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Andijk helpt: 11 november was de dag...

Een nieuwe ervaring voor de kinderen. Foto aangeleverd

Sinterklaas weer in het land

Sinterklaas is weer in Andijk aangekomen afgelopen zaterdag.  
Tijdens de optocht reden hij en de Pieten langs diverse versierde  

huizen. Foto’s aangeleverd

0228-592253 

Hadden jullie kinderen ook zoveel zin in Sint Maarten?? Voor Oekra-
iners was het feest van Sint Maarten een compleet nieuwe ervaring, 
maar het enthousiasme was er zeker niet minder om.

Vrijwilliger José van Andijk Helpt was ruim op tijd aanwezig in de 
opvang, zodat ze eerst nog even konden oefenen met het Nederlandse 
liedje. Sommigen hadden op school een liedje “11 november is de dag” 
geleerd, dit liedje klonk al snel op de tuinpaadjes rond Sorgh-
vliet. Maar liefst 12 kinderen in de leeftijd van 3 tot 12 jaar en enkele 
(groot)ouders liepen met José door Andijk. Sommige Andijkers 
schrokken wel een beetje, toen ze in 1 keer 12 kinderen voor de deur 
zagen staan, maar gelukkig was er altijd wel wat lekkers in huis om aan 
de kinderen uit te delen. 

Bij de Future stond naast snoep ook een beker limonade voor de kin-
deren klaar en voordat iedereen met een flinke voorraad snoep weer 
naar huis ging kregen ze bij Mariska’s Corner nog een heerlijke zak 
patat met. Moe maar voldaan kwamen de kinderen terug met niet al-
leen een zak vol snoep, maar ook een ervaring rijker. 
Hartelijk dank aan vrijwilliger José, de deelnemende Andijkers en 
onze lokale ondernemers.

Wil jij ook kijken of je iets voor de Oekraïners in onze regio kunt be-
tekenen? Sluit je op Facebook aan bij de groep Andijk Helpt.

Oproep ‘Kerst’ verhalen
Voor onze kerstuitgave, woensdag 21 december, zijn we 

op zoek naar mensen die willen vertellen over hun versier-
de huis en/of tuin, favoriete Kerstrecept, een creatief 

knutselidee of bijvoorbeeld eigengemaakte kerstkaarten. 

Andere ideeën zijn natuurlijk ook van harte welkom! 
Mail naar: info@andijker.nl

Het pad onder aan de dijk is hier helemaal verdwenen onder de 
modder die van de dijk naar beneden kwam. Links is de 

Gereformeerde kerk te zien. Zo kon het niet langer, ook hier 
moesten huizen en bedrijven worden gesloopt of verplaatst.

Het huisje net voor de twee boerderijen moest er aan geloven 
en is verplaatst naar Kleingouw 29. Tegenwoordig het huis van 

de familie Schuitemaker. Uit de collectie van Hessel de Greeuw.

Toen en nu
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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 20 november Christus 
Koning: geen viering.
Wel is er om 10.00 uur een eucha-
ristieviering in Wervershoof met 
pastores J. v. Dril en J. Correa.
Welkom, ook bij het koffiedrin-
ken. De eerstvolgende viering in 
Andijk is op:
Zondag 27 november 10.00 
uur: 1e zondag van de Advent.
Eucharistieviering met pastores J. 
Correa en A. Dekker m.m.v. Ge-
mengd koor.
Tevens is er dan een kraam van 
de Wereldwinkel aanwezig en 
kunt u meegebrachte levensmid-
delen voor de Voedselbank ach-
terlaten in een mand. Van harte 
aanbevolen. 

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

06 83 95 18 92
info@alineuitvaartbegeleiding.nl | alineuitvaartbegeleiding.nl

“AFSCHEID OP UW MANIER”
Voor het melden van overlijden ben ik 24/7 bereikbaar. 
Neem gerust contact op voor informatie of bij vragen. 

De begrafenis heeft reeds plaatsgevonden op 11 november.

weduwnaar van

cWervershoof, 7 november 20225 Andijk, 30 december 1928

Piet de Boer

Je geest bleef sterk
Je lichaam kon niet meer

Je mag nu gaan

Eindelijk rust.

Leny de Boer-Breure

Correspondentieadres: Dijkweg 323, 1619 JJ Andijk

Peter de Boer
Cock de Boer
Ton en Nel Verëll

Je wilde nog zoveel maar had niet meer de kracht,
de ziekte had je volkomen in zijn macht.

Je was zo moe, hebt je strijd moedig gestreden
maar al je zorgen en verdriet behoren nu tot het 

verleden.

Met veel verdriet hebben wij afscheid moeten nemen 
van mijn man, onze vader en opa

Ab Burger
Albert

    Amsterdam                                Schagen
 15 augustus 1940                    11 november 2022

 Leny 
 Dick, in herinnering

 Chris en Sandra
    Milan
    Tygo

Kleingouw 44
1619 CC Andijk

Ab is overgebracht naar het uitvaartcentrum aan de 
Ibislaan 3 te Andijk.
Daar bent u welkom om afscheid te nemen en ons te 
condoleren op woensdag 16 november tussen 19.30 
en 20.00 uur.

We gedenken Ab met woorden en muziek op 
donderdag 17 november om 11.00 uur in 
De Kapel, Middenweg 48 te Andijk. 
Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de 
Westerbegraafplaats, Dijkweg 346 te Andijk.

Veel dank aan het Omring Thuiszorgteam en het 
team van woonzorggroep Avendorp Noord, Magnushof 

te Schagen voor alle liefdevolle zorg en aandacht.
 

Kerkdiensten, zondag 20 november
Gereformeerde Kerk 
Middenweg 4, Andijk

10.00 uur ds. J. Staat. Gedachteniszondag. 
 Met medewerking van de Robbert Bakker selection.

www.gereformeerdekerkandijk.nl

Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen

09.30 uur ds. G. Heijkamp
16.00 uur  ds. G. Heijkamp

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 

10.00 uur Voorganger: Nicoline Letteboer
 Organist: Cilia Koenis-Gerdes

De dienst bekijken kan via: kerkdienstgemist.nl

Inloop op de woensdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur

Baptistengemeente
Boendersveld 3, 1602 DK  Enkhuizen 

10.00 uur Henk-Jan Frens, Toneelstuk Tamar

Onze diensten worden uitgezonden via  onze website en YouTube:
www.youtube.com/c/baptistenenkhuizen

R.K. Kerk 
Bangert 6, Andijk   rkregiowh.nl

Geen viering in Andijk, wel in Wervershoof

De Bovenzaal 
Dijkweg 178, Andijk

19.00 uur Rennie Schoorstra

Studie na luisteren?  kijk op www.bovenzaal.eu 

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek

10.00 uur Arno van Engelenburg

Evangeliegemeente de Pionier
Beneden in de Schoof, Bisschop Grentplantsoen in Wervershoof 

10.30 uur Eredienst m.m.v. Open Doors

Kort na onze laatste veiling 
vernamen wij het bericht van het overlijden van

Piet de Boer
Als trouwe bezoeker van veiling Cultura, zullen we hem gaan missen. 
Zodra de zaal open ging, kon je Piet al zien zitten, want hij wilde er niets 
van missen en een praatje maken met de afslagers.

Zaterdag 5 november werd zijn naam nog genoemd door deze mannen, 
om zijn rake opmerkingen en bijzondere momenten met hen.

Wij wensen de familie sterkte met dit verlies.

   Bestuur en medewerkers van 
   Stichting Gemeenschapsveiling Cultura

Zaterdag 19 november bij Cultura Plus in Cultura Andijk: 
legendarisch optreden van de 

BINTANGS
Aanvang: 21.00 uur. Entree vvk € 15,00 / Deur € 17,50

www.ticketkantoor.nl/shop/cultura-plus
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Jubelend het jaar uit 

Buiten dalen de temperaturen en de woningmarkt begint af te koe-
len. De starters lijken weer een kans te hebben op de woningmarkt, 
maar de stijgende hypotheekrente brengt nieuwe uitdagingen met 
zich mee. De afgelopen jaren konden de ouders bij springen door 
middel van de jubelton, maar ook deze gaat verdwijnen. Ondanks 
deze opsomming met een sombere ondertoon kunt u toch weer 
beginnen met jubelen. Afgelopen week heeft de Belastingdienst be-
kend gemaakt dat onder voorwaarden de jubelton over twee jaar 
kan worden geschonken. Hierbij is wel belangrijk dat u de volgende 
stappen neemt. Uiterlijk 31 december 2022 moet u aan uw kind, die 
jonger is dan 39 jaar op moment van schenken, een bedrag van € 
27.732,00 hebben geschonken. Mocht u dit bedrag niet op uw reke-
ning hebben staan, dan kunt u een bedrag van € 5.678,00 schenken. 
Vervolgens moet u voor 1 maart 2023 aangifte schenkbelasting doen 
bij de Belastingdienst en in de aangifte een beroep vrijstelling voor 
de eigen woning doen. Uiterlijk op 31 december 2023 kunt u het 
geschonken bedrag aanvullen met een schenking tot € 106.671,00 en 
doet u nogmaals aangifte bij de Belastingdienst.. Uw kind heeft 
daarna tot en met 31 december 2024 de 
tijd om de schenking te gebruiken voor de 
aankoop van een eigen woning of het af-
lossen van de hypotheek. Toch nog met 
een warm gevoel 2023 in! Voor advies en 
het regelen van de schenking bent u altijd 
welkom bij ons op kantoor.   

Anke Mol
Kandidaat-notaris (familierecht)

Schapen ziet u vaak in de wei lo-
pen, in deze periode zijn ze 
zwanger. Als u er een op de rug 
ziet liggen dan zijn ze topzwaar 
en is snelle hulp geboden. Ze 
kunnen niet op eigen kracht 
meer overeind komen. 
Het beste kunt u het schaap in de 

oksels pakken en op haar kont 
zetten. Dan even tegen u aanhou-
den en daarna op de voorpoten 
zetten. 
Lukt het u niet om zelf de wei in 
te gaan dan snel contact met de 
veehouder opnemen of 114 bel-
len voor hulp.

Schaap in nood

Silva Visser

Begroting 2023

We zijn gelukkig weer in de 
zwarte cijfers en de druk en 

dreiging van de provincie om 
ons onder toezicht te stellen, 
is verdwenen. Wij zijn ook 
blij met het geld voor Infor-
matiebeveiliging. Al jaren 
vragen wij om de bescher-

ming van de privé-gegevens. 
Ook de organisatie krijgt een 

behoorlijke pot met geld. 
Hiermee hopen we dat nu 

ook de dienstverlening verbe-
tert. Scholen krijgen een mooi 
bedrag om de gebouwen aan 
te passen. Prima plannen dus.

Wij maken ons wel zorgen 
waar het geld vandaan komt. 
Er is van de landelijke over-
heid eindelijk geld gekomen 
om tekorten in te vullen. En 
wat er toen nog te kort was, 

haalt dit college bij de burgers 
vandaan. Erg goedkoop en 

getuigen van de makkelijkste 
weg. Kan dit anders? Jaze-
ker. Wederom stijgt Jeugd-

zorg enorm. Wat is er aan de 
hand in Nederland en met 

onze Jeugd? En moeten we 
niet meer gaan inzetten op 
preventie; begeleiding bij 

echtscheiding; kinderen een 
veilige omgeving geven, zodat 
de kosten naar beneden kun-

nen omdat kinderen meer 
hulp krijgen daar waar het 
hoort: thuis. Het argument 

dat dat niet zomaar kan, wui-
ven we weg. Kinderen lopen 
tegenwoordig met messen, 
niet alleen om te vechten 

maar ook omdat ze zich niet 
veilig voelen. Steeds meer 

jongeren beroven mensen of 
verpesten de omgeving. Als 

we deze jongeren niet op tijd 
helpen, blijft het uit de hand 
lopen en wordt zorg steeds 

duurder. Maar ook de jongere 
zelf heeft bescherming nodig 
om niet in verkeerde situaties 
terecht te komen. Bij Medem-
blik hebben we nu nog te wei-

nig inzicht om bij te sturen. 
En het duurt nog minstens 

een jaar om de juiste inzich-
ten te krijgen. Dat betekent: 

niet op orde, al jaren niet. 
Moet de burger dat gaan 

opbrengen?
Nee, help de jongeren op tijd, 
dan krijgt het later geen spijt. 

Een noodkreet.

SIlva Visser, ChristenUnie

Spullen voor de Wintermarkt: 
De Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof “De Kapel” 
houdt op zaterdag 26 november van 10.00 tot 14.00 uur aan 
de Middenweg 48 te Andijk een wintermarkt. 

Heeft u spullen voor de wintermarkt (geen 
grote meubels e.d.), dan kunt u die naar 
De Kapel brengen op donderdag 24 en 
vrijdag 25 november van 16.00- 20.00 uur. 

De Andijker publiceert regel-
matig de belevenissen van 
oud Andijker Jan Pijpker. 

Emigranten 3.
Bijna iedere Andijker had zo 
rond 1955 wel een familielid of 
een kennis die ging emigreren 
of al geëmigreerd was. In die 
tijd zat ik op de Idenburgschool 
en net als de meeste klasgeno-
ten verzamelde ik ook postze-
gels. Eerst plakten we ze met 
gluton in een oud schrift en 
zetten de namen van de landen 
erboven. Maar ja, eenmaal zo 
ingeplakt kreeg je ze nooit meer 
los en later deden we er kleine 
plakkertjes achter en zo bescha-
digde je de zegels niet. Mensen 
die met emigranten correspon-
deerden kregen brieven uit ver-
re landen met prachtige postze-
gels daarop. Die werden dan 
meegenomen naar school om te 
ruilen en vol ontzag bekeken we 

ze. Dat was nog eens iets anders 
dan een Juliana zegel van 10 
cent, waarmee je een brief kon 
versturen. ( Overigens gaat een 
gewone zegel 2 euro 20 kosten 
per 1 januari 2023, maar dat 
terzijde. Die brieven van de 
emigranten zorgden voor mooie 
verhalen, spannende boeken en 
boeiende reportages in de Spie-
gel, het christelijke weekblad 
van die tijd. Ik ging naar Karls-
hamn naar de haven waar de 
meeste Zweedse emigranten 
vertrokken. Daar staat een 
standbeeld van Karl Oskar die 
uitkijkt over zee, daar zal het 
beter worden. Zijn vrouw Kris-
tina kijkt achterom, ze verlaat 
haar vaderland en het nieuwe 
land blijft altijd vreemd. Tussen 
die gevoelens worden emigran-
ten altijd geslingerd. Mooi om 
te lezen is het boek Het wrede 
paradijs van Hylke Speerstra 
over Friese emigranten.

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

Op de Praktijkschool in 
Grootebroek proberen de leer-
krachten contextrijke praktijk-
ervaring aan te bieden. “De 
leerlingen worden voorbereid 
op een baan in bijvoorbeeld een 
horecazaak door tijdens de les-
sen consumptief kookervaring 
op te doen, gekoppeld aan wer-
ken in ons eigen restaurant. Zo 
hebben we ook onze kleding-
winkel met tweedehands kle-
ding,” vertelt Astril de Bruyn, 
docent.

Inmiddels is de zomerkleding 
weggeborgen en de herfst en win-
tercollectie netjes in de rekken 
gehangen. “Tijd voor lange broe-
ken en truien, jassen en warme 
accessoires. Er is weer volop 
keus. Voor elke klant hebben wij 
een kopje koffie of thee in onze 
kleine koffiecorner.”

Leren en werken
In de winkel doen de leerlingen 
alle voorkomende klussen. Afre-
kenen, cash of per pin, de winkel 
opgeruimd en netjes houden, de 
nieuwe kledingstukken vouwen 
of overzichtelijk weghangen. Net 
als in een echte winkel. Soms 
staat de winkel opeens vol klan-
ten en soms is er de hele ochtend 
weinig aanloop en de activiteiten 
moeten daar omheen gepland. 

Winkel voor iedereen
In de winkel, die geopend is op 
maandag, woensdag en donder-
dag van 9-14 uur werken elke 
week ongeveer 80 leerlingen. Zij 
sorteren de kleding op dames en 
heren kleding, controleren of al-
les heel en schoon is en zorgen 
voor een nette presentatie. “De 
winkel biedt voordelige kleding 
voor iedereen, van baby tot kin-

deren, van tieners tot volwasse-
nen. Het aanbod is heel divers, 
want afhankelijk van de inbreng.”

Doneren van kleding
Bent u uitgekeken op die blauwe 
jurk, is dat rokje nu toch echt te 
groot geworden of zit het u te 
krap? Is uw kind uit zijn jas ge-
groeid, maar kan de jas zeker nog 
een ronde mee? Doneer uw 
knappe, gebruikte kleding aan 
Enjoy. Bij de ingang van de Prak-
tijkschool staat een bak, waar u 
de kleding in kunt leggen. De 
leerlingen zorgen dat het weer in 
de rekken beland en naar de vol-
gende eigenaar kan voor een 
nieuwe ronde.

Regelmatig aanbiedingen
Elke keer verzinnen de leerlingen 
een nieuwe aanbieding. Zo krijgt 
u de ene keer elk derde kleding-
stuk gratis, een andere keer mag 
u een passende muts bij uw aan-
geschafte jas meenemen. Ook 
staat er wel eens een Rad van 
Fortuin en dan draait u zelf uw 
korting. 

Wilt u op de hoogte blijven van 
de nieuwste acties, kijk dan eens 
op de website www.enjoykleding-
café.nl of volg Enjoy Kledingcafé 
Praktijkschool op Facebook.

Korting
Mensen die het echt nodig heb-
ben, zoals 65+-ers, mensen met 
een uitkering of die in de schuld-
sanering zitten, kunnen aan-
spraak maken op de Enjoypas. 
Deze geeft recht op 50% korting. 
“Wij maken een klein beetje 
‘winst’ op alle verkoop van de ge-
doneerde kleding. Deze gaat vol-
ledig naar het goede doel, de 
Voedselbank.”

Herfstcollectie hangt bij 
Enjoy in de rekken

Docente Astril de Bruyn en enkele leerlingen zorgen dat de kleding 
netjes in de rekken beland. Tekst en foto: OdB.

Dit schaap heeft direct hulp nodig. Foto Douwe Greydanus
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ASA - Allround Service Andijk
Nieuw in Andijk:
Voor verhuur van 
• Steigers ( 1 mtr. – 9 mtr ) / 
 machines / gereedschappen / aanhangers
• Complete schildersbenodigdheden
• Op maat zagen/schaven houtwerk
• Verkoop materialen ( van pvc tot losse schroef )
• Renovatie / restauratie van o.a.kozijnen

Ook voor bouwkundig advies 
en totale bouwwerkzaamheden.

Waarom verder zoeken als het in het eigen dorp is.

A.S.A., Handelsweg 29 c, 1619 BJ  ANDIJK
06-15 94 03 45

allroundserviceandijk@gmail.com
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• Lifestyle-test
 Kelly Groot

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

tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

B. DE KROON

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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

kun je van het logo rechtsboven een advertentie maken

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

Gr

Tuin aanleggen of restylen?

Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

Cornelis Kuinweg 22 - www.bosmantel.nl

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

7.00 tot 21.00 geopend

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

Startvermogen op maat!
Accu’s voor verschillende

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

Jetski • Grasmaaier • Aggregaat • Etc.

Jouw viervoeter is in trimsalon 
‘Fancy by Fendi’ van harte wel-
kom voor een professionele en 
liefdevolle trimbehandeling. 
Daniëlle van Elburg start sinds 
deze maand haar salon aan de 
Maria Vasalisboulevard 7 in 

Grootebroek. “Alles is er hele-
maal klaar voor en ik heb er 
ontzettend veel zin in! ”

Voor honden van elk ras is een 
regelmatig bezoek aan een trim-
salon aan te raden. Het ras en de 

bijbehorende vacht bepalen wel-
ke trimbehandeling wordt gege-
ven. 

Specialisatie Pomeranian
Het gezin van Danielle bestaat 
behalve uit mensen ook uit meer-

dere huisdieren. “Naast de bor-
deauxdog en de katten hebben 
wij ook twee pomeranians. Door 
hun vacht verzorging ben ik ei-
genlijk steeds meer geïnteres-
seerd geraakt in de uitgebreide 
verzorging van dierenvachten. 
Daarna ben ik de opleiding voor 
erkend hondentrimster gaan vol-
gen. De ‘fluffy’ hondjes zijn in-
middels mijn specialiteit, dus 
breng uw pomeranian of kees-
hondje gerust langs.”

Een goede beurt 
Afhankelijk van het ras zullen wij 
de vacht van uw hond uitdunnen, 
knippen, scheren, ontwollen, 
borstelen, kammen, ontklitten, 
wassen en föhnen. Het speciaal 
aangeschafte Ozon&Milky bad 
brengt vooral voor honden met 
vacht-en huidproblemen uit-
komst. Water verrijkt met Ozon, 
heeft een positief effect op zowel 
de huid als de vacht, maar kan 
tegelijkertijd helpen bij het be-
handelen van huidaandoeningen 
en het verlichten van allergische 
reacties. 

Borstelen en ontklitten
Borstelen is goed voor de band 
tussen de eigenaar en de hond. 
Het is een bevestiging van de 
rangorde. Lange vachten en korte 
vachten vragen elk om hun eigen 
borstels. Borstelen is ook nuttig 
omdat het dode en loszittende 

haren verwijdert, de huid mas-
seert en u zo makkelijk kan con-
troleren op wondjes en parasie-
ten. De binnenzijde van dijbenen 
en liezen en bijvoorbeeld rond de 
oren zijn plekken waar sneller 
klitten ontstaan. De klitten kun je 
eruit krijgen door middel van 
borstelen met een klittenkam. Bij 
totale vervilting is er nog maar 
één oplossing: scheren.

Tarieven 
De prijs is per hond verschillend. 
Er spelen vele factoren mee zoals 
het formaat van de hond, de be-
nodigde behandeling (knippen, 
scheren), in model of kaal? Ook 
de staat van de vacht telt mee, 
heeft de hond wel of geen klitten? 
Wij nemen de tijd voor uw hond 
en zorgen dat u niet voor verras-
singen komt te staan. U brengt 
uw hond op het afgesproken tijd-
stip en we kijken samen wat no-
dig is en spreken de prijs samen 
af. Dan staat u nooit voor verras-
singen!

Afspraak maken
Trimsalon Fancy by Fendi, 
Maria Vasalisboulevard 7, 
1613 ME Grootebroek. 
Parkeerruimte voor de deur, 
aparte opgang naar de salon. 

Voor een afspraak mailt u aan 
fancybyfendi@gmail.com of bel/
app naar 06- 20 12 14 44.

De Trimsalon waar uw hond op nummer 1 staat

Hondentrimster Daniëlle van Elburg heeft zelf ook twee prachtige pomeranians.  
Tekst: OdB. Foto: Joy4photography.

U kunt een onderhoudsbeurt aanmelden 
op onze website: www.manshandentw.nl. 

Bellen kan ook 0228 59 74 10. 

Zelf brengen op 
Industrieweg 7 Andijk.

Tevens het adres voor 
uw robotmaaiers, 
onderhoud en verkoop.

Winterbeurt Tuinmachines bij 
Manshanden Trekkers en Werktuigen

www.manshandentw.nl, Industrieweg 7 Andijk, 0228 59 74 10

Preventief onderhoud loont!
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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

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 • Joh. Poststraat 40, 1624 CD Hoorn

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

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

06 12 50 53 52 • www.salonbeautylounge.nl

Natuurgeneeskunde
Amrita- Holistisch Centrum • Natalja Mantel

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

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

Tel: 06 25 11 69 16 • koopmanoefentherapie.nl

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

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

Tuin en Parkmachines
Manshanden Trekkers & Werktuigen • Industrieweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 74 10 • www.manshandentw.nl

Verhuur/verkoop bouwmaterialen
Allround Service Andijk • Tel. 06 15 94 03 45

allroundserviceandijk@gmail.com • Handelsweg 29c Andijk

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

Uw bedrijfsnaam in deze lijst?
Mail naar: info@andijker.nl

of bel: 59 36 05

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

Zondag en maandag Gesloten
Dinsdag   09:30 - 18:00
Woensdag   09:30 - 18:00
Donderdag   09:30 - 18:00
Vrijdag    09:30 - 18:00
Zaterdag   09:30 - 17:00

Tweewielers

ANDIJK

              M iddenweg 54a

1619BN Andijk

w w w.dekker-tweewielers.nl

Middenweg 54a
1619 BN Andijk 

0228-745222 

info@dekker2wielers.nl
www.dekker2wielers.nl

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

Maak nu een afspraak! 
(Gratis halen en brengen)

Openingstijden:

❤ Holistische aanpak op maat met pure en 
 biologische middelen uit de Natuur.   

❤ Voor duurzaam herstel / beterschap 
 bij diverse gezondheidsklachten.  

❤ Uniek–onder één dak al deze therapievormen:     
 Kruidengeneeskunde / Energetische therapie
 Medicinale paddenstoelen / Bloedtesten
 Oosterse medicinale voedingstherapie 
 Dr. Schüssler celzouten / Aromatherapie
 Ontspanningstechnieken & Meditaties 

“Natuurlijk Beter, duurzaam & completer.”  

• Wil je op natuurlijke wijze beter worden?
• Wil je vakkundige en persoonlijke 
  ondersteuning met een duurzaam resultaat?
• Wil je je weer completer voelen?
• Tijd om nu stappen te ondernemen!
• Hiermee help ik je op weg naar natuurlijk herstel.

Bel voor een afspraak: 06-57245725
Natalja Mantel
Middenweg 10
1619 BL Andijk
www.amrita.nu
natalja@amrita.nu
      AmritaHolistischCentrum

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

• Wil je op natuurlijke wijze beter worden?
• Wil je vakkundige en persoonlijke 
  ondersteuning met een duurzaam resultaat?
• Wil je je weer completer voelen?
• Tijd om nu stappen te ondernemen!
• Hiermee help ik je op weg naar natuurlijk herstel.

Bel voor een afspraak: 06-57245725
Natalja Mantel
Middenweg 10
1619 BL Andijk
www.amrita.nu
natalja@amrita.nu
      AmritaHolistischCentrum

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

• Wil je op natuurlijke wijze beter worden?
• Wil je vakkundige en persoonlijke 
  ondersteuning met een duurzaam resultaat?
• Wil je je weer completer voelen?
• Tijd om nu stappen te ondernemen!
• Hiermee help ik je op weg naar natuurlijk herstel.

Bel voor een afspraak: 06-57245725
Natalja Mantel
Middenweg 10
1619 BL Andijk
www.amrita.nu
natalja@amrita.nu
      AmritaHolistischCentrum

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

Natalja Mantel / Middenweg 10 / 1619 BL Andijk
Tel. 06-57 24 57 25 / www.amrita.nu / natalja@amrita.nu

Holistisch Centrum 
voor Natuurgeneeskunde

 

Amrita

Salon Beautylounge
Industrieweg 1e
1619 BZ Andijk

06 12 50 53 52
info@salonbeautylounge.nl
Plan zelf uw afspraak via:
www.salonbeautylounge.nl

Medisch Pedicure 
Pedicure
Manicure en Gellak 
Acrylnagels

maandag t/m vrijdag 
geopend van 

08.00 tot 17.00 uur

 Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk
0228 – 59 2222

www.autoserviceandijk.nl

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl
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Villavakantiepark IJsselhof An-
dijk – Ben jij op zoek naar een 
leuke (bij)baan in jouw dorp? 

Wie weet kunnen wij iets voor el-
kaar betekenen! Neem eens een 
kijkje op www.villavakantiepark-

ijsselhof.nl voor onze actuele 
openstaande vacatures!  

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

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

Te koop
Diverse LP’s jaren 
zestig en zeventig.  

Info; p.ligthart@andijker.nl 

Andijkertjes

 
Wist u dat...
... komende zaterdag de Bin-

tangs en zaterdag 24 december

Jan Akkerman + Band in

Cultura optreden?

…Andijks Gemengd Koor weer 

heel blij is met het resultaat

van de amaryllis actie en alle 

kopers hartelijk bedankt?

... op de kruising Kleingouw / 

Klamptweid het spandoek van 

Veilig Verkeer afd. Andijk door 

onbekenden is gestolen of weg-

gehaald? Kosten €100,00 voor 

de vereniging.

... Veilig verkeer afdeling 

Andijk afgelopen vrijdag- en 

zaterdagavond vanuit de auto 

fietsverlichting heeft gecontro-

leerd in het centrum en er van 

de 259 fietsen 215 goed 

verlicht waren?

... er 5 fietsers helemaal zonder 

verlichting reden?

... Henriët per 1 december, 

na bijna 21 jaar, stopt in het 

Dorpshuis Centrum?

... er plannen zijn om ook 

een Buurthuiskamer in Sarto 

op te zetten?

... u vanaf 2 januari in buurt-

huis Sarto op maandag en 

vrijdagochtend gratis kunt 

koffiedrinken?

...  je welkom bent 

van 10 tot 12 uur?

Concert door operakoor

WESTFRISIA CANTAT
Zondag 20 november 2022 aanvang 15.00 uur

Gerardus Majellakerk te Onderdijk

Operastukken van de componisten
Verdi, Bellini, Offenbach, Gluck, Bizet en Tsjaikovski

 Solisten:   Fenna Ograjensek  sopraan
  Jan Willem Schaafsma   tenor
                  Martijn Sanders bas/bariton

 Begeleiding: Willem Woestenburg

 Dirigent:  Wim Dijkstra

Entree: € 19,00 inclusief programmaboekje en consumptie.
Voorverkoop € 17,50. Kaarten reserveren:

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

Westfriesland in de toekomst, 
ligt dat grotendeels onder water 
en gaan we met de boot naar 
school of werk? Of voelt elke dag 
van het jaar aan als hoogzomer 
en mogen we nog maar één keer 
in de week douchen? In een aan-
stekelijke gratis voorstelling over 
klimaatverandering stoeit het 
Klimaatcircus met het antwoord 
op dit soort vragen. 

Vrolijk, frustrerend, opbeurend, 
gek en speels; zo noemen de ma-
kers van het Klimaatcircus zelf 
hun voorstelling. Zij belichten op 
geheel eigen, beeldende wijze de 
gevolgen van klimaatverandering 
in de wereld en in onze regio. 
Daarbij vragen zij zich hardop af 
of we zelf nog iets kunnen doen 
tegen de extreme regenval, hitte, 
droogte of zeespiegelstijging die 
ons in de toekomst mogelijk te 
wachten staan. Krijgen we West-

friese ‘zeebouw’? Moeten we 
gaan wennen aan Westfries zee-
haver en zilte kool?

Een afwisselende show
Er zijn grote beeldschermen met 
prachtige beelden van onze aarde 
en Westfriese land, korte quizjes 
en een gedicht van de stadsdich-
ter van Hoorn. De twee acteurs 
van het Klimaatcircus leiden je 
door de wereld van klimaatveran-
dering zoals je van een circus 
mag verwachten. 

Gratis toegang
Op dinsdag 29 november doet het 
Klimaatcircus Dorpshuis Sarto in 
Andijk aan. De voorstelling be-
gint om 19.30 uur (inloop vanaf 
19.00 uur) en de toegang is gratis. 
Duur: 50 minuten. Kijk op www.
klimaatcircus.nl voor meer infor-
matie en aanmelden. Geschikt 
voor kinderen vanaf 10 jaar. 

Het Klimaatcircus in Andijk; komt dat zien!

Twee acteurs leiden je door de wereld van klimaatverandering.  
Foto aangeleverd

Zaterdag 26 november a.s. hou-
den we onze jaarlijkse winter-
markt in en voor  op het plein bij 
De Kapel van 10 tot 14 uur.  
Als vanouds bieden we weer van 
alles te koop aan: o.a. kaarsen, 
curiosa, glaswerk, potten, speel-
goed en puzzels. Ook de tafels 
met boeken staan op u te wach-
ten. 
Mogen wij dit jaar opnieuw een 
beroep op u doen om leuke en 
bruikbare spulletjes bij ons langs 
te brengen? Wij denken bij voor-
beeld aan (kleine) schilderijen, 
boeken,  cd’s, dvd’s, beeldjes, aar-
dewerk, oude serviezen en kleine 
spulletjes, die bij u op zolder 
staan en waarvan u denkt ‘dat kan 
wel een keer opgeruimd worden’. 

Uiteraard wordt er tijdens die dag 
ook voor de inwendige mens ge-
zorgd: soep, koffie en thee met 
iets lekkers en u kunt dan ook 
weer kerstkaarten maken. Kort-
om teveel om op te noemen. 

Als u spullen aan De Kapel wilt 
geven, kunt u ze inleveren op 
donderdag 24 en vrijdag 25 no-
vember tussen 16.00 en 20.00 uur 
aan de Middenweg 48.
Bij voorbaat onze hartelijke dank 
en graag tot ziens op 26 novem-
ber!

Namens het marktteam,
Louise Kooiman
Telefoonnr. De Kapel 59 67 78
www.pg-andijkwervershoof.nl 

Wintermarkt de Kapel: 26 november

De Bintangs is één van de oud-
ste Nederlandse popgroepen. 
De groep werd in 1961 opge-
richt door Frank en Arti Kraaij-
eveld. 

De band staat bekend om zijn 
ruige Rythm & Blues en het rau-
we stemgeluid van Frank Kraaije-
veld. Bintangs is nog steeds een 
enorm energieke band die elke 
zaal in vuur en vlam zet, springle-
vend zo gezegd.

Dorpshuis Cultura bestaat in-
middels ruim 70 jaar en hoe mooi 
is dat om dit achteraf alsnog te 

vieren met de band die inmiddels 
ruim 60 jaar bestaat.

LP ‘Livetime’ opgenomen in ons 
eigen Dorpshuis Cultura! We 
hebben dus beiden iets te vieren 
en dat gaat dan ook gebeuren op 
zaterdag 19 november! 

De Bintangs zijn onlangs opge-
nomen in de Dutch Blues Hall of 
Fame
Aanvang 21.00 uur, zaal open 
20.30 uur. Entree € 15,- voorver-
koop, € 17,50 aan de kassa
ticketkantoor.nl/shop/cultura-
plus.

Hulpsinterklazen komen naar 
de Bibliotheek voor rijmhelp-
desk
Als hulpsint heb je het al druk 
genoeg met de cadeaus: laat de 
Dichters van Medemblik je hel-
pen om er in een handomdraai 
een mooi gedicht aan op te han-
gen!
In de bibliotheken Medemblik, 
Wervershoof en Wognum kun-
nen hulpsinten van alle leeftijden 
terecht bij de dichters van Me-
demblik. Zij helpen je om de 
mooiste en grappigste anekdotes 
om te zetten in een gedicht voor 
5 december. Schuif gezellig aan: 
er zijn geen kosten aan verbon-
den.

5 december cadeautip
Via de rijmhulpen kun je ook re-

gelen dat Sint een abonnement 
van de Westfriese Bibliotheken 
cadeau doet. Maak iemand blij 
met bijvoorbeeld een proefabon-
nement als cadeau: 3 maanden 
voor slechts €17,50. Het proef-
abonnement is vrijblijvend en 
loopt automatisch af.
 
Voor jeugd tot 18 jaar is het 
abonnement gratis: zo’n mooi 
cadeau past er altijd nog wel bij in 
de zak!
18 november in Bibliotheek Me-
demblik, 25 november in Biblio-
theek Wervershoof, 2 december 
in Bibliotheek Wognum

Kijk voor een compleet overzicht 
van activiteiten op de website van 
de Westfriese Bibliotheken: www.
westfriesebibliotheken.nl/agenda

Zaterdag 19 november:  DE BINTANGS 
bij CULTURA PLUS in Andijk

Nieuws uit de Westfriese bibliotheken

Hulpsinten kunnen terecht in de Bibliotheek. Foto aangeleverd

Te koop: 
•  Andijker in verzet

•  ‘T staat niet stil deel 2 1990-2003 sport en cultuur

•  Idem 40 jaar sport en cultuur

•  Voortgang is alles 25 jaar jachthaven Andijk 

•  Monument voor monumenten herinnering 
 aan de jaren 1939 - 1950

•  De bange januarinacht

•  100 jaar veilingen in de tuinbouw

•  Effies an de reed deur ut Broekerhavenpadje

•  Reünie 1940-1945

•  Lappendag in Hoorn 1991

•  De geschiedenis van de lichte muziek 357 pagina’s a4

Meer informatie: p.ligthart@andijker.nl
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Veel gezelligheid, lichtjes, kerstdecoraties, sfeervol-
le evenementen, extra winkelmomenten en prach-
tig aangeklede etalages, dat belooft de Enkhuizer 
binnenstad haar bezoekers in de maanden novem-
ber en december. Voor het meest recente overzicht 
van alle evenementen in de maanden november en 
december en alle details verwijzen wij u graag naar 
de website www.betoverendenkhuizen.nl  

Sint Nicolaas Wandeltocht, 26 en 27 november
De Sint Nicolaaswandeltocht start vanuit Het Sta-
tion Enkhuizen. Je kunt gratis parkeren achter het 
station. Maar het is ook gemakkelijk met de trein te 
bereiken. De Sint Nicolaas wandeling wordt jaar-
lijks georganiseerd door wandelvereniging De Ha-
ringstadters.

Pieteninvasie op zaterdag 3 december
Deze zaterdag is een uitstekend moment om je laat-
ste Sint Nicolaasaankopen te doen. Je krijgt name-
lijk hulp bij het uitzoeken van de leukste cadeaus, 
advies bij het kiezen van het lekkerste broodje, je 
zakken worden volgestopt met pepernoten en je 
kunt selfies maken met pieten (als je dat durft ten-
minste).            

Winterfair op zaterdag 10 december!
De markt met ruim 100 kramen staat opgesteld in 
de belangrijkste winkelstraten van Enkhuizen, te 
weten de Westerstraat en een deel van de Vijzel-
straat. Je vindt er voornamelijk sfeervolle (kerst)
decoratie, cadeau-artikelen, feestelijke mode en ac-
cessoires. Er is een mooie selectie gemaakt van 
kooplieden die echt binnen het thema kerst/winter/
feest passen. Gedurende de markttijden is er mooi 
en sfeervol entertainment. 

Crazy Ugly Xmas Sweater Run 
op zondag 11 december
Kijk ze gaan! Dwars door de binnenstad in hun le-
lijkste kersttruien rennen ze. Een knotsgekke race. 
Leuk om naar te kijken.

Enkhuizen bij Kaarslicht, zaterdag 17 december
Enkhuizen bij kaarslicht is een van de meest sfeer-
volle avonden van het jaar. Tussen 19.00 en 21.00 
uur is alle straatverlichting rond ’t Suud gedoofd. 
Duizenden kaarsjes verlichten dan de charmante 
vissersbuurt van Enkhuizen. Laat je betoveren door 
de sprookjesachtige sfeer en de vele huiskamercon-
certen en wandelende attracties op de route.

Sprookjeswinterland op 17 en 18 december en 
van 24 december t.m. 8 januari
Tijdens Sprookjeswinterland wordt het hele park 

omgetoverd in warme winterse sferen met vele ori-
ginele decoraties. Zing uit volle borst mee met de 
bewoners van ‘Berenwinterland’ of ontdek de huis-
kamer van de Kerstman in één van de huisjes van 
het entreeplein. Bij binnenkomst van het park staat 
een kerstboom van maar liefst 15 meter hoog. Door 
het hele park zorgen vele duizenden sfeerlichtjes en 
honderden lantaarntjes voor een feeëriek schouw-
spel.

Kerstbal Herberg De Compagnie 
op zaterdag 24 december
Comeback van het jaarlijkse evenement. Er wordt 
uitgepakt met een leuke live act om de kerstdagen 
goed te beginnen! Kom gek verkleed, drink lekkere 
shotjes en begin de feestdagen met een echte feest-
dag! Entree is gratis.

Zuiderzeelicht in het Zuiderzeemuseum 
van 26 december t.m. 8 januari
Toen de zee van ijs was neemt je mee naar de winter 
van 1849 en vertelt het verhaal van drie vissers die 
veertien dagen op een ijsschots ronddreven. Dit 
waargebeurde verhaal over hoop, liefde en verlies 
komt tot leven via licht, beeld en geluid. Wandel 
door de sfeervolle donkere straatjes in het buiten-
museum en beleef het verhaal tijdens Zuiderzee-
licht.Alle evenementen, tijden, details en bijzonder-
heden vindt u op www.betoverendenkhuizen.nl.

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

• Ko�  eochtend voor ouders/verzorgers met kinderen in Huiska-
mer van Andijk, Sportlaan 1A. Iedere woensdag, 9:30 - 11:00 uur. 

• KBO/SBA, Elke woensdag Soos in Sarto. Jeu de Boules, biljarten 
en mooi zitten. Ook donderdagmiddag Jeu de boules.

NOVEMBER
Woensdag 16 november
• KBO/SBA, bingo en Jeu de boules in Sarto om 13.30 uur
• Vrouwen van Nu, Andijk-West, We vieren vandaag ons 85-jarig 

bestaan met een jubileum bu� et en een optreden van Eva v.d. 
Braber, 18.00 uur, Cultura

Vrijdag 18 november 
• Klaverjassen Sporting Andijk. Inloop 19.00 uur , start 19.30 uur.
• LSBO Andijk.  Middag m.m.v. Dorinde  Smit Duyzentkunst: Toon 

Hermans-programma en broodmaaltijd. 15. 00 uur, Dorpshuis
Zaterdag 19 november
• “BINTANGS” bij Cultura Plus, Aanvang 21.00uur
Zondag 20 november
• Country middag, vrij dansen, Dorpshuis Sarto, aanvang 13.30 uur
• Koppel Biljarten, Eetcafé Sels. Aanvang 14.00 uur
• Concert Westfrisa Cantat, 15.00 uur, Ger. Majellakerk Onderdijk
Maandag 21 november
• Groene afvalbak wordt geleegd
Dinsdag 22 november   
•  KVG, 2e kans bingo, Sarto, 20.00 uur
Woensdag 23 november 
• Vrouwen v. Nu Andijk - Oost. Sinterklaasmiddag. 14.30 Dorpshuis
Donderdag 24 november  
• Breek de Week, Hoekweg 12 a. 18.00 uur
Vrijdag 25 november
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
Zaterdag 26 november 
• Oud papier
• Wintermarkt de Kapel, 10.00 tot 14.00 uur, Middenweg 48
Zondag 27 november
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00uur
Maandag 28 november 
• Plastic afvalbak wordt geleegd
Dinsdag 29 november 
• Klimaatcircus Sarto, 19.30 uur. www.klimaatcircus.nl 
Woensdag 30 november  
• KBO/SBA, klaverjassen en jeu de boules in Sarto om 13.30 uur

DECEMBER
Zaterdag 3 december
• Opruimactie  van 8:45 – 11:15  door Andoik Skoôn. Start IJsbaan
Zondag 4 december
• koppelbiljarten, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00uur
Maandag 5 december
• Groene afvalbak wordt geleegd 
Dinsdag 6 december
• KVG kaartavond, Sarto, 19.45 uur
Woensdag 7  december 
• KBO/SBA, bingo en Jeu de boules in Sarto om 13.30 uur
Vrijdag 9 december
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
Zaterdag 10 december 
• Oud papier
Maandag 12 december
• Rest afvalbak (grijze) wordt geleegd
Dinsdag 13 december 
• Vrouwen van Nu Andijk - Oost. Kerstavond bu� et en muziek. 

18.00 Dorpshuis
16-18 december
• Finale weekend 1e klasse 3-banden, Dorpshuis Sarto
Vrijdag 16 december 
• KBO/SBA, kerst middag  
• Klaverjassen Sporting Andijk. Inloop 19.00 uur , start 19.30 uur.
Zaterdag 17 december 
• Kerstmarkt Wervershoof, 15.00 - 19.00 uur
Zondag18 december
• Country middag met live muziek van El Jackson, Dorpshuis 

Sarto, aanvang 13.30uur
Maandag 19 december
• Groene afvalbak wordt geleegd
Dinsdag 20 december        
• KVG, Kerstavond gourmetten, Sarto, 18.00 uur
Woensdag 21 december
• Vrouwen van Nu, Andijk-West, Doe-avond in Kerstsfeer, 20.00 

uur, Cultura
• KBO/SBA, klaverjassen en jeu de boules in Sarto om 13.30 uur
Vrijdag 23 december
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
Zaterdag 24 december
• Oud papier
• Jan Akkerman + Band 21.00uur bij Club Jazz&Pop in Cultura
Woensdag 28 december
• Plastic afvalbak wordt geleegd

JANUARI 2023
Maandag 2 januari 
• Maandag ko�  edrinken, 10 tot 12 uur in Buurthuiskamer Sarto
Woensdag 4 januari 
• KBO/SBA, bingo en Jeu de boules in Sarto om 13.30 uur
Vrijdag 6 januari 
• Vrijdag ko�  edrinken, 10 tot 12 uur in Buurthuiskamer Sarto
Zaterdag 7 januari
• Opruimactie  van 8:45 – 11:15  door Andoik Skoôn. Start IJsbaan
Zondag 8 januari
• Sarto Andijk - Nieuwjaarsborrel Met The Blue Devils. Aanvang 

15.00 uur. Gratis Entree.
Woensdag 18 januari      
• KBO/SBA, klaverjassen en jeu de boules in Sarto om 13.30 uur
Vrijdag 20 januari

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

Enkhuizen betovert in de gezellige feestmaanden

Oproep: Het Boek in de Dorcaswinkel
Op vrijdag 11 november kwam er in de Dorcaswinkel een mevrouw om 1 van de door haar 
ingeleverde boeken terug te vragen. Het ging om: Het Boek.De medewerkers van de Dorcas-
winkel hebben het boek inmiddels teruggevonden. U kunt zich in de winkel melden. Rijden op de dijk. Foto: Thea Boelens

Langs de weg...

Duizenden kaarsjes verlichten op 17 december de 
vissersbuurt van Enkhuizen. Foto aangeleverd.
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Regel je bankzaken digitaal
of loop gewoon even binnen.

Terwijl grootbanken uit het straatbeeld 
verdwijnen, blijft RegioBank het ver-
trouwde gezicht in de buurt. Natuurlijk 
kunnen klanten van de bank hun bankza-
ken digitaal regelen, maar ze kunnen ook 
altijd even binnenlopen voor persoonlijk 
advies en een kopje koffie.

Een vast aanspreekpunt
Met Zelfstandig Adviseurs is RegioBank 
actief in heel veel dorpen en kleine steden. 
De Zelfstandig Adviseurs van RegioBank 
zijn uitgegroeid tot een vertrouwd gezicht 
in de buurt. Klanten hebben een vast aan-
spreekpunt voor hun financiële zaken. Zo 
kunnen ze vertrouwen op deskundig ad-
vies, dat past bij hun persoonlijke situatie.

RegioBank blijft een vertrouwd 
gezicht in de buurt
Voor RegioBank is het fysiek aanwezig zijn 
van groot belang. De bank is de persoon-
lijke bank in de buurt voor de hele familie. 
En dat blijft ze ook. Veel grootbanken zijn 
versneld overgegaan tot het terugbrengen 
van hun kantorennetwerk. RegioBank be-
weegt tegen deze stroom in. En wil zelfs 
uitbreiden en meer Zelfstandig Adviseurs 
verwelkomen.

Klanten waarderen persoonlijk contact 
“Wij zijn ervan overtuigd dat dichtbij de 
klant zijn, bijdraagt aan een goede klantre-
latie. Wij kennen onze klanten en staan 

voor ze klaar”, vertelt Arend Vrolijk. “Even 
wat hulp bij een buitenlandse overboeking 
of persoonlijk advies bij complexere finan-
ciële zaken, wij nemen de tijd. Eigenlijk 
bieden we het beste van twee werelden. En 
in deze tijd, waarin grootbanken hun filia-
len sluiten, merken we dat er veel behoefte 
is aan persoonlijk contact met iemand die 
je situatie kent en aan wie je vragen kunt 
stellen. Wij blijven die bank voor onze 
klanten. En klanten waarderen dit, want 
dit jaar mag RegioBank zich voor de vijfde 
keer de klantvriendelijkste bank van Ne-
derland noemen.”

Over RegioBank
RegioBank is al ruim 100 jaar actief in de 
buurt. In dorpen en kleine steden zijn de 
Zelfstandig Adviseurs van RegioBank een 
vertrouwd gezicht. Zij kennen hun klanten 
en weten hoe belangrijk een leefbare buurt 
is waar iedereen zich thuis voelt: bewo-
ners, ondernemers, verenigingen en stich-
tingen. Daarom steunt RegioBank samen 
met het Oranje Fonds lokale projecten die 
het buurtgevoel vergroten. En zet de bank 
haar kennis van de regio in om lokale on-
dernemers te helpen met de juiste finan-
ciering. Dat is RegioBank, de buurtzame 
bank. RegioBank is onderdeel van de 
Volksbank, samen met SNS, ASN Bank en 
BLG Wonen. 

Voor meer informatie: regiobank.nl.

De bank waar je nog gewoon even binnenloopt

Kom jij mij 
avonturen
voorlezen?

werkenbijberendbotje.nl
Samen spelen, leren & ontdekken

Kom werken bij
Berend Botje!

Inmiddels is de unieke samenwerking met 
Yvonne van Orthoptie Purmerend en 
Briljant Optiek & Sieraden wel bekend. De 
expertise van Yvonne op het gebied van de 
ogen wordt erg gewaardeerd door ons en 
onze klanten. Donderdagochtend 24 
november a.s. is Yvonne weer bij ons in de 
winkel.

Wat is orthoptie?
Een  orthoptist houdt zich bezig met 
problemen op het gebied van de oogstand, 
oogbewegingen en de samenwerking 
tussen beide ogen. Ook de visuele 
ontwikkeling bij kleine kinderen  vormt 
een aandachtsgebied van de orthoptist. 
Een orthoptist onderzoekt en behandelt 
klachten of problemen bij kinderen én 
volwassenen op het gebied van:
•	 scheelzien	(strabismus)
•	 lui	oog	(amblyopie)
•	 dubbelzien	(diplopie)
•	 oogbewegingsstoornissen
•	 brilsterkte zoals:	verziendheid,	
 bijziendheid en cilindrische 
 refractie- afwijkingen bij kinderen
•	 specifieke	hoofdpijnklachten
•	 leesklachten	(dyslexie)

•	 convergentie	insufficiëntie

De controle gaat op afspraak en de 
eerstvolgende keer is donderdag 24 
november a.s.! 
Tel 0228-581258, app 06 33 00 66 38.
info@briljant-optiek.nl.

Chris en Yvonne werken samen. 
Foto aangeleverd

Welkom bij de Christelijke boekhandel

Boekshop Josia, Middenweg 77, 1619 BN Andijk | www.boekshopjosia.nl

Op zaterdag 26 november van 10.00 – 
13.00 uur is de Vrijwilligersmarkt Medem-
blik in De Schoof in Wervershoof. Wil je 
vrijwilligerswerk doen, maar weet je nog 
niet wat en waar? Laat je inspireren door 
maar liefst 30 verschillende maatschappe-
lijke organisaties uit de gemeente Medem-
blik zoals Inloophuis Medemblik, Omring, 
ZorgBoergondisch, Museumstoomtram 
Hoorn – Medemblik, Bonifaciuskerk, 
Team Sportservice West-Friesland en 
Wings of Change. Volop diversiteit dus op 
de Vrijwilligersmarkt! De Vrijwilligers-
markt Medemblik wordt georganiseerd 
door Vrijwilligerspunt Westfriesland in 

opdracht van de gemeente Medemblik. 
Toegang is gratis.  
 
Vrijwilligerspunt helpt 
Weet je ondanks het grote aanbod van 
maatschappelijke organisaties op de markt 
toch nog niet wat je leuk vindt en hoe je 
jouw talenten kunt inzetten? Kom dan 
langs de marktkraam van Vrijwilligerspunt 
Westfriesland. We hebben een vacature-
bank met ruim 300 openstaande vrijwilli-
gersvacatures in West-Friesland. Daar-
naast kunnen we op basis van je wensen en 
mogelijkheden in een persoonlijk gesprek 
zoeken naar vrijwilligerswerk dat je plezier 
geeft én bij je past!  
 
Kom zaterdag  26 november van 10.00-
13.00 uur naar de vrijwilligersmarkt, Ker-
kelaantje 1 in Wervershoof. Parkeren en 
toegang is gratis.

Voor meer informatie en een overzicht 
van de deelnemende maatschappelijke 
organisaties, ga naar 
www.vrijwilligerspunt.com/
vrijwilligersmarkt-medemblik 

26 november: Vrijwilligersmarkt Medemblik! 

Dertig organisaties doen mee.  
Foto aangeleverd.
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