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Vrijdag 19 november werden 
de winnaars bekend gemaakt 
van de Vrijwilligersprijs Me-
demblik 2021. De bekendma-
king vond, geheel volgens de 
coronarichtlijnen, plaats in het 
Oorlogsmuseum Medemblik. 
De afgelopen weken zijn er bij-
na 4.000 stemmen uitgebracht 
door het publiek op de genomi-
neerde vrijwilligers en vrijwil-
ligersorganisaties. Na ook de 
stemmen geteld te hebben van 
de jury, kon Wethouder Joset 
Fit de winnaars bekend maken: 
Joppe Zijlstra en Jongerencen-
trum The Future! 

Wethouder Joset Fit heette de 
genomineerden en hun gasten 
welkom: “Vandaag zetten wij 
onze vrijwilligers extra in het 
zonnetje en eigenlijk bent u alle-
maal winnaar. Zonder u waren 
we namelijk nergens. U zet zich 
vol overgave in voor de gemeen-
schap en staat symbool voor vele 
anderen. Wat u doet is bijzonder 
en van groot belang voor de ge-
meenschap. Dankzij u kunnen 
veel mensen dingen doen die an-
ders niet mogelijk zouden zijn. 
Corona heeft een hoop leed toe-
gebracht, maar ondanks alles zijn 
vrijwilligers zich blijven inzetten. 
Dat is van onschatbare ware.”

Vrijwilligers Medemblik 2021
Het was heel spannend, want bij 
de publieke stemming leek Joppe 
Zijlstra achter vrijwilliger Rob 
Overboom te eindigen, maar sa-
men met de jurystemming ein-
digde Joppe toch als favoriet. 
Henriëtte Roskam, jurylid: “Jop-
pe is al jaren verbonden aan het 
Oorlogsmuseum en je zou bijna 
vergeten dat hij pas 17 jaar is. 
Zijn vrijwilligerswerk begon met 
een Maatschappelijke Stage en 
hij is goed blijven hangen; hij is 
bijna dagelijks te vinden in het 

museum! Joppe is een inspirator 
voor andere jongeren en dat 
maakt hem extra bijzonder.” Jop-
pe is blij: “Ik dacht, ik word het 
niet, want mijn achterstand op 
Rob haalde ik maar niet in. Dus 
dit had ik niet verwacht. Ik ben 
echt heel blij!” 

Vrijwilligersorganisatie 
Medemblik 2021
Ook voor de organisaties werd 
het spannend. Inloophuis Me-
demblik was favoriet bij het pu-
bliek, maar samen met de stem-
ming van de jury is Jongerencen-
trum The Future de winnaar ge-
worden. Rutie Breebaart, jurylid: 
“Er is vooral gekeken naar hoe 
onderscheidend de organisaties 
zijn en hoe ze eruit springen. Jon-
gerencentrum The Future in An-
dijk is door de jury genomineerd 
vanwege de aandacht voor 
‘kwetsbare’ jongeren, voor wie de 
vrijwilligers een luisterend oor 

hebben en als vertrouwensper-
soon optreden. Heel waardevol.”
Sandra Arendz, Jongerencen-
trum The Future: “Dat hadden 
we niet zien aankomen! Maar, we 
zijn trots en verrast. En de kinde-

ren krijgen nu een feestje, want 
dat hadden we ze beloofd als we 
zouden winnen!”

Na de bekendmaking van de win-
naars kregen de genodigden een 

heerlijke “blauwe hap” geser-
veerd in het museum. In stijl, met 
WOII trucks, werd iedereen 
weer thuisgebracht. De genomi-
neerden mogen later ieder nog 
met een gezelschap terugkomen 
voor een bezoek aan het museum 
en de Experience Tour. 

Vrijwilligersprijs 
Medemblik 2021
De Vrijwilligersprijs Medemblik 
2021 is georganiseerd door Vrij-
willigerspunt Westfriesland, in 
opdracht van gemeente Medem-
blik.  De winnaars ontvingen 
naast de benoeming tot Vrijwilli-
ger en Vrijwilligersorganisatie 
Medemblik 2021 een prijzenpak-
ket met o.a. vrijkaartjes aangebo-
den door VUE Hoorn bioscoop, 
Optisport, Stoommachinemuse-
um, Oorlogsmuseum Medem-
blik, Watertaxi Hoorn, Cinema 
Oostereiland, Bakkerijmuseum 
Medemblik, Museumstoomtram 
Hoorn-Medemblik, Museum 20e 
Eeuw en Hotel Medemblik. 

Jongerencentrum The Future wint vrijwilligersprijs

Joppe Zijlstra, Sandra Arendz van Jongerencentrum The Future en wethouder Joset Fit. Foto: Marcel Rob

De afgelopen dagen is er een Kleine Alk gesignaleerd 
in het IJsselmeer bij Andijk. Een bijzondere vogel 
voor in Nederland waar dan ook veel vogelspotters 
op afkomen om deze te bewonderen.   Het is een 
prachtige vogel om te zien. Het is een erg kleine 
zeevogel, ongeveer net zo groot als een spreeuw. 
Het is een zeldzame soort die in afwijking tot de 
meeste zeevogels ook nog wel eens wat verder in 
het binnenland wordt gezien, vooral met harde 
aanlandige wind in de trektijd. Kleine alken kunnen 

soms dagenlang ronddobberen op een plek. Het is 
een arctische zeevogel en de meest noordelijk 
levende alkensoort, die broedt in enorme kolonies 
van soms honderdduizenden paren op puinhellingen 
op onder meer Spitsbergen, Groenland en Jan 
Mayen. Ze overwinteren in de Noordelijke 
Atlantische Oceaan, vooral in het westelijk deel, en 
dichter bij huis in de Noorse Zee en in de Noordzee, 
vanaf de Doggersbank naar het noorden.  Corinne 
de Kroon.

Zeldzame verschijning: Kleine Alk bij Andijk

Foto: Corinne de KroonFoto: Douwe Greydanus

Oproep ‘Kerst’ verhalen
Voor onze kerstuitgave, woensdag 22 december, 

zijn we op zoek naar mensen die willen vertellen over hun 
versierde huis en/of tuin, favoriete Kerstrecept, een creatief 

knutselidee of bijvoorbeeld eigengemaakte kerstkaarten. 

Andere ideeën zijn natuurlijk ook van harte welkom!

Heeft u een idee? Mail naar: info@andijker.nl  Of bel: 59 36 05

MET VERKOOP IJZERWAAR! 
Zie achterkant Andijker   

SLA UW SLAG MET O.A. 
DE BLACKGREENFRIDAY DEALS!

Industrieweg 5 – Andijk – www.zwartgroen.nl – 0228-748123

ZWARTGROEN STOPT!
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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 28 november 9.30 uur: 
1e zondag van de Advent. 
Woord-Communieviering door 
pastor A. Dekker met de heren 
van het Gemengd koor.
Thema: “Zie de tekenen”.                        
De collecte is voor onze kerk. 
Dank daarvoor.
Welkom in de viering.
*Overleden: Riet Neefjes. 
*Zondag staat er in het portaal 
weer een kraam van de Wereld-
winkel.
De moeite waard om te gaan kij-
ken en wellicht iets te kopen. 
*Ook is er dan tot 26 dec. een krat 
voor de Voedselbank. Gevraagd 
wordt iets mee te nemen voor
hen, die het zo hard nodig heb-
ben. 

Kerkdiensten, zondag 28 november

Gereformeerde Kerk 
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. R. ten Hoopen te Leidschendam. Eerste advent. 
 Met medewerking van kinderkoor Joy.

De dienst is ook online te volgen via 
www.gereformeerdekerkandijk.nl

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
10.00 uur Voorganger: Arja Kraal
   Organist: Heye Wubs

Elke woensdag inloop van 10.00 tot 12.00 uur

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

Baptistengemeente
Boendersveld 3, 1602 DK  Enkhuizen 
10.00 uur Klaas van Twillert, Jeugddienst

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, Gemengd koor

De Bovenzaal De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Cees Hanemaayer

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur Arno van Engelenburg    Avondmaal

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

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

Neem gerust contact op wanneer  
u vragen heeft en/of meer informatie wenst.

•  Vertrouwd gezicht en houvast in intense 
dagen

•  Een uitvaart en opbaring op een door u 
gekozen locatie

•  Geheel verzorgd of een afscheid waarbij  
u zelf veel wilt doen

 06 29 24 11 83    contact@carlabasjes.nl    www.carlabasjes.nl

Uitvaartbegeleiding
Carla Basjes

Bij een melding van overlijden ben ik 24/7 bereikbaar.

06 29 24 11 83

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

Herinner mij
maar niet in sombere dagen

herinner mij
in de stralende zon

herinner mij
hoe ik was, toen ik alles nog kon.

In het bijzijn van ons is rustig gestorven 
mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Wil Verkley-Morsink
Willemina Frederika

Opperdoes, 16 april 1945 Hoorn, 17 november 2021

Echtgenote van Kees Verkley

Weduwe van Jacob Wilms

Kees

Karin en Henk
Stefan en Anke
Wouter

Lyda en Johan
Rosanna en Mohammed
Pim en Thyrza

Correspondentieadres:
Dhr. Kees Verkley
p/a Omringlocatie Lindendael
Koepoortsweg 35 | afd. Olijf, kamer 104D
1624 AB Hoorn

De dankdienst voor Wil haar leven en de begrafenis 
hebben inmiddels plaatsgevonden.
De dienst is nog te beluisteren via 
www.gereformeerdekerkandijk.nl/meeluisteren.

De gezellige tijden die we gehad hebben 
met de buren zijn onvergetelijk!
Nu moeten we afscheid nemen van buurvrouw Wil.
Wij wensen Kees, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

    Piet en Ada Klaver
    Harry en Annemarie Mantel
    Piet en Marijke Bloemendaal

Op donderdag 25 november 2021 
zijn onze ouders en opa en oma, 

Chris en Willy Broekhuizen-Leegwater 
50 jaar getrouwd!

Van harte gefeliciteerd met jullie Gouden Bruiloft.
We wensen jullie nog vele gezonde en liefdevolle jaren.

Veel liefs en dikke zoen van  Erik; Noam en Tom
    Saskia en Scott; Hugo

De Huiskamer van Andijk is vrijgesteld van het controleren van een 
coronatoegangsbewijs, maar tegelijkertijd is het van overheidswege 
verplicht gesteld dat specifieke coronamaatregelen worden nageleefd 
voor alle aanwezigen.
Bezoekers en onze vrijwilligers zijn –in beider belang- gehouden om 
de volgende regels in acht te nemen.

- Handen ontsmetten (bij de ingang naar de koffieruimte is aan de   
 deurpost een flacon met ontsmettingsvloeistof waarmee u uw 
 handen kunt ontsmetten);
- Het dragen van een mondkapje is verplicht zodra u binnenkomt of  
 het gebouw weer verlaat, maar aan tafel mag u die weer afdoen;
- Houd altijd 1.5 meter afstand, ook aan tafel;
- Nies en hoest in uw ellenboog waarbij u zich van anderen afwendt
- Schud geen handen, raak kopjes/glazen van anderen niet aan;

Dringend bericht aan de bezoekers 
van de Huiskamer van Andijk

Heeft u klachten, zoals een ver-
koudheid, dan moeten wij u drin-
gend verzoeken thuis te blijven 
en u te laten testen.
De stuurgroep is niettemin ver-
heugd dat het onder de huidige 
omstandigheden open kan blij-
ven maar dat vereist wel volledige 
medewerking van onze bezoe-
kers. Wij begrijpen dat er ver-

schillend wordt gedacht over de 
werking van deze maatregelen en 
ook ten aanzien van het virus 
zelf, maar wij zijn niet in de posi-
tie hiervan af te wijken. We reke-
nen op uw begrip en medewer-
king!

Landelijke KBO/PCOB 
Dorpsraad Andijk

Verdrietig zijn we omdat we afscheid moeten nemen 
van onze lieve (schoon) zus en tante 

GON REIJNHOUT- JONKER

We zullen haar ontzettend missen.  

             Fam. Jonker  en Fam. Karreman

Correspondentie adres:
Fam. Reijnhout, Kemphaanpad 13, 3815 BS Amersfoort
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HUIS VERKOPEN? 
STEEK ENERGIE IN HET ENERGIELABEL!

Bij de verkoop van een huis komt een heleboel kijken. Een likje verf, 
makelaar, verkoopfoto’s, bezichtigingen, biedingen, noem maar op. En 
dan nog je eigen zoektocht naar een nieuwe huis. Het aanvragen van 
een energielabel kan er dan gemakkelijk bij in schieten. Toch zou het 
zonde zijn dit te vergeten! Als je geen energielabel overhandigt aan 
de koper, kan je daar namelijk een boete voor krijgen. Per 1 novem-
ber 2021 is deze boete verhoogd van € 170 naar € 435. Het ener-
gielabel is een rapport dat inzicht geeft in de energiezuinigheid van 
een woning of ander gebouw. Hierbij wordt bijvoorbeeld gelet op 
isolatie en op de installaties voor verwarming, koeling, ventilatie en 
warm water. Het is de bedoeling dat men door het label gestimu-
leerd worden om energiebesparende maatregelen te nemen.

Sinds 1 januari 2021 is het energielabel uitgebreider geworden. 
Voorheen was het voldoende om het label online aan te vragen via 
een vragenlijst. Nu moet er een energieadviseur aan huis komen om 
de woning zelf te beoordelen en metingen te doen. Dit maakt het 
label nauwkeuriger, maar ook duurder. De gemiddelde kosten zijn 
gestegen van ongeveer € 10 naar zo’n € 200. Daarnaast moet je het 
energielabel nu al hebben op het moment dat je de verkoopadver-
tentie voor je woning plaatst, en niet pas bij de sleuteloverdracht. 
Laat de pot verf dus nog even staan en steek eerst energie in het 
energielabel! Neem tijdig contact op met een energieadviseur om 
een afspraak te maken.

Heeft jouw woning al 
een energielabel? 
Dit kun je controleren op: 
https://energielabel.nl/woningen/
zoek-je-energielabel/
Marloes Bakker – kandidaat notaris, 
Mantel & Voors Notarissen en 
Mediators – Andijk 0228-592224
Benningbroek 0229-591264

Silva Visser

Nieuws of nep?

Op Funda staat een huis te 
huur in Medemblik. Hier 
wordt een merkwaardige 
opmerking geplaatst dat 

buitenlanders niet welkom 
zijn in Medemblik. Op zich 
een wat racistische opmer-

king en bijna niet te geloven 
als je dit als (niet)-Medem-
blikker leest. Tijd voor de 

burgemeester om hier met-
een op te reageren. Want 

het wordt direct gedeeld op 
de sociale media en gaat een 
eigen verkeerd leven leiden. 

De tekst is verwijderd en 
onze standpunten zijn ge-
deeld, zodat iedereen ons 

beleid kan lezen. Het laatste 
zullen weinig mensen doen. 
De sensatie lijkt soms wat 

interessanter dan de werke-
lijkheid. En zo staan we met 

1-0 achter met dit soort 
stemming makende nep-

nieuws. Laten we wel helder 
zijn, wij proberen arbeids-
migranten zo veel mogelijk 
uit de kernen te krijgen om 

de huizen op de huizen-
markt voor onze inwoners 

vrij te krijgen, waar het voor 
bedoeld is. We hebben ver-
ruiming van de regels ge-

maakt zodat er meer moge-
lijkheden zijn voor huisves-
ting op locatie. Niks racis-

me.
Zo rollen ook de Coronacij-
fers over ons heen en over-
spoelt de sociale media ons 

met allerlei meningen en 
moeten we zelfs geloven dat 

Corona niet bestaat. Pro-
beer het kaf van het koren 

te scheiden en scheidt waar-
devolle zaken van waardelo-

ze en het goede van het 
kwade. Laten we geen men-
sen scheiden en in “gemaak-

te” hokjes plaatsen maar 
slechts de meningen. Wees 
voorzichtig met wat je deelt 
en wat je daar mee wil be-

reiken. Gebruik sociaal me-
dia niet om steden te ont-

wrichten maar gebruik het 
om op te bouwen. 

Gelukkig hebben we hier 
ook nog ons West-Friese 

nuchtere verstand met een 
agrarische kaf-koren achter-

grond. Gebruik het.

Silva Visser
Christenunie.medemblik@

gmail.com

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

Vakkundig
schadeherstel

Handelsweg 7
1619 BJ Andijk

Tel: 06 21 83 22 62
info@ronkarremanautoschade.nl
www.ronkarremanautoschade.nl

Vrijblijvende
taxatie van

schade

Afhandeling
met de

verzekering

U kunt bij ons ook terecht voor:

Restauratie van Oldtimers

Budgetreparatie (met tweede-

hands of imitatie-onderdelen)

Leenauto mogelijk bij

schadeherstel

De koffieochtenden met en voor ouderen starten weer op de 
eerste woensdag van de maand in de Tuinkamer van 10:00 uur 
tot 11:30 uur. Onze ouderenpastor Nicoline zal deze 
ochtenden leiden. Er zal steeds een gespreksonderwerp zijn. 
Laagdrempelig d.m.v. een lied, een gedicht, een tekst of een 
artikel uit ‘Open Deur’. Voelt u zich vrij om zelf ook 
onderwerpen aan te dragen.

We lezen iedere zondag uit de Bijbel. 
Maar wat weten wij er eigenlijk van? 
Waar gaat de bijbel over? Wie schreef hem? Hoe hangen de 
honderden Bijbelverhalen met elkaar samen? En wat is het 
verschil tussen de diverse (joodse en christelijke) 
bijbelversies? We proberen te begrijpen wat de bijbel is, hoe 
die heeft geleid tot talloze discussies die in de loop van de 
eeuwen en hoe het boek onze wereld beïnvloedt.
Aanvang 19.30 uur in de Tuinkamer.

1 december “Koffieochtend in De Kapel”

2 december “Leerhuis” in De Kapel

Er is afgelopen week door een 
groepje vrijwilligers heel hard 
gewerkt om het schoolplein van 
de Kuyperschool een mooiere 
uitstraling te geven. En het resul-
taat mag er zijn, wat een verschil!!

Het wachten is nu op het voor-

jaar, zodat iedereen van deze 
mooie kleurrijke, geurende pla-
ten kan genieten! De metamor-
fose werd in ieder geval al en-
thousiast ontvangen door de kin-
deren en de leerkrachten. Mede 
mogelijk gemaakt door Michel 
van plantenkwekerij De Zwart.

Er is hard gewerkt op het schoolplein. Foto aangeleverd

Nieuws Kuyperschool
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Het is altijd bedrijvig bij het fami-
liebedrijf van Bakker Koning. 
Dag en nacht –vooral in de 
nacht- branden de lampen in de 
Bakkerij aan de Schrepel in de 
Goorn. “Onze bakkers zijn dag en 
nacht bezig met het creëren van 
de lekkerste broden, koeken en 
gebak uit de West Friese regio. Al 
meer dan zeventig jaar werken 
wij vol passie aan onze ambachte-
lijke West-Friese producten.”

In de bakkerij staan karren vol 
bolletjes. Zacht en hard, bruin en 
wit, net uit de oven of al klaar om 
ingepakt naar de winkels ge-
bracht te worden. “We voorzien 
vanuit deze bakkerij maar liefst 
13 winkels dagelijks van verse 
producten en dat gaat inderdaad 
om heel veel broden en kadetten,” 
vertelt Gerard. 

Ambachtelijk brood
“Wij bereiden op een ambachte-
lijke wijze een veelzijdig broodas-
sortiment voor de klant. Met een 
knapperige bite of juist een heer-
lijke zachte boterham. Brood is er 
in heel veel varianten. Van volko-
renbrood tijdens het ontbijt, een 
knapperige tosti gemaakt van 
witbrood of een ovenvers stukje 
stokbrood met een kruidige dip 
bij het natafelen of de borrel. 
Bakker Koning houdt goed in de 
gaten wat de trends zijn en waar 
vraag naar is. 

Onze winkels
U vindt Bakker Koning sinds de-
cember 2020 in Andijk in winkel-
centrum Beldershof. “Ook heb-
ben we winkels in Venhuizen 
(Twijver), Bovenkarspel (W.C. 
Streekhof), Hoogkarspel (W.C. 
Reigerspassage).” Gerard: “We 
zijn er voor onze klanten. Met 
vertrouwde gezichten achter de 

balie, leuke acties en reclames die 
met het seizoen meegaan. Van de 
banketletters rollen we zo door 
naar de kerstkransen!”

Vers garantie 
Brood en gebak kunt u gerust 
even bewaren, maar vers is altijd 
het lekkerste. Wij bieden al onze 
klanten daarom vers garantie: 

vandaag gebakken, vandaag in de 
winkel! Dat geldt voor al onze 
winkels. Kom langs in één van de 
winkels en ervaar het zelf.

Sint in het land
Al ruim voor de intocht van Sin-
terklaas liggen er volop lekkernij-
en in de winkel. Bakker Koning 
heeft o.a. Speculaas- en taaipop-

pen. “Onze welbekende Koning-
kjes maken we deze tijd in de 
speciale Sinteditie. Verder vindt u 
bij ons verschillende soorten 
kruidnoten, waaronder onze Ko-
ningsch Moppies. Die zijn versla-
vend lekker! Onze banketletters 
en -staven zijn rond 5 december 
niet aan te slepen. Dan hebben 
we hebben ook nog luxe chocola-
deletters in ons assortiment! Zo 
hebben wij voor ieder wat wils! 
Het heerlijk avondje kan begin-
nen.”

Bestel op tijd
Rondom 5 december kan het erg 
druk zijn en u wilt natuurlijk niet 
mis grijpen. “Geef uw bestelling 
voor 5 december op tijd aan ons 
door. In de winkel hebben wij 
bestellijsten klaar liggen. Bestel-
len kan ook thuis vanaf de bank, 
bestellingen kunt u plaatsen in 
onze webshop, dan zorgen wij dat 
het in de winkel van keuze voor u 
klaar staat.”

Contactgegevens
“Wij doen ons werk met pure 
passie én een lach, dat proeft u!” 
Bestellingen kunt u doen in de 
winkel of online. De website 
www.bakkerkoning.nl wijst u de 
weg. De bakkerij staat aan Schre-
pel 19, 1648 GC in De Goorn. 
Voor vragen kunt u bellen naar 
0229 – 541432 of uw e-mail stu-
ren aan info@bakkerkoning.nl.

Het adres voor uw 
fiets, E-bike, verhuur 

en reparatie!

De 2wielerwacht voor snelle 
en vakkundige reparaties met 
gratis haal- en brengservice.

20
jaarTweewielers

Nieuwe webshop met alles 
op het gebied van fietsen. 

Aantrekkelijke prijzen, 
snel en gemakkelijk!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

t.w.v. €10,-
bij besteding v.a. € 35,-

Knip uit en lever in!
Geldig t/m 5 december, max. 1 bon per persoon.

FIETSWERELD
CADEAUBON

NIEUW!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

NIEUW!

Nieuwe webshop met alles op het gebied 
van fietsen. Aantrekkelijke prijzen, 

snel en gemakkelijk!

Een prettige kermis gewenst 
namens het hele team:

André, Carina, Dirk-Jan en Martijn.

Voor particulieren, 
bedrijven 
en instellingen

Schoonmaak professionals uit Andijk
Stenekescleaning.nl / 06-51948585

Uw glazenwasser uit Andijk!
Onze diensten:
* Glasbewassing
* Houtwerk reinigen
* Dakgoten reinigen
* Dakkapellen reinigen
* Zonnepanelen reinigen

   Ook binnen:
   * Interieurverzorging
   * Glasbewassing
   * Desinfectie

Middenweg 65a in Andijk 
tel. 0228 593 642     www.bakkerkoning.nl 

Openingstijden Andijk 
Maandag t/m vrijdag     08:30 - 18:00 
Zaterdag                     08:00 - 17:00

Volop lekkers bij Bakker Koning, ook tijdens de decembermaand.  
In de winkel de vertrouwde gezichten van Astrid (l) en Gerie (r). Tekst/foto’s OdB

Feestelijk lekkers van Bakker Koning
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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

Michel Haak  M 06 53 92 18 85
Sterappel 28  E  michel@indehaak.nl
1619 KA Andijk  

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72 info@solenergy.nl www.solenergy.nl

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

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

+31 (0) 228 59 72 72 info@solenergy.nl www.solenergy.nl

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72 info@solenergy.nl www.solenergy.nl

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor al uw feesten en partijen 
Heeft u een locatie nodig voor uw partij, personeels- of bedrijfsfeest, vergadering, 
vereniging, jubileum of bruiloft? Wij maken van elke gelegenheid een succes. Bel of 
mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!

www.sarto-andijk.nl  info@sarto-andijk.nl  Bangert 4  1619 GJ Andijk  0228-59 16 13  Volg ons ook 
op facebook!

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

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

20 aug
Maandag

Aanvang . 0 uur
Andijker rockband “Fruitmachine” 
& local hero D.J. Panteloko

(AC  DC tribute band) 

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor al uw feesten en partijen 
Heeft u een locatie nodig voor uw partij, personeels- of bedrijfsfeest, vergadering, 
vereniging, jubileum of bruiloft? Wij maken van elke gelegenheid een succes. Bel of 
mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!

www.sarto-andijk.nl  info@sarto-andijk.nl  Bangert 4  1619 GJ Andijk  0228-59 16 13  Volg ons ook 
op facebook!

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

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

20 aug
Maandag

Aanvang . 0 uur
Andijker rockband “Fruitmachine” 
& local hero D.J. Panteloko

(AC  DC tribute band) 

Dat kan in Sarto 
natuurlijk!

Mooie zalen, gezellige sfeer, 
bel voor meer informatie 

voor uw feest of partij 
naar 0228 59 16 13, 

mail: info@sarto-andijk.nl of 
kijk op www.sarto-andijk.nl, 

Bangert 4, 1619 GJ Andijk

Aanhangers v.a. 350,- ex. Boottrailers v.a. 499 ex. 
Plateauwagens v.a. 1499,- ex.

Ook voor Focwa onderhoudsbeurt, packkeuring en verhuur.

Wij zijn een RDW en Focwa erkend bedrijf.

06 13 41 62 40
Ook voor uw trekhaak, banden, uitlaten en onderhoudsbeurten.

Handelsweg 31a - 1619 BJ Andijk
www.omc-andijk.nl

verhuur v.a. €2,50 per uur.

Laat nu ook uw reservesleutel maken bij OMC-Andijk
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Wist u dat...

… bijzondere kerstverhalen voor de 

Andijker van 22 december welkom 

zijn, en dat u deze naar 

info@andijker.nl kunt mailen?

… bewoners van de Klamptweid het 

zat zijn dat er vuurwerk bij sport-

hal de Klamp wordt afgestoken?

… Nadja Filtzer zondagmiddag 

28 november naar Cultura komt? 

… particuliere en zakelijke 

kerstwensen vanaf nu weer 

kunnen worden ingestuurd naar 

info@andijker.nl of anders op het 

kantoor aan de Industrieweg 1?

… de Pubquiz van zaterdag 

27 november in Dorpshuis 

Centrum niet doorgaat?

… berichten van gevonden en ver-

loren voorwerpen gratis worden 

geplaatst, en dat u deze berichten 

kunt mailen naar info@andijker.nl?

… maandag t/m vrijdag (behalve 

woensdag) koffie kunt drinken in de 

huiskamer van Andijk?

… de digitale versie van de Andijker 

ook kunt volgen www.andijker.nl en 

op Facebook.com/andijker?

... Bob en Mien de Wilde vandaag, 

woensdag 24 november, 

60 jaar getrouwd zijn?

 
Andijkertjes
***VERS VAN HET LAND***

Heerlijke Aardappelen div. soorten.  
Hand geraapt en 

natuurvriendelijk geteeld. 
Jan&Tineke van der Jagt     

Middenweg 39 tel 593245

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

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

• 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
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
• Winterconcert Excelsior, Cultura, aanvang 15.00 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:  Maandag13 december,
Gft:  Overige maandagen

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

De wereldwijde campagne 
”Orange the World” gaat 25 
november weer van start tij-
dens een korte meeting bij de 
Oosterpoortbrug in Hoorn 
waar de wethouder het oranje 
licht, dat de bogen van de 
brug verlicht, zal aansteken. 
 “Kleur de wereld “en laat zien 
dat je een medestander bent 
die ook vindt dat huiselijk ge-
weld moet stoppen. Vooral 
vrouwen zijn het slachtoffer 
en daarom is onze slogan in 
de campagne: “Stop geweld 
tegen vrouwen”. Soroptimist-
club Hoorn e.o. roept u op om 
mee te doen! Kleur van 25 
november tot 10 december je 
huis oranje met vlag of wim-
pel of met een oranje licht. 
Zet een oranje kaars voor je 
raam. 

Zaterdag 27 november en 
zondag 28 november houden 
de Soroptimisten ludieke ac-
ties in Enkhuizen, Medemblik 
en Hoorn. 
Zaterdag 27 november 12.00 
uur start in Enkhuizen bij het 
station en 15.00 uur kasteel 
Radboud in Medemblik. Het 
kasteel wordt oranje aange-
licht. 
Zondag 28 november 12.00 
uur start in Hoorn bij de 
Scheepsjongens van Bonte-
koe.

Golfbaan de Vlietlanden in 
Wervershoof doet mee aan 
de campagne. Zij organiseren 
samen met de Soroptimist-
club Hoorn op donderdag 2 
december een 9 holes wed-
strijd en voor diegene die niet 
kunnen golfen organiseren zij 
een clinic (golfles). Inloop 
vanaf 9.15 uur start 10.00 uur.
U krijgt koffie met gebak bij 
de ontvangst en om 12.00 uur, 
soep en brood (To Go i.v.m. 
Corona). We dragen allemaal 
iets oranje’s. Alles mag. Petjes, 
feestneuzen, sjaals. Na afloop 
is er een tombola waarvan de 
opbrengst ook bestemd is 
voor het goede doel. De kos-
ten zijn slechts 30 euro. 20 
euro is daarvan voor het goe-
de doel: Fietsjes voor de kin-
deren van het Oranje Huis 
van de Blijfgroep in Alkmaar. 
In dit huis worden vrouwen 
(met hun kinderen) opgevan-
gen en geholpen die slachtof-
fer zijn van huiselijk geweld. 
Voor dit doel kunt u ook 
oranje tulpenbollen bestellen. 
De bollenhandel Langedijk uit 
Venhuizen schonk ons 1000 
tulpenbollen. 500 gaan we 
planten bij het station in 
Hoorn. Overige verkopen we 
voor €2 per zakje van 5 stuks.
Geef u op of doe uw bestelling 
bij maja.de.haan@gmail.com 
of gsm 06 8336 0179

‘Stop geweld tegen vrouwen.’ Foto aangeleverd

Een oranje kaars voor je raam

Om acht uur de zaal dicht op 17 
november, ja dan is er geen Sin-
terklaasavond. Snel schakelen, 
overleg met Cultura, toegangs-
code ingesteld en dan kan je ge-
lukkig ook weer gezamenlijk Sin-
terklaas vieren. Uiteraard wat af-
zeggingen omdat de leden toch 
voorzichtig zijn. We hadden het 
Sint spel voorbereid, door zelf 
cadeautjes in te slaan, maar ook 
te verpakken. Een grote zak op 
tafel en als je in het spel met de 
dobbelsteen iets mocht pakken, 
dan legde je dat bij je neer. Soms 
moet je alles heen en weer schui-
ven, soms sla je een beurt over, 
maar ook uitpakken staat in het 
spel bij een gegooid nummer. 
Hier en daar een hilarisch ca-
deau, die je van elkaar af kan pak-
ken, maar ook ruilen. Uiteraard 
kan je de regels van het spel, 

voordat je begint, naar eigen in-
zicht opstellen.
We begonnen al weer met gebak 
en in de pauze speculaas om mee 
naar huis te nemen, want Diana 
en Willy zijn 50 jaar getrouwd in 
november, als mede Nel ook aan 
het einde van de maand. Een 
bloemetje hoorde er nu al vast 
bij. Na de pauze spelen we nog 
een half uurtje het spel en wordt 
er aan het einde gevraagd of ieder 
in ieder geval een chocolade let-
ter heeft. De andere cadeaus kan 
je met elkaar ruilen/delen als je 
wilt, maar je zat maar met zijn 
zessen aan een tafel. Degene die 
afbericht gegeven hebben krijgen 
ook hun cadeautjes thuis. Ge-
bracht door andere leden die bij 
hun in de buurt. Wonen.  Zo doe 
je samen wat, denk je aan elkaar  
en hou je je vereniging levend.

Sinterklaasfeest ging gelukkig door. Foto aangeleverd

Vrouwen van Nu Andijk West
Sinterklaas middag ipv avond
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Na ruim anderhalf jaar is de 
stichting SOM weer bij elkaar 
geweest. SOM staat voor Samen-
werkende Ouderen in de ge-
meente Medemblik. Dat wil zeg-
gen dat de leden van de SOM de 
vragen en problemen van oude-
ren willen bespreken en eventu-
eel aankaarten bij de gemeente. 

De laatste vergadering hebben 
wij gesproken over de huisvesting 
voor ouderen. Die schiet in onze 
gemeente jammerlijk tekort. 
Hierover hebben wij een gesprek 
gehad met de wethouder. Een 
ander probleem is de vereenza-
ming van ouderen. Wat kunnen 
wij en de gemeente hieraan doen. 
De opbouwwerker van onze ge-
meente stopt hier veel tijd in, 

maar ze is helaas nog maar alleen 
en kan al het werk niet aan.
Personeelstekort laat zich ook op 
andere terreinen zien. Wat te 
denken over de wachttijden bij de 
Wmo? U ziet, problemen genoeg, 
nu de oplossingen nog.
De leden van de SOM willen 
daarom graag op de hoogte zijn 
van problemen die er bij ouderen 
leven. Als het gaat om privévra-
gen zijn er VOA’s, vrijwillig oude-
renadviseurs, die willen helpen. 
Als het gaat om belastingen zijn 
er HUBA’s hulpen bij het invullen 
van de belastingen en toeslagen.
Aarzel niet als u iets wilt melden, 
maar neem contact op. Dat kan 
via de telefoon 0229 201519, of 
via de mail: fjgroeneveld@quick-
net.nl

Samenwerkende Ouderen Medemblik

Gereformeerde kerk. Foto: Amber Molen Eetbaar of niet? Foto: Annette Swart

Langs de weg...

Uw kerstwens in De Andijker
Voor de kerstuitgave van De Andijker, die dit jaar uitkomt 

op woensdag 22 december aanstaande, kunt u als vanouds weer uw 
zakelijke en/of particuliere Kerst- en Nieuwjaarswens plaatsen.

Voor de zakelijke wensen geldt: alle advertenties zijn 
120 mm breed x 80 mm hoog, de prijs is €49,- exclusief btw.

Particuliere wensen: u geeft aan welke maat advertentie u wenst 
(A of B) en de tekst die daar in dient te staan.
 Prijs advertentie A (€12,-) en advertentie B (20,-).  
Deze bedragen gelden bij contante betaling. Wanneer we een factuur sturen komen er 
€2,50 administratiekosten bij.

Particuliere advertentie B

Particuliere advertentie A

“Beetje tegenstrijdig bericht 
uiteraard, vandaar een korte 
toelichting voor deze keuze” 
vertelt Edwin Winter, die ruim 
11 jaar terug zijn bedrijf in An-
dijk begon. Wat thuis begon 
vanuit een garagebox van 20m2 
groeide uit naar zo’n 3000m2 op 
het voormalig Welkoop terrein 
aan de Industrieweg 5. 

Zwartgroen is alweer zo’n 10 jaar 
tuin- en buitenspecialist voor de 
consument maar oa ook voor de 
hovenier en grondverzetbedrij-
ven met oa doek, net en gaas. 

Kwaliteit tegen de scherpste prijs 
door eigen import. “Online is nog 
steeds de grootste groeimarkt 
voor ons, vooral de laatste 3 jaar 
zijn we daar ontzettend hard ge-
groeid.” vult Edwin aan. Het as-
sortiment en de toeloop naar de 
winkel zijn echter ook toegeno-
men. Toen ze er zo’n 4 jaar gele-
den begonnen was de verwach-
ting dat er ook veel vraag zou zijn 
naar ijzerwaar als schroeven en 

tuingereedschap. Dit viel toch 
tegen, vandaar dat Zwartgroen 
gaat stoppen met deze afdeling. 

Als tuin- en buitenspecialist gaat 
Zwartgroen zich in de winkel fy-
siek nog meer toeleggen op de 
tuininrichting. Het assortiment 
wordt verder uitgebreid met oa 
maatwerk pergola’s, overkappin-
gen en tuinverlichting. Verder 
wordt het assortiment kunstgras 
en glazen schuifwanden uitge-
breid en wordt de winkel en 
showtuin een echte “experience 
store”. Een plek waar mensen nog 
meer inspiratie op gaan doen 
voor de tuin van toekomst. Nog 
steeds onder het motto, “meer 
tuin en minder onderhoud”! 

In het voorjaar hoopt Zwart-
groen het nieuwe winkelconcept 
klaar te hebben en vanaf dan zijn 
ze volgens planning ook de zater-
dag weer open.

Zwartgroen stopt en breidt uit

Met de strengere coronamaatre-
gelen is er nog veel mogelijk bij 
de Westfriese Bibliotheken, ook 
als je geen lid bent. Zie westfrie-
sebibliotheken.nl/coronaradar 
voor actuele informatie. 

Eerste cursisten Klik & Tik 
Andijk geslaagd
Sinds dit najaar kun je ook in Ser-
vicepunt & Jeugdbibliotheek An-
dijk deelnemen aan de populaire 
computercursus Klik & Tik. In 
zes lessen leren volwassenen om-
gaan met de computer, internet 
en e-mail: in eigen tempo, op ei-
gen niveau, en met tijd voor een 
praatje en een koppie. Een eigen 
computer is niet nodig, de Biblio-
theek zorgt voor een laptop. Je 
kan de cursus ook volgen op je 
eigen tablet. Deelname aan de 
cursus is gratis, wie wil kan het 
lesboek aanschaffen als naslag-
werk. Mevrouw Deelstra-Kamp-
hof en mevrouw Groot namen 

deel aan de eerste groep in Andijk 
en hebben inmiddels hun certifi-
caat gehaald! Wie volgt? De vol-
gende groep start op 20 januari. 
De lessen zijn op donderdagmid-
dagen 20 & 27 januari en op 3, 10, 
17 & 24 februari, van 14:00-16:00 
uur. Voor meer informatie en 
aanmelding, bel de klantenser-
vice op tel. 0228 743 943. 

Cadeautip voor Sint 
en de Kerstman
Waarom een boek geven als je 
een bibliotheek cadeau kan doen? 
Met ons cadeau-abonnement 
LeesPassie geef je iemand toe-
gang tot duizenden boeken, 
DVD’s en games. Geef je een jaar-
abonnement cadeau (voor de 
prijs van twee nieuwe boeken), 
dan zit er ook toegang bij tot de 
Online Bibliotheek: e-books, 
luisterboeken, digitale tijdschrif-
ten en online cursussen. 
Voor kinderen tot 18 jaar is het 

abonnement gratis: een mooie 
aanvulling op de andere cadeaus! 
Wil je LeesPassie cadeau doen 
aan een 0-6-jarige, dan krijg je er 
in december een Pixi-boekje bij 
cadeau. 

Vraag in onze bibliotheken naar 
LeesPassie.
 
Hulp bij corona apps en 
overheidsinformatie
Als Informatiepunt Digitale 

Overheid bieden we hulp bij het 
installeren van apps, het aanvra-
gen van je DigiD en doorverwij-
zing naar het juiste (digitale) lo-
ket. Meld je aan voor een gratis 
cursus Klik & Tik om te leren 
omgaan met de computer en het 
internet. Heb je een specifieke 
vraag over het gebruik van je ta-
blet, computer of smartphone? 
Onze vrijwilligers helpen je graag 
op weg. 

BestelBieb: boeken afhalen 
of laten bezorgen
Wie niet naar de Bibliotheek kan 
of durft te komen vanwege coro-
na, kan nog steeds gebruik maken 
van onze BestelBieb: we zetten 
een tas vol boeken voor je klaar 
bij de ingang of brengen deze aan 
huis. We houden zoveel mogelijk 
rekening met je wensen en ma-
ken ook speciale tassen voor bij-
voorbeeld jeugd, lezen voor je 
lijst of grootletter boeken. 

Nieuws uit de Westfriese bibliotheken

De eerste cursisten zijn geslaagd. Mevrouw Deelstra-Kamphof (l), 
mevrouw Groot (r). Achter hen staat de Klik & Tik docente Sieni van 

Beek. Foto aangeleverd

Materiaal en/of tekst 
uiterlijk 9 december a.s.) 

aanleveren op info@andijker.nl 
of op Industrieweg 1.
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ZWARTGROEN STOPT
MET VERKOOP IJZERWAAR!

We groeien nog steeds qua tuininrichting. Als kunstgras specialist, maar ook met onze tuinschermen, glazen schuifwanden, 
pergola’s en schaduwdoeken. Daarnaast groeit het assortiment grind/split icm kantopsluitingen. Met onze winkel/showroom 
en tuin willen we daarom meer gaan focussen. Tuinverlichting en maatwerk overkappingen gaan oa extra aandacht krijgen. 

Dit betekent dat we gaan stoppen met ons assortiment schroeven en tuingereedschap! 

Pak uw voordeel! Deze maand moet alles eruit!
Schroeven 

2e doos 
halve prijs 

(o.a. Woodies, Grabber gipsschroeven, 
slagpluggen, bouten & moeren)

korting geldt voor de goedkoopste variant

Tuin-
gereedschap
25% korting

(o.a. scheppen, bezems, tuinzagen, 
hakbijlen, schoffels, harken)

BLACKGREENFRIDAY
Daarnaast hebben we t/m maandag de BlackGreenFriday 
aktie, met o.a. 25% korting op ons assortiment: 
- kunstgras couponnen
- Birdstop (vogelwering)
- worteldoek
- deurmatten
- windbreekgaas
- gootdrain
- werkhandschoenen

Kijk daarvoor online 

naar onze aanbiedingen 

op www.zwartgroen.nl/

blackgreenfriday

• 10 dec: Amnesty Schrijfmarathon in 
de Bibliotheek Wervershoof. Schuif 
aan en schrijf voor een gevangene die 
onterecht vastzit. 

• 20 jan (startdatum: 6 lessen in 6 
weken): Meld je aan voor gratis 
deelname aan onze computercursus 
voor volwassenen Klik & Tik Andijk 
Leer omgaan met de computer, 
internet en e-mail. Voor meer info en 
aanmelding, bel: 0228 743 943.
 
• Cadeautip voor Sint en de Kerstman: 
waarom een boek geven als je een 
bibliotheek cadeau kan doen? Ontdek 
ons cadeau-abonnement LeesPassie.
westfriesebibliotheken.nl/cadeau 

Ook als je geen lid bent, kun je deelnemen aan de activiteiten rond 
persoonlijke ontwikkeling, taal, cultuur en digitale vaardigheden. 
Kijk voor de complete en actuele agenda op:  
westfriesebibliotheken.nl > Agenda & Tickets

Activiteiten  
bij de Westfriese Bibliotheken

Heb je vragen over informatie van de 
overheid of over corona-apps?
De Bibliotheken kunnen je helpen als 
Informatiepunt Digitale Overheid.  
Kijk ook naar de inloopuren van de 
Formulierenbrigade in Hoogkarspel.
westfriesebibliotheken.nl/ido

Meer weten? 
Kijk op westfriesebibliotheken.nl 
 of bel 0228 743 943

Ben jij tussen de 13 en 15 jaar en wil je 
meedenken over het waterbeheer in 
Noord-Holland? Dan is Hoogheemraad-
schap Hollands Noorderkwartier op zoek 
naar jou! Als jeugdbestuurder heb je een 
leerzame en leuke functie. Dijkversterkin-
gen, klimaatverandering, rioolwater zuive-
ren, waterleven en waterbeheer; allemaal 
boeiende zaken waar jij je mee bezig kunt 
houden.

Tot 31 december 2021 is Thomas van der 
Vlerk jeugdbestuurder van HHNK. Hij 
heeft veel leuke en interessante activiteiten 
ondernomen. Hij vertelt er over op hhnk.
nl/jeugdbestuurder. Ook voor de nieuwe 
jeugdbestuurder staan er de komende twee 
jaar veel leuke dingen op het programma. 
Als ambassadeur voor het hoogheemraad-
schap in de regio, maar ook landelijk in het 
jeugdwaterschap. De reiskosten worden 
vergoed en bij een actieve inzet en deelna-
me aan de bijeenkomsten ontvang je een 
jaarlijkse financiële vergoeding.

Wat doet het hoogheemraadschap?
Het klimaat verandert en met die gevolgen 
werken wij elke dag. Aangezien er steeds 
grotere regenbuien vallen, kost het meer 
moeite de voeten droog te houden. Zon-
der stevige dijken en duinen, sloten en ge-
malen zou je op heel veel plaatsen in 
Noord-Holland niet kunnen wonen. Daar-
naast maken we het water schoon dat door 
het riool bij rioolwaterzuiveringen terecht 
komt. Op dat gebied proberen we met 

nieuwe technologieën energie en grond-
stoffen uit het rioolwater te halen.

Nationaal Jeugdwaterschapsbestuur
Onze jeugdbestuurder maakt deel uit van 
het nationale Jeugdwaterschap. Dit is een 
groep jongeren die de Nederlandse water-
schappen vertegenwoordigt. Het Jeugdwa-
terschap heeft als doel jongeren meer te 
betrekken bij het waterbeheer in Neder-
land. Daarvoor komen ze in gesprek met 
interessante mensen zoals ministers. Zie 
ook jeugdwaterschap.nl.

Meld je aan
Wil jij meedenken en meepraten over het 
waterbeheer in Noord-Holland nu en in de 
toekomst? Solliciteer dan vóór maandag 
29 november en wie weet zet jij vanaf 2022 
water op jouw CV. Op hhnk.nl/jeugdbe-
stuurder is alle informatie over deze leuke 
functie te vinden.

Hoogheemraadschap 
zoekt jeugdbestuurder

Thomas van der Vlerk. Foto aangeleverd.

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2021 - week 47 Pagina 8


