nodig. Door 
warmte toe te voegen (ontbijten 
met soep of havermout, warme 
dranken, warm eten) zal het li-
chaam beter gaan functioneren. 
Terwijl ze op de verwarmde be-
handelstoel ligt maken we een 

Acugraphscan en zien een onba-
lans in de grafiek. Tijdens de be-
handelingen passen we de ver-
warmende moxa toe op de juiste 
acupunctuurpunten. Jessy heeft 
de salades en smoothies vervan-
gen voor soep en warm eten. Vier 
behandelingen verder vertelt ze 
dat zich niet meer zo koud voelt. 

Koude benen na ongeluk
Jerry, 56, heeft vier jaar terug een 
ernstige aanrijding gehad. Hij 
loopt moeilijk en zijn voeten voe-
len ijskoud. De huid ziet er wit en 
paars-blauwig uit. Hij wordt gek 
van de tintelingen die hij in zijn 
voeten voelt. Ook bij Jerry maken 
we een Acugraphscan en zien de 

onbalans. Wij zetten verwar-
mende moxa in op diverse acu-
punctuur punten en verwarmen 
zijn voeten met de warmtelamp. 

Na de behandeling loopt Jerry 
soepeler. Een week later zie ik 
een blije Jerry voor me zitten. ‘Ik 
loop veel beter, mijn voeten tin-

telen nauwelijks en mijn voeten 
voelen warmer.’  

Koud bovenbeen na amputatie
Koos, 39, heeft een onderbeenam-
putatie gehad na een ongeval. Hij 
heeft een beenprotese die pijnlijk 
op zijn littekens drukt. Zijn bo-
venbeen is paars-blauw van kleur 
en voelt ijskoud aan. Zijn klachten 
zijn veel erger met koud en nat 
weer. We maken een Acugraphs-
can en zien weer een onbalans. 

Voor een betere doorstroming 
behandelen we eerst de littekens 
met de Teishin, een soort gouden 
naald die niet door de huid gaat. 
Daarna plaatsen we zowel plakm-
oxa als naaldmoxa en zetten de 
warmtelamp op zijn been. Na een 
aantal behandelingen zien we dat 
zijn bovenbeen een gezondere 
kleur heeft en minder koud aan-
voelt. De littekens zijn soepeler én 
hij heeft geen drukpijn meer van 
zijn protese. 

Herken je jezelf in een van deze 
klachten en ben je benieuwd of 
acupunctuur ook iets voor jou 
kan betekenen? Boek dan een 
gratis kennismakingsgesprek via 
www.praktijkacure.nl/afspraak-
maken of neem contact op met 
(0228) 511 517.

Praktijk Acure
Els Ligthart en Roy Grevelt

Als de kou je niet koud laat, is het tijd voor moxa
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Ondernemen in Andijk!
Aanhangwagens

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

Accu’s
F.J. de Boer • Hoekweg 21a Andijk

Tel. 0228 - 592075 • www.� deboer.com

Administratie
In de Haak • Sterappel 28 Andijk 

Tel. 06 - 5392 1885 • michel@indehaak.nl

Administratie en boekhouding
Reentje Dienstverlening • info@reentje.nl

EFJ Administratieve Dienstverlening • info@e� administratie.nl

Autobedrijf
Autobedrijf Köster • Handelsweg 20 Andijk 

Tel: 06 41 37 04 68 • info@autobedrijfkoster.nl

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

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

Computerhulp
PCHulpje • Kees Veerstraat 9 Andijk

Tel. 06 181 283 15 • www.pchulpje.nl

CV Monteur
Valk Service & Onderhoud • Tel. 0228 - 58 67 66

info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

Dorpshuis
Sarto • Bangert 4, 1619 GJ Andijk • Tel. 0228 - 59 16 13

info@sarto-andijk.nl • www.sarto-andijk.nl 

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 • info@dekker2wielers.nl • dekker2wielers.nl

Fotokopie - drukwerk
Dijkprint • Industrieweg 1 Andijk

0228 - 59 29 34 • www.dijkprint.nl • info@dijkprint.nl

Fysiotherapie
Praktijk Andijk • Landstraat 5, 1619 EX Andijk

0228 - 59 11 22 • www.praktijkandijk.nl

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

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

Glasbewassing & Schoonmaak
Stenekes Cleaning • Narcis 35 1619 BC Andijk

06 51 94 85 85 • www.stenekescleaning.nl

Groenten - Boerenzuivel
De Bosmantel • www.bosmantel.nl

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

Hovenier
Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk 

Tel. 06-189 66539 • www.dekroonhovenier.nl

Huidverbetering
LNC Huidverbetering • Krokus 22, Andijk

Tel. 06-373 1414 8 • www.lnchuidverbetering.nl

Juwelier / Optiek
Briljant Optiek & Sieraden • De Hoek 1, 1693 AA Wervershoof

0228 581 258 • info@briljant-optiek.nl

Kantoormeubelen - Verhuizen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G

Tel. 06. 2182 3000 • www.deenisdeanderniet.nl

Kraamcadeaus & relatiegeschenken
Het ZilverHuys • info@hetzilverhuys.com
0228 52 72 63 • www.hetzilverhuys.com

Manicure en (medisch) Pedicure
Salon Beautylounge • Industrieweg 1e • 1619 BZ Andijk 

06 12 50 53 52 • www.salonbeautylounge.nl

Massagepraktijk
Massage Boven Jan • Dijkweg 138 Andijk

Tel. 06 37 34 02 71 • jan1406perton@gmail.com

Natuurgeneeskunde
Amrita- Holistisch Centrum • Natalja Mantel

Middenweg 10 Andijk • 06-57245725 • www.amrita.nu

Oefentherapie
Koopman Oefentherapie • Ged. Laanweg 43, 1619PB Andijk

Tel: 0625116916 • koopmanoefentherapie.nl

Podologie
Marian van Zwieten • Keizerskroon 1

Tel. 06 54 28 83 08 • www.podologiemarianvanzwieten.nl

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

Tel. 0228 - 75 57 43 • www.marijkejaspers.nl

Vishandel
Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

06 2656 8616 • info@kleinvolendam.nl

Yoga
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

Zonwering
Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk

06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl

Dealer van: 
Gazelle, Batavus, Sparta, Qwic, Pegasus en Cortina

Zondag en maandag Gesloten
Dinsdag   09:00 - 18:00
Woensdag   09:00 - 18:00
Donderdag   09:00 - 18:00
Vrijdag    09:00 - 18:00
Zaterdag   09:00 - 17:00

Tweewielers

ANDIJK

              M iddenweg 54a

1619BN Andi jk

w w w.dek ker-tweewielers.n l

Middenweg 54a
1619 BN Andijk 

0228-745222 

info@dekker2wielers.nl
www.dekker2wielers.nl

Ook voor service, reparatie en onderhoud 
aan uw (elektrische) fi ets.

Maak nu een afspraak! 
(Gratis halen en brengen)

Openingstijden:

www.hetzilverhuys.com

Het ZilverHuys 

Voor al uw liefdevolle momenten 
een geschenk:
 De grootste collectie kinderbestekjes   
 en spaarpotjes
 Rammelaars, tandendoosjes,    
 fotolijsten en fotoalbums
 Gratis graveren van kindergeschenken
 Cadeauservice

In Andijk gratis bezorgen!
code BEZORGENANDIJK

Heb je alles al geprobeerd, 
maar zit je nog steeds niet goed in je vel? 

Samen kunnen we hier iets aan doen! 
Amrita-Holistisch Centrum voor Natuurgeneeskunde
• Kruidengeneeskunde / Bloedtesten 
• Medicinale voedingstherapie (TCM)
• Energetische therapie
• Acupunctuur zonder naalden
• Ontspannings- & meditatietechnieken  

Bel voor een afspraak: 06-57 24 57 25

• 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?
• 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?
• 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

Natalja Mantel / Middenweg 10 / 1619 BL Andijk
www.amrita.nu  

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

Medisch Pedicure 
Pedicure
Manicure en Gellak 
Acrylnagels

maandag t/m vrijdag 
geopend van 

08.00 tot 17.00 uur

 Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk
0228 – 59 2222

www.autoserviceandijk.nl
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HET VOERT 9A GROOTEBROEK  |  0228 755 381  |  INFO@STEENGOEDT.NL   |  WWW.STEENGOEDT.NL

√ Wij vergelijken alle hypotheekverstrekkers

√ Gegarandeerd de laagste rente en beste voorwaarden

√ Samen meer dan 25 jaar ervaring

√ Advies bij jou thuis, online of op kantoor

√ Ook voor de ondernemer vanaf 1 jaar zelfstandig

JOUW ONAFHANKELIJK 
HYPOTHEEKADVISEUR

Robert Hoff (34) en Johan Bak-
ker (37) zijn oud collega’s die 
sinds 1 maart 2021 samen 
‘Steengoedt Hypotheken’ in 
Grootebroek zijn gestart.  “Wij 
staan voor onafhankelijk en 
laagdrempelig advies in begrij-
pelijke taal.” 

“Het kopen van een woning is 
een bijzondere en belangrijke 
stap voor veel mensen. Het is 
mooi om een bijdrage te kunnen 
leveren aan financiële rust, door 
mensen te voorzien van duidelij-
ke informatie en te helpen bij het 
maken van de juiste keuzes.”

Het team voorstellen
Johan Bakker woont samen met 
zijn vrouw en kinderen in Andijk. 
Jarenlang heeft hij gewerkt in de 
financiële dienstverlening. “In die 
jaren heb ik veel geleerd, bijvoor-
beeld ook dat persoonlijk contact 
met de klant voor mij heel be-
langrijk is. Het is niet alleen een 
kwestie van de juiste getallen en 
percentages, maar  het is de juiste 
combinatie voor die ene persoon 
of dat specifieke gezin wat telt.” 
Robert Hoff woont samen met 
zijn vrouw in Bovenkarspel. Ook 
hij heeft de nodige ervaring in de 
financiële wereld opgedaan voor-
dat hij Steengoedt opstartte met 
Johan, die hij al kende van zijn 
werk bij de bank. Hij is destijds 
gestart in de financiële dienstver-

lening als servicemedewerker en 
groeide snel door naar Erkend 
Hypotheek Adviseur. Inez Bak-
ker-Mellema en Evelien Seijts-
Appelman zijn het team per 1 
oktober komen versterken en zijn 
van vele markten thuis. Voor 
schademeldingen, vragen over 
verzekeringen, afspraken maken 
en wat al niet meer zijn zij de 
klanten van Steengoedt graag van 
dienst.

Onafhankelijke adviseur
Wie op zoek is naar een goed, 
duidelijk en onafhankelijk hypo-
theekadvies is bij het team van 
Steengoedt aan het juiste adres. 
Dit geldt zowel voor particulieren 
als voor ondernemers. “Hier kun-
nen we met onze jarenlange erva-
ring in de financiële dienstverle-
ning een deskundige advies aan u 
voorleggen. Wij leggen de keuze 
mogelijkheden aan u uit en geven 
een duidelijk beeld van de situatie 
voor de korte én de langere ter-
mijn. Wij helpen u bij het invul-
len en aanvragen van de juiste 
documenten en maken het geheel 
overzichtelijk. Zo kunnen we jou 
(of jullie) helpen aan een passen-
de hypotheek.”

Welk advies past bij jou
Iedere situatie is uniek, elk mens 
heeft andere wensen. De één is 
op zoek naar een grotere woning 
wegens gezinsuitbreiding en de 

ander wil kleiner nu de kinderen 
zijn uitgevlogen. Waar de één een 
appartement met dakterras wil, 
kan de ander op zoek zijn naar 
een perceel met veel grond. “Die 
situatie maakt dat ook de financi-
ele keuzes en mogelijkheden voor 
iedereen anders zijn. Er is dus 
niet één juiste hypotheek voor 
iedereen, maar wij vinden wel de 
juiste hypotheek voor u!”

Een droom komt uit
Het opstarten van Steengoedt 

Hypotheken is voor Johan en Ro-
bert een droom die uitkomt. “Dat 
wij samen nu anderen kunnen 
helpen hun (woon)droom ook te 
verwezenlijken is mooi. Johan 
geniet vooral van het vergelijken 
en het puzzelen. Johan: “Een 
klant echt verrassen met een op-
lossing, dat is het mooiste van dit 
vak.” Robert vult aan: “Mijn spe-
cialisaties zijn ondernemers en 
complexe hypotheekaanvragen. 
En dan zorgen dat het onver-
wachte toch lukt!”

Kom kennismaken
Belangrijk om te weten is dat u bij 
Steengoedt hypotheken direct 
contact heeft met uw persoonlij-
ke adviseur en dat hun advies 
100% onafhankelijk is. De advi-
seurs van Steengoedt Hypothe-
ken ontvangen u graag op Het 
Voert 9A, Grootebroek. Of zij 
komen bij u thuis of u kunt een 
online gesprek inplannen. Bel via 
telefoonnummer 0228- 755 381 
of stuur een e-mail aan info@
steengoedt.nl. 

De hypotheekadviseur die meedenkt en ontzorgt

Het team van Steengoedt voor het pand met v.l.n.r. Robert, Johan, Inez en Evelien. Tekst en foto OdB.
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• Dorpshuis Centrum: Elke woensdag weer de midweekbreak 
Vrijdag: weekafsluiters

• Ko�  edrinken in Huiskamer van Andijk, Sportlaan 1A.
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 10.00-12.00 uur

• KBO/SBA, Iedere woensdag Soosmiddag in Sarto. Biljarten, 
klaverjassen. Iedere woensdag en donderdag Jeu de boules.

Controleert u van te voren of de activiteiten doorgaan!
Dit i.v.m. de aangescherpte maatregelen.

NOVEMBER
Woensdag 17 november 
• KBO/SBA Bingo en Jeu de boules, Sarto. 13.30 uur
• Vrouwen van Nu, Andijk West. Sint spel door het bestuur. 

20.00 uur Cultura
Donderdag 18 november 
• Ouderensoos Dorpshuis Centrum
Vrijdag 19 november
• Klaverjasavonden Sporting Andijk. Inloop vanaf 19.00 uur, 

uiterlijk 19.30 uur beginnen we met klaverjassen.
Zaterdag 20 november  
• Verkoopdag hobbymaterialen in verjaardagszaal Dorpshuis 
Zondag 21 november
• Koppelbiljarten, aanvang 14.00 uur. Eetcafé Sels ANDIJK
Dinsdag 23 november 
• K.V.G. avond, 20.00 uur, Sarto
Woensdag 24 november
• KBO/SBA, Bingo en Jeu de boules. Sarto, 13.30 uur
Zaterdag 27 november 
• Pubquiz, Dorpshuis Centrum - GEANNULEERD!
Zondag 28 november
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
• Nadja Filtzer met theatervoorstelling Mijn Zwervend Hart bij 

Club Jazz & Pop in Cultura

DECEMBER
Vrijdag 3 december 
• Klaverjas in Dorpshuis Centrum, aanvang 19.00 uur
Dinsdag 7 december
• K.V.G. klaverjas avond, 19.30 uur, Sarto
Woensdag 8 december
• KBO/SBA, klaverjassen & Jeu de boules. Sarto 13.30  uur 
Zaterdag 11 december 
• Kerstmarkt Wervershoof, 14-19 uur.
Zondag 12 december
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Woensdag 15 december 
• Vrouwen van Nu, Andijk West. Kerstdiner met 

muzikale omlijsting. 20.00 uur Cultura
Vrijdag 17 december 
• kerstmiddag KBO/Seniorenbond Andijk in Sarto om 14.00 uur
• Klaverjasavonden Sporting Andijk. Inloop vanaf 19.00 uur, 

uiterlijk 19.30 uur beginnen we met klaverjassen.
• De pop2000 quizz. Graag opgeven per team Dorpshuis Centrum
Dinsdag 21 december
• K.V.G. avond, 20.00 uur, Sarto
Woensdag 22 december 
• KBO/SBA, Bingo en Jeu de boules. Sarto, 13.30 uur
Zondag 26 december 
• Koppelbiljarten, aanvang 14.00 uur. Eetcafé Sels ANDIJK 
Woensdag 29 december 
• Koppelklaverjassen, aanvang 19.30 uur. Eetcafé Sels ANDIJK
Vrijdag 31 december 
• Oliebollenverkoop Dorpshuis Centrum

JANUARI 2022
Zondag 9 januari 
• Sarto, Nieuwjaarsreceptie - 15.30 uur. The Blue Devils. Vrij entree.
Vrijdag 7 januari 
• Klaverjas in Dorpshuis Centrum, aanvang 19.00 uur
Vrijdag 21 januari
• Klaverjasavonden Sporting Andijk. Inloop vanaf 19.00 uur, 

uiterlijk 19.30 uur beginnen we met klaverjassen.

FEBRUARI
Vrijdag 4 februari 
• Klaverjas in Dorpshuis Centrum, aanvang 19.00 uur
Vrijdag 18 februari
• Klaverjasavonden Sporting Andijk. Inloop vanaf 19.00 uur, 

uiterlijk 19.30 uur beginnen we met klaverjassen.

MAART
Vrijdag 4 maart 
• Klaverjas in Dorpshuis Centrum, aanvang 19.00 uur
Vrijdag 18 maart
• Klaverjasavonden Sporting Andijk. Inloop vanaf 19.00 uur, 

uiterlijk 19.30 uur beginnen we met klaverjassen.

APRIL
Vrijdag 1 april 
• Klaverjas in Dorpshuis Centrum, aanvang 19.00 uur

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

Oud papier:  Zaterdag 27 november, 11 december
Plastic:  Maandag 29 november, 27 december.
Restafval:  Maandag 13 december.
Gft:  Overige maandagen

Let op: Op adressen waar het plastic in zakken wordt 
opgehaald zijn de data als volgt:  vrijdag 10 december

 
Andijkertjes

Villavakantiepark IJsselhof Andijk – 
Geeft u een feest en zoekt u een 

plaats om uw familie en vrienden te 
laten overnachten? Denk dan eens 

aan Villavakantiepark IJsselhof! Vol-
doende ruimte, rust en een eigen 
villa voor uw gasten. En uiteraard 

bij u in het dorp! Neem vrijblijvend 
contact met ons op via www.villa-
vakantieparkijsselhof.nl of 0228-
591926. Ons IJsselhof team ont-

vangt u graag.  

Op elk slotje past een sleuteltje, en 
wij maken ze.

www.sleutelserviceandijk.nl
Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

 
Wist u dat...

 ….het Andijks Gemengd Koor 

iedereen wil bedanken voor het 

kopen van een Amaryllisbol en 

firma’s Bultsma en Holland-

Select voor het belangeloos 

vervoer?

….u zich nog steeds kunt 

aanmelden en meedoen op 

projectbasis voor het 75-jarig 

jubileumconcert van AGK?

... er een interessante 

Israëlavond wordt gehouden op 

24 november?

... u een dezer dagen een brief 

krijgt van de IJsclub?

‘Orange the World’ 2021 is de internationale cam-
pagne van de Verenigde Naties ‘Stop geweld tegen 
vrouwen en meisjes’. Van 25 november en 10 de-
cember 2021 (‘16 Days of Action against Violence’).
  
Sinds 2014 is het Oranje aanlichten van bijzondere 
bouwwerken een onderdeel van deze campagne. De 
afgelopen jaren o.a. De Oosterpoortbrug te Hoorn,  
Drommedaris in Enkhuizen, De Protestantse kerk 
in Wognum, gemeentehuis van Medemblik.
 
Soroptimistclub Hoorn ondersteunt deze cam-
pagne actief in West-Friesland.|Het zou mooi zijn 
als in 2021 het Oranjelicht weer weids schijnt in 
West-Friesland en zo de boodschap: Stop geweld 
tegen vrouwen zich weet te verspreiden. 
 
Het lijkt een probleem van verder weg, maar ook in 
West-Friesland zijn er legio slachtoffers van huise-
lijk geweld.
Je ziet het (vaak) niet: gelukkig maar want wat je 
niet ziet is er niet, daar hoef je niets mee. Maar hoe 
voel je je als je hoort dat je buren gaan scheiden, 
omdat er geweld in het gezin was. Hoe voel je als je 

hoort dat het meisje van verderop is opgenomen in 
het ziekenhuis vanwege ondervoeding. 

Iedereen kan helpen geweld te voorkomen
In 2021 is het thema van de campagne in Nederland 
preventie. De nadruk bij de aanpak van geweld ligt 
vaak op signalering, melding en hulpverlening. 
Deze zaken zijn van cruciaal belang, maar we moe-
ten ook meer gaan investeren in het voorkomen van 
geweld door het bij de wortels aan te pakken. Daar 
kan iedereen aan bijdragen; individuen, professio-
nals, organisaties, bedrijven en overheden. Belang-
rijk is vooral om niet alleen vrouwen en meisjes, 
maar nadrukkelijk ook mannen en jongens te be-
trekken.
Wilt of kunt u de actie Orange the World onder-
steunen met een Oranje actie? Laat het ons weten 
ook voor nadere informatie:  hoorn@soroptimist.nl
Voor hen die met geweld te maken en hulp nodig 
hebben zijn er twee hulplijnen: 
Hear my Voice: 0800 – 3200032 (praat met lotgeno-
ten)
Veilig Thuis: 0800-2000 (advies en meldpunt voor 
huiselijk geweld)

Nadat we op 12 oktober een 
avond hadden met gezellig bij-
praten en eventueel een spelletje
was er op 9 november een avond 
met een presentatie.
De heer Smit heeft samen met 
zijn zoon Mart een bedrijfje in 
fotografie-cursussen, presenta-
ties en fotografie-reizen.
Van een van deze reizen liet hij 
ons heel mooie beelden zien en 
vertelde hij er enthousiast over.
Deze reis ging met z’n vieren, de 
heer Smit en zijn vrouw en zoon 
Mart met zijn vriendin naar IJs-
land. In een campertje (Mart en 
zijn vriendin overnachtten in een 
tentje) reden ze eerst naar Dene-
marken. Daarvandaan met de 
boot naar de Faroer eilanden en 
dan naar IJsland.

We zagen een land met prachtige 
kleuren grond. Door vulkanische 
uitbarstingen in het verleden zijn 
veel verschillende kleuren ont-
staan, o.a. koperkleur, gele erts en 
allerlei variaties hiervan.
Ook door deze uitbarstingen zijn 
er veel rotsen en bergen. Verder 
is de begroeiing minimaal, hoog-
uit wat mosachtige gewassen en 
enkele bloemsoorten. Ze kwa-
men ook veel meertjes en geisers 
tegen met warm water.
Diverse eendensoorten werden 
in deze meertjes gefotografeerd.
We kregen een mooie blik op IJs-
land.

We hopen dat de volgende avond, 
onze kerstavond kan doorgaan.
                                                   GDD

Alle corona maatregels ten spijt 
mag er wel een verkoopdag hob-
bymaterialen gehouden worden 
op zat 20 nov. van 10 tot 16 uur in 
de verjaardagzaal van Dorpshuis 
centrum.
Omdat er al bijna 2 jaar geen cre-
atieve markten meer zijn en de 
toekomst voor deze markten er 
niet gunstig uitziet, ga ik afbou-
wen. Dat betekent dat de nieuw-
ste artikelen niet meer ingekocht 
worden. 
Bijna alle aanwezige materialen 
gaan weg voor halve prijs of min-
der. Uitzondering hierop zijn de 

lijmsoorten en kaartenkarton.
Dus voor 1/2 prijs: snij-en em-
bossingmallen, paperpacks, uit-
drukvellen, stempels, embossing-
folders, gereedschap, woodsies, 
stempelkussens, dots- en stitch-
pakketjes, diverse knipvellen.An-
dere knipvellen 7 voor 1 euro, 
stickers en dotsstickers 5 voor 1 
euro.
Zoekt u voor de decembermaand 
nog een kadootje, dan is dit uw 
kans.

Alleen contante betaling moge-
lijk.  Mondkapje verplicht. 

Vrouwen van Nu Andijk-Oost

Verkoopdag hobbymaterialen
De visput in Andijk. Foto: Piet Nierop

Langs de weg...

Orange the World 2021: in teken van signalering, 
melding hulpverlening bij geweld tegen vrouwen

Voor alle leden: Namens het bestuur van IJsclub Andijk geven wij 
kennis over hoe wij de contributie voor het seizoen 2021-2022 bij u 
onder uw aandacht gaan brengen.

1. Een dezer dagen ontvangt u een brief van ons.
2. In deze brief staat het totaalbedrag wat u gaat betalen als u lid 
bent van onze vereniging.
3. U maakt dit bedrag over op het bankrekening nummer t.n.v. IJs-
club Andijk
4. Zodra u dit bedrag hebt overgemaakt ontvangt u van de IJsclub 
uw ledenkaart voor het seizoen 2021/2022.

Mocht u vragen hebben, bel naar: 0228-591556/0228- 5937376 

Bent u nog geen lid van onze IJsclub maar u wilt dit wel ook dan 
kunt u deze nummers bellen. Wij hopen dat u de IJsclub ook dit jaar 
blijft steunen door lid te blijven of het te worden, veel dank daar-
voor.

Wist u dat er ook nu maar liefst 85 kinderen weer 10 zaterdagen 
hun schaatskunsten vertonen op IJsbaan ‘de Westfries’?
Wist u dat er door de ijsperiode in maart van dit jaar 60 personen 
lid zijn geworden van de IJsclub Andijk?
Wist u dat de IJsclub Andijk ook de Tulpenwandeltocht organi-
seert?
Wist u dat we deze wandeltocht weer willen doen op 1 mei 2022?
Wist u dat wij ook op zoek zijn naar bestuursleden? 
Wist u dat wij dat echt geweldig vinden als u ons hierbij helpt?
Wist u dat als wij samen dit doen het echt niet te veel tijd neemt?
                                                     IJsclub Andijk

Informatie contributie IJsclub 
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Afgelopen woensdag 10 november gaf Jos 
Timmerman van het Centrum voor Le-
vensvragen Noord-Holland (op verzoek 
van de Huiskamer Andijk) daar antwoord 
op. En ook op de vraag met wie je daar dan 
over kunt praten.Levensvragen zijn vragen 
die je bezig houden, zoals hoe ga ik om 
met de dood van een naaste, ik heb spijt 
van iets wat ik vroeger gedaan heb, ik voel 
me naargeestig hoe kom ik daaruit. Ieder-
een zit wel eens met dergelijke gedachten 
en gevoelens. Maar met wie durf je erover 
te praten? Wie verzorgt jouw geest als je 
met een ingrijpende gebeurtenis te maken 
krijgt? 

Daar zijn geestelijk verzorgers voor, pro-
fessionele mensen die echt en onbevoor-
oordeeld naar je luisteren, die je helpen 
jouw gedachten te ordenen, die je helpen 
inzicht te geven en helpen antwoord te 
vinden op jouw vragen. 
Jos Timmerman: “Huishoudelijke verzor-
ging vinden we allemaal heel gewoon. Op 
geestelijke verzorging ligt nog een beetje 
een taboe. Terwijl dat minstens net zo be-
langrijk is.” Hij adviseert dan ook om echt 
met een geestelijk verzorger te gaan praten 
als je met dergelijke levensvragen zit. De 
eerste 5 gesprekken met een geestelijk ver-
zorger worden vergoed. Mochten er meer 
gesprekken nodig zijn, dan kun je verder 
geholpen worden door een geestelijk on-
dersteuner. 
Jos Timmerman: “Het woord geestelijk 
heeft in dit verband niets met het geloof te 
maken. Bij een geestelijk verzorger kan ie-
dereen terecht, los van geloof, kleur of 
overtuiging. Via het Centrum komt u bij 
iemand terecht in uw eigen buurt.” 

Wilt u meer informatie, neem dan contact 
op met het Centrum voor Levensvragen 
via 06-13 95 68 23 of 
info@centrumlevensvragen.nl.

Wat zijn levensvragen?

Foto aangeleverd

Kom jij mij 
avonturen
voorlezen?

werkenbijberendbotje.nl
Samen spelen, leren & ontdekken

Kom werken bij
Berend Botje!

Wekelijks nieuwe items!

Sorghvlietlaan 51, 1619 XA AndijkCasual mode

Terug naar het Oude Normaal!?
Als er iets is wat bij ons allemaal hoog in 
het vaandel staat dan is het dat wel.
Gewoon, net als vroeger: staan waar en 
gaan waarheen je maar wilt zonder beper-
kingen. Of dat op korte termijn weer mo-
gelijk wordt? Wie weet….!                           
Wat we wel weten is dat operakoor West-
frisia Cantat na bijna twee jaar gedwongen 
stilte weer in de startblokken staat. Direct 
nadat de versoepelingen van de coronare-
gels dit mogelijk maakten heeft het koor 
de repetities onder de bezielende leiding 
van haar dirigent Wim Dijkstra hervat en 
zijn de leden enthousiast aan de slag ge-
gaan. Ook voor hen was het een verade-
ming weer voluit te kunnen zingen.
 
Hoe dat klinkt willen we graag aan u laten 
horen tijdens het optreden op 21 novem-
ber in de kerk in Onderdijk. Een program-
ma met werken van de vanouds bekende 
componisten. Verdi bijvoorbeeld vult een 
groot deel van het concert met delen uit 
Atilla, Nabucco, Oberto, Jeanne d’Arc en I 
Lombardi. Van Donizetti een gevoelig deel 
uit het drama Maria Stuarda en Rossini 
laat van zich horen met werken uit Mose 
en La donna del Lago. Een feest der her-
kenningen dus dat de ware operaliefheb-
ber niet mag en wil missen.
De solopartijen worden gezongen door de 
sopraan Fenna Ograjensek, de tenor Ing-

mar Ruttens en de bas/bariton Martijn 
Sanders.
De begeleiding op de vleugel is in handen 
van Willem Woestenburg en dirigent Wim 
Dijkstra zorgt dat het geheel goed ver-
loopt. Voor de kenners een prima gelegen-
heid om weer ouderwets te genieten, voor 
anderen een uitgelezen kans om kennis te 
maken met het moois dat opera te bieden 
heeft. 
Koor, solisten, de begeleider en de dirigent 
staan klaar om het publiek een onvergete-
lijke middag te bezorgen op: Zondagmid-
dag 21 november om 14.30!! uur in de 
Gerardus Majellakerk in Onderdijk. 
Toegangsprijs €18,50 Voorverkoop €17.00. 
Dit is inclusief programmaboekje en con-
sumptie. Bestellen via de site www.westfri-
siacantat.nl of telefonisch bij Tilly Stam-
mes 0228 581307 of Joke Kaarsemaker 
0228 581238 / 06 1369 5882 

Het concert gaat door!! 
Maar wel anders dan u gewend bent. Bij 
binnenkomst wordt de QR-code of PCR-
testresultaat gecontroleerd. Ook is een 
mondkapje bij binnenkomst verplicht. U 
kunt meteen uw pauzedrankje pakken en 
meenemen naar uw plaats. Er zal een korte 
pauze plaatsvinden. Het is de bedoeling 
dat iedereen op zijn plaats blijft zitten. We 
hopen dat we met zijn allen een heel gezel-
lige muzikale middag hebben.

Westfrisia Cantat. Foto Pieter Prins

Concert Westfrisia Cantat                                                                                                    

Marijn, 6 jaar heeft een aantal maanden bij 
haar oma gewoond in de boerderij aan de 
Schoolweg samen met haar pappa en 
mamma en haar 2 broertjes omdat hun 
huis in Enkhuizen drastisch verbouwd 
werd. Marijn vindt het heerlijk om samen 
met ons een wandeling met Saar te maken. 
Het is helemaal feest als we een rondje 
“Opa Jan” gaan doen. Opa Jan (creatie van 
Marius van Dokkum) woont aan het 
Hornpad in een klein huisje en opa Jan zit 

altijd op zijn wc-tje omdat hij last heeft 
van winderigheid en verstopping. 

We wandelen meestal over de dijk naar het 
Hornpad. Marijn babbelt aan een stuk 
door maar als we het huisje van opa Jan 
naderen wordt ze wat stiller want span-
nend is het wel. We gluren dan zijn huisje 
binnen en kijken door het hartvormige 
raampje van het wc-tje waar opa Jan van 
ellende naast de wc-pot is gevallen. Alle 
scenario’s over de echte opa Jan zijn al de 
revue gepasseerd. Uiteindelijk was Marijn 
er eruit dat hij in Amerika woont. Dat is 
lekker ver weg en maakt het minder span-
nend. 
Marijn wil natuurlijk heel graag binnenkij-
ken maar oma heeft uitgelegd dat het geld 
kost en je dan een afspraak moet maken en 
niet zomaar naar binnen kan lopen. Sinds-
dien gaat het potje van spaargeld van Ma-
rijn mee als we een rondje “opa Jan“ gaan 
doen. Zo vergroot ze haar kansen, heeft ze 
bedacht. Natuurlijk worden de boekjes 
van opa Jan hier veelvuldig gelezen. De 
Efteling is leuk, maar een rondje Opa Jan 
nog leuker, wat heerlijk dat een kind van 6 
hier zo van kan genieten, gewoon hier in 
ons dorp Andijk. 

Marijn. Foto aangeleverd

Marijn Groenewoud en opa Jan

Foto Lizzy de Vries
Ook de kinderen van het Andijker Muizendorp 

vierden Sint Maarten. Foto: Han Kramer

Sint Maarten
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