
Lars Köster is geboren en getogen op An-
dijk. Van jongs af aan had hij het sleutelen 
aan auto’s al in zijn vingers. Na het behalen 
van zijn diploma als automonteur heeft hij 
15 jaar in loondienst de kneepjes van het 
vak geleerd. “Maar als je zoals ik uit een 
ondernemersfamilie komt, dan begint het 
toch te kriebelen en wil je iets voor jezelf 
starten,” vertelt Lars. 

September 2016 kocht Lars een prachtige 
garage aan huis aan de Handelsweg in Andijk. 
Hier begon zijn jongensdroom. “Vanaf 2017 
hangt het bord aan de gevel en ben ik ‘echt’ 
van start gegaan met mijn eigen garage Auto-
bedrijf Köster.”

Voordelen
“Een groot voordeel aan een eenmansbedrijf 

met werkplaats aan huis is de flexibiliteit en 
veelzijdigheid die ik kan bieden. Mensen kun-
nen bij mij hun auto ook buiten de werktijden 
brengen en halen. Dit ervaren klanten als zeer 
prettig. Ook kan gebruik worden gemaakt 
van een gratis leenauto. Hier heb ik een werk-
plaats die ingericht is met moderne appara-
tuur. Bij Autobedrijf Köster hebben klanten 
één aanspreekpunt en dat ben ik. Dit zorgt 
voor korte lijnen, ze maken met mij de af-
spraak, ik repareer de auto en handel alles af. 
Dit zorgt voor transparantie en duidelijkheid. 
Mijn prijzen kan ik daardoor scherp houden 
wat voordelig is voor de klant!”

Nooit uitgeleerd
Lars is voorzien van de benodigde diploma’s 
en ervaringen om uw auto, bedrijfswagen of 
buscamper te onderhouden en/of te repare-
ren. “Bij mij kunt u ook terecht voor APK, 

Mogen wij uw  
woning ook  

proefverkopen? 
Bel ons. 

0228-592253 

Geweldig om van je hobby je werk te kunnen maken

Bij autobedrijf Köster weet u zeker dat uw auto in de vertrouwde en deskundige handen van 
Lars Köster is. Tekst en foto: OdB/Andijker

Mr. R.M. Mantel-KooistraMr. A.W.M. Overtoom

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

www.mantelvoors.nl

Vestiging Andijk
Ook op zaterdag open!

Foto aangeleverd

Cultura Plus gaat weer van start 
met een EXPOSITIE op zaterdag 
4 en zondag 5 juli in Cultura met 
twee exposanten uit ons eigen 
dorp.

De eerste naam is Peter Keeman
Een impressionistische realist, 
deze benaming is misschien wel 
het meest van toepassing op zijn 
werk.
Inspiratie voor zijn creaties haalt 
hij veelal uit beelden uit de voor-
malige vaarpolder Het Grootslag.
Het mag namelijk niet vergeten 
worden dat vroeger bijna de hele 
bevolking van de Streek, direct of 

indirect er zijn brood verdiende 
en dat wil hij graag laten zien in 
zijn werk.
Een combinatie van kunst en his-
torie, maar dan uitgevoerd in 
olieverf. 

De tweede naam is Maja de Haan

Een paar jaar geleden is ze neer-
gestreken in Andijk en daar voelt 
zij zich helemaal op haar plek.
Maja werkt met diverse materia-
len, waaruit veelzijdige, meer-
kleurige  kunstwerken,  min of 

meer, spontaan ontstaan. Van 
zeer groot tot lieflijk klein, niets 
is haar vreemd.
Geboeid door licht en de natuur 
en steeds weer nieuwe sferen die 
ontstaan door het voortdurend 
veranderende spel van licht en 
schaduw zijn een bron van inspi-
ratie voor Maja. 
Werken met glas-in-lood is ech-
ter haar grote passie. Veel prach-
tige glasramen hangen te schitte-
ren bij menig particulier en in 
diverse kerken.

Werken van beide kunstenaars 
zijn te bezichtigen op zaterdag 4 

en zondag 5 juli van 14.00 tot 
17.00uur in Cultura.

Entree is gratis.

4 en 5 juli: expositie in Cultura

Maja de Haan.

airco onderhoud en schade- en 
ruitherstel.” Lars blijft altijd bij-
scholen. “Je moet zorgen dat je 
‘bij’ blijft met de kennis van de 
nieuwste technieken.”

Hulp bij nood
“Kleine reparaties kan ik vaak di-
rect voor de klant oplossen. Voor 
grotere reparaties kunt u een af-
spraak maken. Bij ‘nood’ heb ik 
een eigen autoambulance en kan 
ik de te repareren auto bij u ko-
men ophalen.” Veelzijdigheid en 
flexibiliteit is zijn onderschei-
dende kracht, naast vakman-
schap en persoonlijke benade-
ring. “Hier zijn u én uw auto geen 
nummer, maar bent u nog klant.” 

Waar vindt u mij?
Autobedrijf Köster vindt u aan de 
Handelsweg 20, 1619 BJ Andijk. 
Telefonisch bereikbaar op 06-
41370468 of stuur een e-mail aan 
info@autobedrijfkoster.nl. Meer 
info vindt u ook op www.autobe-
drijfkoster.nl.

Peter Keeman

Werk van Peter Keeman. Foto’s aangeleverd Werk van Maja de Haan
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

Daar buiten op afspraak

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

AANLEVEREN 
KOPIJ

Advertenties: 

tot maandag 12.00 uur: 

info@andijker.nl. 

Kopij en fotomateriaal: 

tot maandag 12.00 uur

info@andijker.nl

Familieberichten: 

(rouw- en geboorteberichten) 

tot dinsdag 8.30 uur!

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

Zaterdag 27 juni 19.00 uur: 
Woord en Gebedsviering; voor-
ganger: pastor J.A. Correa.
Thema: “De uitdaging”.
De collecte is voor onze kerk. Het 
bekende kaarsenmandje als 2e 
collecte staat op het tafeltje 
bij de kaarsenbak. Van harte aan-
bevolen en dank daarvoor.
Welkom in de viering.
*Overleden: Kees Bakker 
(Kleingouw).
*Tijdens de vieringen is er geen 
koor, maar er is wel orgel- of gi-
taarspel met solozang.
Met dank voor ieders inzet. Zeer 
gewaardeerd!

Kerkdiensten, zondag 28 juni
Gereformeerde Kerk 
Internetkerkdienst met ds. Koos Staat op 
www.gereformeerdekerkandijk.nl

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 
pg-andijkwervershoof.nl

Baptistengemeente  
baptistenenkhuizen.nl

R.K. Kerk zaterdag 27 juni   
Bangert 6, Andijk
19.00 uur Woord en Gebedsviering; pastor J.A. Correa.

De Bovenzaal
bovenzaal.eu

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
www.deweg.eu

In liefde laten wij los, mijn liefste maatje, 
onze moedige pap en lieve opa

John Bankert
6 december 1946     Andijk      19 juni 2020

We gaan je ontzettend missen.

Aafke

Inge & Marc
 Stijn, Nikki

André en Lisette
 Ferron, Lenna

Industrieweg 32, 1619 BZ Andijk

Het afscheid heeft inmiddels plaatsgevonden in besloten kring.

Winnaar
De ziekte leek te winnen

De sterkste in de strijd
Maar winnen is zo relatief

Het geldt hoogstens voor de tijd

Winnen zit in zoveel meer
In kracht, in moed, in wil

Van zoveel positiviteit
Wordt elke ziekte stil

Nu de strijd verloren lijkt
Kan ik alleen maar zeggen

Dat jij voor mij de winnaar bent
Jij wist grenzen te verleggen

Met jouw ongekende kracht en levenslust
heb jij ons leven kleur gegeven.

Ondanks alle pijn, altijd optimistisch,
toonde je ons het mooie van het leven.

Mijn liefde neem je mee, jouw liefde hou ik vast
tot we weer samen zullen zijn.

Ga maar kanjer, het is goed.
Je heb je rust verdiend.

Ik hou van je, always.

Verdrietig, maar ontzettend dankbaar voor jou en wat jij aan ons 
leven hebt toegevoegd, nemen we voor nu afscheid van mijn 
maatje, onze dochter, zus, tante, schoondochter en schoonzus

Karin Visser - Hoogland
Catharina Alida Maria

* 25 augustus 1969 † 18 juni 2020

 Chris Visser

 Piet † en Riet Hoogland- Kuiper
 Peter en Désiree 
  Steffan en Claire
  Evy

 Klaas † en Annie † Visser - Bousma
 Jan-Ulko en Irma

Beldersweg 14
1619 GC  Andijk

Karin is thuis.

Omdat het deze dagen moeilijk is om persoonlijk afscheid te nemen, 
waarderen wij het zeer als u ons een persoonlijk kaartje of een 
geschreven herinnering stuurt.

De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.

Verdrietig, maar dankbaar voor alle mooie momenten, 
hebben we afscheid genomen van onze oud-buurman

John Bankert

    De buren van de Kleingouw

Woensdag kreeg ik een telefoon-
tje dat er op het Buurtje een 
vreemde maar wel mooie parkiet 
zat te zingen. Het bleek al gauw te 
gaan om een Australische parkiet 

Rosella. Dat is een ontsnapte kooi 
vogel. 

De kweker woonde eerst in Wer-
vershoof en verhuisde naarLutje-
broek. Als het dan tijdens de ver-
huizing mis gaat zie die dan maar 
eens terug te vangen. Dat was na 
enkele pogingen niet was gelukt 
en dat lieten ze maar zo.Volgens 
de eigenaar schijnt deze kanniba-
listische trekken te hebben. Deze 
zou zijn eigen vrouw te hebben 
opgegeten dus ze zijn liever deze 
kwijt. Vreemd verhaal als je weet 
dat ze graag granen, en andere 
zaden uit wilde planten, grassen 
en bloesem van fruitbomen en 
larven van insecten eten hoezo 
kannibalistische trekken? Een 
mooie traktatie als deze zo in je 
tuin neerstrijkt. Douwe Greyda-
nus.

Parkiet in de tuin

Foto: Douwe Greydanus

Zwembad De Weid organiseert 
op vrijdag 3 juli van 19:00 tot 
21:00 discozwemmen voor jon-
gelui ónder 13 jaar met diploma. 
De vakantie net begonnen, hope-
lijk heerlijk weer en de DJ is ge-
boekt!
Discozwemmen is gratis voor 
abonnementhouders en kost 3,50 
als je geen abonnement hebt. De 
Corona regels maken dat 13+ 
helaas niet kan komen en ouders 
blijven met brengen en halen bui-
ten de poort. Houd daar ook even 
goed de 1,5 meter in de gaten met 
elkaar.

Kuyperschool vrijdag in 
De Weid
Aanstaande vrijdag genieten de 
groepen 4 t/m 8 van de Kuyper-
school in het zwembad. Zo’n 140 
kinderen zijn dan van harte wel-
kom. Veel plezier gewenst alvast!

Ook vrijwilliger worden? 
info@deweid.nl. 

3 juli discozwemmen!
voor kids t/m 12 jaar

Gevonden: sleuteltjes
Gevonden in het atrium van Sorghvliet, 

al 4 weken geleden, twee kleine sleuteltjes.

Info: redactie Andijker. Tel. 59 3605
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MOORD

Op 13 mei 2012 overleed na zo’n 3 jaar huwelijk een vrouw. Ze was 
met haar man getrouwd in gemeenschap van goederen. In haar testa-
ment van 9/4/2010 heeft zij hem als enig erfgenaam benoemd. Toen ze 
trouwen had zij een aanzienlijk vermogen en hij nauwelijks iets. In de 
strafprocedure heeft de Hoge Raad op 19/12/ 2017 bewezen ver-
klaard dat de man opzettelijk en met voorbedachten rade zijn vrouw 
van het leven heeft beroofd door haar te vergiftigen door (natrium)
azide in haar voeding en drank te doen. De Hoge Raad acht de man 
hierdoor onwaardig om te erven. Dat betekent dat hij niets erft van 
de vrouw. In haar testament staat in de “reserve” erfstelling dat dan 
haar broer, zus en de kinderen van haar vroegere partner erven.

Hof: De gedragingen van de man in onderlinge 
samenhang bezien en beoordeeld.  
Kort samengevat: het doorzetten van de wil van de man om met de 
vrouw te trouwen in gemeenschap van goederen, het wegsluizen en 
verstoppen van grote geldbedragen en de langdurige vergiftiging van 
en de moord op erflaatster – hebben ertoe geleid dat de vrouw na 
een vreselijke en pijnlijke lijdensweg vanwege de vergiftiging niet 
meer leeft en de man al haar vermogen verkreeg. Eerst door de 
boedelmenging (de gemeenschap van het huwelijk) en toen door het 
erven (het testament). Door de onwaardigheid erfde de man toch 
niet, maar door het trouwen/de boedelminging kreeg hij de helft van 
haar aanzienlijke vermogen. Verder waren de inkomsten van de 
vrouw meer dan het dubbele dan die van de man. De man werd 
door de boedelmenging bevoordeeld en was de enige die daar pro-
fijt van had. 
Het hof is, mede vanwege de strafzaak, van oordeel dat de man van 
meet af aan uit is geweest op het vermogen van de vrouw en dat al 
zijn gedragingen in het teken van dat streven hebben gestaan en 
louter op zijn eigen financieel gewin waren gericht. 

Het Nederlandse huwelijksvermogensrecht kent geen 
wettelijke regel dat de ene  echtgenoot die de dood 
van de andere echtgenoot veroorzaakt, geen voordeel 
hoort te hebben van boedelmenging. 
Toch is het Hof van oordeel dat de man in dit geval op grond van 
ditzelfde rechtsbeginsel (art. 3:12 BW) geen voordeel mag hebben 
uit de boedelmenging, omdat dit ook naar maatstaven van redelijk-
heid en billijkheid onaan-
vaardbaar zou zijn. De man 
was de vrouw hulp, getrouw-
heid en bijstand verschuldigd 
(artikel 1:81 BW), maar heeft 
die niet gegeven. Aldus ge-
rechtigdheid! 

Mantel & Voors 
Notarissen en Mediators 

André Meester

Woningbouwplannen.

In de gemeente Medemblik 
zijn een aantal woning-

bouwplannen in ontwikke-
ling.

Te weten;  de Tegel in Wer-
vershoof waar de dorpsraad 

zich voor inzet,
Vliethof in Onderdijk van 
Ontwikkelingscombinatie 
RBG en De Commandeur 

in Wognum van Wokke 
Vastgoed.

Onze wethouder Andrea 
van Langen is ook enthou-
siast over deze initiatieven.
Maar het struikelblok voor 
deze prachtige plannen is 

onze gemeentelijke organi-
satie.

Er moeten hiervoor immers 
allerlei procedures doorlo-

pen worden.
En dat is ook het probleem. 
Wij -de gemeenteraad- ho-
ren wel elke maand dat er 
in het gemeentehuis, op 

ambtelijk niveau, een capa-
citeit tekort is. Dit geldt 
niet alleen op de afdeling 
ruimtelijke ordening maar 

op meerdere afdelingen. En 
dat met zoveel woningzoe-

kenden!
We vragen ons ook dan af 
of de organisatie wel goed 

wordt aangestuurd.
Wij- de oppositie- hebben 
daarom een brief met tien 
punten van ongenoegen 

naar het college gestuurd,  
met de bedoeling om met 
z’n allen,  dus ook met de 

coalitie,  hier een verbeter-
slag te maken. Donderdag  
gaan wij- de oppositie- met 
het college, de gemeentese-
cretaris en de directeur be-

drijfsvoering in gesprek 
over ons ongenoegen met 
hopelijk een nieuwe koers.

En voor onze woningbouw-
plannen kunnen we externe 

expertise inschakelen, er 
zijn bureaus die de ruimte-
lijke ordening en planologie 
van een bouwplan zo kun-

nen aanleveren en dan heeft 
de gemeentelijke organisa-
tie alleen nog een controle-

rende functie.
Want er moet worden ge-

bouwd voor onze jeugd. En 
om met een spreuk af te 

sluiten:
“Zonder wonen, werken, 

water en goede wegen kan 
een mens niet leven”. 

Met vriendelijke groet,
André Meester

Fractievoorzitter
BAMM

Ingezonden/Open brief

Ze fietsen naast elkaar naar 
school. Een jongen en een 
meisje. Ze zijn misschien veer-
tien jaar. Of vijftien. Ik weet het 
niet. Met een zware rugzuk 
over de schouders trappen ze 
moeizaam tegen de wind. Ik 
fiets honderd meter achter ze. 
En heb last van dezelfde wind. 
Ze komen bij het spoor. En de 
lichten gaan knipperen. De 
spoorbomen beginnen hun af-
daling naar beneden. Ze stop-
pen netjes.

Maar dan gebeurt het. Met de 
fiets tussen de benen buigen de 
twee hoofden naar elkaar toe. 
En ze geven elkaar een kus. Als 
twee tortelduiven draaien ze 
om elkaar heen. Er komt nóg 
een kus. En nóg een. Corona-
maatregelen houden hen niet 
tegen. Intussen klimmen de 
spoorbomen weer omhoog en 
doven de rode lichten. Met te-
genzin stappen ze op de fiets en 

vervolgen hun tocht. 

Verliefd zijn is een heerlijk ge-
voel. Het zit overal. In je hoofd 
en in je buik. Het kriebelt. Je 
kan nergens anders aan denken. 
Zo is het met ieder stel een keer 
begonnen. Maar ik denk wel 
eens, als ik sommige van die 
stellen meemaak die al jaren 
samen zijn: Wat is er bij jullie 
van die eerste liefde over? Staan 
jullie nog in vuur en vlam voor 
elkaar?

Gods liefde voor ons gaat nooit 
over. Andersom misschien wel. 
Het ging als een nachtkaars uit, 
jouw relatie met God. Liefde 
moet altijd van twee kanten 
komen. Wat God aangaat be-
ginnen jullie gewoon opnieuw. 
Denk daar eens over als je in je 
eentje voor de spoorbomen 
staat te wachten… 

ds. Koos Staat

Kus

GroenLinks bereidt een initia-
tiefwet voor om nachtvluchten te 
verbieden. Momenteel heeft 
Schiphol een vergunning voor 
32.000 nachtvluchten, bijna 90 
per nacht. Omwonenden vechten 
al jaren om hun nachtrust terug 
te krijgen. Het is volgens de partij 
niet alleen hard nodig om de ge-
zondheid van omwonenden te 
verbeteren, maar ook heel goed 
mogelijk. Met Schiphol concur-
rerende vliegvelden zoals Frank-
furt kennen al zo’n verbod en in 
Londen en Parijs mogen jaarlijks 
slechts 5000 nachtvluchten ver-
trekken of landen.  
  GroenLinks Kamerlid Suzan-
ne Kröger: “Honderdduizenden 
mensen hebben last van Schip-
hol. En de nachtvluchten vinden 
zij het allerergst. Het is zo mak-
kelijk om daar een einde aan te 
maken en ik ga er alles aan doen 
om deze wet door de Kamer te 
loodsen.” 
 In 2018 kwam de World He-
alth Organisation (WHO) met 
geluidsnormen op basis van me-
dische inzichten. Volgens WHO 
moeten onze geluidsnormen 
flink worden aangescherpt om-

dat het geluid van vliegtuigen kan 
leiden tot onder meer hart- en 
vaatziekten, stress en leerproble-
men. De nachtelijke vluchten 
hebben de grootste impact op de 
gezondheid. 
  GroenLinks heeft grote kri-
tiek op minister van Nieuwen-
huizen. De minister heeft altijd 
gezegd dat ze in de luchtvaartno-
ta duidelijkheid zou geven over 
de nachtvluchten. Na jaren wach-
ten is die nota nu klaar maar nog 
steeds geen concrete afspraken 
over vermindering. Ze kondigt 
meer onderzoek naar het econo-
misch nut van nachtvluchten aan. 
Kröger: “Al jaren doet de minister 
loze beloften. Telkens zegt ze de 
situatie voor omwonenden te 
verbeteren maar er gebeurt geen 
moer, mensen worden met een 
kluitje in het riet gestuurd. Maar 
als de minister niet opkomt voor 
de belangen van deze mensen 
dan doen we het gewoon zelf.” 

In eerdere Kamerdebatten heb-
ben meerdere partijen, zowel van 
de oppositie als van de coalitie, 
zich negatief uitgelaten over 
nachtvluchten.

GroenLinks maakt wet om 
nachtvluchten te verbieden

In deze tijd willen wij graag alle 
verenigingen in Andijk de moge-
lijkheid geven een leuke activiteit 
voor hun leden t/m 12 jaar te or-
ganiseren! Wij bieden het vol-
gende arrangement aan:

Met de hele club naar De Weid!
Zwemmen, van de glijbaan, spe-
len, de airtrampoline en nog veel 
meer plezier!
Reserveer nu een avond van 
18.30 tot 20.30 het hele zwembad 
voor de jeugd van jullie vereni-

ging! 3,50 per kind  inclusief een 
ijsje!

Toezicht vanuit De Weid 
is aanwezig.
Minimale deelname 20 kinderen.
Reserveren kan op woe-vrij-za 
van 18.30-20.30

Interesse of opgeven? 
Mail naar info@deweid.nl.
Lees voor opgave ons Covid-19 
protocol op onze website www.
deweid.nl

Geen wedstrijden, geen toernooien
Maar wel... Zwemmen in De Weid!

 Beste inwoners van Andijk,
 
“Veiling Dorpshuis Centrum op 7 november 2020 

gaat niet door”.
 
We leven in roerige corona-tijden. De open samenleving wordt 
een anderhalve meter-samenleving. De economie die bijna stil 
stond en nu weer op gang komt, winkeliers en bedrijven hebben 
het moeilijk. Er is veel onzekerheid over de periode na de zomerva-
kantie. Wat mag wel (weer), wat mag niet (meer). Bij het opstarten 
van de voorbereidingen voor Veiling Dorpshuis Centrum 2020 
kwamen deze dilemma’s ook op het pad van het veilingbestuur. 
In de maanden mei/ juni zou het veilingbestuur starten met de 
organisatie van de veiling. Dit voelde voor ons als bestuur niet 
goed. In deze voor de middenstand en het bedrijfsleven zware tij-
den, vinden we het niet gepast om hen te vragen iets beschikbaar 
te stellen of te organiseren voor Veiling Dorpshuis Centrum. Bij 
veel taken in de komende periode maken de corona-maatregelen, 
specifiek de anderhalve meter-bepaling, het vrijwilligers lastig, dan 
wel onmogelijk, hun taak enthousiast en adequaat uit te voeren. 
Tenslotte is er veel onzekerheid over de maatregelen m.b.t. evene-
menten na 1 september, de anderhalve meter-bepaling en de 
mogelijk te verwachte tweede golf van besmettingen. 
Kunnen we de voorbereidingen voor Veiling Dorpshuis Centrum 
2020 wel starten met deze onzekerheden? Voor het slagen hiervan 
is een goedgevulde zaal nodig. Mag dat, kan dat en zo ja: hoeveel 
mensen mogen er dan in de zaal?  Zijn er alternatieve scenario’s te 
verzinnen en wat zijn de consequenties hiervan? 
Na zorgvuldig beraad hebben wij daarom besloten om de veiling 
op zaterdag 7 november 2020, niet door te laten gaan en te ver-
plaatsen naar 6 november 2021. Het was geen makkelijke beslis-
sing, maar we denken dat het op dit moment de enige juiste is. 
We vertrouwen op uw begrip.
 
   Met vriendelijke groet,
   Bestuur van Stichting Veiling Dorpshuis

VEILING DORPSHUIS
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Michel Haak  M 06 53 92 18 85
Sterappel 28  E  michel@indehaak.nl
1619 KA Andijk  

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor al uw feesten en partijen 
Heeft u een locatie nodig voor uw partij, personeels- of bedrijfsfeest, vergadering, 
vereniging, jubileum of bruiloft? Wij maken van elke gelegenheid een succes. Bel of 
mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!

www.sarto-andijk.nl  info@sarto-andijk.nl  Bangert 4  1619 GJ Andijk  0228-59 16 13  Volg ons ook 
op facebook!

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

BOKBIERMIDDAG
Terug in de tijd met muziek van “ROB 
DE DRAAIER”, die alleen vinyl draait!

20 aug
Maandag

Aanvang . 0 uur
Andijker rockband “Fruitmachine” 
& local hero D.J. Panteloko

(AC  DC tribute band) 

Dorpshuis & Café
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  o�e nieuwe we�ite!

Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor al uw feesten en partijen 
Heeft u een locatie nodig voor uw partij, personeels- of bedrijfsfeest, vergadering, 
vereniging, jubileum of bruiloft? Wij maken van elke gelegenheid een succes. Bel of 
mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!

www.sarto-andijk.nl  info@sarto-andijk.nl  Bangert 4  1619 GJ Andijk  0228-59 16 13  Volg ons ook 
op facebook!

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

BOKBIERMIDDAG
Terug in de tijd met muziek van “ROB 
DE DRAAIER”, die alleen vinyl draait!

20 aug
Maandag

Aanvang . 0 uur
Andijker rockband “Fruitmachine” 
& local hero D.J. Panteloko

(AC  DC tribute band) 

Dat kan in Sarto 
natuurlijk!

Mooie zalen, gezellige sfeer, 
bel voor meer informatie 

voor uw feest of partij 
naar 0228 59 16 13, 

mail: info@sarto-andijk.nl of 
kijk op www.sarto-andijk.nl, 

Bangert 4, 1619 GJ Andijk

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.

Het is een onderdeel van het 
leven waar mensen vaak ver-
drietig van worden en daarom 
wordt er wellicht ook niet mak-
kelijk over gepraat. Toch is 
praten tijdens het leven over 
overlijden wél verstandig. Car-
la Basjes is uitvaartbegeleider 
en zij kan een belangrijke bij-
drage leveren bij het ‘passend 
afscheid’ nemen van een dier-
bare. “Als je weet wat de ander 
graag had gewild, maakt dat 
het maken van keuzes iets mak-
kelijker.

De dood is onderdeel van het le-
ven. “Aan dat feit kan ook ik he-
laas niks doen. Als uitvaartbege-
leider kan ik wel zorgen, dat het 
een waardig en respectvol af-
scheid wordt. Dat het afscheid 
past bij de overledene en dat de 
familie er een mooie herinnering 
aan overhoudt. Een goed af-
scheid helpt in het gemis en het 
verdriet als het leven weer voort 
gaat.”

Uniek
Elk overlijden is anders. Iedere 
situatie is anders, elk mens is 
uniek en binnen elke familie zijn 
andere wensen. Dat maakt elk 
afscheid anders en toch zijn er 
ook veel overeenkomsten. “Men-
sen die een dierbare verliezen 
rouwen, ze zijn verdrietig en 
kwetsbaar. Het is belangrijk als 

uitvaartbegeleider om oog te 
houden voor alle details en voor-
al goed te luisteren naar de wen-
sen van de nabestaanden. Het is 
echt mensenwerk, vol emoties 
maar ook met een heleboel prak-
tische zaken die geregeld moeten 
worden. Er komt veel op mensen 
af en daarbij ben ik een houvast 
in die intense tijd.”

Nadenken over uitvaartwensen
Het kan daarom zinvol zijn na te 
denken over ‘wat de wensen zijn’. 
Dit betekent niet dat alles al 
vooraf duidelijk moet zijn. “Alleen 
al enkele richtlijnen maken het 
voor de na(ast)bestaanden ge-
makkelijker om keuzes te maken 
in de intense dagen na een overlij-
den. Het is dan fijn voor hen, om 

te weten dat ze in de geest van 
hun dierbare kunnen handelen. 
Er kan ook behoefte zijn aan een 
voorgesprek, wanneer iemand 
ziek is en het sterven dichtbij 
komt. Mijn ervaring is dat het 
vaak rust geeft elkaar alvast te le-
ren kennen, vragen te beantwoor-
den en desgewenst (onderdelen) 
van het afscheid te bespreken.”

Dienstverlenende sector 
Carla komt uit het bankwezen. 
Begon als baliemedewerkster bij 
een plaatselijke bank, volgde op-
leidingen en werd  (hypotheek)
adviseur in het bankwezen. “Dat 
was destijds een dienstverlenend 
beroep, echter werd dit steeds 
commerciëler en dat voegde mij 
steeds minder. Het werd tijd om 
te kiezen voor een andere werk-
richting. Na een paar omzwer-
vingen maakte ik kennis met het 
uitvaartwezen en begon ik in 
2006 als uitvaartbegeleider. 
Sindsdien ben ik met veel fami-
lies ‘meegelopen’ in de dagen na 
een overlijden op weg naar de 
dag van de uitvaart. In 2008 
rondde ik de beroepsopleiding 
voor uitvaartverzorger af.  
Naast mijn eigen uitvaartonder-
neming, werk ik freelance voor 
uitvaartverenigingen in Andijk, 
Medemblik en Opperdoes.” 

Carla: “Voor mij is het belangrijk 
dat mensen met een goed gevoel 
terug kunnen kijken op een af-
scheid. Dat is troostrijk in het 
nabestaan. Daar zet ik me graag 
voor in. Hoe mooi is het, dat ik 
daar een bijdrage in mag leveren.”

Carla Basjes Uitvaartbegeleiding 
is bereikbaar via 06-29241183 of 
info@carlabasjes.nl. Meer infor-
matie vindt u ook op www.carla-
basjes.nl

Ik draag graag bij aan een goed afscheid

Carla Basjes kan als uitvaartbegeleider een belangrijke bijdrage leveren aan een mooi afscheid.  
Tekst en foto: OdB
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Ondernemen in Andijk!
Aanhangwagens

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

Accu’s
F.J. de Boer • Hoekweg 21a Andijk

Tel. 0228 - 592075 • www.� deboer.com

Administratie
In de Haak • Sterappel 28 Andijk 

Tel. 06 - 5392 1885 • michel@indehaak.nl

Autobedrijf
Autobedrijf Köster • Handelsweg 20 Andijk 

Tel: 06 41 27 04 68 • info@autobedrijfkoster.nl

Auto's
Profijtauto • Industrieweg 1 Andijk 

info@profijtauto.nl • www.profijtauto.nl

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

CV Monteur
Valk Service & Onderhoud • Tel. 0228 - 58 67 66

info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

Dorpshuis
Sarto • Bangert 4, 1619 GJ Andijk • Tel. 0228 - 59 16 13

info@sarto-andijk.nl • www.sarto-andijk.nl 

E-bike specialist
André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof

0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

Fietsenwinkel
Dekker Tweewielers • Middenweg 54a, 1619 BN Andijk

0228 - 74 52 22 • www.dekker-tweewielers.nl

Fotokopie - drukwerk
Dijkprint • Industrieweg 1 Andijk

0228 - 59 29 34 • www.dijkprint.nl • info@dijkprint.nl

Fysiotherapie
Praktijk Andijk • Landstraat 5, 1619 EX Andijk

0228 - 59 11 22 • www.praktijkandijk.nl

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

Garage
Autoservice Andijk • Handelsweg 29 Andijk
0228 - 59 22 22 • www.autoserviceandijk.nl

Groenten - Boerenzuivel
De Bosmantel • www.bosmantel.nl

Cornelis Kuinweg 22 • 06 20 41 40 66 • info@bosmantel.nl

Hovenier
Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk 

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

Huidverbetering
LNC Huidverbetering • Krokus 22, Andijk

Tel. 06-373 1414 8 • www.lnchuidverbetering.nl

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

0228 581 258 • info@schoutenoptiek.nl

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

Massagepraktijk
Massage Boven Jan • Dijkweg 138 Andijk

Tel. 0228 59 38 06 / 06 37 34 02 71 • massagebovenjan.nl

Natuurgeneeskunde
Amrita- Holistisch Centrum • Natalja Mantel

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

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

Tel: 0625116916 • koopmanoefentherapie.nl

Podologie
Marian van Zwieten • Keizerskroon 1

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

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

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

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

Tel. 0228 - 75 57 43 • www.marijkejaspers.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
Anton Overweel • www.vishandel-antonoverweel.nl

info@vishandel-antonoverweel.nl • Tel. 06 51 11 08 60

Vishandel
Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

www.kleinvolendam.nl • info@kleinvolendam.nl

Yoga
Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk

0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Zonnepanelen
SolEnergy • Industrieweg 5, 1619 BZ Andijk

0228-597272 • www.solenergy.nl

Zonwering
Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk

06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl

Het adres voor uw 
fiets, E-bike, verhuur 

en reparatie!

De 2wielerwacht voor snelle 
en vakkundige reparaties met 
gratis haal- en brengservice.

20
jaarTweewielers

Nieuwe webshop met alles 
op het gebied van fietsen. 

Aantrekkelijke prijzen, 
snel en gemakkelijk!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

t.w.v. €10,-
bij besteding v.a. € 35,-

Knip uit en lever in!
Geldig t/m 5 december, max. 1 bon per persoon.

FIETSWERELD
CADEAUBON

NIEUW!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

NIEUW!

Nieuwe webshop met alles op het gebied 
van fietsen. Aantrekkelijke prijzen, 

snel en gemakkelijk!

Een prettige kermis gewenst 
namens het hele team:

André, Carina, Dirk-Jan en Martijn.

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

www.deenisdeanderniet.nl
www.wieverhuistmij.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

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72 info@solenergy.nl www.solenergy.nl

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72 info@solenergy.nl www.solenergy.nlAdvies, levering en installatie van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72 info@solenergy.nl www.solenergy.nl

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72 info@solenergy.nl www.solenergy.nl
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En waarom schrijf ik dit? Je zou verwachten 
dat nu de noodsituatie er niet meer is wat be-
treft de corona-uitbraak. Dat premier Rutte 
ons weer het leven laat leiden zoals we dat als 
samenleving al héél lang doen. Je werkt, je 
zoekt elkaar op, geeft feestjes, gaat naar het 
theater, naar de kermis etc. etc. Echter, het ziet 
er niet naar uit. Het ziet er zelfs heel somber 
uit. Overijverige minister
Hugo de Jonge heeft een nieuwe wet uitgewerkt 
van 82 pagina’s met verboden en moet per 1 
juli ingaan. Handhaving daarvan vindt 
plaats door politie en boa’s. Hoge boetes tot ge-
vangenisstraf aan toe voor handelingen en 
bewegingen die we als mens van nature ge-
wend zijn te doen. 

Maar waarom wil Hugo de Jonge dit zo graag 
vraag ik mij af? Hij heeft al vaccins gekocht 
die er nog niet zijn. Zelfs voor malaria zijn ze 
al 30 jaar bezig een vaccin te ontwikkelen. En 
met de wet die de Jonge erdoorheen wil krijgen, 
blijven de regels gehandhaafd tót er een vaccin 
is. Dat kan toch niet? Er rijzen bij mij een he-
leboel vragen: Hoe komt het dat hij zo gefocust 
is op vaccinaties? Er zijn toch altijd meerdere 
wegen die naar Rome leiden?

En als een duveltje uit een doosje komt de 
naam van Bill Gates overal opduiken. Die 
heeft een groot deel van zijn vermogen, waar 
zo goed als geen belasting over is betaald, in 
vaccinaties gezet. Zelfs dit decennium tot 
vaccinatie-decennium verklaard. Via zijn 
foundation is geld gegeven aan Chinees labo-
ratorium in Wuhan en aan de vaccinatie-in-
dustrie. En alles daartussen in; van media 
zoals the Guardian tot en met in Nederland de 
Radboud Universiteit. Laat dáár nu de broer 
van de Jonge aan verbonden zijn. Die ook ge-

Een gewaarschuwd mens telt voor twee werkt heeft bij Merck. Eén van de grootste vac-
cinfabrikanten ter wereld. Ook heeft premier 
Rutte onlangs 325 miljoen gegeven aan 
Gavi. Een vaccinatie-alliantie waaraan weer 
verbonden zijn Merck en Bill Gates. Het krin-
getje wordt wel heel klein en erg verweven met 
elkaar. Aan het RIVM heeft Gates ook geld ge-
geven. Net zoals het CDC de Amerikaanse va-
riant van het RIVM. Geen onafhankelijke in-
stanties dus. Gates is zelfs de grootste geld-
schieter van de World Health Organization 
(de WHO). Dé organisatie die het virus als 
pandemie heeft verklaard en waar het RIVM 
naar luistert. Dit zouden toch onafhankelijke 
instanties moeten zijn? Niets is dus minder 
waar. Bill Gates is zelfs diverse keren in het 
torentje op bezoek geweest bij premier Rutte. 
Wat is daar besproken en/of toegezegd? Bill 
Gates zegt zelf op zijn website gatesnotes.com:
“our foundation is the biggest funder of vac-
cines in the world”. En wie betaalt, bepaalt is 
het gezegde. Dit zouden we niet moeten accep-
teren. 

Een bevolking verdient het niet om onder-
drukt te worden. We kunnen ons hierin niet 
laten schikken.  Met als gevolg nog meer eco-
nomische malaise. En een gezondheidszorg 
die niet meer op het huidige niveau kan blijven 
omdat de belastinginkomsten hard zullen da-
len. 

Parlementariërs bezint eer ge begint. Stem te-
gen deze wet en laat de bevolking weer leven.

Met vriendelijke groeten,

Vrije Vogel

Jongeren zorgen voor een frisse wind in je (maat-
schappelijke) organisatie met vernieuwende, ver-
rassende ideeën en jonge energie. Daarom biedt 
Vrijwilligerspunt Westfriesland naast de Maat-
schappelijke Stage (MaS) nu nog twee diensten aan 
die gericht zijn op jongeren: Jongerennetwerk en 
Maatschappelijke Diensttijd (MDT). De drie dien-
sten samen dragen de naam ‘Jong Westfriesland in 
Actie’ met als doel meer jongeren te werven en te 
binden aan het doen van vrijwilligerswerk.

Met Jong Westfriesland in Actie kunnen jongeren 
van 14 tot 27 jaar zich inzetten voor de maatschap-
pij, hun passie en kwaliteiten ontdekken en werken 
aan hun persoonlijke ontwikkeling. Het verschil 
tussen de drie diensten zit voornamelijk in het aan-
tal uren en de begeleiding vanuit Vrijwilligerspunt. 

Flexibel vrijwilligerswerk met Jongerennetwerk
Terwijl de MaS ingezet wordt vanuit het voortgezet 
onderwijs en 20 uur tot 40 uur in totaal beslaat, geldt 
voor Jongerennetwerk dat de jongeren zo lang en 
vaak vrijwilligerswerk kunnen doen als ze willen. 
Het vrijwilligerswerk is flexibeler en de jongere be-
paalt zelf waar en wanneer hij het vrijwilligerswerk 
wil doen. De begeleiding bij Jongerennetwerk is in-
tensiever dan bij MaS. Bij MaS verzorgt Vrijwilli-
gerspunt de stageplekken bij maatschappelijke orga-
nisaties. De verdere begeleiding van de leerlingen 
ligt bij de school. Bij Jongerennetwerk gaat Vrijwil-

ligerspunt actief samen met de jongere op zoek naar 
passend vrijwilligerswerk. Wanneer de jongere een-
maal aan de slag is als vrijwilliger, zal naast diverse 
contactmomenten de begeleiding beperkt zijn.

Eigen ontwikkeling centraal bij 
Maatschappelijke Diensttijd
MDT is intensiever. Bij MDT gaat de jongere mini-
maal 80 uur in een half jaar als vrijwilliger aan de 
slag. Dat komt neer op gemiddeld 2,5 uur per week. 
De ontwikkeling van de jongere zelf staat centraal. 
Als MDT’er beteken je namelijk niet alleen wat voor 
de maatschappij, maar je ontdekt tegelijkertijd waar 
je kwaliteiten liggen én je leert deze verder te ont-
wikkelen. Ook geeft MDT de jongere de kans te 
ontdekken waar zijn passie ligt en de mogelijkheid 
een flink netwerk op de bouwen. MDT is een ge-
weldige verrijking van een studie en/of voorberei-
ding op een toekomstige baan. En, doordat de MDT 
wordt afgerond met een Europees erkend certifi-
caat, staat het ook nog eens goed op de CV. 
MDT’ers krijgen intensieve begeleiding vanuit o.a. 
Vrijwilligerspunt; trainingen, evaluatiemomenten, 
inspiratiebijeenkomsten met andere MDT’ers uit 
Westfriesland en diverse landelijke evenementen 
waar MDT’ers vanuit heel Nederland aan kunnen 
deelnemen. Vrijwilligerspunt is met de dienst MDT 
partner van het landelijke MDT-initiatief YourCube 
en Doe Mee met MDT.

Aanmelden voor Jong Westfriesland in Actie
Iedere jongere die zichzelf wil uitdagen en ontwik-
kelen én iets wil betekenen voor een ander, kan zich 
aanmelden voor Jong Westfriesland in Actie. Maar 
ook maatschappelijke organisaties en bedrijven die 
willen werken met een jonge vrijwilliger kunnen 
zich aanmelden. Dat kan door contact op te nemen 
met Anoek Harder, projectleider Jong Westfries-
land in Actie via jwfinactie@vrijwilligerspunt.com 
of via telefoonnummer 06-82 64 65 04. Meer infor-
matie over Jong Westfriesland in Actie op www.
vrijwilligerspunt.com/jong-westfriesland-in-actie. 

Vrijwilligerspunt start Jong Westfriesland in Actie
Werven en binden van jonge vrijwilligers

Foto: aangeleverd

Meerkoetjongen.Foto: Mirjam de Boer

Langs de weg....

Een mol die ik levend gevangen heb in eigen tuin en weer heb uitgezet 
op landbouwgrond. Foto: Mirjam de Boer  

Vakkundig
schadeherstel

Handelsweg 7
1619 BJ Andijk

Tel: 06 21 83 22 62
info@ronkarremanautoschade.nl
www.ronkarremanautoschade.nl

Vrijblijvende
taxatie van

schade

Afhandeling
met de

verzekering

U kunt bij ons ook terecht voor:

Restauratie van Oldtimers

Budgetreparatie (met tweede-

hands of imitatie-onderdelen)

Leenauto mogelijk bij

schadeherstel

Industrieweg 1, Andijk • info@profijtauto.nl

Nissan Qashqai Acenta + 1.3 DIG-T 140 pk
Panoramadak, navigatie, 1e eigenaar
Bouwjaar  23-09-2019
Kilometerstand  18.065
Fabrieksgarantie tot 23-09-2021

Prijs € 19.950,-
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Wist u dat...
... Melvin Davis morgen twee 

kaarsjes mag uitblazen?

... er op de Knokkel een stalletje

staat met prachtige bloem-

stukjes eigenhandig gemaakt 

door de HEER des huizes?

… ingezonden brieven 

maximaal 250 woorden 

mogen bevatten?

… donderdag 25 juni Tina 

Ligthart-Hilverda jarig is?

… berichten van gevonden en 

verloren voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

… je sigarettenpeuken niet 

brandend moet weggooien?

 
Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40
Dreigende lucht nabij Pop Vriend. Foto: Thea Boelens

Langs de weg....

‘Tropische temperaturen op 
komst tot wel 30 graden’!

Bestel nu uw mobiele Remko SKM airco 
met afstandsbediening.

Deze unit heeft het zeer energiezuinige energielabel A.
Verkrijgbaar in meerdere vermogens 2.4, 2.6 en 3.4 KW.

U heeft al een airco vanaf 519 euro!
Nu tijdelijk met gratis Airlock 100 raamafdichting.

Zolang de voorraad strekt, op is op!

Neemt u contact met ons op via:
info@valkservice.nl of 0228-586766

GAAT UW ACTIVITEIT WEER DOOR? 
LAAT HET ONS WETEN

JUNI
17 juni t/m 5 september
• Expositie Marius van Dokkum, Hornpad 19, Andijk, 

www.expositieruimtedemantel.nl
Zaterdag  27 juni 
• Pubquiz, Dorpshuis Centrum

JULI
Zaterdag 4 en zondag 5 juli
• Expositie in Cultura met schilderijen van Peter Keeman 

en glassierkunst van Maja de Haan

SEPTEMBER
Woensdag 2 september
• Seniorenbond Andijk, Klaverjassen, begin van competitie. Sarto, 

13.30 uur
Dinsdag 15 september
• Vrouwen v. Nu Andijk-Oost, Spelletjes avond. Dorpshuis, 19:45 u
• KVG Andijk De Horn Singers, Sarto,  20.00 uur
Woensdag 16 september
•  Vrouwen van Nu Andijk-West, doe avond met Marijke en Hetty, 

20.00 uur, Cultura
• Seniorenbond Andijk , Bingo en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur
Vrijdag 18 september
• Seniorenbond Andijk, Ledenjaarvergadering en Entertaiment, 

de band ZO WAS UT. Sarto 13.30 uur
Zondag 20 september
• Koppel biljarten in ‘t Ankertje aanvang 14.00 uur
• The New Hurricanes. Sarto Andijk, 15.00 uur. Entree  € 5.-
Vrijdag 25 september
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum
Woensdag 30 september
• Seniorenbond Andijk , Klaverjassen en Jeu de Boules. Sarto, 

13.30 uur

OKTOBER
Dinsdag 6 oktober
• KVG Andijk Spreker Maretty van den Mosselaar, Sarto,  20.00 uur.
Dinsdag 13 oktober
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost, Stichting Leviaan met lezing.

Woonlocatie Piet Kistemakerstraat. Dorpshuis, 19:45 uur 
Woensdag 14 oktober
• Soos LSBO en Zonnebloem, Spellenmiddag, Sarto, 13.30 uur. 

Org. KBO
Zondag 18 oktober
• Koppel biljarten in ‘t Ankertje aanvang 14.00 uur
Dinsdag 20 oktober
• KVG Andijk, klaverjassen, Sarto, 19.45 uur
Woensdag 21 oktober
• Vrouwen van Nu Andijk-West, Anke de Wol�  en haar Fantasie 

Kostuums, 20.00 uur, Cultura
Woensdag 28 oktober
• Seniorenbond Andijk, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Vrijdag 30 oktober
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum

NOVEMBER
Dinsdag 10 november 
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost, Smid in beeld Lezing over IJsland 

Dorpshuis, 19:45 uur. 
• KVG Andijk Filmavond over Andijk, Sarto,  20.00 uur
Woensdag 11 november
• Seniorenbond Andijk, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto, 

13.30 uur
Zondag 15 november
• Koppel biljarten in ‘t Ankertje aanvang 14.00 uur
Woensdag 18 november
•   Vrouwen van Nu Andijk-West, De geschiedenis van de Vroed-

vrouw Joke Kool, 20.00 uur, Cultura
Dinsdag 24 november
• KVG Andijk, klaverjassen, Sarto, 19.45 uur
Woensdag 25 november
• Seniorenbond Andijk, Bingo en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur
Vrijdag 27 november
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum    

DECEMBER
Dinsdag 8 december
• KVG Andijk, klaverjassen, Sarto, 19.45 uur
Vrijdag 11 december
• Seniorenbond Andijk, Kerstmiddag met entertainment van de 

Sjappetouwtjes , Sarto, 13.30 uur
Dinsdag 15 december
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost, Kerst of Sinterklaas avond. 

Dorpshuis, 19:45 uur
• KVG Andijk Kerst avond met een broodmaaltijd, Sarto,  18.00 uur
Woensdag 16 december
•   Vrouwen van Nu Andijk-West, Kerstdiner 
• met een muzikale omlijsting, 20.00 uur, Cultura
Zaterdag 26 december
• Koppel biljarten in ‘t Ankertje aanvang 14.00 uur
Dinsdag 29 december
• Koppel klaverjassen in ‘t Ankertje aanvang 19.15 uur

JANUARI 2021
Zondag 3 Januari 2021
• Traditionele Nieuwjaarsborrrel met The Blue Devils. Sarto Andijk. 

Aanvang 15.00 uur Vrij Entree

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

Oud papier:  Zaterdag 27-06, 11 en 25-07, 08 en 22-08, 05 en  
 19-09, 03, 17 en 31-10, 14 en 28-11, 12-12.
Plastic:  Dinsdag 23-06, 21-07, 18-08, 15-09, 13-10, 10-11, 08-12.
Restafval:  Dinsdag 07-07, 04-08, 01 en 29-09, 27-10, 24-11, 
 22-12.
Gft:  overige dinsdagen

Let op: Op adressen waar het plastic nog in zakken wordt 
opgehaald zijn de data als volgt: vrijdag 26-06, 

24-07, 21-08, 18-09, 16-10, 13-11, 11-12. www.hvcgroep.nl

Bel ons 
gerust

Vrolijk fd
Reigerweg 43, 1602 PA Enkhuizen
Kleingouw 28, 1619 CB Andijk
T (0228) 31 67 86 Enkhuizen
T (0228) 59 24 20 Andijk
I www.vrolijkfd.nl

We staan
voor u klaar

RegioBank bestaat dit jaar precies 100 
jaar. In 1920 werd met de oprichting van 
de Centrale Volksbank de basis gelegd 
voor wat RegioBank vandaag de dag nog 
steeds is: de bank in de buurt met een 
vertrouwd gezicht. En waar de klant 
voor een vraag of advies gewoon even 
kan binnenlopen.

Persoonlijke dienstverlening 
met alle gemakken van deze tijd
“Klanten waarderen onze persoonlijke 
dienstverlening. Voor een vraag of advies 
bezoeken klanten regelmatig ons kantoor. 
Ze weten dat ze bij ons een vertrouwd ge-
zicht aantreffen. En dat waarderen ze. In 
het onderzoek van de Consumentenbond 
van juni 2019 beoordelen klanten Regio-
Bank met een 9,3 voor algemene tevreden-
heid. 
Ook voor service en voor Internet én Mo-
biel Bankieren krijgt RegioBank de hoog-
ste cijfers van alle banken. Zo combineren 
wij persoonlijk contact met alle gemakken 
van deze tijd.”, aldus Arend Vrolijk, Zelf-

standig Adviseur van RegioBank in An-
dijk.

Over RegioBank
Met ruim 500 vestigingen in dorpen en 
kleine steden is RegioBank de bank in de 
buurt. Een bank waar mensen geholpen 
worden door een lokale Zelfstandig Advi-
seur die ze kent en weet wat er speelt in 
hun omgeving. RegioBank kiest bewust 
voor de regio. Zij vindt dat lokale gemeen-
schappen waardevol zijn voor Nederland. 
En dat lokale basisvoorzieningen zoals een 
school, supermarkt en een bank moeten 
blijven bestaan. Daarom zorgt RegioBank 
ervoor dat iedereen zijn geldzaken in de 
buurt kan regelen. En maakt de bank zich 
sterk voor de leefbaarheid van dorpen. 

Kennismaken
Ben u benieuwd naar onze dienstverlening 
en wilt u kennismaken met ons? Neem 
dan contact met ons op via e-mail (info@
vrolijkfd.nl) of bel naar 0228-592420. Wij 
bespreken graag de mogelijkheden met u.

RegioBank al 100 jaar een 
vertrouwd gezicht in de buurt

Vrijdag 26 juni brengt Johan Keeman zijn 
nieuwe single ‘Onderweg Naar Huis’ uit. 
Dit is de eerste single van de nieuwe EP 
‘Thuis’ die in juli zal verschijnen.

In de maanden april en mei was er op-
eens veel tijd om nieuwe muziek te 
schrijven. Johan besloot de studio in te 
duiken om samen met producer Ernst 
van Dusseldorp de EP ‘Thuis’ op te ne-

men. Nummers over thuis en rondom 
huis, een weerspiegeling van het leven 
van veel mensen in deze tijd. Veelal met 
een positieve kijk. Terug naar de basis, 
soms begeleid door alleen akoestisch gi-
taar, soms meer. ‘Onderweg Naar Huis’ is 
de eerste single en komt 26 juni uit. Vrij-
dagavond speelt Keeman de single live in 
theater Het Postkantoor, Bovenkarspel. 
www.johankeeman.nl

Nieuwe single Johan Keeman
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In de zomervakantie organiseert het Jon-
gerenwerk in de Gemeente Medemblik 
een sportweek! Er zijn maar liefst 7 ver-
schillende sportactiviteiten waar je aan 
mee kan doen. Alle activiteiten zijn gratis. 
Geef je snel op, want vol = vol!

Kickboksen: maandag 6 juli bij FC Me-
demblik/ dinsdag 7 juli bij Sporting An-
dijk/ woensdag 8 juli bij Strandvogels in 
Onderdijk.

Futsal: maandag 6 juli bij FC Medemblik/ 
dinsdag 7 juli bij Sporting Andijk/ woens-
dag 8 juli bij Strandvogels in Onderdijk.

Suppen: maandag 6 juli bij de vooroever 
in Medemblik.

Kids Yoga: dinsdag 7 juli bij Sporting An-

dijk/ vrijdag 10 juli bij FC Medemblik. 

Tennis: woensdag 8 juli bij TV Medem-
blik en TV Wervershoof, locatie de 
Westrand.

Inline Skating: donderdag 9 juli bij Rad-
boud Inline Skating in Medemblik en de 
Sjoerd huisman Piste in Wervershoof.

Bubblebal: vrijdag 10 juli bij FC Medem-
blik / Sporting Andijk / Strandvogels in 
Onderdijk.

Geef je voor 1 juli op door een e-mail te 
sturen naar activiteiten@medemblik.nl 
met daarin: naam, adres, telefoonnummer, 
leeftijd en de keuze voor welke 
activiteit(en). Maximaal 2 activiteiten per 
persoon. Deelname is op eigen risico.

Honderdvijftig kinderen uit gezinnen in 
de gemeente Medemblik hoeven zich in 
de zomervakantie niet te vervelen. Zij 
kunnen zich aanmelden voor het zomer 
beweegtasje dat in het leven is geroepen 
door Team Sportservice. Juist voor die-
gene waarvoor het niet vanzelfsprekend 
is om op vakantie te gaan, spelletjes te 
spelen op de nieuwste Playstation of lid 
te zijn van een (sport)vereniging. 

Sabine van Lochem (Team Sportservice 
West-Friesland): ‘Een zomervakantie van 
zes weken kan behoorlijk lang zijn. Zeker 
nu in deze bijzondere coronaperiode meer 
gezinnen niet op vakantie gaan en thuis 
blijven. En voor heel veel gezinnen is op 
vakantie gaan helemaal niet vanzelfspre-
kend. Wij bieden hierin graag ondersteu-
ning met de zomer beweegtasjes, speciaal 
voor kinderen van 4 tot 12 jaar uit gezin-
nen met een kleine beurs. Met het tasje  
reiken we materiaal en ideeën aan om met 
plezier te kunnen bewegen én ontspannen’. 

Inhoud
De inhoud van het tasje is zorgvuldig sa-

mengesteld. In de tasjes zit: sport- en spel-
materiaal, een boek met allerlei beweegi-
deeën, vouchers en een receptenboekje. 
Gemeente Medemblik stelt zwembonnen 
beschikbaar: ieder tasje bevat bonnen 
waarmee bij een aantal zwembaden in de 
gemeente gratis gezwommen kan worden.

Samenwerking
Buurtsportcoach Nicolette Bijlsma: ‘De 
inhoud van het tasje is tot stand gekomen 
met medewerking van lokale bedrijven. 
Zonder hen was het niet mogelijk om tot 
dit diverse aanbod te komen. Wij willen 
dan ook de Rabobank, Microsoft, Jeugd-
fonds Sport & Cultuur, Drukkerij ’t Ven-
huis, Jong Leren Eten en JOGG alvast 
hartelijk bedanken!’

Wanneer er organisaties zijn die het ook 
belangrijk vinden om deze kinderen een 
geweldige zomer te bezorgen en nog iets 
aan het tasje willen toevoegen dan kunnen 
zij tot 1 juli contact opnemen met Team 
Sportservice 

Aanmelden 
Kinderen van 4 tot 12 jaar, uit gezinnen die 
financieel gezien moeten rondkomen van 
bijstandsniveau, kunnen zich aanmelden 
voor het zomer beweegtasje van Team 
Sportservice via de website. De tasjes kun-
nen in de eerste week van de zomervakan-
tie worden opgehaald bij onze uitdeelpun-
ten, kijk hiervoor op onze website. 

Let op: er is een beperkt aantal beschik-
baar. Geen digitale mogelijkheid? Meld je 
dan aan via telefoonnummer: 0229 28 77 
00. 

Een plezierige zomervakantie voor kinderen uit gezinnen 
in Medemblik die het financieel minder breed hebben

Foto aangeleverd

Samen spelen,  
leren & ontdekken
bij onze gastouders natuurlijk!

Meer info: berendbotje.nl

Jongeren van 10 t/m 18 jaar uit 
de Gemeente Medemblik, opgelet!

Kijk ook voor 
alle maten en lengtes 

los hout op 
bakkerdehouthandel.nl

Het grootste assortiment kapschuren en
buitenverblijven vind je bij Bakker dé Houthandel!

Oosterwijzend 1 - 1616 LE Hoogkarspel - info@bakkerdehouthandel.nl - 0228-563968 - Geopend van ma t/m vr 08:00 - 18:00 en zat 08:00 - 17:00 uur
Alle prijzen zijn incl. BTW, druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden. De aanbiedingen gelden niet op lopende orders en offertes. *Vraag altijd naar de voorwaarden.
bakkerdehouthandel.nl
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