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Sociaal eetcafé in Triton
MEDEMBLIK – Senioren, chronisch zieken, gehandicapten 
en mantelzorgers eten woensdag 20 november gezamenlijk 
bij Herman in de Triton, Walensteeg 2 in Medemblik.

Het menu bestaat uit toma-
tensoep, hutspot hachee, 
gehaktbal, sla, patat en zelf-

gemaakte appelmoes. Het 
toetje blijft nog even een 
verrassing.

Het sociaal eetcafé opent om 
16.30 uur.
Het diner kost 10 euro, ex-
clusief consumpties.
 
Reserveren bij Herman, tel. 
0227-543399.

Doe mee aan de jaarlijkse 
sinterklaaskleurwedstrijd
MEDEMBLIK – Bij wie stijgt de 
spanning? Wat voor leuke ca-
deautjes heeft de Sint meege-
nomen uit Spanje? Sinterklaas 
en zijn Pieten komen aan-
staand weekend naar Neder-
land. In de boot liggen duizen-
den pakjes. En hij heeft vast 
genoeg cadeautjes mee voor de 
kinderen in de gemeenten Op-
meer en Medemblik.

KNOP, PLAK, KLEUR 
OF SCHILDER

In de diverse kernen komt 
de sint langs, zaterdag 16 no-
vember vanaf 12.30 uur op de 
Dorpsweg in Twisk, om 14.00 
uur in de jachthaven in An-
dijk en rond 17.00 uur in de 
Oosterhaven in Medemblik.
De goedheiligman gaat 17 no-
vember vanaf 11.00 uur met 
een stoet door de kernen van 
de gemeente Opmeer. Hij is 
rond 13.00 uur bij de Dres 
in Nibbixwoud en om 14.00 
uur bij het Oosteinde in Oost-
woud. Ook de kinderen in 
Lambertschaag en Abbekerk 
zegt hij om 12.30 uur gedag. 
De goedheiligman staat om 
13.00 uur paraat in de Boogerd 
in Wognum en om 11.00 uur 
op Het Eiland in Wervershoof. 
Een week later op 23 novem-
ber zwaait hij om 16.00 uur 
de kinderen toe op het station 
in Opperdoes en om 12.00 uur 
is hij in de Tuinstraat in Ben-

ningbroek/Sijbekarspel. Een 
dag later. op 24 november is 
hij met zijn Pieten om 13.00 
uur op de Tomatenmarkt in 
Zwaagdijk-Oost.

Prijsuitreiking
De sint krijgt het druk de ko-
mende tijd om alle activiteiten, 
die in beide gemeente worden 
gehouden, in goede banen te 
leiden. Hij gaf Artiestpiet de 
opdracht om een mooie teke-
ning te maken voor de kinde-
ren van 0 tot 9 jaar in Medem-
blik en Opmeer. Maak er iets 
moois van en stuur of breng 
de tekening voor 27 november 
naar Joyce Haakman, Schepen-
laan 41, 1671 TA Medemblik. 
Vul alle gegevens goed in en 

zet voor de duidelijkheid op de 
envelop Medemblikker/Kog-
genlander.
De pieten hangen alle teke-
ningen op in het FunFestijn, 
aan de Randweg in Medem-
blik, waar de prijsuitreiking 
op 4 december van 17.00 tot 
18.00 uur plaatsvindt in het 
feestzaaltje. Vloggers Vin en 
Frank reiken de prijzen uit. 
Hoe leuk is dat!!! Deze wed-
strijd wordt mogelijk gemaakt 
door Rodi Media De Medem-
blikker/Koggenlander in sa-
menwerking met FunFestijn 
en vele sponsors.

Vloggers Frank en Vin 
reiken alle prijzen uit aan 
de winnaars.

 ■ In het FunFestijn vindt de prijsuitreiking van de sinterklaaskleurwed-
strijd plaats. Artiestpiet maakte de tekening. (FOTO: ARCHIEF RODI MEDIA)
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Muziek en toneel in theaterkerk

WADWAY – Britta Maria en Maurits Fondse spelen 23 novem-
ber om 20.30 uur hun programma Huiswaarts in de muziek-
theater, Wadway 30 in Wadway. Een ode aan het Nederlandse 
lied. Of kom zondag 24 november om 14.30 uur naar de toneel-
voorstelling Decemberdagen.

Na jaren Franse chansons te 
hebben gezongen, keert zan-
geres Britta Maria huiswaarts 
en brengt een ode aan het ge-
liefde Nederlandse lied. Een 

intiem concert van diepe ont-
roering naar opzwepend le-
vensgeluk.
In Decemberdagen treffen een 
moeder en haar twee dochters 

elkaar om nog één keer samen 
kerst te vieren in het ouderlijk 
huis. Er is kerstbrood uit Suri-
name en is het huis feestelijk 
verlicht. Toch is alles anders; 
vader is er niet meer en moe-
der staat op het punt te verhui-
zen. Is hun liefde als funda-
ment sterk genoeg?
Informatie en kaarten, kijk op 
www.theaterkerkwadway,nl.

 ■ Een moeder en haar dochters vieren samen nog één keer Kerstmis in Decemberdagen.  (FOTO: AANGELEVERD)


