
Stichting BD Grondbeheer 
heeft de koopakte getekend 
van vier hectare tuinbouw-
grond in Andijk (NH) en deze 
aansluitend in erfpacht uitge-
geven aan De Bosmantel. Op 
deze natuur-inclusieve tuinde-
rij staan biodiversiteit en bo-
demvruchtbaarheid centraal. 
Ook richt De Bosmantel zich 
expliciet op lokale afzet en zui-
nig gebruik van water en ener-
gie. Daarmee is De Bosmantel 
een schoolvoorbeeld van de 
transitie in de landbouw, die 
BD Grondbeheer met de bewe-
ging Aardpeer wil aanjagen.

De grondaankoop voor De Bos-
mantel weerspiegelt de verbrede 
weg die BD Grondbeheer met het 
nieuwe initiatief Aardpeer is in-
geslagen. Naast het veiligstellen 
van biodynamische landbouw-
grond ondersteunt BD Grondbe-
heer nu ook inspirerende en in-
novatieve voedselinitiatieven die 
aantoonbaar bijdragen aan het 
vergroten van bodemvruchtbaar-
heid, biodiversiteit en sociaal-
economische waarden. Tevens 

ontwikkelt BD Grondbeheer 
nieuwe vormen van financiering. 
Zo is de grondaankoop van De 
Bosmantel mogelijk gemaakt 
door drie particulieren, die ieder 

éénderde van de koopsom heb-
ben gefinancierd. Eén met eeu-
wigdurende obligaties en twee 
met persoonlijke leningen voor 
maximaal 10 jaar uit de directe 

omgeving van De Bosmantel. De 
twee leningen zullen worden af-
gelost met ‘Samen voor grond’-
obligaties. Daarvan loopt de eer-
ste helft mee in de Obligatiele-
ning Samen voor Grond II, die 
medio december wordt uitgege-
ven.

10% natuur
De Bosmantel is het initiatief van 
Johan Janse. Met de teelt van bio-
logische groentes, kruiden en 
bloemen voor de lokale gemeen-
schap wil hij onnodig transport 
met de bijbehorende drukte en 
vervuiling voorkomen en plaat-
selijk werkgelegenheid stimule-
ren. Bij elkaar opgeteld teelt Jo-

han meer dan honderd soorten 
groentes, bloemen, fruit en 
vruchten. Hoewel De Bosmantel 
geen Demeter licentie heeft, is 
net als op biodynamische bedrij-
ven meer dan 10% van het be-
teelde land ingericht met vegeta-
tie, waarin wilde planten, grassen 
en kruiden overheersen. Met een 
bloemenpluktuin en wandelpa-
den nodigt Johan buurtbewoners 
uit om mee te genieten van al het 
natuurschoon. In de tuinwinkel 
zijn de producten van het land te 
koop. Met deze ecologische en 
sociale aspecten draagt De Bos-
mantel actief bij aan de transitie 
in de landbouw waar Aardpeer 
voor staat.

Mr. R.M. Mantel-KooistraMr. A.W.M. Overtoom

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

Gratis half uur 
bespreking? Bel ons.
www.mantelvoors.nlJasmijn Dijkstra (16) zit in de 

vijfde klas van het VWO op het 
RSG in Enkhuizen. Zij wil zeilen 
met de school-op-zee organisatie 
Masterskip over de Atlantische 
Oceaan. “Het lijkt mij geweldig 
om niet alleen uit boeken te le-
ren, maar ook echt andere cultu-
ren, flora en fauna te kunnen er-
varen. Om de vrijheid van de zee 
te ervaren, maar ook te leren van 
de vrijheid die ik krijg om mijn 
schoolwerk bij te houden.”

Om op deze reis mee te kunnen 
moet zij een bedrag van  
€ 7650,00 euro bij elkaar zien te 
krijgen. ”Hiervoor heb ik een 
aantal sponsoracties opgezet 
waarover ik hier graag iets meer 
vertel. U zou mij kunnen helpen 
deze reis te maken en dan kunt u 
via flessenpost mee leven met 
mijn reis.”

Masterskip
Leerlingen uit havo 4 en VWO 
4/5 kunnen gedurende 5 tot 7 
weken mee op een unieke zeil-
reis. Docenten en een professio-
nele zeilcrew nemen de leerlin-
gen mee op een deel van de ont-
dekkingstocht van Columbus, 
naar het Caraïbisch gebied. “Aan 
boord leer je veel, niet alleen uit 

boeken, maar vooral ook door 
het te doen. Al zeilend ervaar je 
natuurkundige krachten, ’s nachts 
navigeer je aan de hand van ster-
ren, je ziet geologische en ecolo-
gische verschijnselen tijdens de 
reis. Ik kan me hier zo op verheu-
gen, ik kan haast niet wachten!” 
vertelt een enthousiaste Jasmijn.

Ik wil op reis
Jasmijn: “Ik wil graag mee met 
dat deel van de reis dat begint op 
11 april 2022. Mijn reis begint 
met een vlucht naar Havana, 
Cuba. Daarna ga ik dan aan 
boord van het Tall Ship ‘de Wylde 
Swan’ en vaar ik mee om de over-
steek te maken over de Noord-

Atlantische Oceaan. De reis gaat 
langs de Azoren en eindigt in 
Harlingen op 27 mei 2022. Deze 
reis duurt 6 weken.”

Flessenpost
“Het bedrag dat ik voor deze reis 
bij elkaar moet krijgen is flink. 
Daarom hoop ik voldoende men-

sen te enthousiasmeren met o.a. 
de volgende sponsoractie. Voor 
€20,00  kunt u zich aanmelden 
voor pakket 1: u ontvangt dan 8x 
flessenpost. Dit is een brief van 
mij over mijn belevenissen en 
ervaringen aan boord.  Wilt u 
ook een videoverslag ontvangen 
na afloop van de reis, schrijf dan 
in voor pakket 2 (€30,00). Pakket 
3 kost € 166,00 en bevat naast de 
flessenpost en het videoverslag 
ook nog een persoonlijk verslag 
aan het einde van de reis. Dit be-
drag staat gelijk aan de kosten 
van één dag aan boord, voor dit 
bedrag bent u dan ook sponsor 
van één dag.”

Pakket 4
“Wie als particulier of bedrijf een 
vrij bedrag wil doneren verzoek 
ik contact met mij op te nemen. 
Dan kunnen we afspraken maken 
over een passende tegenpresta-
tie.” 
Wilt u meer informatie over 
Masterskip, ‘de Wylde Swan’ of 
over deze sponsoractie of op de 
hoogte blijven van acties die nog 
volgen? Neem een kijkje op: 
www.jasmijnzeilt.nl/

Helpt u Jasmijn de oceaan over?

Jasmijn vraagt uw steun. Foto aangeleverd.

Johan Janse van de Bosmantel. Foto aangeleverd

Stichting BD Grondbeheer verwerft grond voor De Bosmantel
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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 12 december 9.30 uur: 
3e zondag van de Advent. 
Eucharistieviering door kapelaan 
J.A. Correa met de Vriendenkring.
Thema: “Handel eerlijk”.                        
De collecte is voor onze kerk. 
Dank daarvoor.
Welkom in de viering.
*Overleden: Riet van der Jagt-
Zwirs.
*Zondag werd de collecte aanbe-
volen d.m.v. een prachtige rijm. 
Geweldig en hulde aan de maker. 
Na afloop was er zelfs een trakta-
tie van Sint en Piet. 
*Denkt u er ook nog aan iets mee 
te nemen voor de Voedselbank?

Kerkdiensten, zondag 12 december
Gereformeerde Kerk 
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur Prop. Willem Koudijs te Zeist. Derde advent. 
 De wijken 4,5,6 en 7 zijn welkom
16.00 uur Praisedienst. Met medewerking van Soud of Praise. 
 Alle wijken welkom

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

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
10.00 uur Voorganger: Burret Olde
 Organist: Cilia Koenis–Gerdes

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 Cees Hanemaayer, Viering Avondmaal

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

R.K. Kerk 
Bangert 6, Andijk   rkregiowh.nl
09.30 uur Euch. kapelaan J.A. Correa, 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 Arno van Engelenburg   

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

We zijn gelukkig niet erg ziek geweest, maar het was toch een akelige 
periode. Veel mensen dachten aan ons! 

Er werd van alles bij de deur gezet of gebracht. Mensen waren enorm 
vindingrijk. Zoals de persoon die met haar telefoontje buiten het raam 

met ons een heel gesprek voerde. 
Meeleven, warmte, liefde, enz. op allerlei momenten. 

Om niemand te vergeten, willen we jullie allemaal op deze manier 
heel hartelijk bedanken. 

We wensen iedereen die nog niet beter is gezondheid toe. 

Joost en Dia

Je had een ‘buk’ vol liefde
je was een echt mensenmens 
als een vlinder ben je 
van ons weggevlogen

Dag, allerliefste mam en oma

Maria Divera van der Jagt - Zwirs

Riet
echtgenote van Jaap van der Jagt †

*Anna Paulowna, † Amsterdam,  
9 november 1933 30 november 2021

‘Tot ziens in de hemel...’

Sorghvlietlaan 52
1619 XC  Andijk

U kunt een kaart met uw medeleven of een herinnering sturen naar 
bovengenoemd adres, dit wordt zeer gewaardeerd.

De uitvaart heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden.

 Jan en Tineke
  Jacqueline en Rick
   Nienke, Thijs
  Arjan en Miranda
  Jeroen 
  Angelique en Jef
 Adrie en Marian
  Maarten
 Marian en Sjaak
  José †
  Nico en Lea
  Leny
  Ellen
  Simon

 Jacquelien en Harry
  René
  Simone
 Annelies en Johan †
  Eline
  Erwin
 Sjaak en Yvonne
  Wessel
  Stijn
  Lois

Na  40 jaar lidmaatschap moeten we afscheid nemen 
van ons trouwe lid 

Riet van der Jagt
We zullen haar missen.

         Sjoelclub (De Skuivers)

Voor uw warme belangstelling en medeleven voor en na het overlijden 
van onze lieve zus 

Riet Neefjes
willen wij u hartelijk bedanken.
Uw aanwezigheid, uw aandacht, kaarten, 
telefoongesprekken en bloemen hebben ons
veel steun en troost gegeven.

Familie Neefjes

Andijk, december 2021

De diaconie van de Gereformeer-
de Kerk wil ook dit jaar weer        
kerstpakketten inzamelen voor 
onze medemens.
U kunt uw kerstpakket inleveren 
bij: Annelies Schuurman, Gede-
puteerde Laanweg 62, Andijk.
Tel: 591824

Carina van Dokkum, Het Eiland 
4, Wervershoof. Tel: 582259
Gelieve na 18.00 uur.

Wij hopen met deze actie weer 
heel veel mensen/gezinnen blij te 
kunnen maken.
Doet u mee? Hartelijk bedankt!

Kerstpakketten actie 2021

Zondagmiddag 12 december 
kunt u in Cultura genieten van 
het Winterconcert door Muziek-
vereniging Excelsior. Met sfeer-
volle muziek brengt het orkest u 
vast in de stemming voor de ko-
mende feestdagen.

De aanvang van het concert is 
14.00 uur. Vanaf 13.30 uur is Cul-
tura geopend. De toegang is gra-
tis maar een vrijwillige bijdrage 
wordt gewaardeerd. Daarvoor 
staat bij de entree een bus klaar.
Uiteraard worden de maatrege-

len die nu gelden toegepast. 
Zo is de zaal ingedeeld op de 1,5 
meter maatregel, moet er een 
mondkapje gedragen worden als 
men niet zit en wordt er bij de 
deur gecontroleerd op de QR-
code en legitimatie. 
 
Door de zaal in te delen in 1,5 
meter kan er helaas maar een 
maximum aantal bezoekers in 
Cultura van 50 personen. 
 
Er is geen reservering, dus kom 
op tijd. Vol is helaas toch vol.

Winterconcert Excelsior
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Zaterdag wordt er weer oud pa-
pier opgehaald. Voor degenen die 
ophalen is dit vaak een zware 
klus. Als loper twijfel je boven-
dien wel eens aan de verstande-
lijke vermogens van sommige 
mensen. Bedenkt dat u wilt doen 
aan afvalscheiding. Dat gaat ver-
der dan zomaar iets aan de weg 
zetten. Haal na de sinterklaasvie-
ring de surprises uit elkaar. Wat-
ten, sateprikkers en plastic horen 
niet bij het papier. Er zijn heel 
veel dozen in omloop vanwege de 
pakketpost, gebruik die. Zet niet 
uw krat naast een lege doos, maar 
doe het papier daarin. Gooi het 
piepschuim in de grijze bak en 
verwijder zo veel mogelijk al het 
plastic. Drinkpakken moeten in 
de plastic bak! We gooien ze an-
ders zo bij u terug in de tuin, of 
helaas soms bij de buren. 

De combinatie van losse papier-
tjes, een open doos en wind bete-
kent dat het overal heen waait. Als 
wij de bovenste doos oppakken, 
waaien soms alle gespaarde thee-
zakjes uit de doos eronder op de 
straat en die ruimen we niet op. 
Daarvoor is geen tijd. Tissues 
moet u niet bewaren, maar in de 
grijze bak gooien. Dat is vies. Als u 
administratie wilt opruimen, haal 
dan de ordners en het plastic eraf, 
want we nemen het niet mee.

Zet eens wat samen met uw bu-
ren neer, dan hoeven we Andijk 
niet geheel lopend te doen, maar 
kunnen we af en toe een stukje 
achterop de auto. Dit geldt bij-
voorbeeld voor de wijk rond De 
Klamp, maar ook voor lange stra-
ten als Horn, Knokkel en Dijk-
weg. Zet het papier niet in de 
prut, maar zet het op steen, des-
noods aan de overkant (Lange-
weer, Schoutsland, Kleingouw), 
zet het niet verborgen tussen de 
auto’s (Dijkweg, westop), bied het 
niet aan in boodschappentassen. 
Die nemen we niet mee en het 
uitschudden is lastig. Als je krat-
jes gebruikt, neem vaste en geen 

inklapkratten, waarin van alles 
vast blijft zitten en waaraan je je 
vingers bezeert. 

Maak dozen niet te zwaar. Veel 
ophalers zijn vrouwen. Laat je 
vrouw, dochter of buurvrouw 
testen of ze het makkelijk een 
meter hoog in een bak kan gooi-
en en bedenk dan of ze dat een 
paar uur lang kan. Zaag een lange 
kartonnen buis even doormid-
den, maak van grote lege dozen 
een pakket.

Na zaterdag slaan we een keer 
over, want eerste kerstdag zou er 

weer opgehaald moeten worden. 
Mensen ruimen op bleek vorig 
jaar en de combinatie met de 
kerstgeschenken maakte dat het 
veel te veel was, terwijl er al een 
extra auto was. Toen duurde het 
ophalen tot half acht. Als u op-
ruimt, zet niet alles tegelijk aan 
de weg. Als u twintig jaargangen 
Autoweek heeft, dan is de helft 
ook mooi. Dan kunnen die extra 
twee weken er ook nog wel bij. 

Een oproep aan alle Andijkers: 
Wees zorgvuldiger met wat je 
aanbiedt en denk even mee met 
ons.

Een foto van vorig jaar. Zo moet het dus niet, maar dit komt veel te 
vaak voor. Foto aangeleverd

Oud papier rond de feestdagen

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

Wie kent ze niet, de leuke en 
grappige kinderboeken van opa 
Jan? Deze opa beleefd van alles 
met zijn dieren en zijn buurkin-
deren. Opa Jan is al een hele oude 
man, die nog steeds volop in het 
leven staat. Hij beleeft van alles, 
hij gaat op vakantie of hij maakt 
zijn huis schoon ook heeft hij 
eens een olifant gewonnen! 

NIEUW  
Deel 8 van deze serie kinderboe-
ken is uitgekomen en heeft als ti-
tel: Opa Jan viert koningsdag. In 
dit deel doet opa Jan woningruil 
met de koning! Een dolkomisch 
verhaal wat bedacht is door Ma-
rius van Dokkum. Hij heeft zijn 
boeken niet alleen geïllustreerd, 

maar ook zelf geschreven.
Alle opa Jan boeken nu verkrijg-
baar bij: Expositieruimte ‘De 
Mantel’ in Andijk of online te 
bestellen bij: www.advedi.nl (zie 
advertentie)

Vestiging Andijk ook op zaterdag open. Maak hiervoor een afspraak.

GRATIS INLOOP  
OP AFSPRAAK
van 9-17 en 19-21 uur 
Andijk: 06-01 en 20-01
Benningbroek: 14-12 en 28-12

Voor meer informatie: www.mantelvoors.nl

Opa Jan boeken

Aanleverdata De Andijker 
Op woensdag 22 december verschijnt 
de 'Kerst' Andijker, materiaal aanleveren 
uiterlijk woensdag 15 december 2021, 12.00 uur.

Op woensdag 29 december verschijnt 
de laatste Andijker van dit jaar, 
materiaal aanleveren uiterlijk
vrijdag 24 december 2021, 12.00 uur.

Op woensdag 5 januari 2022 verschijnt 
de eerste Andijker van 2022, 
materiaal aanleveren uiterlijk 
vrijdag 31 december 2021, 12.00 uur.

De kantoren van de Andijker en Dijkprint 
zijn alleen op afspraak geopend.

350.000 verkopers zetten zich de afgelopen maan-
den in om loten te verkopen tijdens de Grote Club-
actie. In Medemblik haalden verenigingen in totaal 
€ 29166 op.  Landelijk deden 5.267 verenigingen 
mee met de Grote Clubactie. Samen haalden zij 
ruim 10,7 miljoen euro - 1,2 miljoen meer dan vorig 
jaar - op door bijna 3,6 miljoen loten te verkopen. 
De deelnemende clubs verbreken hiermee alle re-
cords. De online verkoop steeg spectaculair.

Dit jaar deden in Medemblik onder andere de vol-
gende clubs mee en zij haalden de volgende bedra-
gen op. Hiervan gaat 80% naar de club.

Andijk: Sporting Andijk €4872
Wervershoof: TV De Kaag €2994, Gymnastiekver-
eniging VVW €2844, Roeivereniging De Kogge 
€501

Clubactie-loten verkopen was voor clubleden dit 
jaar eenvoudiger dan ooit. En dat is te merken aan 
het resultaat. Vorig jaar werden 1 miljoen loten on-
line verkocht, dit jaar gingen maar liefst 1,6 miljoen 
loten digitaal over de toonbank.

Veel leden gaan nog gewoon langs de deur, en dat 
blijft een belangrijke manier van werven, stelt Mol-
kenboer. “Maar veel tieners sturen liever een 
WhatsAppbericht naar familie en vrienden of pos-
ten hun verkooplink op social media.” 

Ook voor de clubs heeft de digitalisering een enorm 
voordeel. “In voorgaande edities kostte het invoe-
ren en verwerken van loten veel tijd. Het gaat nu 
allemaal automatisch, waardoor het veel gemakke-
lijker is om mee te doen.”

Met de opbrengsten van de Grote Clubactie krijgen 
verenigingen een boost. Ze kunnen bijvoorbeeld 
nieuwe trainingsmaterialen kopen, een jeugdkamp 
organiseren of het clubhuis opknappen. Iedere club 
heeft zo zijn eigen doel.  

Het succes bewijst de kracht van de 49 jaar oude 
formule. De Grote Clubactie is inmiddels de groot-
ste fondsenwervende actie in Nederland voor het 
verenigingsleven. Met een uitkeringspercentage 
van maar liefst 80% keert deze loterij het meeste uit 
aan het goede doel, de deelnemende clubs.

Clubs uit Medemblik halen € 29166 op met Grote Clubactie
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Graag leg ik uit wat mijn werk als ceremonieelbegeleider 
bij afscheid inhoudt.

Sinds 2013 ben ik trouwambtenaar en begeleid ik een hu-
welijksvoltrekking met mooie woorden en rituelen zoals 
bijvoorbeeld de ringwisseling. Zo ook begeleid ik een af-
scheidsdienst bij overlijden vanaf het begin tot het inzet-
ten van het laatste lied bij de ‘laatste groet’. Ik werk daarbij 
nauw samen met de uitvaartbegeleider. Ook begeleid ik 
eventueel een passende ceremonie bij het graf op de be-
graafplaats.

Vooraf bepalen we samen met de betrokkenen de inhoud 
van de afscheidsdienst. Er is een duidelijke structuur van 
verleden – heden – toekomst. We delen herinneringen in 
woorden, zien foto’s voorbij komen en luisteren naar mu-
ziek. 

Dan komen we op het moment van het definitieve af-
scheid en bereid ik de mensen voor op een toekomst zon-
der de overledene. Hier schrijf ik een overweging voor, 
waarbij ik mijn inspiratie zoveel mogelijk haal uit het le-
ven de overledene door goede vragen te stellen aan de 
nabestaanden. Ik sluit af met een duidelijke boodschap. 
Regelmatig word ik vooraf al ingeschakeld en kan ik be-
langrijke levensvragen stellen aan de persoon zelf. Dit is 
heel mooi want dan kan ik rechtstreeks spreken vanuit, de 
dan overledene. Daarmee wordt het heel persoonlijk.

Een sterke afscheidsdienst heeft een goede op- en afbouw. 
We kijken of er geen verhalen twee keer verteld worden. 
We delen vooral de momenten zoals we iemand willen 
blijven herinneren en dat is veelal niet het laatste deel van 
een mensenleven. We leggen uit waarom we luisteren naar 
de gekozen muziek. Is het de tekst of betekenis van dit lied 
voor de overledene of juist de nabestaanden? Dit alles 
maakt dat je veel bewuster de afscheidsdienst beleefd. 

Daarbij probeer ik een thema of symbool te betrekken bij 
de afscheidsdienst. Iets dat heel goed past bij de overle-
dene. Dit wordt de drager van de afscheidsdienst, want 
alles wat we doen en zeggen kunnen we hiertoe leiden. Na 
afloop nemen we dit symbool of thema mee en heeft het 
waarde gekregen. Het staat symbool voor onze relatie tot 
de overledene en de boodschap die diegene voor ons ach-
terlaat. Dit kan ons helpen tijdens de moeilijke tijd die we 
doormaken en zal ons richting geven tijdens de verdrieti-
ge momenten die nog gaan komen omdat het je kan hel-
pen je dichtbij de overledene te voelen.

Tijdens de afscheidsweek en afscheidsdienst integreren 
we het verlies in ons leven en hiermee zetten we belang-

rijke eerste stappen in het rouwproces en de rouwtaken 
die we dienen te doorlopen.

Verder heb ik veel ervaring in het schrijven van levensver-
halen, heb ik kennis over rouw en is mijn vakspecialisatie 
‘rouw op de werkvloer’, waarbij ik bedrijven/werkgevers 
op weg help met een rouwende werknemer of als een 
werknemer komt te overlijden.

Met grote betrokkenheid begeleid ik families. Ik luister en 
geef ruimte voor ieders inbreng tijdens de week van af-
scheid nemen en tijdens de afscheidsdienst. Er is geen af-
scheidsdienst hetzelfde; steeds weer is het resultaat zeer 
persoonlijk en op maat gemaakt.
Wil je kennis met me maken? Neem dan contact met me 
op. Een eerste gesprek is gratis en geheel vrijblijvend. 
www.daphnescholtens.nl / info@daphnescholtens.nl / 06-
23 30 38 82

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

Daphne Scholtens. Foto: patriciapetrickfotografie.nl

Wereldlichtjesdag
We herdenken overleden 

kinderen van alle leeftijden

Zondag 12 december 2021
via livestream 18.40 - 19.15 uur
vanuit het Kerkje, Andijk
Thema: van hart tot hart

Met medewerking van Mirjam Tensen, 
Mariska Rustenburg en Robbert Bakker. 

Deze herdenking is mede mogelijk 
gemaakt door Pop Vriend Seeds.

Meld je aan via info@daphnescholtens.nl
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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...

… ….Excelsior a.s. zondagmiddag een 

Winterconcert geeft in Cultura?

…. de maatregelen voor Corona gelden en er ge-

controleerd wordt op de QR-code en ID-bewijs?

… particuliere en zakelijke kerstwensen kunnen 

worden ingestuurd naar info@andijker.nl of 

anders op het kantoor aan de Industrieweg 1?

... er op 1e Kerstdag geen oud papier 

wordt opgehaald?

… er kinderen van 8 jaar op straat lopen om 

vuurwerk af te steken?

... IJsclub Andijk een schaatsenruilbeurs gaat 

houden?

 
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

Dirk Kuipers. Foto aangeleverd

    
Bij besteding van > € 50,-  
G R A T I S Kerstboek  
van Marius van Dokkum 

t.w.v. € 12,95 
 
 

 
 

‘De Mantel’ │Hornpad 19│Andijk 
Geopend: vr.en za.:13.00-17.00 uur 

www.expositieruimtedemantel.nl             

 

 

Opa Jan 

Puzzels: 10% korting in de winkel 

De gemeente Medemblik stelt in december een extra-
tje beschikbaar. Dit is bedoeld voor kinderen uit Me-
demblik (tot en met 17 jaar) van ouders die weinig te 
besteden hebben. Wethouder voor Welzijn Dirk Kui-
per: “Ik ben er trots op dat we kinderen, ondanks de 
financiële kwetsbaarheid van de gemeente Medem-
blik, ook dit jaar iets extra’s kunnen geven.” 
Per kind is er een pakketje met een VVV-bon en twee 
cadeautjes samengesteld. De VVV-bon is voor ieder 
kind hetzelfde en kan worden uitgegeven aan bijvoor-
beeld  uitjes, kleding, kerstdiner en/of speelgoed.

Hoe werkt het?
 Kinderen van ouders die weinig te besteden heb-
ben kunnen aangemeld worden voor de Decem-
beractie (netto-inkomen max. 120% van de bi-
jstandsnorm en/of in een lopende schuldregeling). 
Dat kan met behulp van het speciale webformulier 
op de website: www.medemblik.nl/decemberac-
tie2021. Aanvragen zijn mogelijk tot en met 31 
december 2021. 

Pakketjes die vóór 20 december 2021 aangevraagd 
zijn, worden naar verwachting voor de kerst bezorgd. 
Aanvragen die tussen 20 en 31 december 2021 zijn 
gedaan, worden begin januari 2022 bezorgd.
 
Formulierenbrigade 
Lukt het niet om de aanvraag online te doen? De For-
mulierenbrigade kan helpen. Kijk voor meer informa-
tie op: www.formulierenbrigadewf.nl.

Extraatje voor kinderen 
met Decemberactie

De nieuwe coronamaatrege-
len gooien wat roet in het eten 
voor de horeca, maar gelukkig 
zijn er nog andere opties! Dus 
gaan wij uw bestellingen 
klaarmaken d.m.v. bezorgen 
of afhaal.

Op zaterdag en zondag is Sels 
geopend van 12:00 tot 17:00 
voor een borrel. Daarnaast is 
ons bezorg/afhaalmenu be-
schikbaar van donderdag t/m 
zondag van 17:00 tot 19:30. 

U kunt uw bestelling plaatsen 

via onze website www.eetca-
fesels.nl.

Wij bezorgen naar Andijk, 
Wervershoof, Onderdijk en 
Zwaagdijk-Oost. Ook moet u 
rekening houden met circa 1 
uur wat kan afwijken van uw 
gewenste aankomsttijd.

Wij hopen iedereen op deze 
manier toch te kunnen laten 
genieten van onze heerlijke 
gerechten en zien elkaar ho-
pelijk weer snel in ons café! 
Team Sels

Sels gaat bezorgen!

Nieuws of tips?
Mail naar info@andijker.nl 

of bel: 59 36 05

In april ben ik gestart aan de kappersakademie in Am-
sterdam. Ik heb nog een paar maanden te gaan en voor 
de laatste “loodjes” ben ik nog op zoek naar modellen 
(mannen en vrouwen) die met mij mee willen op de 
dinsdagavond voor het knippen (mannen en vrouwen)
en/of kleuren (vrouwen).
Als het je leuk lijkt neem dan contact met me op en 
dan bespreken we de details.

Don Smits, 06-54 637 877

Kappersmodellen gezocht!

Openingstijden Wonenplus               
De servicepunten van Mee& de Wering-Wonen-
Plus zijn even dicht tussen kerst en Oud en 
Nieuw;

De service medewerksters gaan even pauze ne-
men van alle aanvragen van de abonnees van 
WonenPlus.
WonenPlus Wervershoof gesloten vanaf donder-
dag 23 december
WonenPlus Andijk gesloten vanaf vrijdag 24 de-
cember 
Kijkt u goed naar de tijden waarop de servicepun-
ten open zijn, want de voice wordt niet afgeluis-
terd.

Maandag 3 januari 2022 staan de service mede-
werksters weer klaar voor al uw dienst aanvragen.
De service medewerksters wensen u fijne dagen 
en een gelukkig en gezond 2022.   
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De geschikte lokatie voor:

 Huwelijksvoltrekkingen
 Lezingen
 Concerten
 Uitvaarten
 Repetities
 Tentoonstellingen
 Vergaderingen

Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl

Contactpersoon:
Dhr. Jan Gorter
0228 - 592957

• 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.

DECEMBER
Woensdag 8 december
• KBO/SBA, klaverjassen & Jeu de boules. Sarto 13.30  uur 
Zaterdag 11 december 
• Kerstmarkt Wervershoof, GEANNULEERD
Zondag 12 december
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 13.00 uur
• Winterconcert Excelsior, Cultura, aanvang 14.00 uur
• Wereldlichtjesdag
Vrijdag 17 december 
• kerstmiddag KBO/Seniorenbond Andijk in Sarto om 14.00 uur
• De pop2000 quizz. Graag opgeven per team Dorpshuis Centrum
Zondag 19 december 
• prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 13.00 uur
• Dorpshuis Centrum eindejaarsquiz van 13-16:30 uur. 
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 

(bij Corona lockdown, aanvang 11.00 uur. QR verplicht)
Woensdag 29 december 
• Koppelklaverjassen, aanvang 19.30 uur. Eetcafé Sels ANDIJK
Vrijdag 31 december 
• Oliebollenverkoop Dorpshuis Centrum, dorpshuiscentrum.nl

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 11 december
Plastic:  Maandag 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

Ben jij op zoek naar een baan in de kinderopvang? 
Op dinsdag 21 december organiseert Kinderopvang 
Berend Botje tussen 19:30 en 21:00 uur een info-
avond over werken bij Berend Botje. Vooraf 
aanmelden is wenselijk, maar je kunt ook gewoon 
binnenlopen. De locatie is Kindercentrum Hoorn-
Centrum, Lambert Melizsweg 1 in Hoorn. 

Inspirerende werkplek
Beschik jij over de juiste diploma’s om als 
pedagogisch medewerker op de groep te staan? Dan 
nodigt Berend Botje jou van harte uit om tijdens 
een kop koffie of thee de mogelijkheden voor een 
droombaan bij Kinderopvang Berend Botje te 
bespreken. Met meer dan 60 locaties verdeeld over 
Noord-Holland is er altijd een leuke en inspirerende 
werkplek voor jou te vinden. 
Je krijgt die avond inzicht in de organisatie, de 
werkwijze en de pedagogische visie van Berend 
Botje. Sluiten deze aan bij jouw wensen, dan is er 
een wellicht een match! 

Werken en leren tegelijk
 Daarnaast start Berend Botje in januari 2022 met 
een nieuw intern BBL-traject, een combinatie van 
werken en leren. Aanmelden voor deze opleiding 
kan nog steeds, dus informeer tijdens de avond naar 
de mogelijkheden. 

Meer info en aanmelden
Leuk als je langskomt! Meld je van tevoren even aan 
via 06-50 05 79 39 (appen of bellen). Wil je alvast 
meer weten over Berend Botje, kijk dan op 
berendbotje.nl. Daar vind je ook onze vacatures. 

Kom bij ons werken. Foto Hélène de Bruijn

Berend Botje organiseert info-avond voor werkzoekenden

Zaterdag zag ik een bijzondere Redding-
boot genaamd Hilda uit 1922 in de jacht-
haven liggen. Deze was door de werf van 
de gebr. Niestern in Delfzijl opgebouwd.
Hierna is de reddingboot 53 jaar lang voor 
de NZHRM (tegenwoordig KNRM) inge-
zet, heeft in zowel de Eemsmond als Lem-

mer stations diensten kunnen verlenen. 
Met de Hilda werden in totaal 540 mensen 
gered. Deze is nu toegevoegd aan de col-
lectie reddingboten in Museumhaven Wil-
lemsoord te Den Helder. Wel bijzonder dat 
deze nu hier bij ons in Andijk afgemeerd 
ligt. Douwe Greydanus

Reddingboot Hilda uit 1922 in de jachthaven. Foto Douwe Greydanus

Langs de kust: Nostalgie
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IJsclub Andijk wil u allen de kans geven, 
om uw schaatsen te verkopen. Schaatsen 
die voor uw kind te klein zijn geworden 
bijvoorbeeld. Ook het kan zijn, dat u heeft 
besloten dat u het -vanwege leeftijd of ge-
zondheid- te gevaarlijk vindt worden om 
nog te schaatsen. 

Heeft u overbodig geworden schaatsen lig-
gen en vindt u dat deze schaatsen bij een 
ander weer schaatsplezier mogen brengen, 
dan kunt u deze schaatsen inleveren bij de 
IJsbaan gelegen aan de Kleingouw. “ Wij 
hopen dat het seizoen 2021/2022 een win-
ter mag worden, waar wij als ijsclub blij 
van worden. Een winter met veel nacht-
vorst en daardoor veel schaatsplezier.” 

Inbreng en verkoop
We hebben besloten dat (i.v.m alle corona 
maatregelingen) we het inleveren van de 
schaatsen, als ook de kijkdagen zoveel mo-
gelijk willen spreiden. Inleveren kan bij 
IJsclub Andijk, IJsbaan de Toemer, 
Kleingouw 92 a op de volgende momen-
ten. Inleverdata zijn: woensdag15 decem-
ber van14.00 uur t/m 16.00 uur, donder-
dag 16 december van 14.00 uur t/m 16.00 
uur. Koop/kijkdagen zijn op: vrijdag 17 
december van 14.00 uur t/m 16.00 uur en 
zaterdag 18 december van 14.00 uur t/m 
16.00 uur

Hoe werkt deze Schaats-ruilbeurs?
Als u de schaatsen bij ons brengt, ontvangt 

u een kaart van ons waarop u het volgende 
invult: uw naam, uw woonplaats, telefoon-
nummer en emailadres en welk bedrag u 
graag voor de schaatsen wilt ontvangen. 
Deze kaart komt bij de schaatsen liggen 
die u wilt verkopen.Wilt u schaatsen ko-
pen, vul dan tijdens de kijkmomenten de 
Aankoop-kaart in, die ook bij de schaatsen 
ligt. Hierop staat: Aangekocht door naam, 
adres, telefoonnummer en emailadres. 

Opgelet
De verkoper neemt contact met u op voor 
de verkoop van de schaatsen.
Als koper van de schaatsen treedt u in 
contact met de verkoper d.m.v. de kaart 
die beiden hebben ingevuld. Koper neemt 
na betaling de schaatsen mee vanaf het 
adres van verkoper.
Tijdens de schaatsruilbeurs worden dus 
geen betalingen gedaan tussen verkoper 
en koper. Verkoper haalt schaatsen weer 
op en ontvangt daarbij de kaart met gege-
vens van de koper. De schaatsen die u hebt 
ingebracht kunt u weer ophalen zaterdag-
middag tussen 16.00 uur en 17.00 uur.

Aan de leden van de IJsclub 
U heeft een brief ontvangen van ons om de 
contributie 2021/2022 te betalen. Heeft u 
de contributie nog niet betaald? Wilt u dat 
a.u.b. dan in orde brengen. Dank daarvoor. 
Ook als u geen lid meer wilt zijn (wel jam-
mer), wilt u dat ook dan doorgeven.
IJsclub Andijk

IJsclub Andijk organiseert Schaats-ruilbeurs
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Aanwezig: Ed - Tjerk - Pim - Willem - Jeroen - Mario

Wat zoeken we nou eigenlijk?

Wat zou hij nou moeten kunnen dan  ???

* Ruime ervaring in de branche

* APP -SBS - EPDM - PVC = voor jou        (appeltje-eitje)

* Gezellig zijn ?  √       is een must!

* Van 9 tot 5 ???  zeker niet!

* Klantvriendelijk        zeker wel!

* In buurt Andijk wonen?  zou mooi zijn  √
* Je droomt van bitumen... net als wij...

Wat mag hij of zij verwachten?

*  Veel vrijheid, vertrouwen en zelfstandige verantwoordelijke baan

* Vaste aanstelling als jij bent wie je zegt te zijn  √
* Goed salaris  √  lijkt me duidelijk!

Lijkt het je wat? 

Check ff                           

Niet mailen   maar   bellen: 

Vragen naar Ed

wfdbv.nl

Service monteurs    &  voorman dakdekkers
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vacatures

West Friesland dekt door!!!

08-12
De gemeenten Drechterland, 
Enkhuizen, Koggenland, Me-
demblik, Opmeer en Stede 
Broec zetten de samenwerking 
voort op het gebied van het bi-
bliotheekwerk in de regio 
West-Friesland. Op dinsdag 30 
november ondertekenden de 
zes Westfriese gemeenten een 
nieuw convenant met de Stich-
ting Westfriese Bibliotheken 
voor 2022-2025. Het is voor het 
eerst dat het convenant voor 
vier jaar is ondertekend.
 
Vertrouwen
In verband met de coronamaatre-
gelen kwamen de betrokken par-
tijen op 30 november digitaal sa-
men om het convenant te onder-
tekenen. De zes Westfriese ge-
meenten en de Stichting West-
friese Bibliotheken sloten al twee 
keer eerder een tweejarige conve-
nant af. Die samenwerking is 
goed bevallen. De gemeenten 
hebben vertrouwen in de biblio-
theek en verwachten de komende 
jaar geen wijzigingen in de koers 
die ze willen varen. Daarom werd 
het convenant deze keer voor vier 
jaar getekend. De komende jaren 
kan de bibliotheek zich daarmee 
in alle rust verder ontwikkelen. 
 
Belangrijke maatschappelijke 
partner
Joset Fit, wethouder van gemeen-
te Medemblik en bestuurlijk trek-

Westfriese gemeenten en Stichting Westfriese 
Bibliotheken vernieuwen samenwerking

ker van het convenant is blij met de samenwerking: 
“De corona crisis heeft onderstreept dat de biblio-
theek een belangrijke maatschappelijke partner is. 
De bestelbieb is daar een goed voorbeeld van. Bij 
het bezorgen van de boeken aan huis, was ook altijd 
ruimte voor een praatje. Maar ook in de aanpak van 
laaggeletterdheid zien wij, als Westfriese gemeen-
ten, een belangrijke rol voor de bibliotheek als 
maatschappelijke partner”.
 
Stijgend ledenaantal
In een tijd waarin het ledenaantal van bibliotheken 
op landelijk niveau daalt, laat het ledenaantal van de 
Westfriese Bibliotheken een groei zien. Chantal 
Trigallez, directeur-bestuurder van Stichting West-
friese Bibliotheken is trots op deze prestatie: Dank-
zij vernieuwing van onze activiteiten en het snel 
inspelen op de lokale maatschappelijke vraag ont-
dekken steeds meer inwoners wat de Westfriese 
Bibliotheken in bredere zin voor ze kan betekenen. 
Binnen de bibliotheken vind je perspectief. Het 
convenant met de zes gemeenten biedt ons inhou-
delijk en financieel een goede basis om verder te 
ontwikkelen. We zien uit naar de voorzetting van de 
samenwerking”.

Nieuws of tips?
Mail naar info@andijker.nl of bel: 59 36 05

Bibliotheek Opmeer. Foto aangeleverd
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