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Gratis half uur 
bespreking? Bel ons.
www.mantelvoors.nl

Wilt u ook een 
Gratis waarde  

Indicatie? 
Bel ons. 

0228-592253 

Esther Sijm heeft haar baan in 
het Antoni van Leeuwenhoek 
Ziekenhuis te Amsterdam op-
gezegd, om te kunnen starten 
met ‘Doorzorg’. “Binnen West-
Friesland wil ik meer voor pati-
enten kunnen doen, die te ma-
ken krijgen of hebben gehad 
met kanker.” Esther wil als 
casemanager de coördinatie op 
zich nemen en een netwerk van 
deskundigen buiten het zieken-
huis in kaart brengen.  “Door 
deze specialistische hulp met 
elkaar te verbinden in plaats 
van te werken met losse facto-
ren, wil ik de hulp voor patiën-
ten met kanker in West-Fries-
land verbeteren.”

Pilot starten
“Er is een stevig businessplan 
nodig. Ziektekostenverzekeraars 
geven aan geen pilot met mij aan 
te willen gaan, omdat zij geen 
klachten horen van o.a. de kan-
kerpatiënten in West-Friesland. 
Verwijzers, waaronder huisart-
sen, laten nog onvoldoende van 
zich horen.” Esther vervolgt: 
“West-Friezen zijn geen klagers. 
Maar dat ziektekostenverzeke-
raars geen klachten horen, bete-
kent niet dat er geen verbeterin-
gen mogelijk zijn.”

Verwijzen en meer
Zorgaanbieders werken vaak ver-
spreid en vanaf hun eigen eiland. 

Netwerkvorming wordt landelijk 
gestimuleerd, maar gaat gepaard 
met een stevig businessplan. Mijn 
mening is dat een netwerk alleen 
onvoldoende is. Dan verwijzen 
we alleen. Het zou een stap verder 
moeten gaan. De zorgaanbieders 
om de patiënt heen zouden door 
coördinatie en verbinding, echt 

met elkaar moeten gaan samen-
werken, met de hulpvraag van de 
patiënt als leidraad.”

Rol van Doorzorg
“Het coördineren van deze sa-
menwerking zou Doorzorg op 
zich willen nemen. Een casema-
nager in de eerste lijn die de pati-

ent voor, tijdens en (met het aan-
dachtspunt op) ná de medische 
behandeling helpt zijn weg te vin-
den in het nu huidige zorgland-
schap. De patiënt wordt op die 
manier sneller geholpen binnen 
de eigen regio en op het juiste mo-
ment tijdens de behandeling. 
Hiermee voorkomen we het op-
stapelen van hulpvragen, is de pa-
tiënt sneller fit en wordt op maat-
schappelijke kosten bespaard.”

Uw stem is belangrijk
Graag zou Esther met de inwo-
ners, (ex)kankerpatiënten van 
West-Friesland in contact willen 
komen. “Uw verhalen zijn mijn 
houvast om de ziektekostenver-
zekeraar te laten inzien dat na de 
medische behandeling de weg 
binnen het huidige zorgland-
schap maar moeilijk te vinden is, 
waardoor herstel meer tijd kost 
dan nodig. 

Door een gesprek en/of het in-
vullen van een door mij opgezet-
te enquête kan ik mijn business-
plan versterken. De verbeterin-
gen en aandachtspunten die u als 
ervaringsdeskundige met mij wilt 
delen kan ik in contact met de 
zorgverstrekkers laten horen, zo-
dat ik mogelijk een pilot kan gaan 
starten. Dit om te kunnen bewij-
zen dat Doorzorg bijdraagt aan 
de betere zorg voor de kankerpa-
tiënten in West-Friesland.

Wereldkankerdag
Esther zit op 4 februari Wereld-
kankerdag  de hele dag klaar om 
uw telefoontjes en mails te beant-
woorden. “Juist deze dag is voor 
mij een uitgelezen moment om 
hierin actief het contact met u te 
zoeken. Ik heb u nodig.” 

Contact
Doorzorg is een initiatief van Es-
ther Sijm.  Zij is te bereiken via 
e-mail esther@doorzorg.nl of bel 
naar   0228- 232 017. Op de web-
site www.doorzorg.nl vindt u nog 
meer informatie.

De stem van de patiënt telt, als het gaat om zorg

Op 4 februari zit Esther klaar om uw telefoontjes  
en mails te beantwoorden. Foto Anneke Bonte

Ik deed de gordijnen open, keek naar buiten en dacht, het zál toch niet? Buitenaards bezoek, de ‘invaders’ zijn vast in de war geraakt bij de letter A van het alfabet.  
Waarschijnlijk zochten ze Area 51 maar was hun TomTom onjuist geprogrammeerd en heeft deze naar Andijk gebracht. Geen idee, we zullen het nooit weten maar wat hebben  

we genoten van deze prachtige lichtshow. Spectaculair om te zien en dat in Andijk. Foto’s: Eelco Webbers

Buitenaards bezoek in Andijk?
Nieuws of tips? Mail naar info@andijker.nl
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Parochieberichten
R.K. Kerk Andijk

Adres: Bangert 6
Pastor A. Dekker
tel. 06-28449410. 
Mail: pastorandredekker@ziggo.nl
secr: Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412, tel. 591408
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046
site regio: rkregiowh.nl

Als parochie hebben we best een 
spannende week achter de rug. 
Hoe loopt het met de actie Kerk-
balans? Ieder jaar een aparte klus! 
Net is de opbrengst bekend ge-
worden: € 19.630!! een prachtig 
bedrag. Ruim € 1.300 meer dan 
vorig jaar! Er komt ook altijd nog 
wat na. We zijn heel blij met deze 
verrassend goede opbrengst! 
Heel veel dank aan alle gevers en 
medewerkers! Jullie hebben alle-
maal samen geholpen onze fi-
nanciële situatie flink op te pep-
pen! 
Er zijn nog steeds geen vieringen 
in onze parochiekerk. Hebt u de 
mogelijkheid van digitaal mee-
vieren al ontdekt? Het is een 
noodoplossing, zie: kerkdienst-
gemist.nl.  Het is ook heel leuk 
eens in andermans keuken te kij-
ken…Doen!
Zodra er weer vieringen gehou-
den worden binnen onze paro-
chie leest u het hier. We hopen 
dat het snel kan, maar we houden 
ons aan de maatregelen van de 
overheid. Veel sterkte, pas goed 
op uzelf en op elkaar! Gezond-
heid en alle goeds!
*Overleden: Bets Rinkel-Breg.

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

Kerkdiensten, zondag 7 februari

Gereformeerde Kerk Middenweg 4, Andijk

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

10.00 uur ds. J. Staat

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 

De Kapel, Middenweg 48, Andijk 

I.v.m. de afgekondigde maatregelen wat betreft Covid 19 is 

De Kapel gesloten t/m 24 januari.

Baptistengemeente  
baptistenenkhuizen.nl

R.K. Kerk Bangert 6, Andijk

rkregiowh.nl

De Bovenzaal De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu

Geen studie in de Kapel.

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur Simon van Groningen
De diensten zijn momenteel alleen digitaal te volgen via: 
https://www.youtube.com/c/WestfrieseEvangelieGemeente

Ingezonden/Column

Leuke stukjes schrijft u in de Andijker, zegt iemand tegen me.
Dank u wel, reageer ik.
Maar, gaat zij verder: Kunt u ook stukjes schrijven zonder dat het 
over God gaat?
Tsja…

Stukjes zonder God.
Is dat zoiets als aardappelen zonder jus?
Natuurlijk niet. De Andijker staat vol met lezenswaardige stukjes 
zonder God. 
Niets mis mee.
Maar een dominee vragen om niet over God te beginnen is als 
een timmerman in huis halen die geen hamer mag gebruiken. Of 
tegen de winterschilder zeggen dat hij je kozijnen mag komen 
verven, maar zonder kwast.

Waarom schrijf ik over God?
Niet omdat ik pretendeer veel over God te weten. Maar omdat ik 
geloof dat God veel over jou en mij weet. 
God weet hoe ons leven het beste geleefd kan worden. 
Hij kent als ‘Fabrikant’ van de wereld de gebruiksaanwijzing er-
van. 
En die kunnen we terugvinden in de bijbel.

Wij lezen vaak de gebruiksaanwijzing niet. Onlangs waste ik een 
trui. Tot mijn schrik kwam hij als een plank uit de was. Veran-
derd in maatje kindertrui. Had ik het wasvoorschrift maar beke-
ken. Alleen handwas… Maar ik meende het beter te weten.

Wie een waardevol leven wil leiden 
doet er wijs aan raadgevingen van de 
Schepper over geloof, hoop en liefde 
in praktijk te brengen. Die drie din-
gen brengen je leven op smaak zoals 
jus doet bij de aardappelen.

ds.Koos Staat

Aardappelen met jus

Lieve mensen, ik wil jullie allen heel hartelijk bedanken 
voor de vele mooie kaarten en lieve woorden. 

Ik heb over de 100 kaarten mogen ontvangen.

Tevens wil ik de buurt en de hele Kees Veerstraat bedanken voor 
de mooie erepoort en dat er zovelen de vlag hebben 
uitgestoken. Het was een feestelijk gezicht.

Ook de schoolkinderen en meesters en juffen bedankt voor 
jullie liedje wat jullie speciaal voor mij hebben gezongen. 
Zo heb ik mijn 100-jarige verjaardag toch nog op een bijzonder 
manier kunnen vieren. Ik zit nog steeds na te genieten.  

  Nogmaals bedankt, Mevr. Wil Bakker-Laan.

Wij bedanken iedereen voor de warme belangstelling, 
de fijne brieven, kaarten en de mooie bloemen 

die wij mochten ontvangen na het overlijden van 
onze lieve zorgzame moeder, oma en omi 

Bets Rinkel-Breg

Het heeft ons goed gedaan. Met veel respect 
en mooie herinneringen blijft ze voor altijd in ons hart.
 
    Familie Rinkel      

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

Wij willen allen bedanken voor alle kaarten, bloemen en 
attenties voor ons 40 jarig huwelijk. Het was geweldig.

    Wietse en Truus Wierstra

Koffie met een rietje digitaal, elke 
donderdag van 9.30 t/m 10.30 
uur.

Wat is het?
Wijkteam Oost was vorig jaar 
met een nieuwe activiteit in An-
dijk gestart. Koffie met een Riet-
je! Een  ontmoetingscafé waar 
volwassenen elkaar kunnen ont-
moeten en kinderen normaal ge-
sproken lekker kunnen spelen in 
Jongerencentrum de Future An-
dijk.Helaas, door Corona is het 
verder niet van de grond geko-
men. Terwijl wij, wijkteam Oost, 
denken dat er juist nu wel be-
hoefte aan ontmoeting is. Dus we 
gaan het anders organiseren. Op 
een manier die nu wel kan, name-
lijk digitaal.

Waar/hoe?
Als je je aanmeldt, ontvang je per 
mail een link voor de digitale bij-
eenkomst. Je kan al meedoen als 
je een mobiele telefoon hebt en/
of een computer.
Lijkt je dat leuk, wil je wel nieuwe 
mensen leren kennen of vindt je 
het juist leuk om samen met jouw 
goede vriendin/vriend/moeder/
zus/partner/ mee te doen, meld 
je dan aan!! Dat kan door te bel-
len naar opbouwwerker Sylvette 
06-50154820 of te mailen naar 
activiteiten@medemblik.nl.

Wij hebben er heel veel zin in en 
willen graag weer contact, jij 
ook?
Wijkteam Oost, Sana Saam, In-
grid Suijk, Sylvette Ernsting.
 

Koffie met een rietje digitaal

Aan alle inwoners van Nederland 
wordt massaal gevraagd om hun 
Douwe Egberts of AH Perla 
spaarpunten in te leveren bij het 
Daniel den Hoed Fonds. Met 
deze spaarpunten worden gratis 
producten verkregen, welke ver-
kocht zullen worden. De op-
brengst van de verkochte pro-

ducten komt voor de volle 100% 
ten goede aan het Daniel den 
Hoed Fonds, waarmee baanbre-
kend kankeronderzoek in het 
Erasmus MC gesteund wordt.
U mag ze GRATIS opsturen naar: 
Daniel den Hoed Fonds, ant-
woord nummer. 80133-GK212, 
3080 VB Rotterdam

Punten sparen voor kankeronderzoek
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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

ZINTUIGEN
Je luistert naar me, maar je hoort me niet 
Je kijkt naar me, maar ik betwijfel of je me ziet 
Je eet een appel, maar je bent de smaak vergeten 
en hoe ik heet, je zou het echt niet meer weten 
Maar gelukkig is er wel herkenning 
als na enige tijd van gewenning 
die arm van mij om je schouder ligt 
en je zelfs met een mondkapje voor mijn gezicht 
de warmte voelt die ik je wil geven 
de liefde voor jou en je leven 
Op dat moment is het niet horen, zien of proeven dat geldt 
we hebben gevoelsmatig contact, en dat is wat telt!

Dit mooie gedicht las ik onlangs in de Gedichtennieuwsbrief van Alzheimer 
Nederland: https://www.dementie.nl/verhalen/gedichten

Vrijwilliger voor Alzheimer Nederland. Sinds enige tijd 
ben ik vrijwilliger voor Alzheimer Nederland. Samen met een kandi-
daat-notaris elders uit het land en andere specialisten zoals artsen, 
geven we antwoorden op vragen die spelen als iemand dementie 
heeft. Ons kantoor nam ook al vaak deel, op meerdere plaatsen, aan 
het Alzheimer Café. Dan geven we antwoorden en informatie op 
juridisch gebied. De vragen komen vaak van familie en vrienden, over 
hoe zij zaken kunnen regelen voor iemand die dementie heeft. Soms 
blijkt dat er een levenstestament via de notaris is gemaakt, maar vaak 
ook niet. Dan is er alleen nog de mogelijkheid van het aanvragen van 
een bewind en een mentorschap via de rechtbank. 

Wat is eigenlijk het verschil 
tussen Alzheimer en dementie? 
Alzheimer en dementie worden in de volksmond 
vaak door elkaar gebruikt. Kort gezegd; dementie 
is een verzamelnaam voor verschillende ziektes. 
De ziekte van Alzheimer is één van de vormen van 
dementie. Bron: https://www.dementie.nl/het-ver-
schil-tussen-alzheimer-en-dementie

André Meester

Datacenters en het 
IJsselmeer deel 2.

De plannen voor wind-
molens en zonne-atollen 
in het IJsselmeer zijn bij 
Rijkswaterstaat reeds in 
ontwikkeling. Een werk-
schip heeft in ons mooie 

IJsselmeer al een en ander 
in kaart gebracht.

Ik heb contact gehad met 
verschillende belangheb-

bende zoals de beheerders 
van verschillende havens. 
Zo ook met de directrice 
van de Vogelbescherming 

Nederland. Deze orga-
nisatie heeft zich ver-

enigd in de coalitie Het 
Blauwe Hart, bestaande 
uit de Vogelbescherming, 

Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten, 

Het Flevo Landschap, 
Sportvisserij Nederland, 
PWN, Landschap Noord 
Holland en het It Fryske 

Gea. Het Blauwe Hart gaat 
zeker in bezwaar tegen de 
plannen om windmolens 
en zonne-atollen in het 
IJsselmeer te bouwen. 

Deze organisatie heeft ove-
rigens ook een alternatief 
plan ontwikkeld voor de 

RES. 
Het IJsselmeer is geen 

energieleverancier, het is 
een Natura 2000 gebied. 

Het is juist een groot 
natuurgebied waar jaarlijks 

tienduizenden vogels op 
hun trektochten gebruik 

van maken om te rusten en 
bij te tanken. 

En daarom mogen en kun-
nen wij deze habitat niet 

verstoren met die onzinnige 
plannen van de overheid. 
Overigens heeft het CDA 

hier geen moeite mee. Hun 
wethouder van duurzaam-

heid werkt hier gewoon aan 
mee, hij zegt: “het wordt bij 
wet opgedragen dus ik moet 

wel”………………
Nu is het wachten op de 

ontwikkelingen, zoals aan-
kondigingen van de defini-

tieve plannen en het aanvra-
gen van de vergunningen. 
Dan breekt de tijd aan om 

zienswijzen in te brengen en 
in protest te gaan.
We wachten af!

André Meester
Fractievoorzitter

BAMM

 
Andijkertjes

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

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

Bloemen bestellen? 
Bloem & Plant bellen! 

Wij bezorgen in de hele regio en 
via Flora.nl in heel Nederland. 

0228 313 562

Jonge haasjes zitten vaak verstopt 
in het gras platgedrukt tegen de 
grond. Mensen denken dan als ze 
er een vinden dat ze zielig en 
verlaten zijn maar dat is onjuist.

Als u er een vindt laat ze met 
rust, de ouder is in de buurt en 
zal wanneer u weg bent terug 
keren om te voeden. Nogmaals 
laat ze alstublieft met rust. 

Haasjes in het gras. Foto: Douwe Greydanus

A.U.B. met rust laten!

Donderdag 4 februari is het We-
reldkankerdag. De dag dat we-
reldwijd aandacht wordt ge-
vraagd voor mensen geraakt door 
kanker. 
Inloophuis Medemblik is dan van 
09:00 tot 21:00 uur online. Deze 
dag is te volgen op You Tube, Fa-
cebook en Twitter. Op deze dag 
gaan we met mensen in gesprek,  
Het wordt een dag van hoop en 
perspectief.  Naast de behande-
ling en late effecten is kwaliteit 
van leven voor de meeste mensen 
doorslaggevend. 
Als Inloophuis zien we steeds 
meer dat mensen de regie in ei-
gen hand nemen. Ze hebben de 
ziekte, maar ze zijn de ziekte niet! 
Dit is al een grote stap. Maar niet 
iedereen heeft dat in zich. Hoe 
pak je dat aan? Juist hier kan het 
Inloophuis veel betekenen. Naast 
begrip en herkenning is het leren 
wat wel mogelijk is. 

‘I am and I will’  is niet voor niets 
het thema van Wereldkanker-
dag. Het is belangrijk dat er per-
spectief geboden wordt na de di-
agnose kanker. Er ontstaat im-
mers een nieuwe realiteit. Deze 
kan gebaseerd zijn op angst maar 
ook op een ‘zinvol leven’. En dit is 
de rode draad op 4 februari. We 
nodigen mensen uit om mee te 
praten. Hoe zij hun leven inhoud 
hebben gegeven na de diagnose. 
Anderen kunnen ook meedoen 
met een online workshop zinvol 
leven in de middag. Opgeven kan 
via info@inloophuismedemblik.
nl. 

Dus wil je meepraten en heb je 
een positief verhaal? Meld je aan. 
Je krijgt vervolgens een uitnodi-
ging toegestuurd met een tijdstip 
(let op, dit gaat live via boven-
staande kanalen, dus je bent voor 
iedereen te volgen). 

De organisatie van de komende 
Tweede Kamerverkiezing wordt 
door corona anders dan we ge-
wend zijn in Nederland.

Er zijn meerdere verkiezings-
dagen: 15, 16 en 17 maart 
Normaal gesproken hebben we in 
Nederland één verkiezingsdag 
waarop kiezers kunnen stemmen 
op een stembureau. Bij de Twee-
de Kamerverkiezing zal dit an-
ders zijn. Bij de verkiezingen in 
2021 kunt u op 3 dagen stemmen: 
maandag 15 maart, dinsdag 16 
maart en woensdag 17 maart tus-
sen 07.30 uur en 21.00 uur. 

Vervroegd stemmen
Op maandag 15 maart en dinsdag 
16 maart gaat een beperkt aantal 
stembureaus open voor het ver-
vroegd stemmen. Het vervroegde 
stemmen is vooral bedoeld voor 
kiezers die tot de coronarisico-
groep horen. Dit is naast de mo-
gelijkheid om op de verkiezings-
dag te stemmen of het geven van 
een volmacht. U kunt in Andijk 
terecht in Dorpshuis Centrum, 
Sportlaan 1, 1619 XE Andijk, van 
07.30 uur tot 21.00 uur. 

Briefstemmen voor 70+
Kiezers die ouder zijn dan 70 jaar 
kunnen per brief stemmen. U 
hoeft dan niet naar een stembu-
reau te komen om te stemmen, 

maar dit mag natuurlijk wel.
Hoe kunt u stemmen per brief?
- U verstuurt het stembiljet naar 
de gemeente Medemblik, Dick 
Ketlaan 21, 1687 CD Wognum
- U levert het stembiljet in bij een 
speciaal ingericht afgiftepunt op 
het gemeentehuis, Dick Ketlaan 
21, 1687 CD Wognum of oor-
logsmuseum Medemblik, Zel-
denrust 5, 1671 GW Medemblik. 

Naast de mogelijkheid om per 
brief te stemmen ontvangen de 
70+ kiezers ook een stempas, de 
zogenaamde stempluspas. Hier-
mee kunt u ook normaal uw stem 
uitbrengen op een stembureau.

Coronamaatregelen 
- De stembureaus worden aange-
past met looproutes, spatscher-
men en een aparte in- en uitgang.
- Bij de in- en uitgang staan zui-
len met een handdesinfectiemid-
del. Wij verzoeken u dan ook om 
uw handen bij binnenkomst en 
vertrek te ontsmetten.
- Iedere kiezer krijgt een eigen 
‘rode potlood’ om te stemmen.
- Er is een extra stembureaulid 
aanwezig die ervoor zorgt dat er 
niet te veel kiezers in het stembu-
reau aanwezig zijn en de materia-
len regelmatig ontsmet worden.
- Verplicht gebruik mondkapjes.
Meer informatie: https://www.
medemblik.nl/raad-en-bestuur

Ik ben mijn ziekte niet

Verkiezingen 2021
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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

“De ene dag heb ik contact met 
een trotse oma die iets bijzonders 
zoekt voor haar net geboren 
(achter)kleinkind. De volgende 
klant wil zijn geliefde verrassen 
met een mooi sieraad. Ik heb het 
mooiste beroep van de wereld, 
dat ik daar een bijdrage aan mag 
leveren,” vertelt Angelique van 
Het ZilverHuys Andijk. 

“We hebben een online webshop 
met allerhande schitterende ca-
deautjes. De collectie is al zeer 
uitgebreid, maar nog steeds ko-
men er nieuwe items bij. De web-
site hebben wij in eigen beheer, 
dus is deze altijd up-to-date. 
Naast de verzilverde spaarpotten 
en bestekjes van het bekende ko-
nijntje Nijntje hebben we nu ook 
de Delfsblauwe Nijntje toege-
voegd wegens haar 65e verjaar-
dag.”

Het begin
In 2005 werd er gestart met de 
online verkoop van houten speel-
goed. Bij het zoeken naar leuke 
items om de collectie aan te vul-
len trof Angelique een leveran-
cier van verzilverde kinderge-
schenken. Ze nam deze op in de 
collectie. Het houten speelgoed 
werd steeds minder gangbaar en 
er werd gedacht over een nieuwe 
lijn van mogelijkheden.

Mooi aandenken
Bij het overlijden van Angelique’s 

moeder in 2007 werd er gezocht 
naar een passend aandenken. 
“Mijn moeder hield heel erg van 
mooie dingen en ze was dol op 
‘glim’. Zo kwam ik opnieuw te-
recht bij de catalogus van de ver-
zilverde geschenken. Hier werd 
ik verrast door verzilverde rozen. 
“ Dat moment besloten we hele-
maal  over te stappen naar bij-
zondere cadeaus en aandenkens, 
mooie dingen en met een beetje 
‘glim’. Het ZilverHuys is daar het 
resultaat van.”

De geschenken
Wie een kijkje neemt op de web-
site zal versteld staan van de vele 
mogelijkheden. “We hebben 70 
soorten bestekjes die gratis kun-
nen worden gegraveerd. Te be-
ginnen bij het babybesteksetje of 
een heuse vliegtuiglepel. Ook 
voor tieners is er een passend en 
gepersonaliseerd bestek te koop. 
Naast natuurlijk het ‘echte’ be-
stek in de uitgebreide collectie. 
En de vele soorten spaarpotten 
niet te vergeten!”

Geschenken service
Met Valentijnsdag voor de deur 
zijn de verzilverde rozen natuur-
lijk een geweldig cadeau. Verder 
zijn er kettinkjes met hangers in 
de vorm van een hart of een sleu-
tel die geliefden elkaar cadeau 
kunnen doen. “De geschenken 
kunnen door ons zorgvuldig wor-
den ingepakt en rechtstreeks aan 

de krijger verzonden worden. Of 
u ontvangt het pakketje bij u 
thuis en kunt het zelf overhandi-
gen.”

Bedrijven kennen ons
In het klantenbestand van Het 
ZilverHuys zijn inmiddels ook 
bedrijven te vinden, waarvoor zij 
de presentjes mogen verzorgen. 
“Er is een bank die bij elke ge-
boorte een spaarpot aan de jonge 
ouders laat versturen. Geschenk-

artikelen met bijvoorbeeld een 
bedrijfslogo mogen wij regelma-
tig verzorgen bij jubilerende 
werknemers. Het is een bijzonder 
fijne samenwerking.”
 
Online, maar persoonlijk
Het ZilverHuys heeft een over-
zichtelijke en gebruiksvriendelij-
ke website www.hetzilverhuys.
com. Daar ziet u de uitgebreide 
collectie en leest u meer over de 
mogelijkheden, de besteltermijn 

en het personaliseren. “Komt u er 
niet uit, dan belt u met 0228-527 
263 en krijgt u Angelique recht-
streeks aan de lijn. “We hebben 
een online webshop, maar met 
echte mensen aan de knoppen. 
We zijn er dus ook om u per-
soonlijk te adviseren, te helpen 
en te zorgen dat uw cadeau pre-
cies zo wordt als u had gehoopt! 
In Andijk bezorgen we natuurlijk 
gratis met code: BEZORGENAN-
DIJK.”

Het ZilverHuys verzorgt bijzondere cadeaus en aandenkens

Unieke -en indien gewenst gepersonaliseerde- cadeaus van Het ZilverHuys zijn een blijvend geschenk. 
Tekst en foto: OdB
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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

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 • www.dekker-tweewielers.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
Schouten optiek • De Hoek 1, 1693 AA Wervershoof

0228 581 258 • info@schoutenoptiek.nl

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

Makelaar
RE/MAX-makelaar Janneke Suurendonk

06-82 43 96 91 • www.remax.nl/jannekesuurendonk

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

www.kleinvolendam.nl • 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

Uw bedrijfsnaam in deze lijst?
Mail naar: info@andijker.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 Hoekweg 21a • 1619 EB Andijk • 0228 - 59 20 75 • www.fjdeboer.com

Startvermogen op maat!
Accu’s voor verschillende

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

Jetski • Grasmaaier • Aggregaat • Etc.
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Bijzondere paddenstoelen, gefotografeerd door Ank de Boer

Langs de weg... in en om Andijk

Diverse mooie wolkenluchten, in en rond Andijk gefotografeerd door Thea Boelens

Op maandag 1 februari openden de 
deuren van het nieuwe Centrum 
voor kinderwens, in het Dijklander 
Ziekenhuis in Purmerend. Het IVF-
centrum helpt stellen met vrucht-
baarheidsproblemen uit de regio én 
daarbuiten. 

Voor 1 op de 6 stellen is zwanger wor-
den of blijven niet vanzelfsprekend. In 
het Centrum voor kinderwens draait 
alles om zwanger worden als dat niet 
vanzelf gaat. Een team van gynaecolo-
gen, fertiliteitsartsen, gespecialiseerd 
verpleegkundigen en embryologen 
staat hiervoor paraat. Drijvende kracht 
achter de start van het centrum zijn 
gynaecologen Marieke Lambers en 
Erik Knauff: “We begrijpen goed hoe 
groot een kinderwens is en dat dit het 
uiterste vraagt van onze patiënten. Wij 
gaan elke dag als team ons best doen 
om paren te helpen zwanger te wor-
den. Met hulp van de nieuwste tech-
nieken en behandelmogelijkheden.”

Eigen laboratorium
Het Centrum voor kinderwens is het 

16e IVF-centrum in Nederland met 
een eigen laboratorium en het enige in 
Noord-Holland boven Amsterdam. 
Dankzij het eigen laboratorium kun-
nen volledige IVF- en ICSI-behande-
lingen worden uitgevoerd op één loca-
tie. Dat gebeurt volgens de nieuwste 
internationale standaarden in technie-
ken en behandelmogelijkheden. 

Groen licht
De Inspectie voor de Gezondheidszorg 
en Jeugd (IGJ) heeft ook groen licht 
gegeven voor het nieuwe centrum, na 
een grondige inspectie van de werk-
wijze en faciliteiten. Alles is aanwezig 
om maandag 1 februari de eerste pati-
enten te kunnen ontvangen. Ook de 
website van het Centrum voor kinder-
wens is sinds deze week online: www.
centrumvoorkinderwens.nu. 

Knauff: “We hebben hier meer dan drie 
jaar naar toegewerkt en zijn ontzettend 
trots dat het nu zover is. Het is een be-
langrijke stap in het bieden van per-
soonlijke fertiliteitszorg op maat aan 
stellen in onze regio en daarbuiten.”

Centrum voor kinderwens Dijklander Ziekenhuis vanaf 1 februari open

Het team van het Centrum voor kinderwens staat klaar. Van links naar rechts: prof. dr. Frank 
Broekmans (gynaecoloog), dr. Marieke Lambers (gynaecoloog), dr. Erik Knauff (gynaecoloog)  

en dr. Margarida da Avó Ribeiro dos Santos (embryoloog). Foto aangeleverd.
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INFORMEER ZELF OF ACTIVITEITEN DOORGAAN!

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

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

Let op, vanaf 2021 wordt het oude papier in 
de oneven weken opgehaald!

Oud papier:  Zaterdag 6 en 20 februari, 6 en 20 maart, 
 3 en 17 april, 1, 15 en 29 mei, 12 en 26 juni, 
 10 en 24 juli,  7 en 21augustus, 
 4 en 18 september,  2, 16 en 30 oktober, 
 13 en 27 november, 11 december
Plastic:  Maandag 22 februari, 22 maart, 19 april, 17 mei,  
 14 juni, 12 juli, 9 augustus, 7 september, 
 4 oktober, 1 en 29 november, 27 december.
Restafval:  Maandag 8 februari, 8 maart, zaterdag 3 april,   
 maandag 3 en 31 mei, 28 juni, 26 juli, 23 augustus,  
 20 september, 18 oktober, 15 november, 
 13 december,
Gft:  Overige maandagen

Let op: Op adressen waar het plastic in zakken wordt 
opgehaald zijn de data als volgt: vrijdag 5 februari, 

5 maart, 2 en 30 april, 28 mei, 25 juni, 23 juli, 20 augustus, 
17 september, 15 oktober, 12 november, 10 december

Met een telefoontje van wet-
houder Joset Fit van de ge-
meente Medemblik kregen No-
ralhy Benjamins, Andrea Stie-
ne en Home-Start vanmiddag 
te horen dat zij winnaars zijn 
van de Vrijwilligersprijs Me-
demblik 2020! Vervolgens wer-
den zij aan de deur verrast met 
een heerlijk high tea/borrel-
pakket, een VVV-bon en een 
prijzenpakket aangeboden 
door organisaties uit Medem-
blik en Hoorn. De afgelopen 
weken zijn er ruim 6.000 stem-
men uitgebracht op de genomi-
neerde (jonge) vrijwilligers en 
vrijwilligersorganisaties. 

Wethouder Joset Fit: “Wat fijn 
dat ik, ondanks de coronamaat-
regelen, toch persoonlijk de win-
naars kon bellen en verrassen 
met het geweldige nieuws! Deze 
vrijwilligers staan symbool voor 
alle vrijwilligers die zich actief en 
vanuit het hart inzetten en echt 
het verschil maken. De enorme 
energie en betrokkenheid die zij 
voor een ander hebben, mogen 
we niet voor lief nemen. Dankzij 
het mooie werk van Noralhy, An-
drea en Home-Start, maar ook 
van de genomineerden die niet 
gewonnen hebben en alle andere 
vrijwilligers in de gemeente Me-
demblik wordt onze gemeente 
nog mooier. Ik ben heel blij dat 
we de vrijwilligers vandaag in het 

zonnetje hebben kunnen zetten. 
Alle vrijwilligers bedankt voor 
jullie inzet!”

De winnaars
Met maar liefst 44,66 procent van 
de stemmen en 1045 stemmen 
totaal heeft Noralhy Benjamins 
de categorie Jonge Vrijwilliger 
(tot 23 jaar) gewonnen. Ze was 
niet heel verrast door de uit-
komst, want ze liep als snel voor. 
Ze heeft dan ook alles ingezet om 
de stemmen binnen te halen: 
“Het Instragram-account van 
mijn school, mailtjes, eigen social 
media en ik heb zelfs bij de super-
markt flyers opgehangen! Ik vind 

het heel leuk dat ik gewonnen 
heb!” Noralhy geeft als vrijwillig-
ster al een aantal jaren voetbal-
training aan jongeren bij vv 

MOC en dat wil ze zeker nog ja-
ren blijven doen! 

Andrea Stiene haalde met 48,71 
procent van de stemmen en 1039 
in totaal de titel Vrijwilliger Me-
demblik 2020 binnen. Andrea 
was er stil van, maar zeker erg 
blij: “In het begin lag ik nog ach-
ter, maar uiteindelijk kreeg ik 
heel veel stemmen. Geweldig. Nu 
ik gewonnen heb, hoop ik dat ook 
de stichting Zeldzame Bloedziek-
ten meer bekendheid krijgt en 
dat er meer vrijwilligers zijn die 
zich hiervoor willen inzetten.” 
Andrea heeft 15 jaar geleden de 
stichting opgezet omdat ze zelf 
op haar 21e de diagnose zeldza-
me bloedziekte kreeg.

Home-Start liet met 48,11 pro-
cent van de stemmen en 738 in 
totaal de andere genomineerde 
vrijwilligersorganisaties ver ach-
ter zich. Ze liepen de gehele 
stemmingsperiode voorop, dus 
erg onverwacht kwam het niet 
dat ze winnaar zijn. Christine 
Samsom, coördinator Home-
Start: “In de laatste twee dagen 
dat we de stand niet meer konden 
zien, kon natuurlijk nog van alles 
gebeuren, dus helemaal zeker van 
de overwinning konden we niet 
zijn. Pas nu jullie hier zijn met dit 
geweldige prijzenpakket en bloe-
men is het zeker: we zijn winnaar! 
We zijn super blij en ik ben heel 

trots op onze vrijwilligers! 

Vrijwilligersprijs Medemblik 
2020
De Vrijwilligersprijs Medemblik 
2020 is georganiseerd door Vrij-
willigerspunt Westfriesland in 
opdracht van de gemeente Me-
demblik. 
De fantastische prijzen voor de 

winnaars zijn beschikbaar gesteld 
door VUE bioscoop, Local Guide 
Hoorn, zwembad Waterhoorn, 
Nederlands Stoommachinemu-
seum, Oorlogsmuseum, Cinema 
Oostereiland, Watertaxi Hoorn, 
Bakkerijmuseum Medemblik, 
Wings of Change, Museum 20e 
Eeuw en Spataro Chocolaterie & 
Patisserie. 

Dit zijn de winnaars van de Vrijwilligersprijs Medemblik 2020

Home-Start

Andrea Stiene. Foto’s aangeleverd

Noralhy Benjamins

Zwantien wordt verrast. Foto: aangeleverd

Helaas niet gewonnen, 
wel  in het zonnetje gezet!

Andijkse Zwantien Nijdam 
heeft tijdens deze verkiezing 
een hele mooie tijd gehad met 

veel reacties. Helaas was ze 
niet de winnaar maar ontving 
toch een prachtig pakket. 

Zoals elk jaar willen leden van de 
ouderenbonden u helpen met het 
invullen van uw belastingaangif-
te. In de gehele gemeente Me-
demblik staan invullers voor u 
paraat.

Bent u gepensioneerd en heeft u 
een verzamelinkomen tot € 
35.000,- (als u alleenstaand bent) 
of tot € 50.000,- (als u gehuwd of 
samenwonend bent)? Dan kunt u 
als lid van een ouderenbond ge-
bruikmaken van de belastingin-
vullers van onze ouderenbonden.
De belastinginvuller werkt op 
basis van vrijwilligheid. Wel zal 
de invuller gemaakte onkosten, 
zoals reis- , kopieer- en printkos-
ten in rekening brengen. De ver-
goeding zal overigens nooit meer 

bedragen dan ongeveer € 10,- per 
huishouden.

Eind januari/februari wordt de 
machtigingscodebrief automa-
tisch verzonden aan burgers die 
vorig jaar ook gebruik hebben 
gemaakt van een dergelijke code. 
Deze code is nodig in de situatie 
dat de burger iemand anders wil 
machtigen voor het doen van de 
aangifte inkomstenbelasting. 
De code wordt naar het huisadres 
gestuurd van de burger die hulp 
vraagt. Dus alleen voor diegenen 
die in 2020 ook een code hebben 
gehad. U moet voor elk jaar een 
nieuwe belastingcode hebben. 
Deze kan worden aangevraagd bij 
de belastingdienst 088 1236555. 
Binnen 5 dagen komt deze in een 

witte envelop bij u in de bus.

Jaarlijks helpen de gezamenlijke 
ouderenbonden meer dan 
125.000 leden met het doen van 
de aangifte inkomstenbelasting. 
In meer dan 12.000 gevallen re-
gelen wij huurtoeslag en meer 
dan 15.000 leden profiteren jaar-
lijks van zorgtoeslag. Dankzij de 
inzet van bijna 2.600 vrijwillige 
belastinginvullers, die hier in de 
eerste maanden van het jaar erg 
druk mee zijn. 

Wilt u ook hulp bij het invullen 
van uw belastingaangifte? 
Meer informatie bij Cisca Groe-
neveld, 0229 201519, of mail  se-
niorenNKL@ziggo.nl.

Inkomstenbelasting en ouderenbonden

Meer nieuws op: www.andijker.nl
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Voor het verzorgen van uw aangifte inkomstenbelasting 
kunt u bij de Westfriese Rekenmeester terecht.   

De Rekenmeester maakt het u makkelijker.  

Uw stukken kunt u inleveren op onderstaande data 
in dorpshuis Cultura, Kleingouw 112-113, Andijk. 

• Woensdag 10 februari  vanaf 17.00 uur tot en met 20.00 uur
• Woensdag  17 februari  vanaf 17.00 uur tot en met 20.00 uur
• Woensdag  24 februari  vanaf 17.00 uur tot en met 20.00 uur
• Woensdag  3 maart  vanaf 17.00 uur tot en met 20.00 uur
• Woensdag  10 maart  vanaf 17.00 uur tot en met 20.00 uur
• Donderdag  18 maart  vanaf 17.00 uur tot en met 20.00 uur
• Woensdag  24 maart  vanaf 17.00 uur tot en met 20.00 uur 

 
 

 
 
 

Westeinde 8 • 1606 CZ, Venhuizen 
0228-76 00 33 • 06-39 57 79 04 • www.wfrm.nl • info@wfrm.nl

Wichard en Gonnie 
zitten voor u klaar! 

De Westfriese Rekenmeester zet het kantoor van Administratie 
Kantoor Andijk voort! U betaalt daarom hetzelfde tarief. 

We zien links de boerderij welke dienst doet als woonhuis en kantoor van nota-
ris Wagemaker. En rechts het woonhuis annex smederij van Jacob Poppen en 

Maartje Visser. Na hun trouwen in 1898 gaan ze hier wonen, maar in 1919 ver-
huizen ze naar Hoorn.Het woonhuis en kantoor van de notaris heeft plaats ge-
maakt voor wat nu café het Ankertje is. En de smederij heeft plaats gemaakt 
voor een winkelpand van kruidenier Overmars en later kapper Mazereeuw, nu 

woont er de familie Verhoef. Uit de collectie van Hessel de Greeuw.

Toen en nu

Tasjes langsbrengen bij de peuters 
van Berend Botje in Andijk

Er werden ook tasjes met knutselspullen gebracht.
Het is een gekke periode in 
deze lockdown, ook voor de 
kinderen van peuterspeelgroep 
en BSO (buitenschoolse op-
vang) De Piramide in Andijk. 
Zij kunnen nu helaas niet naar 
de opvang komen – en daar 
hebben de pedagogisch mede-
werkers van Berend Botje wat 
op bedacht.

De peuterspeelgroep en BSO zijn 
alleen geopend voor noodopvang 
van kinderen van ouders met 
cruciale beroepen. Met de kinde-
ren van de noodopvang zijn de 
pedagogisch medewerkers er lek-
ker op uit geweest met het mooie 
weer – en ze brachten gelijk een 
tasje langs met wat knutselspul-
letjes voor de kinderen die niet 

naar de opvang kunnen komen. 
Er werd natuurlijk ook een tus-
senstop gemaakt in de speeltuin. 
Natuurlijk hopen de medewer-
kers van Berend Botje de kinde-
ren gauw weer allemaal te kun-
nen zien!

Wil je meer weten over Berend 
Botje of over peuterspeelgroep 
en BSO De Piramide? Kijk dan op 
berendbotje.nl of bel 088-
2337000 voor meer informatie 
over opvang in Andijk.

Lekker er op uit met het mooie weer. Foto’s aangeleverd

 
Wist u dat...
... ... de oude foto in de krant 
van vorige week niet in was 

Andijk genomen?

… Roy en Denise de eerste zijn 
die de glijbaan van Europa’s 

grootste kermisatractie die bij 
lasbedrijf Verhoef staat heb-

ben uitgeprobeerd?

… berichten van gevonden en 
verloren voorwerpen gratis 
worden geplaatst, en dat u 

deze berichten door kunt mai-
len naar info@andijker.nl?

… Ds. Staat weer een mooie 
column op pagina 2 heeft 

geschreven?

… familieberichten zonder ex-
tra kosten ook in kleur 

geplaatst kunnen worden?

… gemeente Medemblik 
een tekort heeft van 

2,2 miljoen euro?

… moeder haas haar jonge 
kroost altijs weer komt zogen?

... er weer erg veel hondenpoep 
op de stoepen ligt?
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