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Wellicht uw woning    
 verkopen? 

Bel  ons  voor  het   
    ju i s te  advies! 

Stilleven gezien in een tuin aan de Molenweg. Foto Koos Dol

Marius van Dokkum en Rien 
Poortvliet 
“Een bijzondere samenloop van 
omstandigheden”, zegt Annet 
Mantel- van Dokkum. “Wij kwa-
men op een beurs een mede-
werkster van het Rien Poortvliet 
museum tegen en zij vertelde 
ons, dat het museum ontzet-
tend graag een keer samen wilde 
exposeren met de kunstschilder 
Marius van Dokkum”, doordat wij 
extra ruimte hadden gecreëerd 
bij onze expositieruimte , was 
daardoor de link gauw gelegd. 

We mochten een selectie maken 
van Rien Poortvliet zijn originele 
werken en zo is het dus geko-
men, dat we van twee bekende 
schilders dit jaar een bijzondere 
expositie hebben.” 

Marius van Dokkum (1957)
De  oud Andijker Marius van 
Dokkum is bij het publiek bekend 
om zijn humoristische schilderij-
en. Marius woont in Ugchelen bij 
Apeldoorn. “Dat mijn broer wel 
de ‘Rembrandt van de Veluwe’ 
wordt genoemd is natuurlijk 

best iets om trots op te zijn”, 
zegt Annet. Marius is nog steeds 
volop bezig en daardoor hangt er 
op de expositie ook veel nieuw 
werk van hem. 

Rien Poortvliet (1932-1995)
Deze bekende schilder en teke-
naar zag zichzelf meer als teke-
nend verteller. Met zijn boeken 
kreeg hij veel internationale 
bekendheid. Hij schilderde voor-
al het alledaagse leven, dieren in 
de natuur, maar ook veel kabou-
ters. 

Meet & Greet
Veel mensen willen Marius van 
Dokkum graag persoonlijk ont-

moeten. Een ‘Meet & Greet’ en 
het signeren van zijn boeken zal 
dit jaar dan ook plaatsvinden op 
vrijdagmiddag 10 augustus en 
zaterdagmiddag 1 september.

Verkleeddag
“Zaterdag 1 september organi-
seren we weer een verkleeddag”. 
Wegens het grote succes van 
vorig jaar nodigen wij weer men-
sen uit die uitgedost zijn als een 
typetje van Marius of van Rien 
Poortvliet zijn schilderijen, maar 
als mensen iets anders bedenken 
mag dat natuurlijk ook! ….en dan 
hebben ze ook nog de kans dat 
Marius ze gaat natekenen”. 

Informatie
Het adres van de expositie: 
Expositieruimte De Mantel, 
Hornpad 19, Andijk Tel. 0228-
591425. 

Verdere informatie: www.exposi-
tieruimtedemantel.nl

Expositie Marius van Dokkum en Rien Poortvliet

Annet Mantel - van Dokkum. Foto Koos Dol

Marius van Dokkum en zus Annet. Foto aangeleverd



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

FAMILIEBERICHTEN COLUMN (32)

Redactie: K. Gorter †

Sta stil

Maar Mozes zei tegen het 
volk: Wees niet bevreesd, 
houd stand*, zie het heil van 
de HEERE dat Hij vandaag 
nog voor u zal bewerken! 
Want de Egyptenaren die u 
vandaag ziet, zult u tot in eeu-
wigheid niet meer terugzien. 
Exodus 14:13.Houd stand, sta 
stil, zie het heil van de HEE-
RE. Hoe moeilijk is het om 
onze blik helder en duidelijk 
te focussen als we druk bezig 
zijn met dan dit en dan weer 
dat, en al te bezorgd zijn over 
ons persoonlijk welzijn. Het 
volk Israël was op dit moment 
niet aan het trekken, maar was 
aan de zee gelegerd. En op dit 
punt zei Mozes tegen hen: 
“Houd stand”. Waarom? Hoe-
wel ze niet aan het trekken 
waren, waren hun harten ver-
ontrust, onrustig als de zee 
waarvoor zij gelegerd waren. 
Ze waren emotioneel in be-
roering.Met de zee voor hen, 
ingesloten aan beide zijden 
door bergen en de enorme 
wagens van Egypte die hen 
achterna zaten, dachten ze dat 
het beter was om Egypte, dat 
een type van de wereld is, te 
dienen. Egypte met al zijn sla-
vernij en dwangarbeid scheen 
een betere keus dan te sterven 
in de woestijn. Zou het niet 
beter zijn om te sterven in de 
woestijn, afgezonderd tot 
Christus, dan dit werelds sys-
teem te dienen die onder de 
invloed van satan ligt? Maar 
let op, God wil niet dat wij de 
wereld dienen of sterven in de 
woestijn. We moeten leren stil 
te zijn, zodat we op de juiste 
wijze onze blik kunnen rich-
ten op onze grote God, de Al-
lerhoogste, de Almachtige. Er 
komen momenten in ons le-
ven dat we onze volkomen 
machteloosheid moeten be-
seffen om iets aan de omstan-
digheden te doen die buiten 
onze controle liggen. God laat 
het toe. Hij had Israël gebo-
den om zich op deze bijzon-
dere plaats te legeren. Wan-
neer wij zijn waar Hij ons 
hebben wil, wil Hij dat wij stil 
staan zodat we beter Zijn to-
tale plan kunnen zien en onze 
ogen omhoog blikken boven 
de dingen van deze wereld 
met zijn strijd en onrust.Sta 
stil! God wil ons emotioneel 
rustig hebben, zodat we de 
uitwerking van Zijn redding 
beter kunnen zien – een red-
ding waarin Hijzelf voorziet. 
“Geef het op en weet dat Ik 
God ben” (Ps. 46:11). Wat een 
rust en vrede om vanuit die 
zekerheid te mogen leven, we-
tende dat Hij dag en nacht bij 
ons is en voor ons zorgt, in 
vreugde en verdriet! Heeft u 
zich reeds aan Hém toever-
trouwd?  (R.Mol)

Hartelijk dank voor de bezoeken, warme woorden en 
vele kaarten welke ik vanaf 7 mei jl. mocht ontvangen.

    Pieter Mantel

Vanaf maandag 6 augustus 2018 kamer 216, 
Noorderlandhuis, Raadhuisplein 2, 1616 AX Hoogkarspel

Ook voor advertenties, drukwerk, logo’s, reclame, enz.
Industrieweg 1, Andijk  •  info@dijkprint.nl  

  0228 - 59 36 05  •  www.dijkprint.nl

Uw eigen (vakantie)foto 

op tuindoek?
Al vanaf €20,- per m2

Vraag naar de mogelijkheden

Maandagmorgen hoorden we van het overlijden van 
Annie Klaver-Bultsma 

Oprichtster van de Dorcaswinkel in Andijk
 

We wensen de familie veel sterkte toe bij dit verlies. 
Namens medewerkers van de Dorcaswinkel Andijk

Komt tot Mij, allen, die vermoeid
en belast zijt, en Ik zal u rust geven.
                                       Matteüs 11:28

Door haar Heer verlost uit haar lijden

Annie Klaver - Bultsma
weduwe van Koos Klaver sinds 25 juli 1992

16 december 1939 4 augustus 2018

Ze had een enorme wilskracht om weer te kunnen lopen,
maar heeft het toch los moeten laten.

 Eize Bultsma
 Frida Bultsma - Butterman †

 Klaas Bultsma †

 Janneke Groot - Bultsma
 Dirk Jan Groot

 Neven en nichten
Correspondentieadres:
Hornpad 2, 1619 BP  Andijk

Annie is overgebracht naar huiskamer Largo van het uitvaartcentrum, 
Ibislaan 3 te Andijk. Hier is gelegenheid tot condoleren op donderdag 
9 augustus van 19.00 tot 20.00 uur.
De dankdienst voor haar leven zal worden gehouden op vrijdag 
10 augustus om 14.00 uur in de Gereformeerde Kerk , Middenweg 4 te 
Andijk , waarna we haar zullen begeleiden naar haar laatste rustplaats 
op de Oosterbegraafplaats te Andijk.

De Westfriese bibliotheken zijn 
op zoek naar mensen met (begin-
nende) dementie in de gemeente 
Medemblik, die het fijn vinden 
om wekelijks voorgelezen te wor-
den. Een vrijwillige voorlezer 
leest bij mensen thuis voor, in de 
eigen vertrouwde omgeving.

Het project VoorleesKrachten 
– voorlezen aan mensen met 

dementie is een activiteit voor 
een dementievriendelijke 

gemeente Medemblik. 

Iedereen heeft in zijn of haar 
leven de magie van het verhaal 
ervaren. Luisterend naar verha-
len ontstaat een sfeer van saam-
horigheid en verbondenheid. 
Voorlezen leidt op een heel van-
zelfsprekende manier naar het 

delen van ervaringen en het ver-
tellen van eigen verhalen. 
Voorlezen is een laagdrempe-
lige activiteit met een positieve 
invloed op de kwaliteit van leven. 
In een sfeer van gezelligheid 
wordt onder het genot van een 
kop koffie voorgelezen. 
Voor de mantelzorger is het ook 
fijn: even een uurtje ontlast van 
de zorg. Vanaf half oktober 2018 
kan er gestart worden met voor-
lezen. 

Kent u iemand die dementerend 
is en graag wekelijks thuis voor-
gelezen wil worden? 
Neem dan contact op met de 
klantenservice van de Westfriese 
Bibliotheken via tel. 0228 - 743 
943 of mail naar klantenservice@
westfriesebibliotheken.nl.

Gezocht: deelnemers voor het 
project VoorleesKrachten

Chauffeurs gezocht!
BUURTBUSVERENIGING WASE  (BUS 
438) zorgt voor de busverbinding 
tussen Wervershoof en Enkhuizen. 
 
Wij hebben hiervoor nog steeds vrijwillige chauffeurs nodig, 
want zonder vrijwilligers zou er namelijk voor heel veel men-
sen geen openbaar vervoer meer zijn in onze regio. Rijbewijs 
B is al voldoende, er wordt in kleine 8 persoonsbusjes gere-
den. (Mercedes met automaat)

Wij zijn een enthousiast team met ongeveer 50 chauffeurs die 
zich van maandag t/m zaterdag inzetten voor de passagiers.  

Lijkt het u leuk om 1 of 2 x per week (gedurende onge-
veer 3 uur) buschauffeur te zijn , kijk dan op onze website 
www.buurtbuswase.nl of onze Facebookpagina.
 
U kunt zich ook opgeven via: secretariaat@buurtbuswase.nl 
of telefonisch op 06 – 29 804 022
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In het veld aan de rand van een 
plas waren verschillende vogels 
met elkaar in gevecht. Het bleken 
Kemphanen te zijn. Deze voeren 
veelal onderling een strijd.
Mannen proberen de vrouwen 
te verleiden in het broedseizoen. 
Uiteraard zitten ze elkaar dan 
letterlijk in de haren, ik bedoel 
de veren.

Ook nu zijn veel van deze vogels 
te zien in de waterberging Twisk 
of bij Schellinkhout in de z.g. 
'Kleiput' een binnendijks meertje 
in de scherpe bocht af Hoorn 80 
richting Wijdenes.
In 1950 hadden wij in Nederland 

nog 6000 broedparen maar in 
2002 waren dat er nog maar 120 
paar.

Wat was de mens toen goed 
bezig om de natuur te behou-
den, gelukkig is er in 2018 een 
ommekeer en wordt men door 
diverse organisaties voorgelicht 
tot behoud van insecten waarvan 
ook de steltlopers kunnen pro-
fiteren om hun jongen groot te 
brengen voor de grote reis naar 
hun overlevingsgebied.
Hopelijk dat volgend jaar het aan-
tal weer gaat toenemen door de 
gastvrijheid van de Nederlandse 
bevolking. Douwe Greydanus.

Vogels kijken

Kemphanen. Foto Douwe Greydanus



WILSRECHTEN, WAT ZIJN DAT?
Uw echtgenoot overlijdt zonder testament, u en de kinderen ach-
terlatende. Volgens de wet (op grond van de wettelijke verdeling) 
verkrijgt u al zijn goederen, met als voorwaarde alle schulden te 
voldoen (zoals uitvaartkosten). Uw kinderen erven geen goederen, 
maar een niet-opeisbare geldvordering op u.

Wat als u besluit te hertrouwen? 
Uw nieuwe echtgenoot erft dan bij uw overlijden van rechtswege 
al uw goederen, waaronder de goederen van uw eerder overleden 
echtgenoot. Dierbaar familiebezit gaat na uw overlijden niet naar uw 
kinderen, maar naar uw nieuwe echtgenoot, hun stiefvader. 
Om dit te voorkomen, hebben kinderen uit uw eerste huwelijk vol-
gens de wet wilsrechten. 
Op het moment dat moeder (de langstlevende) zegt dat zij weer 
wil trouwen kunnen de kinderen het wilsrecht inroepen. Door 
het inroepen van het wilsrecht krijgen de kinderen goederen ter 
waarde van hun vordering op moeder, in eigendom. Moeder houdt 
wel het recht van levenslang vruchtgebruik van de goederen, dit wil 
zeggen dat moeder het recht van gebruik van de goederen houdt. 
De kinderen hebben nog niks aan hun verkregen eigendom (zij heb-
ben het bloot eigendom), maar bij het overlijden van moeder komt 
het volledige eigendom toe aan de kinderen, want dan eindigt het 
vruchtgebruik.

Staat de geldvordering na uw overlijden nog open?
Als de kinderen bij het hertrouwen van moeder geen wilsrecht 
hebben uitgeoefend, krijgen ze bij het overlijden van moeder een 
nieuwe kans. Zij kunnen dan hun stiefvader om uitbetaling van hun 
geldvordering vragen of alleen het eigendom van goederen van de 
nalatenschap ter waarde van hun vordering. Het vruchtgebruik blijft 
dan in het laatste geval bij de stiefvader.
De goederen van de nalatenschap mag hij dan zijn leven lang blijven 
gebruiken. 
Het vierde en laatste wilsrecht kan worden uitgeoefend op het 
moment dat de stiefvader ten slotte komt te overlijden. Uw kinde-
ren kunnen dan om overdracht van goederen verzoeken aan de erf-
genamen van hun stiefvader, ter voldoening van hun (niet-opeisbare) 
vordering op stiefvader door het overlijden van hun moeder.

Kortom, door het uitoefenen van wilsrechten blijven dierbare 
familiebezittingen binnen de ‘eigen’ familie. Indien gewenst, is het 
mogelijk deze wettelijke bescherming uit te breiden of te beperken 
door het maken van een testament bij de notaris.

Tijdens de zomervakantie hebben we geen inloop, 
maar kunt u wel een afspraak maken voor gratis half 
uur bespreking over bovenstaande of andere juri-
dische zaken. Andijk 0228-592224 en Benningbroek 
0229-591264. 

Rosanne Deen

www.andijker.nl

In Nederland mag iedereen zwemles aanbieden 
en een zwemdiploma uitgeven. Dit is namelijk 
niet wettelijk geregeld. De verschillende zwem-
diploma’s leiden helaas niet altijd op tot dezelfde 
Zwemveiligheidsnorm.
 
Wij hebben echter de Licentie Zwem-ABC en wor-
den elk jaar onafhankelijk getoetst op een groot 
aantal kwaliteitscriteria door de stichting Nationaal 
Platform Zwembaden | NRZ. Zo weet je als ouder 
zeker dat de zwemlessen en het zwemdiploma 
voldoen aan de Nationale Zwemveiligheidsnorm 
en leg je de basis voor een leven lang zwemplezier 
en –veiligheid.

Dit geeft je als ouder/verzorger 4 zekerheden:
•	 Gediplomeerde	en	gekwalificeerde	zwemonder-	
 wijzers, zodat je kind in veilige handen is en  
 met plezier naar zwemles gaat. Zo werken de 
 zwemonderwijzers volgens de Gedragscode  
 Zwembranche, hebben een Verklaring Omtrent  
 Gedrag (VOG) en blijven bijgeschoold.
•	 Je	kind	ontvangt	de	Nationale	Zwemdiploma’s		
 van het Zwem-ABC. Deze diploma’s vodoen
  aan de Nationale Zwemveiligheidsnormen.  
 Dit officiële diploma wordt bijvoorbeeld erkend
  door brandweer, politie en sportopleidingen  
 voor de uitoefening van verschillende beroepen.
•	 De	zwemlesaanbieder	hanteert	een	helder		
 beschreven zwemlesmethode, zodat je kunt  
 bepalen welke aanbieder het beste bij jouw kind  
 past. Tijdens de zwemles wordt je als ouder ook  
 goed op de hoogte gehouden van de 
 vorderingen van je kind.
•	 Een	constante	kwaliteit	van	de	 zwemlesaanbie-	
 der, geborgd door onafhankelijke jaarlijkse 
 controle en toets momenten bij het 
 diplomazwemmen.
Dus: kies bewust en ga voor zekerheid.

Vanaf 4 september 2018 start De Zeehoek nu ook 

met zwemlessen voor het A diploma op dinsdag 
en donderdag van 14.30 uur. Special voor kinderen 
die op een school zitten met een continu rooster 
sluit deze lestijd mooi aan. De zwemlessen duren 1 
uur en zijn 1x per week. De lesgroepen bestaan 
uit maximaal 10 kinderen en hebben een vaste 
zweminstructeur of zweminstructrice. Kinderen 
vanaf 4,5 jaar kunnen worden aangemeld via:  www.
zwembaddezeehoek.nl  

De indeling in de lesgroepen is op volgorde van 
inschrijfdatum. Dus let op. Vol = vol! 
Lesdagen:  dinsdag en donderdag
Lestijden:  14.30-15.30 uur
Leeftijd:  vanaf 4,5 jaar
Starten:  4 of 6 september 2018
Info:  0228-581672
Aanmelden: www.zwembaddezeehoek.nl

Zwembad De Zeehoek biedt het enige echte Zwem-ABC

Zondag 19 augustus om 13.00 uur is er een 
bijen- en insectenexcursie in het Egboetsterrein 
Liederik15,1678	 JC	 Oostwoud	 (afslag	 Hauwert).	
Grote en kleine bezoekers zijn van harte welkom en 
kunnen een vrijwillige bijdrage doneren. IVN-gids 
Henk Lanting laat bezoekers van het natuurpad 
genieten. Hij vertelt het een en ander over de insec-
ten die daar voorkomen, o.a. de bloemenweide en 
het insectenhotel zijn echte lokkertjes. 

Imker Willem Nijhuis heeft een ‘droge’ bijenkast 
mee en laat van alles zien. Zijn bijenverhaal gaat 
ook over de koningin, de darren en de werkers, hun 
voedsel, de bloemen en wat voor honing ze maken. 
Naast honingbijen zijn er zo’n 300 soorten solitair 
levende bijensoorten die belangrijk zijn voor de 
bestuiving van bloemen. Ze verzamelen stuifmeel 
en nectar om er eitjes in te leggen. De bekendste 
zijn zg wilde bijen, graaf- of metselbijen. Ze maken 
geen honing en komen niet op zoet af zoals wespen.

Zoemend Egboetswater 

Gewone aardhommels. Foto Toos Brink
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In verband met vakantie 
deze keer geen column van 

Ria Manshanden

Gevonden in het Hornpad: 
lange sleutel. Merk nemef. 

Bent u deze kwijt? 
Mail naar info@andijker.nl of bel 59 36 05

Getuigen gezocht:
Uit een voortuin in de Witte Valkstraat is een 
donkergrijs standbeeldje (dat vrij abstract een 
persoon voorstelt en ongeveer 70 cm hoog en 20 
cm breed is) ontvreemd. 

Graag weer terugbezorgen. James van der Gulik, 
Witte Valkstraat 2 in Andijk.



Dijkweg 378 • 1619 JM Andijk • 06 - 51 88 37 74
www.jocozonwering.nl • info@jocozonwering.nl

Voor zonneschermen, 
markiezen, reparatie 

en onderhoud.

DEEN is de ander niet 
Handelsweg 33G  
Tel. 06. 2182 3000

www.deenisdeanderniet.nl
www.wieverhuistmij.nl

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

Hier kan 
uw advertentie 

staan!
Informeer naar de 

mogelijkheden.
p.ligthart@andijker.nl

Ondernemers uit Medemblik kunnen 
deze zomer meedingen naar de Award 
Duurzame Ondernemer 2018. Een van de 
juryleden	 dit	 jaar	 is	 Jan	 Schouten	 (Jean	
le	 Jean	 Catering),	 winnaar	 van	 de	 vorige	
editie. 

Jan	Schouten	beveelt	het	ondernemers	aan	
mee	te	doen	met	de	award-verkiezing.	“Je	
wordt je beter bewust van het energiever-
bruik en dat je veel kosten kunt besparen.” 

Experts
De andere leden van de driekoppige jury dit 
jaar zijn de experts Bon Uijting (adviseur 
Circulaire Economie bij Rijkswaterstaat) 
en grondstoffenmakelaar Gerko Brouwer 
van de gemeente Medemblik.

Stappen
Na de prijsuitreiking waren collega-bedrij-
ven waren benieuwd, welke duurzame 
stappen	 Jan	 Schouten	 heeft	 gezet	 om	 de	
Award te winnen. De ondernemer uit 
Zwaagdijk-Oost vindt dat dit best mee-
valt. Enkele voorbeelden: “Als het even 
kan, koop ik producten uit de regio in. Vis 
komt uit de buurt, de Opperdoeser Rondes 
komen natuurlijk uit onze gemeente en de 
Beemsterkaas betrekken we uit de regio.” 
Ook	 schafte	 Jan	 Schouten	 zonnepanelen	
aan. “We redden het nog niet helemaal 
energieneutraal te worden, door de piek-
belasting in de werkzaamheden. Maar de 
helft van het verbruik kunnen we al zelf 
helemaal opwekken.”

Besparing
Wat ook energie dus geld scheelt is de 
LED-verlichting. “Verder scheelt het dat 
we een koelcel in plaats van koelkasten in 
het bedrijf hebben. Hiermee beperk je het 
energieverbruik en bespaar je geld.” 

Hij zou maar wat graag een elektrische 
bedrijfsauto aanschaffen, maar vindt 
dat nu nog toch te duur. “De gemeente 

Amsterdam geeft er subsidie op, hadden 
we dat in Medemblik ook maar!”

Informatie
Informatie over de verkiezing voor de 
Award Duurzame Ondernemer staat 
onder: www.medemblik.nl/nieuws en 
rechtstreeks:

https://www.medemblik.nl/nieuws/circu-
lair-ondernemen-thema-award-duurza-
me-ondernemer-2018/

Jan Schouten (Jean le Jean Catering) 
jurylid Award Duurzame Ondernemer 2018

Eigenaar en chef-kok Jan Schouten (in witte koksbuis) en kok Roy Westerheijden. Foto aangeleverd
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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.

Zwartgroen  -  Industrieweg 5  -  Andijk 
(0228) 74 81 23  -  www.zwartgroen.nl

Dé buitenspecialist in: 
•  Kunstgras, Doek, Net, Gaas, Folie
•  Messcherpe prijzen!
•  Duizenden meters voorraad in Andijk
•  Enthousiast team 
 dat voor u klaarstaat en meedenkt!

Nieuw: 
•  IJzerwaren en tuingereedschap 
 (o.a. Woodies)
•  Grind, Split & Zand
•  Pergola’s en tuinschermen

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

“ D e N i euw e B a k k eri j ”
 KLEINGOUW 53 - TEL. 591556

Opgelet: op deze dagen gelden 
deze vaste aanbiedingen

  Bakker-Ontbijtkoek

 Van €2,95 nu voor €2,00

 Krentenbollen

 6 halen, 4 betalen

 Suikerbrood

 Van €2,50 nu voor €1,50
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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

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

Autoschade
Autoschade Schepenwijk • De Dol� jn 17, 1601 ME Enkhuizen

Tel. 0228 - 31 67 63 • www.autoschadeschepenwijk.nl

Bloemen
Flower in a Box • Ibislaan 18 • 06-37792231

 info@bouquetinabox.nl • www.� owerinabox.nl

Brood en Banket
De Nieuwe Bakkerij • Kleingouw 53

Tel. 0228-591556 • denieuwebakkerij@hotmail.com

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 

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

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

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

Hovenier
Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk 

Tel. 06-189 66539 • www.dekroonhovenier.nl

Juwelier / Optiek
Schouten optiek • De Hoek 1, 1693 AA Wervershoof

0228 581 258 • info@schoutenoptiek.nl

Kantoormeubelen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G

Tel. 06. 2182 3000 • www.deenisdeanderniet.nl

Kindercoaching
Centrum voor Hoogbegaafdheid • www.hbcentrum.nl

info@hbcentrum.nl • Zwaagdijk-Oost

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

Tel: 0625116916 • koopmanoefentherapie.nl

Podologie
Marian van Zwieten • Keizerskroon 1

Tel. 06 54 28 83 08 • www.podologiemarianvanzwieten.nl

Schilder- Glas- en behangwerk
Van den Braber • Hoekweg 13, 1619 EA Andijk

Tel. 06 53 74 82 94 • www.vandenbraber.nl

Schoonheidssalon
LNC Huidverbetering • Handelsweg 33e, Andijk

Tel. 06-373 1414 8 • www.salonlnc.nl

Schoonmaakservice
Schoonmaakservice Hoogendoorn • 06 217 08 248

Schoonmaakservicehoogendoorn@gmail.com

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

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

Trekkers en werktuigen
Manshanden • Dijkweg 321 Andijk 

Tel. 0228 - 597410 • www.manshandentuinenpark.nl

Tuinproducten
Zwartgroen • Industrieweg 5, 1619 BZ Andijk

0228 748 123 • info@zwartgroen.nl

Verbouw-Onderhoud & Bouwadvies
Kort Onderhoud • Dr. d' Arnaudstraat 22 Andijk 

Tel. 06-2738 0707

Verhuizen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G 

Tel. 06. 2182 3000 • www.wieverhuistmij.nl

Vishandel
Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

www.kleinvolendam.nl • info@kleinvolendam.nl

Voetre� exologie
Jacquelien ter Veld • Burg. Doumastraat 57

06 289 282 01 • cwjtv@kpnmail.nl

Yoga
Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk

0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Zonnepanelen
Solarfabriek • Dijkweg 163, 1619 HJ Andijk

0228-597272 • www.solarfabriek.nl

Zonwering
Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk

06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl

Uw bedrijfsnaam in deze lijst?
Informatie: p.ligthart@andijker 
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Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje, 

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

***VERS VAN HET LAND***
Beste nieuwe Aardappelen.

Bildtstar, Sante en Eersteling
Jan&Tineke	van	der	Jagt

middenweg 39 tel 593245

Wist u 

dat...

... Jan en Joke Wijdenes op 16 

augustus 50 jaar getrouwd 

zijn?

... bezorgers van post en kran-

ten het fijn vinden wanneer 

spinnen en webben bij de 

voordeur weggehaald wor-

den?

...oud-leden van Time Spirit 

zich nog steeds kunnen opge-

ven voor de reünie-optredens 

in september en oktober?

 • Elektrische installaties

 • Alarm- en telefooninstallaties

 • Water- en gasleidingen en sanitair

 • C.V. en warmwatervoorziening

 • Mechanische ventilatie

 • Lood- en zinkwerk

 • Riool - en ontstoppingswerkzaamheden

0228 – 56 12 01 
info@gebrkok.nl

Van een stekje van 5 cm, gebouwd door Sophie Sijm samen met oma 
tot een lengte van ruim 3 meter. Foto aangeleverd

Langs de weg...
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Dinsdag 31 juli bezochten 
we als museumgroep van 
de Vrouwen van Nu, afde-
ling Andijk-West Dordrecht, 
Hollands oudste stad van 
water, historie en cultuur met 
haar rijke verleden waarin zij 
floreerde als handelsplaats en 
waar onder meer de basis is 
gelegd voor het Koninkrijk der 
Nederlanden. In 1572 werd 
in het Hof van Nederland de 
Eerste Vrije Statenvergadering 
gehouden.

Tijdens onze wandeling onder 
leiding van een gids van het Gilde 
werden we gewezen op vele ver-
schillende panden gebouwd in 
diverse stijlen, van gotisch tot 
jugendstil. Daarbij vielen vooral 
de raampartijen op met bogen 
boven de vensters. Ook zagen 
we veel trapgevels. Het histo-

risch centrum bestaat uit hon-
derden monumenten, waaronder 
vele markante gebouwen die het 
bewonderen meer dan waard 
zijn. Langs de binnenwateren zijn 
de belangrijke overslaggoederen 
van destijds nog duidelijk terug te 
vinden in de stratnamen.
Ook bezochten we een paar 
hofjes zoals  het Regenten- of 
Lenghenhof dat eigenlijk bestaat 
uit vier hofjes die door poorten 
met elkaar zijn verbonden. En de 
poorten gaan daar ’s avonds nog 
altijd op slot.

Daarna stond het Museum Huis 
Van Gijn op het programma. 
Simon van Gijn was zakenman, 
jurist en verzamelaar en woonde 
van 1864 tot zijn dood in 1922 in 
het huis. Zijn huis en het meren-
deel van zijn verzamelingen liet 
hij na aan de Vereniging Oud-

Dordrecht met de opdracht de 
collecties openbaar te maken en 
het huis als museum in te rich-
ten met als voorwaarde dat het 
interieur zoveel mogelijk intact 
zou blijven. Naast interieurs uit 
de 17e, 18e en 19e eeuw beschikt 
het museum over een collectie 
kunstnijverheid, een speelgoed-
verzameling en een grote col-
lectie historieprenten. We keken 
onze ogen uit, het overtrof zeker 
alle verwachtingen.

Na al die indrukken werd het tijd 
om te genieten van het mooie 
weer op een terras met uitzicht 
op het drierivierenpuntkruispunt  
van de Oude Maas, Beneden 
Merwede en Noord, het drukst 
bevaren gedeelte van Europa.
Voor donker waren we weer 
terug in Andijk na een leerzame 
en gezellige dag.

Museumgroep Vrouwen van Nu, afdeling Andijk-West

De museumgroep bezocht Dordrecht. Foto aangeleverd

Op maandag 8 oktober start 
voor inwoners van de gemeen-
te Medemblik het project 
Sportwerkt! Dit intensieve pro-
gramma van zes weken is een 
samenwerking tussen MEE & de 
Wering en Sportservice Noord-
Holland. Deelnemers krijgen 
naast kennismaking met verschil-
lende sporten, ook workshops 
op het gebied van presenteren, 
gezonde voeding, solliciteren en 
geldzaken aangeboden. Vorig jaar 
heeft dit project ook gedraaid 
in de gemeente Medemblik. 
Opgeven kan tot 24 september 
per e-mail via s.vankerkhof@
meewering.nl. 
 
Tijdens het project Sportwerkt! 
ga je minimaal drie dagdelen in 
de week sporten en doe je met de 
workshops kennis op om je leef-
stijl te verbeteren. We gaan geen 
topsporter van je maken, maar 
willen sport als middel gebruiken 
om lichamelijk en geestelijk fitter 
te worden. Iedere week leer je 
tijdens de terugkomdagen over 
solliciteren en presenteren, voe-

ding en gezond koken, lifestyle 
en budgetcoaching en meer. Het 
project duurt in totaal zes weken 
waarvan we drie dagdelen per 
week sporten en workshops vol-
gen in groepsverband.

Deelnemen aan Sportwerkt! 
levert	 je	 veel	 op.	 Je	 krijgt	 een	
betere conditie en een gezon-
dere	levensstijl.	Je	kunt	meer	zelf-
trouwen opdoen en leert op het 
gebied van solliciteren en geld-
zaken. En wanneer je het traject 
volbrengt krijg je ook nog een 
sportabonnement voor een jaar!

Aanmelden en meer informatie
Kom je uit de gemeente 
Medemblik, ben je ouder dan 18 
en wil je je leefstijl verbeteren? 
Dan is Sportwerkt! echt iets voor 
jou! Meedoen is gratis. 

Voor meer informatie of om 
je op te geven kan je contact 
opnemen met projectmedewer-
ker Sanne van Kerkhof van MEE 
& de Wering via s.vankerkhof@
meewering.nl.

Deelnemers gezocht voor 
Sportwerkt!

Deelnemen aan Sportwerkt! levert je veel op. Foto aangeleverd

www.andijker.nl



Oud papier  Zaterdag 11-08, 25-08, 8-09, 22-09, 6-10, 
 20-10, 3-11, 17-11, 1-12, 15-12, 29-12
Plastic:  Dinsdag 21-08, 18-09, 16-10, 13-11, 11-12
Restafval:  dinsdag 04-09, 02-10, 30-10, 27-11, 24-12
Gft:  overige dinsdagen

Let op: Op adressen waar het plastic nog in zakken wordt 
opgehaald zijn de data als volgt: vrijdag 24-08, 21-09, 

19-10, 16-11, 14-12. Kijk voor meer informatie op hvcgroep.nl

Kerkdiensten, zondag 12 augustus

Gereformeerde Kerk

Middenweg 4, Andijk

10.00 uur de heer J. Veltrop te Vianen

Gereformeerde Gemeente

Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen

09.30 uur Leesdienst

16.30 uur Leesdienst

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 

10.00 uur  Drs. Nettie Boon uit Assendelft

 Organist: Christine Janssen

In juli en augustus geen inloop!

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Jan Perton

R.K. Kerk

Bangert 6, Andijk

10.00 uur Wo-Com. groep Andijk, Gemengd Koor

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

10.00 uur  Cor Verkade

Toeristenkerk
Sportlaan 10 te Onderdijk

10.30 uur Voorganger: Mw. L. Bot – Hoedjes

  Muzikale Medewerking: nog niet bekend

Zondagmiddag 5 augustus zijn 
beide reddingboten van KNRM 
station Andijk en Medemblik 
uitgevaren voor een surfer in 
de problemen, een zeiljacht met 
motorstoring voor de haven van 
Andijk en een zeiljacht aan de 
grond op het Hop.

Even over twee uur in de middag 
varen reddingboot 't Span en red-
dingboot Bernardine uit voor een 
surfer die mogelijk in de proble-
men is geraakt. 

De melding kwam telefo-
nisch binnen bij het Kustwacht 
Centrum in Den Helder. Zij heb-
ben direct beide reddingboten 
gealarmeerd om te gaan zoeken. 
Eenmaal uitgevaren is redding-
boot Bernardine snel ter plaatse 
en kan constateren dat de nood 
niet zo hoog is als gedacht. De 
surfer was inmiddels onder 
begeleiding van een rubberboot-
je onderweg richting de kant. 
Wel wordt er nog even navraag 
gedaan bij de opvarende gezien 
deze toch enige tijd in het water 
heeft gelegen.

Nadat alles veilig blijkt te zijn 
komt de volgende melding 
binnen van een zeilboot met 
motorstoring voor de haven van 
Andijk. Reddingboot ’t Span was 
nog onderweg naar de surfer en 
dus nog niet zo ver bij Andijk 

vandaan waardoor zij snel ter 
plaatse zijn bij het zeiljacht.
De eigenaar van het zeiljacht had 
telefonisch melding gemaakt bij 
de schipper van Andijk. Het jacht 
zou motorstoring hebben en 
wilde hulp bij het afmeren in de 
haven. Het zeiljacht word langszij 
reddingboot ’t Span gebonden en 
afgemeerd in zijn ligbox. Tijdens 
het afmeren komen we erachter 
dat de oorzaak geen motorsto-
ring is maar dat er een lijn in de 
schroef zit. Hierop wordt beslo-
ten het zeiljacht wederom langs-
zij te nemen en naar de kraan te 
brengen. Na deze tweede actie 
gaat reddingboot ’t Span ook 
retour station.

Niet veel later wordt de beman-
ning van de beide reddingbo-
ten wederom opgeroepen voor 
een zeiljacht welke vast ligt op 
het Hop. Reddingboot ’t Span en 
Bernardine zetten koers richting 
het onfortuinlijke zeiljacht even-
als een commerciële maritieme 
dienstverlener.

Onderweg meldt deze laatste dat 
zij het jacht op sleep hebben en 
inmiddels los hebben gekregen. 
Reddingboot ’t Span is imiddels 
ook ter plaatse en constateer-
de dat alles onder controle was. 
Beide KNRM reddingboten keer-
den weer terug naar het redding-
station.

Drie acties op zondagmiddag
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• Vanaf eind april tot half september, PCOB Fietstocht Dames. 
Dorpshuis Centrum, elke woensdag, 19.00 uur.

• Juni/juli/augustus Zomeractiviteiten Sorghvliet, zie publicaties. 
Organisatie; Sorghvliet & breed samenwerkingsverband ouderen.

• Elke woensdag KBO Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.
Woensdag 4 juli t/m 8 september
• Expositie Marius van Dokkum en Rien Poortvliet, De Mantel, 

Hornpad 19

AUGUSTUS
Vrijdag 10 augustus 
• Marius van Dokkum persoonlijk aanwezig bij Expositie Marius 

van Dokkum en Rien Poortvliet, De Mantel, Hornpad 19
Donderdag 16 augustus 
• KBO, Kermis Jeu de Boules Sarto, 13.30 uur.
• SOOS aanvang 12:00 uur, Dorpshuis Centrum
Zondag 19 augustus 
• Koppelbiljarten, Café Pension ‘t Ankertje, aanvang 12.00 uur
Maandag 20 Augustus 
• ‘t Eerste Deuntje met DJ Peter Manshaden en Hans Kaij die Pa-

ling en Poon rookt. Aanvang 11.55 uur, Café Pension’ t Ankertje
Vrijdag 31 augustus
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 uur en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum.

SEPTEMBER
Woensdag 5 september
• KBO, Klaverjassen, begin van competitie. Sarto, 13.30 uur.
Zondag 9 september
• Literaire salon met Bert Wagendorp in de Serre van Cultura
• Fietssponsortocht: Hart voor Moldavië, Hoekweg 1, 14.00 uur
Dinsdag 11 september
• VVNU Andijk Oost - Kookworkshop olv Annemieke de Kroon. 

Dorpshuis, 19.45 uur
Vrijdag 14 september
• PCOB, Rondleiding Provinciehuis. Houtweg 33 Haarlem.
• Pubquiz, Dorpshuis Centrum
Zondag 16 september
• Viering 50 jarig KBO Andijk, Kerkdienst 10.00 uur, Receptie 11.00 

uur Sarto.
Woensdag 19 september
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.
• Vrouwen van Nu West, Vanavond gaan we met Eugenie Herlaar 

naar de Baltische Staten. Cultura, 20.00 uur
Donderdag 20 september
• SOOS aanvang 12:00 uur, Dorpshuis Centrum
Vrijdag 21 september
• KBO, Ledenjaarvergadering en Entertaiment, de band ZO WAS 

UT. Sarto 13.30 uur.
Zaterdag 22 september
• “Soulsville” bij Club Jazz & Pop in Cultura
• Back2Sport, 13.30 - 16.00 uur, Raadhuisplein Wervershoof
• Avondje Hazes, Dorpshuis Centrum
Dinsdag 25 september   
• KVG, Minca’s  Kookkunst op maat, 20.00 uur, Sarto
Vrijdag 28 september
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 uur en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum.
Zaterdag 29 september 
• Rory Gallagher tribute bands: Sinnerboy (UK) en Brute Force & 

Ignorance (germany). Sarto

OKTOBER
Woensdag 3 oktober
• KBO, Klaverjassen en Jeu de Boules. Sarto, 13.30 uur.
Maandag 8 oktober t / m zaterdag 20 oktober
• Klasse Kampioenschappen kolven 2018 in Cultura. 

Van 8 t/m 13 oktober dames. Van 15 t/m 20 oktober heren.
Dinsdag 9 oktober
• VVNU Andijk Oost - Tesselhuus, logeerhuis voor mensen met een 

beperking. Dorpshuis, 19.45 uur
• Kaartavond KVG, 19.45 uur Sarto
Vrijdag 12 oktober
• PCOB, Dorps� lm1957 o.l.v. Klaas Burger Dorpshuis Centrum 

14.30 uur
Dinsdag 16 oktober       
• KVG, Cabaret  “ Lief en Leed “, 20.00 uur, Sarto
Woensdag 17 oktober
• Soos LSBO en Zonnebloem, Spellenmiddag, Sarto, 13.30 uur 

Org. KBO.
• Vrouwen van Nu West, We laten ons vanavond verrassen door 

twee van onze leden. Cultura, 20.00 uur
 Zondag 21 oktober 
• Sarto:  “The Notband”  Aanvang 15.00 uur. Entree € 6,-
Vrijdag 26 oktober
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 uur en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum.
Zondag 28 oktober 
• Club Jazz & Pop, Cultura (Cultura Plus) 
Woensdag 31 oktober
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.

NOVEMBER
Zaterdag 3 november
• Westfriese avond met quiz  “praat je moers taal”, muziek en 

Westfriese humor in Cultura
Dinsdag 6 november
• Kaartavonn KVG, 19.45 uur Sarto
Dinsdag 13  november 
• VVNU Andijk Oost - Workshop (kerst) olv Trudi Vroling. Dorps-

huis, 19.45 uur
• KVG, BINGO  ( zelf een prijsje meenemen van 3 euro)  , 20.00 uur, 

Sarto
Woensdag 14 november
• KBO, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.
Woensdag 21 november

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

Het is niet anders, ook nu ging 
ons biljartmiddagje niet door. 
Het weer houd het ons tegen 
om gezellig onderling een par-
tijtje te biljarten. We hopen de 
volgende week weer  van de 
partij te zijn, maar dat is de laat-
ste weken wel raak, het zij zo.

De slotzin is; “Velen die vrien-
den schijnen, zijn het niet en 
velen die het niet schijnen, zijn 
het.” Adios Biljartos

Sportgroeten van 
G.P. Grent
Aflevering 1166

Biljartvereniging De Vlieringboys

AANLEVEREN 
KOPIJ

Advertenties: tot maan-
dag 12.00 uur 

info@andijker.nl. 

Kopij en fotomateri-
aal: tot maandag 12.00 uur 

info@andijker.nl

Familieberichten: 
(rouw- en geboorteberich-

ten) tot dinsdag 8.30 uur
info@andijker.nl

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

Daar buiten op afspraak

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 12 augustus 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Gemengd koor; voorgangers van 
groep Andijk.
Thema: “Leven van uit het Brood 
van de Heer”.
De collecte is voor onderhoud 
van ons kerkgebouw.
Van harte aanbevolen en dank 
daarvoor.
Welkom in de viering.
12.00 uur: Dopen.

*Vanaf dit weekend wordt de 
draad door de koren al weer 
opgepakt. Het Gemengd koor zal 
de spits afbijten.

*Sterkte voor de zieken en ande-
ren, die het goed kunnen gebrui-
ken. 
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Nieuwe 18 pk 4-wd Solis 
compact trekker  
v.a. € 6500,- excl. btw

Nieuwe Husqvarna zitmaaier 
v.a. € 1850,- incl. btw

Nieuwe Husqvarna Rider 
frontmaaier  
v.a. € 2850,- incl. btw

Nette 16 pk Iseki compact 
trekker op nieuwe gazonbanden
€ 3950,-

Gebruikte 25 pk Shibaura 4wd 
compact trekker 
€ 4250,- excl. btw

Gebruikte 22 pk Iseki compact 
trekker met nieuwe voorlader 
€ 6950,- excl. btw

Gebruikte 20 pk Iseki compact 
trekker met nieuwe voorlader 
€ 5950,- excl. btw

Nieuwe 18 pk 4-wd Iseki 
compact trekker 
€ 8625,- excl. btw

3 jaaR GaRaNtIe

Wilt u meer te weten 
komen over de histo-
rie en het ontstaan van 
Enkhuizen? Op 13 en 20 
augustus kunt u nog mee-
lopen met de zomeravond-
wandelingen.  Gidsen van 
VVV Enkhuizen e.o. lei-
den u tijdens deze wande-
lingen door de binnenstad. 

De gids zal u meenemen 
langs de bezienswaar-
digheden en op luchtige 
wijze ingaan op de histo-
rie en het ontstaan van 
Enkhuizen. 
U heeft nog maar twee 
kansen om een zomer-
avondwandeling te lopen. 

Er wordt op 13 en 20 
augustus om 20.00 uur 
verzameld op het plein 
voor het VVV-kantoor. 
Rond 21.30 uur verwacht 
de gids hier ook weer 
terug te zijn. 

Voor € 3,- per persoon 
loopt u al mee met de 
wandeling. De kosten vol-
doet u op de avond zelf bij 
de gids.

De stadswandeling is toe-
gankelijk voor iedereen. 
Onze gidsen hopen u 
graag te mogen begroeten.

Zomeravondwandeling Enkhuizen

Maandag 13 en 20 augustus wordt er gewandeld. Foto aangeleverd

Zondag 19 augustus kunnen vol-
wassenen en grotere kinderen 
deelnemen aan een libellen / vlin-
derexcursie door het Streekbos in 
Bovenkarspel. 
 
De start is om 14.00 uur bij 
IVN in het Streekbos Paviljoen, 
Veilingweg 21a  Bovenkarspel. 
Met een korte inleiding over het 
gedrag van vlinders en libellen en 
hun bijzondere gedaanteverwis-
seling (metamorfose). Bij vlin-
ders worden de eieren afgezet 
op waardplanten, maar libellen 
starten hun leven onder water. 
Tijdens een wandeling ontdekken 
de deelnemers welke en hoeveel 
soorten er in het Streekbos voor-
komen. 

Vlinders behoren tot de kleur-
rijkste dieren en zijn ‘de grote 
verleiders’ van de zomer. Door 
hun tere uiterlijk geliefd en 
bewonderd. Terwijl de rupsen op 
weinig waardering kunnen reke-
nen. Maar zonder rupsen geen 
vlinders! 

Libellen hebben prachtige kleu-
ren, leveren verbazingwekkende 
vliegprestaties en hebben een 
fascinerende, maar agressieve 
levenswijze. 

Deze vlinder- en libellenmid-
dag is bedoeld om de soorten en 
hun gedrag te leren (her) kennen. 
Een vrijwillige donatie is welkom 
voor deze gratis activiteit. 

Vlinders en libellen spotten

Landkaartje. Foto Wil Stelling


