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Klusjesmannen, kantoorlui en sporters:
iedereen kan naar de oefentherapeut

Wim Koopman (25) uit Andijk
startte in september 2015 zijn
oefentherapiepraktijk
aan
de Gedeputeerde Laanweg.
Sindsdien helpt hij iedereen die
klachten heeft bij het bewegen
om permanent de houding te
verbeteren.

Zomerinloop
Mr. R.M. Mantel-Kooistra
op afspraak

Mr. A.W.M. Overtoom

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

Sporters, kantoorlui, klusjesmannen en kassières: door verkeerd te bewegen kan eenieder
op zijn eigen manier last krijgen
van lichamelijke ongemakken.
Bijvoorbeeld als je veel tilt, bukt,
springt of onjuist zit. Bij oefentherapie wordt grondig gekeken
naar de manier van bewegen en
belasten van het lichaam. Het
doel is vervolgens om de houding
en het beweeggedrag te verbeteren, zodat de pijn vermindert of
verdwijnt.
Oplossing
“Vaak stappen mensen hier binnen met klachten zonder aanleiding, bijvoorbeeld rugklachten,
pijn in de gewrichten of hoofdpijn die maar niet overgaat”, legt

"Oefentherapie gaat over uitleggen en bewegen" . Foto's KD/de Andijker
Wim uit. Een vragenonderzoek is
het startpunt naar een oplossing.
“Het is belangrijk om te weten
wat voor werk en hobby’s iemand
heeft en natuurlijk kijk ik ook

naar het bewegingspatroon; hoe
iemand zijn lichaam belast.”
Vervolgens maakt hij zijn cliënt
bewust waar de klacht vandaan
komt, zodat met oefeningen een

juiste houding kan worden aangenomen. “Ik kan gebruikmaken
van vele materialen die daarbij
ondersteunen.”
(vervolg op pagina 4)

Ook in augustus is ons kantoor
op werkdagen alleen 's morgens
geopend van 9.00 tot 12.00 uur.

Wij wensen
iedereen een
fijne zomer
(vakantie).
Kijk op www.kuinmakelaardij.nl

0228-592253

Nieuw talent in expositieruimte De Mantel

Dat Maartje C. van Dokkum een veelbelovend schilderes gaat
worden is wel zeker. Haar bijzondere manier van schilderen
en (digitale) tekeningen heeft zij van haar vader geërfd, dat is
de kunstschilder Marius van Dokkum.
Kunstacademie
Maartje is 20 jaar en studeert grafische vormgeving aan de kunstacademie ArtEZ in Zwolle. Haar bijzondere manier van schilderen en (digitale) tekeningen wordt op dit moment tentoongesteld
naast het werk van haar vader Marius van Dokkum.
Meet & Greet
Ook benieuwd naar haar werk? Voor een MEET & GREET kunt
u Maartje en Marius van Dokkum beide persoonlijk ontmoeten.
Wanneer?
Op vrijdag 11 augustus in Expositieruimte ‘De Mantel’, Hornpad
19 vanaf 13.00 - 17.00 uur, deze middag zal Marius ook met plezier zijn (Opa Jan) boeken signeren.
Voor de kinderen
Speciaal voor de kinderen is er een quiz met een leuke prijs.

Marius en dochter Maartje van Dokkum. Foto aangeleverd

Informatie: zie www.expositieruimtedemantel.nl
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COLUMN (32)
Redactie: K.Gorter

3 augustus 1967 - 3 augustus 2017
Hoe de tijd lijkt te vliegen…..
Vorige week mochten onze ouders, opa & oma, beleven dat ze
elkaar 50 jaar geleden het JA-woord hebben gegeven.
Heel mooi en bijzonder was het om dit met elkaar te kunnen
vieren. Dankbaar en blij dat ze dit in goede gezondheid hebben
mogen beleven.

Jan & Sita Haak
Correspondentieadres: Schoutsland 29, 1619 DM, Andijk
Namens de kinderen en kleinkinderen:
Michel & Ilona, Sanne – Fleur - Lotte & Jan
Richard & Diana, Eva & Sophie
Yvonne & Marc, Mace

Circus op het dorp

Vrijdag 4 augustus zijn de mensen van circus Sijm met de opbouw
van de tent begonnen. Een ideale plek in Andijk aan de Sportlaan
waar voorheen ASONIA was gehuisvest. Foto Douwe Greydanus

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

0228 – 56 12 01
info@gebrkok.nl

• Elektrische installaties
• Alarm- en telefooninstallaties
• Water- en gasleidingen en sanitair
• C.V. en warmwatervoorziening
• Mechanische ventilatie
• Lood- en zinkwerk
• Riool - en ontstoppingswerkzaamheden

info@andijker.nl
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Varen met de fluisterboot

Woorden van Jezus (10)
Wat is gemakkelijker, tot de
verlamde te zeggen: Uw zonden worden vergeven, of te zeggen: Sta op en neem uw matras op en wandel? 10 Maar,
opdat gij moogt weten, dat de
Zoon des mensen macht heeft
op aarde zonden te vergeven –
zeide Hij tot de verlamde: 11
Tot u zeg Ik, sta op, neem uw
matras op en ga naar uw huis.
Markus 2:9-11. Zonden vergeven kan God alleen. En
zonder dat er bloed vloeit kan
er geen vergeving zijn...! Maar
op het moment dat Jezus deze
woorden tegen de verlamde
man spreekt is Hij nog niet
naar het kruis gegaan om voor
de zonden van de hele wereld
te sterven. Hoe zit het dan
met vergeving schenken? Kan
dat zomaar door een woord
uit te spreken? De schriftgeleerden mompelen afkeurend. Jezus is een huis in Kapernaüm binnengegaan. Het
huis is zo vol mensen, dat er
niemand meer bij kan. Vier
mannen dragen hun verlamde
vriend het platte dak op, breken het open(!) en laten de
man aan vier touwen zakken
tot vlak voor de voeten van
Jezus. Natuurlijk zijn aller
ogen op hem gericht. Wat
gaat Jezus doen? Hij kijkt omhoog en ziet de vier mannen
door het opengebroken dak
heen. Zij kijken vol verwachting. En ZIJ hebben geloof
voor genezing. Dan kijkt Jezus
de verlamde man aan. Wat Hij
in zijn ogen ziet weten we
niet. Maar Jezus’ hart wordt
aangeraakt. Hij ziet een gekweld mens. Hij ziet een gebonden ziel. En Hij is gekomen om gebondenen vrij te
zetten. Dus spreekt Hij de
man vrij. ‘Uw zonden zijn u
vergeven.’ Eigenlijk zegt Jezus:
‘Satan, laat deze gekwelde ziel
los, je hebt geen recht meer op
hem.’ We weten niet wat de
zonden van deze man waren.
Maar ze verlamden hem. En
pas als de verlammende werking opgeheven is kan Jezus
de man genezen. Hij kan weer
op eigen benen staan! Hij is
vrij! Na zijn opstanding zegt
Jezus tegen zijn volgelingen
dat ook ZIJ zonden mogen
vergeven. ‘ Na deze woorden
blies hij over hen heen en zei:
‘Ontvang de heilige Geest. Als
jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven;
vergeven jullie ze niet, dan
zijn ze niet vergeven.’ (Joh.
20:23) De wereld om ons heen
is vol van gekwelde en gebonden mensen. Zondaren die
gevangen zitten in een cirkel
waar ze op eigen kracht niet
uit kunnen komen. Aan ons
de mooie taak om hen te vergeven in plaats van hen te
veroordelen. En...we mogen
beginnen met onszelf te vergeven! Gebed: Vader, vergeef
ons dat we de wereld om ons
heen niet vergeven. . Leer ons
om te vergeven. Amen
(W.Durieux)

De fluisterboot. Foto Toos Brink
Zomervaartocht bij IVN op zondag 20 augustus: een gezinsuitje
bij uitstek!
Verzamelen om 14.00 uur bij
IVN in het Streekbos Paviljoen
om van daaruit in de afgemeerde
boot te stappen. Kosten € 2,50
volwassenen en € 1 voor kinderen. Tijdige opgave is gewenst bij
schipper Theo Ruiter, telefoon
0228 515797.
Stap in de ‘Wilskracht’ met schipper Theo Ruiter aan het roer
en beleef het Streekbos op het
water voor een totaal andere kijk

op de natuur op en onder water.
Hoe voelt een plompenblad aan
en wat zoeken die meerkoeten
tussen het riet? Wat is er zo
bijzonder aan de zaden van de
Gele lis? Tijdens het varen wordt
de historie over de polder en
natuureducatie op een plezierige,
educatieve manier verteld.
Voor deelnemers staat de veiligheid voorop, alleen bij onweer
wordt er niet gevaren. De elektrisch aangedreven schuit is niet
overdekt; voldoet echter wel aan
alle vereiste vaarvoorschriften.
Goede vaart!

Ook in augustus is ons
kantoor op werkdagen alleen
's morgens geopend van
9.00 tot 12.00 uur.

Water & Ontspanning Zomermarkt

Eendjes vangen. Foto Robert Gieling
Aankomende zaterdag vindt in
het Bagijnhof te Medemblik de
Water & Ontspanning Zomermarkt plaats, een gezellige braderie met themaplein. Naast diverse
kraampjes met een gevarieerd
aanbod koopwaar, kunt u op
het pleintje voor het voormalige
postkantoor kennismaken met de
verschillende functies van water.
Naast diverse activiteiten, verzorgen de brandweer en het
Nederlands Stoommachinemuseum demonstraties voor jong en

oud. De markt is de laatste in een
reeks van 6 zomermarkten die
in de maanden juli en augustus
plaatsvinden. Kom genieten en
struinen in de authentieke binnenstad van Medemblik!
De Water & Ontspanning
Zomermarkt is van 10.00 tot
17.00 uur geopend voor publiek.
Er is voldoende parkeerruimte
beschikbaar (gratis). Voor meer
informatie over de zomermarkten, zie www.stemmedemblik.nl
of facebook.com/zomermarkten.
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Je hoeft niet alles te onthouden
Wie eerlijk is, komt nooit in de klem met zijn geweten en dan hoef
je ook niet na te denken wat je tegen wie hebt gezegd. Het geeft dus
veel minder stress en zorgen; het geeft een hoop rust in je hoofd. Je
hebt natuurlijk niet voor niets de uitspraak “Eerlijk duurt het langst”.
Als je eerlijk bent, dan hou je het het langst vol. Immers, vroeg of laat
komen leugens meestal uit.

Voorkom misbruik
Mogelijk was het misbruik eerder aan het licht gekomen, of misschien wel helemaal niet aan de orde geweest, als in het levenstestament waarin de algehele volmacht werd gegeven meerdere
gevolmachtigden of een toezichthouder was benoemd. Bijvoorbeeld
kinderen die elkaar controleren, wanneer zij voor een ouder als
gevolmachtigde optreden.
Gratis zomerinloop op afspraak bij:
Mantel&Overtoom
Notarissen
Andijk 0228-592224, Benningbroek
0229-591264.

Geduchte jager

Foto: Douwe Greydanus
Langs de weg ziet u ook vast wel
eens een torenvalk aan het bidden in de lucht voor de maaltijd.
Ze zitten op een zichtpunt zoals
deze: vanaf een lantaarn de

omgeving af te turen op mogelijke prooien. Ze houden van half
open landschap, boerenland met
(kort) grasland. In een stootvlucht proberen ze hun prooi te
bemachtigen.
Torenvalken broeden in solitaire bomen of in nestkasten die
geplaatst worden door landeigenaren om het ongedierte op een
natuurlijke manier te bestrijden.
Ze brengen soms wel zes jongen
groot, u begrijpt wel dat er dan
heel wat snavels gevoed moeten
worden.
Onze broedvogels zijn veelal
standvogels die nauwelijks van
de vogeltrek gebruik maken.

Louisa Heddes
Tel 06 - 18451142

www.heddesmakelaardij.nl

Verkoop plannen?
Vraag om een
vrijblijvende
waardebepaling!

Niels actief in Canada
Niels Schuitemaker is inmiddels in Canada. Daar worden de World Dwarf Games
2017 gehouden. Een soort
Olympische Spelen, maar dan
voor kleine mensen.
Hij is op 7 en 8 augustus
be-gonnen met boogschieten
en voetbal. Donderdag 10
augustus atletiek, dit zijn
loopafstanden van 100, 200,
4x 100 en 1500 meter.

Een zware dag voor Niels.
Vrijdag 11 augustus sluit hij
af met tafeltennis.

We kunnen Niels volgen tijdens de spelen in Canada via:
https://m.facebook.
c o m / s t o r y. p h p ? s t o r y _ f b i
d=1361090230678887&
id=409089425878977
(zie ook de link op
www.andijker.nl)
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Zuiderzeemarkten in Enkhuizen
op 9, 16 en 23 augustus!

EERLIJKHEID HEEFT 1 GROOT VOORDEEL:

22 maanden gevangenisstraf voor
oneerlijke gevolmachtigde
Veel mensen geven een volmacht aan iemand anders, voor het geval
zij zelf niet meer in staat zijn om hun eigen belangen te behartigen.
Dit vraagt absoluut vertrouwen in de persoon die de volmacht
krijgt. Op 28 april 2016 heeft de Rechtbank Noord-Holland aan
een gevolmachtigde 22 maanden gevangenisstraf opgelegd. Hij had
namelijk telkens geldbedragen van de bankrekeningen van de volmachtgeefster gehaald. Deze bedragen werden gebruikt door de
gevolmachtigde, zijn vrouw en hun kinderen. Zo betaalden zij bijvoorbeeld de energierekening voor hun eigen huis, het onderhoud
van hun auto, vliegtickets en boodschappen voor henzelf van de
rekeningen van de volmachtgeefster.

info@andijker.nl

Andrea van Langen
Nissenhut
Onze gemeente stimuleert
recreatie en toerisme wordt
altijd gezegd. De laatste raadsvergadering bood hiervoor
opnieuw een mogelijkheid.
Schuin tegenover Hessing
staat, bij de ingang van de
Weelen, een verroeste golfplaten Nissenhut. Een lokale
horeca ondernemer had een
plan om hier een educatief
centrum mét horeca -gelegenheid te vestigen. Bezoekers van
het natuurgebied en andere
passanten konden er informatie krijgen, koffie drinken of
wat eten. U zou verwachten
dat de rode loper hiervoor
werd uitgerold, maar niet in
Wognum. De klankbordgroep,
een groep raadsleden waarin
vast de mening van de raad
gepeild kan worden over
nieuwe plannen, was verdeeld.
Het College dacht de raad
met extra parkeerplaatsen en
de nodige beperkingen voor
de ondernemer wel over de
streep te kunnen trekken, dus
de plannen werden aangepast.
In de vergadering bleek dat
de raad beschikte over een
verkeerde versie van het plan!
Behandeling uitstellen tot de
volgende vergadering zou je
denken. Dat was ook waar de
VVD voor pleitte. Maar een
meerderheid onder leiding van
Gemeentebelangen eiste dat
het plan toch die avond behandeld zou worden. Vervolgens
ging de discussie uitsluitend
over onduidelijkheden. Over
parkeergelegenheid en óf er
wel voldoende beperkingen
waren opgelegd. Dat de ondernemer misschien na 22.00
open zou gaan of dat er teveel
bezoekers in konden terwijl
er geen feesten of partijen
gehouden mochten worden,
mogelijke hinder voor omwonenden (welke?) en parkeren
langs de Tolweg? Kortom:
allemaal zaken waarover de
ondernemer duidelijkheid had
kunnen geven bij uitstel. Het
plan werd weggestemd. Alleen
VVD, BAMM en één eigenwijze CDA’er, stemden voor.
De ondernemer moet nu met
een nieuw plan komen, als hij
inmiddels het hoofd niet in de
schoot gelegd heeft. Volgend
voorjaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen en zullen
alle verkiezingsprogramma's
vól staan met het stimuleren
van bedrijvigheid én recreatie
en toerisme. Het zou fijn zijn
als u dan de partij steunt die
daadwerkelijk ruimte biedt aan
ondernemers!
Andrea van Langen,
Raadslid VVD.

Kom winkelen in het mooie Enkhuizen! Foto aangeleverd
Op drie woensdagen is het tussen 10.00 en 16.00 uur geweldig
shoppen in het supergezellige
historische hart van Enkhuizen.
In de vakantieperiode wordt de
weekmarkt gecombineerd met
een braderie zodat er op de markt
en in de winkels voor iedereen
wat van zijn gading is te vinden!
De in het winkelhart gevestigde
ondernemers zetten hun beste
beentje voort zodat u zich vooral
heel erg welkom voelt in deze
prachtige stad.

Een bezoek aan de markt laat
zich overigens prima combineren met een uitje naar een van
de twee beroemde toeristische
trekpleisters die de stad rijk is.
Ga met de kinderen eens naar
Sprookjeswonderland of dwaal
door de nostalgische straatjes in
het prachtige Zuiderzeemuseum!
Meer informatie treft u aan op
www.enkhuizenboeit.nl
Tot ziens in historisch Enkhuizen!

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

De Andijker publiceert regelmatig de belevenissen van oud
Andijker Jan Pijker.
Een bankoverval.

Mijn broer At en zijn vriend
Max Korver hadden een auto
gekocht in het begin van de
zestiger jaren. Het was een
oude Mercedes, die wel wat
onderhoud kon gebruiken.
Tegenwoordig betaal je een vermogen voor zo’n auto, maar
toen was het een oud model
en je kon het voor een paar
centen krijgen. Mijn vader had
wel gewaarschuwd dat kopen
niet zo moeilijk was, maar de
wagen op de weg houden was
een ander ding. Verzekering,
benzine en wegenbelasting, die
kosten kwamen steeds terug.
Maar At had de ambachtsschool doorlopen en mijn
vader had een smederij en dus
gereedschap, geen zorgen dat
kwam prima voor elkaar…..
De hele week sleutelden de
beide jongens aan de auto en
tenslotte liep de motor zoals ze

zeiden “als een zonnetje “. En die
zaterdagavond zou het wezen,
voor het eerst uit met een auto.
Ze douchten zich en kwamen
piekfijn tevoorschijn, in het pak
en geurend naar Fresh Up , toen
de gangbare After Shave. De
auto werd gestart en al zwaaiend verdwenen de heren. Ze
hadden grote plannen voor
die avond, want wat zouden
de meisjes wel niet zeggen van
twee zulke knappe jongens in
zo’n mooie auto. De auto reed
precies honderd meter, voor het
huis van Maarten Dekker ( nu
Dick Groot ) was het uit met de
pret en duwden ze het vehikel
terug naar huis, trokken een
overall aan en waren de rest
van de avond bezig met herstel.
Het duurde een paar weken en
de auto werd verkocht aan een
vaag iemand die er nog wel iets
voor wilde hebben.
Echter een half jaar later kwam
de politie aan de deur. De auto
was gesignaleerd bij een bankoverval in Amsterdam en of At
en Max misschien……….
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(vervolg van de voorpagina)
De praktijk bevindt zich namelijk in het pand van sportschool
Strength & Conditioning WestFriesland.
Sporters
Wim neemt dan ook vele sporters onder handen voor het verbeteren van beweging en houding, ongeacht welke sport zij
doen. “Een voetballer belast zich
anders dan iemand die krachtsport beoefent. Het is elke keer
weer een uitdaging: een puzzel

De Andijker

info@andijker.nl
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die je eerst moet snappen en vervolgens gaat oplossen.”
Uniek in Nederland
Bij oefentherapie wordt voornamelijk naar het gehele lichaam
gekeken, maar Wim heeft tevens
kennis om zich op specifieke
zones te richten. Momenteel doet
hij de universitaire masteropleiding fysiotherapie met een specialisatie in orthopedisch manuele
therapie. Daarin is hij uniek: hij
is de enige in Nederland die deze
specialisatie combineert met
oefentherapie.

Met deze kennis kan hij nog gedetailleerder kijken naar onder andere
rug- en nekklachten of zere gewrichten. “Oefentherapie gaat over
uitleggen en bewegen, terwijl orthopedisch manuele therapie vooral
hands-on is. Die behandeling bestaat bijvoorbeeld uit handgrepen,
massages of kraken van de gewrichten.”
Behandeling
Voor de één zijn twee bezoeken al voldoende, een ander moet wellicht
twaalf keer ondersteund worden voordat de ommezwaai in het bewegen plaatsvindt. Voor oefentherapie is geen verwijzing van de huisarts
nodig. Meer informatie via www.koopmanoefentherapie.nl of tel.
0625116916. Koopman Oefentherapie is te vinden aan Gedeputeerde
Laanweg 43.

ww.koopmanoefentherapie.nl
Wim in de oefenzaal in het pand van sportschool Strength & Conditioning West-Friesland
Europasingel 118
1693 GV Wervershoof
Tel 0228-582270

De Ruimte

Keizerskroon 1
1619 XK Andijk
0228-592717

voor oplossingen

Wij kunnen het
ontwerp en alle
benodigde tekeningen
voor uw nieuw- of
verbouwplan verzorgen.
Neem vrijblijvend contact op met Ard Botman.
06-53710671• www.deruimtevooroplossingen.nl

Bouwadvies � Architectuur � Kostenbeheersing

Staat voor kwaliteit en zorg:
In curatie:
• Fysiotherapie
• Manuele therapie
• Sportfysiotherapie
• Dry needling
• Ontspanningstherapie
• Bekkentherapie
• Diverse doelgroepen: Diabetes,
COPD, valpreventie, claudicatio
En preventie:
• FysioSport
• Doelgroep chronische aandoeningen
www.fysio-wfo.nl
e-mail: groepspraktijken.wfo@planet.nl

Electro Andijk
➜ Scherpe winkel prijzen door inkoop
via Electronic Partner.
➜ Eigen reparatie technische dienst WITGOED zowel
keuken apparatuur als vrijstaand,
tevens vervangen wij uw apparatuur.
(geen voorrijkosten tot 25km)
➜ Verkoop elektra schakel materialen.
➜ Hier volop verkrijgbaar pickup snaren, naalden
en electronica.
Openingstijden
Maandag tot vrijdag van 10.00-18.00 uur
Zaterdag de gehele dag gesloten.
Electro Andijk, Middenweg 0228 591873

www.electro-andijk.nl

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

voorheen

Voor zonneschermen,
markiezen, reparatie
en onderhoud.
Dijkweg 378 • 1619 JM Andijk • 06 - 51 88 37 74
www.jocozonwering.nl • info@jocozonwering.nl

Handelsweg 33E
1619 BJ Andijk
06-373 1414 8
www.LNChuidverbetering.nl

De Andijker Onderneemt!
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Aanhangwagens

De Andijker

info@andijker.nl

Fysiotherapie
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Therapie op maat

OMC-Andijk • Handelsweg 31a
Tel. 06. 1341 6240 • www.omc-andijk.nl

Fysio WFO • Wervershoof 0228 - 58 22 70
Andijk 0228 - 59 27 17 • www.fysio-wfo.nl

Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk
Tel. 0228 - 75 57 43 • www.marijkejaspers.nl

F.J. de Boer • Hoekweg 21a Andijk
Tel. 0228 - 592075 • www.fjdeboer.com

Garage Jong • Handelsweg 29 Andijk
0228 - 59 22 22 • www.garagejong.nl

Manshanden • Dijkweg 321 Andijk
Tel. 0228 - 597410 • www.manshandentuinenpark.nl

In de Haak • Sterappel 28 Andijk
Tel. 06 - 5392 1885 • michel@indehaak.nl

Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk
Tel. 06-189 66539 • www.dekroonhovenier.nl

De Ruimte • Ard Botman
Tel. 06-53710671 • www.deruimtevooroplossingen.nl

DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G
Tel. 06. 2182 3000 • www.deenisdeanderniet.nl

DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G
Tel. 06. 2182 3000 • www.wieverhuistmij.nl

Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk
Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

Hairstyling Sabine • Pietersbuur 25 Andijk
0228 855 874 • www.hairstylingsabine.nl

Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein
www.kleinvolendam.nl • info@kleinvolendam.nl

Autoschade Schepenwijk • De Dolfijn 17, 1601 ME Enkhuizen
Tel. 0228 - 31 67 63 • www.autoschadeschepenwijk.nl

Salon Beautylounge, • R. Luisantestr. 14, Andijk
06-12505352 • www.salonbeautylounge.nl

De Bovenste Plank • Nijverheidsweg 7A Wervershoof
Tel. 0228 724907 • www.bovensteplank.nl

Flower in a Box • Ibislaan 18 • 06-37792231
info@bouquetinabox.nl • www.flowerinabox.nl

Marco van der Lee • Buurtje 30, Andijk
06 23 14 98 70 • www.marcovanderlee.nl

Electro Andijk • Middenweg 39 Andijk
Tel. 0228 - 591873 • www.electro-andijk.nl

De Nieuwe Bakkerij • Kleingouw 53
Tel. 0228-591556 • denieuwebakkerij@hotmail.com

Koopman Oefentherapie • Ged. Laanweg 43, 1619PB Andijk
Tel: 0625116916 • koopmanoefentherapie.nl

Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk
0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Valk Service & Onderhoud • Tel. 0228 - 58 67 66
info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

Marian van Zwieten • Keizerskroon 1
Tel. 06 54 28 83 08 • www.podologiemarianvanzwieten.nl

Solarfabriek • Dijkweg 163, 1619 HJ Andijk
0228-597272 • www.solarfabriek.nl

Sarto • Bangert 4, 1619 GJ Andijk • Tel. 0228 - 59 16 13
info@sarto-andijk.nl • www.sarto-andijk.nl

Dijkprint • Tel. 0228 59 36 05
info@dijkprint.nl • www.dijkprint.nl

Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk
06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl

Accu’s

Administratie

Architectenbureau
Autoschade
Autoschade
Bloemen

Brood en Banket
CV Monteur
Dorpshuis

Fietsenwinkel

André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof
0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

Fysiotherapie

Praktijk Andijk • Landstraat 5, 1619 EX Andijk
0228 - 59 11 22 • www.praktijkandijk.nl

Garage

Hovenier

Kantoormeubelen
Kapsalon

Nagelstyliste/Pedicure
Natuur

Oefentherapie
Podologie

Printen & drukwerk

Schilder- Glas- en behangwerk
Van den Braber • Hoekweg 13, 1619 EA Andijk
Tel. 06 53 74 82 94 • www.vandenbraber.nl

Trekkers en werktuigen

Verbouw-Onderhoud & Bouwadvies
Kort Onderhoud • Dr. d' Arnaudstraat 22 Andijk
Tel. 06-2738 0707

Verhuizen
Vishandel
Vloeren

Witgoed
Yoga

Zonnepanelen
Zonwering

Uw bedrijfsnaam in deze lijst?

Bel 59 36 05 of mail p.ligthart@andijker.nl

Schoonheidssalon

LNC Huidverbetering • Handelsweg 33e, Andijk
Tel. 06-373 1414 8 • www.salonlnc.nl

Voor een unieke
haarbeleving!
Totaal onderhoud
voor uw personen
en bedrijfsauto’s
maandag t/m vrijdag
geopend van 08.00 tot 17.30 uur
Zaterdag geopend
van 09.00 tot 13.00 uur
Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk
0228 – 59 2222
www.garagejong.nl

Drukwerk voor o.a. jubilea,
uitnodigingen, flyers,
posters, banners,
tuindoeken, canvasdoeken
en meer...
Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

Service &
Onderhoud

Bovenste plank is een vakbedrijf dat
zelf haar vloer- en trapdelen importeert,
bewerkt en monteert. Hierdoor hebben
onze klanten volledige zeggenschap
over het eindresultaat. Wij leveren een
Elke zaterdag eerlijk product tegen een eerlijke prijs.
open van
10:00 - 17:00 Kiest u ook voor de kwaliteit van de

bovenste plank?

Nijverheidsweg 7 A
Wervershoof
(0228) 72 49 07

hairstyling

Pietersbuur 25 Andijk | 0228-855874
Info@hairstylingsabine.nl |www.hairstylingsabine.nl

Startvermogen op maat!
Accu’s voor verschillende
toepassingen zoals:
Auto • Truck • Motorﬁets • Tractor • Camper
Jetski • Grasmaaier • Aggregaat • Etc.

CV-ketel onderhoud & storingen
Luchtbehandeling & elektra
Handelsweg 33D
1619 BJ Andijk
0228 - 58 67 66
info@valkservice.nl
www.valkservice.nl

Hoekweg 21a • 1619 EB Andijk • 0228 - 59 20 75 • www.fjdeboer.com
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Geslaagd! Omring investeert
Heksenketel, brandnetelsoep
Wist
u
dat...
in thuiszorgmedewerkers
en bloemenhapjes
Niet alleen bij scholieren en studenten hangt in deze periode de
vlag uit, ook Omring feliciteert
diverse afgestudeerde verzorgenden en wijkverpleegkundigen. Investeren in opleidingen is
essentieel gezien het dreigende
arbeidstekort in de zorg en de
steeds complexere zorg. Omring
is dan ook trots op alle afstudeerders!
In de afgelopen periode is weer
een grote groep medewerkers
(circa 30 personen) geslaagd voor
de opleidingen Verzorgende IG
en HBO-Verpleegkunde. Ook in
september en januari rondt een
aantal medewerkers hun opleiding af.
Omring loopt voorop
Twee jaar geleden nam Omring
h e t i n i t i at i e f o m M B O verpleegkundigen in de praktijk op te leiden naar HBOverpleegkundigen. Op dit
moment zijn er in totaal 189

Omringers in opleiding. Het gaat
hierbij om verdere deskundigheidsbevordering en om specialisaties zoals zorg voor mensen met dementie. In het najaar
starten zes wijkverpleegkundigen
met de opleiding tot casemanager dementiezorg.
Thuiszorg in de meer complexe
zorgsituaties
Omring vindt het belangrijk dat
mensen zolang mogelijk thuis
kunnen blijven wonen. Dit betekent wel dat de zorg thuis ingewikkelder en gespecialiseerder
wordt. Meerwaarde van Omring
is dan ook de inzet van de gespecialiseerd wijkverpleegkundigen. Het gaat dan bijvoorbeeld
om de inzet in de thuissituatie
van oncologieverpleegkundigen,
wondverpleegkundigen en diabetesverpleegkundigen. Doel is: de
beste zorg thuis, óók in situaties
waarvoor je voorheen in het ziekenhuis verbleef.

Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,
en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl
Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

Gevraagd
Interieurverzorgster om de week
voor de vrijdagochtend.
Tel. 06 474 324 89

…. de kat weer terug is op de
Meikers, bedankt voor de
reacties?

... er tot eind augustus dagelijks
een museumbus rijdt vanaf
Vakantiedorp Het Grootslag
naar Medemblik?
Een lekkere workshop. Foto aangeleverd
... een ritje met deze bus
helemaal gratis is?

… het voor de vrachtwagen van
HVC makkelijker is om twee
afvalcontainers naast elkaar te
ledigen, en dat het verkeer hierdoor sneller kan doorstromen?

… verloren en gevonden voorwerpen gratis geplaatst worden
in deze rubriek?

Enkhuizen: donderdag 17
augustus. Deze middag in MEC
de Witte Schuur een lekkere
workshop! Brandnetelsoep, bloemenhapjes en kruiden proeven.
Oftewel .… wat kunnen we in de
natuur vinden. Heb je wel eens
brandnetels gegeten? Brandnetel,
Bah! Maar brandnetel is heel
gezond en is heel goed om te
eten. Vroeger wisten ze het wel,
de jonge planten werden geplukt
en gekookt of ze werden door
de salade gemixt. Ook werd er
een genezende thee van gemaakt.
Brandnetel is een super plant
maar niemand wil hem in zijn
tuin. Dood zonde! Ook omdat
de mooiste vlinders juist op de
brandnetel hun eitjes leggen en

de rupsen er verzot op zijn! We
gaan brandnetels plukken voor
de heksenketel en we zoeken
nog meer eetbare dingen in de
tuin. We bereiden samen gezonde en verrassende gerechten.
De workshop is van 13.30 tot
ongeveer 15.30 en is voor kinderen van 6-12 jaar. Kinderen
jonger dan 8 jaar komen met
begeleiding. Om teleurstelling te
voorkomen is het gewenst om
je vooraf aan te melden want
vol=vol.
Kijk voor verdere informatie www.mec-dewitteschuur/
zomer opgave info@mec-dewitteschuur.nl of via 0228 320310

Afgelopen zaterdag was het groot feest bij de Dorcaswinkel aan de Bedrijvenweg. De geheel verbouwde winkel werd heropend door Nico Hoogenraad. In het nieuwe gedeelte waar
een complete kledingwinkel inclusief schoenen en accesoires is ontstaan was het een drukte van belang. Kortom een succesvolle dag!! Tevens zijn we op zoek naar leuke bruikbare
spullen en kleine meubeltjes. U kunt uw spullen inleveren elke werkdag van 9.00- 12.00 uur. Fotocollage: KD/De Andijker
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Parochieberichten
R.K. Kerk Andijk
Adres: Bangert 6
Contactadres:
Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412,
tel. 591408.
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046
Zondag 13 augustus 10.00
uur:
viering
Maria
ten
Hemelopneming.
Woord-Communieviering met
Gemengd koor; voorganger:
pastor A. Dekker.
Thema: “Zalig zij die geloofd
heeft!”.
De collecte is voor onderhoud
van ons kerkgebouw.
Van harte aanbevolen en dank
daarvoor.
Welkom in de viering.
*Vanaf dit weekend wordt de
draad door de koren al weer
opgepakt. Het Gemengd koor
zal de spits afbijten.
*Sterkte voor de zieken en anderen, die het goed kunnen gebruiken.

0228 - 59 36 05

De Andijker

Kerkdiensten, zondag 13 augustus
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. R.A. Houtman te Epe
Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen
09.30 uur Ds. G. Heijkamp
16.00 uur Ds. G. Heijkamp
Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk
10.00 uur Dhr. Koob Fredriks uit Zwolle, Organist: Wim Broer
Er is geen inloop meer tot 13 september!
Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen
10.00 uur Menno van Dokkum
R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Wo-Com. pastor A. Dekker, Gemengd koor
Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur Wolter Woning

AANLEVEREN
KOPIJ

Toeristenkerk Onderdijk
Sportlaan 10, Onderdijk.
10.30 uur Voorganger: Jan Perton
Muzikale medewerking: Bep Kramer / Tiny Koopman

Advertenties:

Avontuurlijk Egboetswater

tot maandag 12.00 uur
info@andijker.nl.

Kopij en fotomateriaal:
tot maandag 12.00 uur
info@andijker.nl

Familieberichten:
tot dinsdag 8.30 uur

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.
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De hele agenda kunt u vinden op
www.andijker.nl

AUGUSTUS

Juni/juli/augustus
• Zomeractiviteiten in en om Sorghvliet, zie publicaties. Organisatie; Sorghvliet en breed samenwerkingsverband ouderen.
• Elke woensdag KBO Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Expositie van 5 juli t/m 9 september
• Originele werken van Marius van Dokkum, wo-vrij: 13.00-17.00
uur, za. 11.00-17.00 uur, Marius is zelf aanwezig: 4 en 11 augustus van 13-17 u., Hornpad 19, Andijk
Zaterdag 12 augustus
• Rory Gallagher Tribute avond met 2 bands uit Ierland, Sarto
Woensdag 16 augustus
• Zomeractiviteiten voor senioren in Andijk: Gezellig middag
met Kees Kaas, restaurant Sorghvliet, 14.00 uur.
Donderdag 17 augustus
• KBO, Kermis Jeu de Boules Sarto 13.30 uur.
• SeniorenSoos, aanvang 12.00 uur, Dorpshuis Centrum.
Zondag 20 augustus
• Kermis koppelbiljarten met lekkere broodjes,
Café pension ‘t Ankertje 12.00 uur
Zondag 27 augustus
• Open dag De Bijenboet, 13.00 tot 17.00uur, Molenweg 27

SEPTEMBER

Woensdag 6 september
• KBO, Klaverjassen, begin van competitie. Sarto 13.30 uur.
Donderdag 7 september
• “Breek de Week” maaltijd, 17.30 uur, Lichtboei 2.0, Hoekweg 12
Dinsdag 12 september
• Vrouwen van Nu, afd. Andijk Oost, Dorpshuis 19.45 uur:
Doe avond, Wastekenen o.l.v. Henny Spijkstra
Vrijdag 15 september
• KBO Jaarvergadering, m.m.v. Wil Luiken en Gerda Goovers.
Sarto, 13.30 uur.
Zondag 17 september
• De Dutch Country College Dancers dansen in Sarto, 13.30 uur
Woensdag 20 september
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
• Vrouwen van Nu Andijk West. Is het Kunst of is het Kitch,
Karel de Jong, Cultura, 20.00 uur
Zaterdag 23 september
• Voice Over XXL bij Club Jazz & Pop in Cultura Andijk
Dinsdag 26 september
• KVG, Sarto, 20.00 uur Doe-avond
Vrijdag 29 september
• PCOB, Lezing over Andijk van vroeger. Door Jan Pijpker.
Dorpshuis Centrum, 14.30 uur.

OKTOBER

(rouw- en geboorteberichten)
info@andijker.nl

info@andijker.nl

Een speurtocht door het Egboetswater. Foto Toos Brink
Jonge onderzoekers en hun
(groot)ouders zijn zondag 20
augustus om 13.00 uur welkom om samen met twee IVNgidsen een speurtocht door
het Egboetswater te maken.
Verzamelen bij het knusse
natuureducatiegebouw
Het
Egboetje, Liederik 15, 1678 JC
Oostwoud (afslag Hauwert).
Deze natuurexcursie is gratis,
maar een vrijwillige bijdrage is
altijd welkom. Tip: i.v.m. de hoge
begroeiing op sommige plekken
wordt een lange broek en dichte
schoenen aanbevolen.
Je hoeft niet ver weg in West-

Friesland om nieuwe plekken
te ontdekken. En lekker buiten
bezig zijn op een leuke manier:
struinen over bospaadjes met een
boomhut, een slootje oversteken
via een loopplank en kikkers
ontdekken, dierensporen zoals
vogelnestjes met verlaten eierschalen vinden, een vleermuishuis bekijken. Vlindersoorten tellen op de bloemenweide en rupsen van de Atalanta van dichtbij
bekijken met hun grote stekels.
Durf je vingers in een muizenholletje te steken of til eens een
stuk hout op en tel de soorten
friemelbeestjes. Best stoer om ze
vast te houden!

Biljartvereniging De Vlieringboys
Iedere week proberen de partizanen genaamd C.J. Verhoogt
en G.P.Grent er wat van te
maken.. Het is ons gelukt een
paar vreugdevolle partijen naar
ons spelcapaciteit in uitwerking te brengen. Op het groene vierkant werden heel wat
taferelen afgespeeld, maar wel
met de sportieve bedoelingen
er iets van te maken en dat lukt

niet altijd, maar dan is bij ons
geen overboord en hopen het
volgende keer gewoon beter
te doen. De slotzin is deze keer:
“Gelukkig is de man die om
zichzelf kan lachen, hij zal altijd
pret hebben”. Adios Biljartos.
Sportgroeten van
G.P. Grent
Aflevering 1117

Zondag 1 oktober:
• Karibu/Bluegrass concert m.m.v. Sons of Navarone, 15.00 uur
Toegang € 10,- De Kapel, Middenweg 48
Woensdag 4 oktober
• KBO, Klaverjassen en Jeu de Boules. Sarto 13.30 uur.
Donderdag 7 september
• Breek de Week maaltijd, 17.30 uur, Lichtboei, Hoekweg 12a
Dinsdag 10 oktober
• KVG kaartavond 19.45 uur Sarto
• Vrouwen van Nu, afd. Andijk Oost, Dorpshuis 19.45 uur: Lezing
overpapier
China, door
mevr.12Quirina
Vreeburg
Oud
Zaterdag
& 26 augustus,
9 & 23 september, 7 & 21
Donderdag 12
oktober
oktober, 4 & 18 november, 2, 16 & 30 december.
•Plastic:
KBO-PCOB en
Zonnebloem,
Bijeenkomst,
thema: Voltooid leven.
Dinsdag
22 augustus,
19 september,
Gespreksinleider
de heer14A.november
Slob. Dorpshuis
Centrum 19.45 uur
17 oktober,
en 12 december
Restafval:
Dinsdag 5 september, 3 en 31 oktober, 		
13,
14 en 15 oktober
november en vrijdag 29 december
• Kermis bij de28Klamp
Gft:
overige dinsdagen
Zondag
15 oktober
• De Let
Dutch
College
Dancers
dansen
13.30
uur
op:Country
Op adressen
waar
het plastic
nogininSarto,
zakken
wordt
opgehaald
zijn de data als volgt: vrijdag 25 augustus,
Dinsdag
17 oktober
september,
oktober,
17 november
en
• KVG, Sarto,22
20.00
uur Dhr20
C de
Boer (HHNK)
Hoe houden
we
15voeten
december. Kijk voor meer informatie op hvcgroep.nl
droge
Woensdag 18 oktober
• Soos LSBO en Zonnebloem, Spellenmiddag, Sarto 13.30 uur,
Org. KBO.
• Vrouwen van Nu Andijk West Creatief aan de slag,
met Trudy Vroling, Cultura, 20.00 uur
Woensdag 25 oktober
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Zaterdag 28 oktober
• Living Room Heroes bij Club Jazz & Pop in Cultura Andijk
• FLIGHT To The Rolling Stones.(Hans Hollestelle & Ned. Mick Jagger) Sarto, 21.00 uur

NOVEMBER

Woensdag 1 november
• KBO, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Dinsdag 7 november
• KVG kaartavond 19.45 uur Sarto
Donderdag 9 november
• Breek de Week maaltijd, 17.30 uur, Lichtboei, Hoekweg 12a
Zondag 12 november
• Ierse Swingfolkband UNICORN, 15.00 uur, Toegang € 10,De Kapel, Middenweg 48
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Berend Botje:
Beste kinderopvang van Nederland!
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KidzPix: dieren fotograferen

Meer info: berendbotje.nl

Langs de weg...
Fotograferen op ooghoogte. Foto aangeleverd
Enkhuizen: donderdag 24 augustus.
Dieren zijn heel leuk om te fotograferen.
Zeker de dieren van de kinderenboerderij – zij komen op je af of gaan gewoon
hun gang. In deze workshop leer je, als
een echte fotograaf naar het dier te kijken.
Hoe ga ik dit dier fotograferen? Van boven
of ga ik juist heel laag met de camera.
Misschien is het leuker om alleen van de
kop een foto te nemen? Van deze kant
of de andere kant, afhankelijk natuurlijk
van de zonnestand. Na het fotograferen
gaan we de foto’s bekijken en de mooiste
foto die je vandaag hebt gemaakt gaan

Koos Dol heeft langs de Dijkweg weer een aantal prachtige plaatjes geschoten.

we uitprinten en inlijsten. Goed om te
weten: het liefst ga je met je eigen fototoestel aan de slag. Maar wil je deze workshop volgen en heb je geen fototoestel,
dan kun je een fototoestel bij ons lenen.
De workshop is van 13.30 tot ongeveer
15.30 en is voor kinderen van 8 -14 jaar.
Om teleurstelling te voorkomen is het
gewenst om je vooraf aan te melden want
vol=vol. Kijk voor verdere informatie op
www.mec-dewitteschuur.nl/zomer.
Voor opgave info@mec-dewitteschuur.nl
of via 0228 320310

Op de Sorghvlietlaan is vorige week
maandag een horloge, merk Lorus
gevonden. Deze is af te halen bij de
redactie van de Andijker aan de
Industrieweg 1. Tel. 59 3605.

AED zwembad De Zeehoek kan
nu ook buurtbewoners redden

Een hartstilstand komt vaak onverwacht. Daarom is het belangrijk om
altijd een AED in de buurt te hebben. Dat apparaat kan iemand met een
hartstilstand redden door een schok te
geven die het hart weer laat kloppen.
Veel AED’s in Nederland hangen binnen
in gebouwen. Het is echter belangrijk
dat er voldoende AED’s buiten bereikbaar zijn om snel ter plaatste te kunnen
worden gebracht, vooral in woonwijken, omdat daar de meeste hartstilstanden plaatsvinden.
Te weinig AED’s buiten
Bij een hartstilstand moet voor de grootste overlevingskans binnen 6 minuten een
AED worden ingezet. De ambulance doet
er vaak langer over om ter plaatste te
komen. Het kan vele levens redden als er
een AED die buiten hangt in de buurt kan
worden gebruikt. Veel verenigingen en
bedrijven hebben een AED, maar hangen
deze binnen, in een pand dat ook nog eens
’s nachts vaak gesloten is. Om meer AED’s
naar buiten te krijgen, is de Hartstichting
in actie gekomen door sportverenigingen
in heel Nederland te vragen hun AED
buiten te hangen. Sportverenigingen en
zwembaden liggen vaak in woonwijken
en hebben een AED tot hun beschikking.
Door deze buiten te hangen kunnen zij

gemakkelijk de veiligheid van hun buurt
vergroten.
AED zwembad De Zeehoek
naar buiten voor de buurt
Dankzij een project samen met de
Vriendenloterij heeft de Hartstichting honderden AED-buitenkasten in Nederland
verspreid. Stichting De Zeehoek in
Wervershoof draagt deze actie een warm
hart toe en plaatst zijn AED in de speciale Hartstichting-AED-kast buiten. Vanaf
heden is deze dus beschikbaar voor de
omgeving, ook in de uren dat het zwembad gesloten is.
Oproepsysteem reanimatie
De AED wordt aangemeld bij het oproepsysteem voor reanimatie. Bij een hartstilstand in de omgeving krijgen burgers
die bij dit systeem staan aangemeld een
oproep om te gaan reanimeren. Zij krijgen
de informatie over de locatie van de AED
zodat ze deze kunnen gebruiken om het
slachtoffer zo snel mogelijk te reanimeren.
Dit oproepsysteem is landelijk actief en
het aanmelden van AED’s bij dit oproepsysteem kan daadwerkelijk het verschil
maken. Op dit moment zijn er nog te
weinig AED’s aangemeld bij dit systeem.
Hier probeert de Hartstichting door deze
landelijke actie verandering in te brengen.

