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Bart
Klagen over iets zonder oplossing 
aan te dragen? 
Stemmen op een partij terwijl je 
niet eens weet waar die voor 
staat? 
Dat was voor Bart Huisman één 
van de redenen om zich sinds 
enkele jaren actiever in te gaan 

zetten binnen de politiek. 
“Omdat je zaken vanuit verschil-
lende standpunten kunt bekijken 
en aan elke beslissing (verstrek-
kende) consequenties zitten, vind 
ik burgerparticipatie belangrijk.” 

George
Voor George van Keulen was de 

klimaatdiscussie eigenlijk de trig-
ger die hem politiek actief maak-
te. “Dat én de ongelijkheid tussen 
arm en rijk, tussen de mensen die 
nauwelijks rond kunnen komen 
en de zakkenvullers,” vertelt Ge-
orge. 
Ook George is inmiddels al enige 
jaren actief binnen GroenLinks. 

Ria
Ria Manshanden zit langer na-
mens GroenLinks in de gemeen-
teraad van Medemblik (voorheen 
die van Andijk) en kent ‘de werk-
wijze’ inmiddels goed. 

“Dit is mijn derde raadsperiode. 
Politiek is een kwestie van geduld 
hebben en begrip opbrengen, van 
de lange adem en de juiste proce-
dures volgen. Alleen dan kun je 
bereiken dat papieren vraagstuk-
ken echt van waarde worden en 
tot beleid leiden.”

Meepraten, meedenken
Ria: “Vanuit huis heb ik altijd al 
mee gekregen dat je mee kunt 
praten en mee kunt denken, maar 
dat het ook belangrijk is om mee 

te doen. 
De landschapsverrommeling in 
en rondom Andijk was mij een 
doorn in het oog en misschien 
wel dé aanleiding om actief te 
worden in de politiek. 
De partij waar ik me het meeste 
bij thuis voelde was GroenLinks 
en daar ben ik gestart als com-
missielid. Punten die we ter tafel 
wilden brengen en waar ik me 
samen met de anderen sterk voor 
heb gemaakt zijn o.a. de discussie 
over landschapswaarde aan-
zwengelen en op laten nemen in 
beleidsplannen. Ook biodiversi-
teit in het groenbeheer van de 
gemeente is zo’n punt. 

(vervolg op pagina 3)

GroenLinks Medemblik
In gesprek met Ria Manshanden, Bart Huisman en George van Keulen.

V.l.n.r. George van Keulen, Ria Manshanden en Bart Huisman van GroenLinks gemeente Medemblik 
maken zich o.a. sterk voor burgerparticipatie en de cultuurhistorische waarde van het landschap.
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In de Andijker plaatsen we elke week een 
column van een politieke partij. Daarin 
kunnen zij zich uitspreken over kwesties 
die spelen binnen de gemeente Medem-
blik. Maar de mensen van de gemeente-
politiek, wie zijn dat eigenlijk en wat 
drijft ze? 

Op bezoek
Mijn naam is Olga de Boer. Voor de An-
dijker ga ik regelmatig bij mensen op be-
zoek om hun verhaal daarna te plaatsen 
in de Andijker. 
Mensen vertellen mij over hun hobby of 
hun werk, over hun passie en hun leven. 
Het is heel bijzonder om te doen. Voor 
sommigen is het best een beetje spannend 
als ik- als vreemde- bij hun binnenstap. 
Gelukkig maken we altijd goede afspra-
ken. Zo krijgt de geïnterviewde altijd de 
tekst vooraf ter inzage en mag men vaak 
ook meebeslissen over de fotokeus. Zo 
zorgen we er samen voor dat er een mooi 
en kloppend stuk in de Andijker staat.

Mensenmens
Mijn bedoeling is nooit om iemand over 
te halen of aan te zetten tot iets. Iedereen 
maakt zijn eigen keuzes en ik ben vooral 
nieuwsgierig naar het waarom. Hoe komt 
iemand tot het ontdekken van zijn schil-

derstalent?
Waarom kiest iemand voor een bepaald 
beroep. Welk pad heeft iemand in zijn 
leven bewandeld en -vooral ook- wat is 
het (volgende) doel. Toen mij gevraagd 
werd om met de columnisten van de poli-
tieke partijen in gesprek te gaan, ben ik 
daar op die zelfde manier heengegaan. 
Op zoek naar hun drive, hun passie, hun 
doel. Op zoek naar de mens achter het 
politieke programma. Het waren erg leu-
ke ontmoetingen!

Mijn stem!
Of u stemt op de één of de andere partij, 
moet u vooral helemaal zelf weten. Ik ga 
mijn voorkeur niet aan u opleggen. Het 
grappige is, dat geen van de columnisten 
daar eigenlijk over sprak, over mensen 
‘overhalen’. 
Wel gaven ze allemaal aan dat ze graag 
zouden willen dat mensen zich (nog 
meer) bewust worden van het belang en 
de kracht van hun stem. Politieke beslui-
ten hebben vaak verstrekkende gevolgen 
voor elke inwoner van de gemeente. 
Daarom is het belangrijk uw stem te laten 
horen en dus ook bewuster te kiezen wie 
uw stem verdient! 

Zelfde problemen
De partijen hebben te maken met dezelf-
de problemen. Zaken die binnen de ge-
meente opgelost of vormgegeven moeten 
worden. Bijna iedereen kwam wel met 
het onderwerp energietransitie of wo-
ningbouw. 
Iedereen ziet dat hier nog veel werk ligt, 
het doel is voor iedereen min of meer ge-
lijk. De weg erheen of de oplossing die 
men denkt te hebben gevonden, daar zit-
ten de verschillen. Daar onderscheiden 
partijprogramma’s zich. 
Alle columnisten konden zich duidelijk 

uitspreken, hadden goed voor ogen welke 
keus zij wilden maken in het belang van 
het dorp, de bewoners en de toekomst. 
Want dat was misschien wel de mooiste 
overeenkomst om te mogen zien: de pas-
sie waarmee deze mensen hun best doen 
voor ons als bewoners van deze gemeen-
te. Dat betekent niet dat ze alles op kun-
nen lossen of dat alles zo voorspoedig 
loopt als ze wel zouden willen. 
Frustratie en tegenwerking door reeds 
opgestelde regels is namelijk ook iets 
waarin overeenkomsten te zien zijn.

Politiek bewust
De komende periode komen de colum-
nisten namens ChristenUnie, BAMM, 
VVD en GroenLinks aan het woord. In 
willekeurige volgorde, zonder dat wij uw 
politieke mening willen sturen. We vin-
den het mooi om u de mensen te laten 
zien,  vol passie en met een enorme drang 
om ook in de toekomst van Andijk (en de 
gemeente Medemblik) prettig wonen en 
werken mogelijk te laten blijven. Ieder op 
zijn eigen manier. We wensen u veel lees-
plezier toe en hopen dat het u wellicht 
helpt (nog) duidelijker te weten wie uw 
stem bij verkiezingen verdient. Want po-
litieke besluiten hebben effect op ons al-
lemaal!Olga de Boer. Eigen foto.

De Andijker op bezoek bij de Politiek
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FAMILIEBERICHTEN 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

Zondag 19 juli 10.00 uur: 
Woord en Gebedsviering; voor-
ganger: pastor J.A. Correa.
Thema: “Rijp en groen”.
De collecte is voor onze kerk en 
het bekende kaarsenmandje als 
2e collecte staat op een tafeltje
bij de kaarsenbak. Van harte aan-
bevolen en dank daarvoor.
Welkom in de viering.
*Overleden: Gaath Molenkamp-
Burger.
*Vakantiegangers, thuisblijvers, 
werkenden en anderen: aange-
name temperaturen toegewenst.
Sterkte voor de zieken en hun 
verzorgenden.

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

info@andijker.nl

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
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redactie: Jolien Harders 
 Olga de Boer
 Ank van der Thiel
lay-out:  Karin Venekamp
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Niets uit deze uitgave of voorgaande uitgaven van 
“De Andijker” mag op enigerlei wijze worden geko-
pieerd, gepubliceerd of op andere wijze openbaar 
worden gemaakt zonder uitdrukkelijke, schriftelij-
ke en voorafgaand verkregen toestemming van de 
uitgever. De uitgeverij, cq. de redactie kan nimmer 
verantwoordelijk gehouden worden voor ‘Ingezon-
den stukken’ of stukken die ter publicatie worden 
aangeboden. De redactie behoudt te allen tijde het 
recht voor artikelen te redigeren, in te korten of 
voor plaatsing te weigeren, zulks zonder opgaaf 
van redenen. Daarnaast behoudt de uitgeverij te 
allen tijde het recht voor artikelen op een andere 
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ties, los of contractueel, zijn de levering- en ad-
vertentievoorwaarden van De Nederlandse/De 
Andijker van toepassing. Deze zijn gedeponeerd 
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

Daar buiten op afspraak

 De vele hartelijke reacties, kaarten en bloemen  
die wij mochten ontvangen na het overlijden  
van onze dierbare en geliefde moeder en oma

Magdalene Vriend–Isenberg
hebben ons heel goed gedaan.

Het is fijn om te weten dat veel mensen goede herinneringen  
aan haar bewaren. Voor alle belangstelling en steun  

willen wij u hartelijk bedanken.

Kinderen en kleinkinderen
Andijk, juli 2020

Veilig in Jezus armen

In alle rust is van ons heengegaan onze moeder en oma

Geertje de Vries-Feenstra
Gré

echtgenote van Klaas de Vries, † 1984

Andijk, 2 november 1936 Hoorn, 9 juli 2020

We zijn er de afgelopen weken naar toegegroeid.
Desondanks is het afscheid voor een ieder van ons moeilijk.

Correspondentieadres:
Beldersweg 18, 1619 GC Andijk

Vanwege de huidige omstandigheden vinden de afscheidsdienst 
en de begrafenis in besloten kring plaats.

De dienst is op donderdag 16 juli om 13.30 uur en kunt u live 
meeluisteren via www.gereformeerdekerkandijk.nl. 
Ook kunt u daar later de dienst nog beluisteren.

Veel dank aan het thuiszorgteam van Buurtzorg 
en het team van Hospice Dignitas voor de geweldige 

goede zorg en liefdevolle aandacht.

Jaap en Edith, in liefdevolle herinnering

 Kevin

Maaike

Peter Nico en Dineke
 Bas
 Nick en Shannon

Ron en Esther
 Daniël
 Stefan

Arjen en Karin
 Jordy
 Michelle

Edwin
 Jesse
 Maud

15-07-1965                                                                                                     15-07-2020

Een lang en gelukkig huwelijk wordt gebouwd door twee mensen 
die geloven in en leven uit de belofte die ze deden.

Dankbaar en blij feliciteren wij 
onze ouders, schoonouders, opa en oma:                       

Anton en Ria Mantel-Loor
 

met hun 55-jarig huwelijk. 

Julianastraat 3, 1619 XG Andijk  

Met verdriet moesten we afscheid nemen van onze dappere vriendin

Gré
Ze heeft nu haar rust gevonden.

     De vriendinnen

FAMILIEBERICHTEN

Ook het vervoer wordt weer ge-
start, gezien de nieuwe richtlij-
nen van het RIVM – covid-19 
mogen we weer samen in de auto.
Het advies is om een mondkapje 
te dragen maar dit is een advies 
en geen verplichting. In overleg 
met de chauffeur zal dit worden 
afgesproken. Zo ook over de an-

dere algemene richtlijnen, bijv. 
het vragen naar uw gezondheid.
 
We doen het met elkaar en voor 
elkaar!
Bel naar 0228-597487 op maan-
dag, woensdag en vrijdag van 9.00 
tot 10.30 uur of mail naar wonen-
plus-andijk@meewering.nl. 

Zondag 5 juli is ons koorlid

Mw. Gaath Molenkamp-Burger 
plotseling overleden.

91 jaar heeft zij mogen worden.

Met haar opgewekte karakter en heldere, zuivere stem is zij 
37 jaar voor ons kerkkoor een sterke steun geweest.

Wij zijn haar hier erg dankbaar voor. 
Het zal vreemd zijn straks, als wij weer mogen zingen.

Gaath, we gaan jou en je grote inzet missen!
We leven mee met allen die van Gaath houden, 

en wensen hen sterkte.

Gemengd kerkkoor St. Ceacilia, Parochie Andijk

Onze lieve buurvrouw, Gaath Molenkamp 
is van ons heengegaan.

Wij zullen haar vertrouwde gezicht op de buurt missen.
Onze gedachten en medeleven gaat uit naar haar kinderen, 

kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Jacco en Coba Mantel
Hans en Carolien de Kroon
Jan Louter
Bets Kooiman
Arie en Mirjam Kok

Harald en Tamara Gorter
Eric en Menaka Prins
Jurjen en Gina Mellema
Ronald Dekker en Brigit Koning
Arjen en Almarinda Kooiman

19-7-03                                                                             19-7-20

Lieve Bob
17 jaar moeten wij jou al missen. Wij denken elke dag aan jou. 
Wat was jij voor ons speciaal en niet alleen voor ons maar voor iedereen. 
Wij dragen jou nog steeds op handen en dat zal altijd zo blijven. 
Wat was jij een bijzonder mens.

   Knuffel van ons allemaal, love you!

Vol vertrouwen in de voetsporen van.....

Bedroefd, maar dankbaar terugkijkend naar 
alles wat zij voor ons heeft betekend, hebben wij 
afscheid moeten nemen van onze fantastische en 

zorgzame moeder, lieve oma en overoma

Agatha Anthonia Maria 
Molenkamp-Burger

Gaath
echtgenote van Gerard Molenkamp † 3 maart 2017

* Alkmaar, 17 juni 1929 † Andijk, 5 juli 2020

Jos

Jacinto en Jolanda
    Paul
    Robin
    Cindy en Lucien, Julia, Stijn
    Daisy, Layla
    Rick en Alice

Gemma en Pim
    Katinka en Rob
    Victor
    Linda en Jeroen
    Alex en Denise

Mirjam en René
    Maaike , Philip
    Julian en Vanessa

Dominique en Delphine
    Maryline en Mathieu
    Jean

Vincent en Lucienne
    Michaël
    Daniël
    Jochem en Tamara
    Rob
    Tim

Dijkweg 62
1619 HC  Andijk

De uitvaart heeft in kleine kring plaatsgevonden.

WonenPlus Andijk -  autodienst
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Andrea van Langen

Vakantieplannen
Ik heb kort geleden onze 

vakantie geboekt. Van mijn 
man had het allemaal niet 
gehoeven. Laten we ge-

woon thuis blijven zegt hij 
“Andijk is toch ook mooi”. 
En dat is natuurlijk ook zo. 
We hebben een mooie tuin 

en je bent zo op de dijk. 
Op de fiets zit je zo in  
Enkhuizen of bij het 

Streekbos. Zondag nog 
naar Medemblik gevaren 

vanuit Onderdijk. Wat wil 
je nog meer? Zeker als het 
weer een beetje meewerkt.
Gelukkig mogen we met de 
nodige beperkingen weer 
een terrasje pakken of lek-
ker zwemmen in de Weid. 
Graag had ik meegedaan 

aan Aquafit maar er waren 
maar 2 aanmeldingen. Dat 
moet toch beter kunnen! 

Heeft er in Andijk dan nie-
mand last van coronaki-

lo’s? Wie weet komt er nog 
een actie om mensen en-

thousiast te maken, ik ben 
voor!

Vorig jaar om deze tijd 
wisten we al lang waar de 

reis naartoe zou gaan. Mijn 
zoon had een rondreis door 

Europa bedacht, met de 
auto. En hoewel het inmid-

dels wel weer mogelijk 
lijkt, sla ik dit jaar liever 

over. Nu even niet vliegen, 
geen verre autoreis, niet 
naar het buitenland maar 

gewoon een weekje fietsen 
in Friesland en ik wil de al-
ternatieve 4-Daagse lopen 

in de buurt van Groet.
Ik ben vast niet de enige 
die dit jaar kiest voor een 

vakantie in eigen land, 
klussen in en om het huis 
of gewoon uitblazen in de 
achtertuin. En daar is na-
tuurlijk helemaal niks mis 
mee. We steunen de lokale 
ondernemers en de terras-
eigenaren zijn vast net zo 

blij met ons als met de bui-
tenlandse toeristen! Wees 
eerlijk je kunt hier heerlijk 
fietsen en varen en er zijn 

een paar mooie musea 
waar je anders nooit aan 

toekomt. Vakantie in eigen 
land, ik kijk er nu al naar 

uit!

Andrea van Langen, 
wethouder.

Ontmoet de 
kunstschilder 

Marius van Dokkum
en voor het signeren van zijn 

(kinder) boeken!

Expositieruimte De Mantel
Hornpad 19, 1619 BP Andijk

Tel. 0228-591425

Zaterdag 18 juli vanaf 13.00 uur
De mensen van de (gemeente)politiek, wie zijn dat eigen-

lijk? Wat drijft ze en wat willen ze bereiken. 
De komende periode komen de columnisten namens 

GroenLinks, VVD, ChristenUnie en BAMM aan het woord. 

Wilt u inhoudelijk reageren op deze tekst van GroenLinks
doe dit dan rechtstreeks aan de partij via: 

ria.manshanden@raadmedemblik.nl. 

Reacties worden niet geplaatst in de Andijker.

(vervolg van de voorpagina)

Daarnaast maken wij ons sterk 
voor ‘stilte en duisternis’, we wil-
len iets doen tegen geluidsover-
last en lichtvervuiling in de regio.

Wegwijs maken
“Wij kunnen niet alles oplossen, 
wel kunnen we mensen wegwijs 
maken,” vertelt Bart. “Naast onze 
besluitvormende taak, hebben 
we ook een controlerende taak. 
Maar zeker ook de taak om indi-
viduen wegwijs te maken, als zij 
met politieke vragen worstelen. 
George vult hem aan: “Mensen 
ervaren steeds meer overlast. 
We hebben kunnen concluderen 
dat de controle vaak moeilijk is of 
te wensen overlaat. Dan kun je 
mensen aanspreken op hun eigen 
verantwoordelijkheid, bijvoor-
beeld ondernemers. 

Als je dat op een open manier 
start, blijken veel mensen mee te 

willen werken en denken in op-
lossingen.”

Politiek is van iedereen
Ria: “De politiek wordt steeds 
complexer, steeds drukker ook. 
Er zijn steeds meer organisaties 
betrokken bij besluiten en ook 
komt er steeds meer burgerparti-
cipatie. 
Dat is goed, maar vraagt best veel 
van de mensen in de Raad. Om 
het goed te kunnen doen heb ik 
mijn werk als kunstenaar tijdelijk 
geparkeerd. Mensen hebben mij 
gekozen en dat is een grote ver-
antwoordelijkheid die ik serieus 
neem. Samen met mijn commis-
sieleden Bart en George blijven 
wij alert op onze belangrijke taak.” 

Politieke besluiten hebben (vaak 
verstrekkende) gevolgen voor ie-
dereen in de gemeente. Daarom 
is het belangrijk uw stem te laten 
horen en te weten wie uw stem 
verdient. 

Wanneer wij een jonge vogel op 
de grond zien zitten hebben wij 
de neiging om deze gelijk te pak-
ken en naar de Bonte Piet te (la-
ten) brengen. Het is verstandig 
om deze te laten zitten als ze niet 
gewond zijn, houdt de kat bin-
nen. Vogelouders houden hun 
jongen in de gaten en voeren ze 
evt. bij. Uilskuikens van de Rans- 
en Steenuilen scharrelen vaak 
over de grond. Als het verder 

geen gevaar kan laat ze met rust 
of zet ze op een veiligere plek.
Gierzwaluwen komen niet meer 
van de grond, die moeten even 
opgegooid worden. Vliegen ze 
weg dan is het goed, anders naar 
de opvang. Maar waarom worden 
konijnen en kippen gedumpt en 
aan hun lot overgelaten? Neem 
dan ook de moeite om een op-
vang te zoeken in de buurt. Dou-
we Greydanus.

Onnodig

Fotocollage: Douwe Greydanus

ERFBELASTING: HOE KAN JE DAT VOORKOMEN?

In een zogenaamde “langstlevende” situatie, denkt met vaak dat 
erfbelasting niet aan de orde is. Alles gaat naar de langstlevende en 
de kinderen toch niets kunnen opeisen? Niets is minder waar! Bin-
nen 8 maanden na het overlijden moet er aangifte voor de erfbelas-
ting plaatsvinden. De aanslag volgt dan en de betaling dient binnen 
30 dagen aan de belastingdienst te worden gedaan. 

Het betalen van erfbelasting komt vaak als een 
vervelende verrassing. 
In de wet zijn diverse vrijstellingen voor de erfbelasting opgenomen, 
alleen maakt niet iedereen daar optimaal gebruik van. Dit komt 
veelal doordat er niets is geregeld of het testament verouderd is. 

Rekenvoorbeeld
Een echtpaar is in 1970 in gemeenschap van goederen getrouwd. Ze 
hebben 2 kinderen. In 2003 is er een wettelijke verdeling testament 
gemaakt. Het vermogen bestaat uit hun huis (WOZ € 350.000), de 
levensverzekering viel in de nalatenschap, hiermee is de hypotheek 
afgelost en er was nog spaargeld, een camper en een auto. Totaal € 
480.000. De helft is de nalatenschap. Op grond van het testament 
erven de langstlevende en de kinderen ieder “op papier” € 80.000. 
De langstlevende heeft een vrijstelling van € 661.328 en de kinde-
ren € 20.946. De langstlevende moet de erfbelasting voor de kinde-
ren betalen/voorschieten, totaal € 11.810. Wist u dat u met een 
“slim testament” erfbelasting kunt uitstellen of soms zelfs kan 
voorkomen?

Is uw testament van 
voor 2013, dan is het 
aan te bevelen om 
deze te laten contole-
ren of indien u geen 
testament heeft, te 
laten berekenen of de 
wettelijke situatie 
voor u geen nadeel oplevert. 

Mantel & Voors Notarissen en Mediators – Andijk 
0228-592224 – Benningbroek 0229-591264

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

Kerkdiensten, 19 juli

Gereformeerde Kerk 
10.00 uur Internetkerkdienst met ds. Koos Staat op 
 www.gereformeerdekerkandijk.nl

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 
pg-andijkwervershoof.nl

Baptistengemeente  
baptistenenkhuizen.nl

R.K. Kerk    
Bangert 6, Andijk
10.00 uur  Woord en Gebedsviering; pastor J.A. Correa.

De Bovenzaal
bovenzaal.eu

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
www.deweg.eu
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Dealer van: 
Gazelle, Batavus, Sparta, Qwic, Pegasus en Cortina

Openingstijden
Maandag  Gesloten
Dinsdag  09:00 - 18:00
Woensdag  09:00 - 18:00
Donderdag  09:00 - 18:00
Vrijdag  09:00 - 18:00
Zaterdag  09:00 - 17:00
Zondag  Gesloten

Tweewielers

ANDIJK

              M iddenweg 54a

1619BN Andi jk

w w w.dek ker-tweewielers.n l

Middenweg 54a, 1619 BN Andijk
0228-745222

www.dekker-tweewielers.nl

Krokus 22, Andijk • 06 373 1414 8 
www.LNChuidverbetering.nl

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

Hoveniersbedrijf de Kroon
Dijkweg 128, 1619 HH Andijk

tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

B. DE KROON

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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

Maarten,

kun je van het logo rechtsboven een advertentie maken

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

Gr

Tuin aanleggen of restylen?

Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

Erkend schildersbedrijf voor al uw 
binnen- en buitenschilderwerk, 

glas-, spuit- en behangwerk! 

Bel voor een afspraak: 06 53 74 82 94 

  

 
  

 

 

 

 

  
Marc  van den Braber 
Hoekweg  13   
1619 EA  ANDIJK 
info@vandenbraber.nl  -  www.vandenbraber.nl 

 

 

Cornelis Kuinweg 22
www.bosmantel.nl

Groenten en 
bio boerenzuivel!

Vanaf 15 juli tot 15 oktober is de Koop-
manspolder toegankelijk voor publiek 
mits u de hond thuis laat.

Vanaf Wervershoof kunt u, als u de tweede 
ring rechtsaf aanhoudt, het terrein doorlo-
pen  tot het dijkje en de vooroever aan de 
andere kant. Bij de molen kunt u dan het 
hek over en weer de koopmanspolder inlo-
pen, en zo weer terug lopen naar de Dijk-
weg. Zie bijgevoegd kaartje. 

Het natte deel van het gebied is niet toe-
gankelijk, vanwege de vele vogels die hier  
verblijven. 
De Koopmanspolder is eigendom van Pro-
vincie Noord-Holland en wordt beheerd 

door de Agrarische Natuurvereniging 
Hollands Noorden. In het gebied wordt 
allerlei onderzoek gedaan, zoals naar mi-
gratie en voortplanting van vis en het ef-
fect van waterstanden op veiligheid,  wa-
terkwaliteit en natuur. Tevens kijken we 
naar de invloed van het maaibeheer op de 
flora en fauna. 

De weidevogels zijn wat laat dit jaar. De 
eerste lichting kievit, 3 paar, zijn al ver-
trokken met hun jongen en datzelfde geldt 
voor 4 paar tureluurs. Maar na de regen 
van eind mei zijn er weer nieuwe kieviten 
gekomen en die  hebben nu, begin juli, nog 
kleine kuikens. Datzelfde geldt voor een 
2-tal scholeksters. 

Rietvogels zijn sterk toegenomen! De be-
doeling was om  in de winter delen van de  
oevers in het droge deel te maaien, maar 
door de natte omstandigheden is dat niet 
gelukt. Zo telden we van de kleine karekiet 
68 broedparen, van de rietzanger 31 
broedparen,  van de bosrietzanger 6 
broedparen en van de rietgors 5 broedpa-
ren. Dit zijn idioot hoge aantallen voor 
zo’n klein gebied, maar we zijn er wel blij 
mee! Dit betekent wel dat de slootkanten 
en taluds voorlopig niet kunnen worden 
gemaaid. Ganzen vinden dat ook fijn en zo 
telden we 46 broedpaar van de grauwe 
gans. Daar is weinig van terecht gekomen 
want deze eieren zijn geraapt. Wel komen 
er ganzen met hun jongen vanuit de Voor-
oever hier fourageren. 

Bovenop gaan we maaien binnenkort, al-
thans daar waar veel massa staat. Dit is het 

geval tegen Wervershoof aan, en dat doen 
we om zodoende te verschralen, waardoor 
op termijn minder hoeft te worden ge-
maaid. Meer naar Andijk toe staat er al een 
schrale vegetatie en daar hoeft dan niet te 
worden gemaaid.

Maaien doen we liever niet zo vaak, om 
leefgebied in stand te houden voor insec-
ten zoals vlinders en bijen. Bovendien be-
voordeel je met maaien grassen en gaat het 
ten koste van kruiden die wij liever zien.
Vorig jaar zijn in totaal 150 soorten plan-
ten geteld, wat bijzonder veel is voor zo’n 
klein gebied. Met mooi zonnig weer  is het 
zeker aan te bevelen om te komen kijken 
in dit bijzondere gebied. 

Marco van der Lee, beheerder 
Koopmanspolder. Agrarische 
Natuurvereniging Hollands Noorden

Koopmanspolder weer open

De route in de Koopmanspolder.

Rietgors. Foto's aangeleverd
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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
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• Lifestyle-test
 Kelly Groot

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan

Adv_Praktijk Andijk.indd   1 20-04-2012   13:17:57

www.vishandel-antonoverweel.nl
E. info@vishandel-antonoverweel.nl

T. 06 5111 0860 of 06 1542 1555

Nieuw in ons 
assortiment! 

Hors-d’oeuvre 
voor € 5,95

maandag t/m vrijdag 
geopend van 

08.00 tot 17.00 uur

 Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk
0228 – 59 2222

www.autoserviceandijk.nl

Heb je alles al geprobeerd, 
maar zit je nog steeds niet goed in je vel? 

Samen kunnen we hier iets aan doen! 
Amrita-Holistisch Centrum voor Natuurgeneeskunde
• Kruidengeneeskunde / Bloedtesten 
• Medicinale voedingstherapie (TCM)
• Energetische therapie
• Acupunctuur zonder naalden
• Ontspannings- & meditatietechnieken  

Bel voor een afspraak: 06-57 24 57 25

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

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

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

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

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

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

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

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

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

Natalja Mantel / Middenweg 10 / 1619 BL Andijk
www.amrita.nu  
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Wist u dat...

 … er mensen zijn die lak heb-

ben aan 1,5 meter afstand?

… er aanstaande zaterdag 

weer een schuurverkoop is aan 

de Industrieweg?

… familieberichten in deze 

krant zonder extra kosten ook 

in fullcolour geplaatst mogen 

worden?

… de redactie op zoek is naar 

oude kermisfoto’s van Andijk, 

Grootebroek en Lutjebroek?

Vorige week mocht ik een kijkje 
nemen op het Alpaca Farm te 
Hoogkarspel. 
Meneer Ligthart vertelde met 
passie over zijn dieren en de Al-
paca’s stonden met alle nieuws-
gierigheid te kijken. Wat een fan-

tastische dieren er liep een hele 
kudde ook kleintjes enorm leuk 
om te zien en wat een zachte 
vacht.  Heel bijzonder om dat 
even van dichtbij te mogen bekij-
ken! Jan Ligthart nogmaals harte-
lijk dank!

Alpaca’s in Hoogkarspel. Foto: Astrid Ottenhof

Alpaca Farm

 

Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

Villavakantiepark IJsselhof 
Andijk 

Een prima plek om familie of
vrienden te laten overnachten als u 
zelf niet genoeg ruimte heeft. Het 
kan ook al voor 1 nacht. Ook han-
dig voor als u een feest geeft! www. 

ijsselhof.eu of bel 591926. Ons 
IJsselhof team ontvangt u graag.

 ***VERS VAN HET LAND*** 
Heerlijke Nieuwe Aardappelen 

Jan&Tineke van der Jagt  
Middenweg 39 tel 593245   

Bloemen bestellen? 
Bloem & Plant bellen! 

Wij bezorgen in de hele regio en 
via Flora.nl in heel Nederland. 

0228 313 562

Iets te koop?
Plaats een Andijkertje!

Voor informatie: info@andijker.nl

Ingezonden/Column

Sinds kort kunnen kerkgangers 
weer samenkomen in het kerk-
gebouw. Ik weet natuurlijk niet 
of jij wel eens naar een kerk-
dienst gaat, maar als je dat doet 
zal je snel opvallen dat kerk-
gangers gewone mensen, en 
bestaan uit vogels van allerlei 
pluimage. Het moet wel gek 
gaan, wil daar ook voor jou 
geen plaatsje zijn.

Ook afgelopen zondagmorgen 
zag ik ze weer zitten: gezellige 
huismussen, sierlijke zwanen, 
kwetterende eenden, fleurig 
geklede parkieten, de laatste 
nieuwtjes doorvertellende 
postduiven, noem maar op. Al-
leen de nachtegalen hadden het 
niet naar hun zin: zingen in de 
kerk doen we nog niet. 

Hoe komen al die die vogels bij 
elkaar in de grote kooi 
van de kerk? Ja, dat is het 
unieke van de kerk. Daar 
zoek je elkaar niet uit, 
maar daar word je aan 
elkaar gegeven. In de 
kerk hoort iedereen er 
bij. Ook die mensen die 
jou misschien niet zo lig-
gen. Het is net als in een 
gezin. Je broer mag je 
aardig vinden of niet, hij 
blijft je broer. In de kerk 

zijn we allemaal familie van el-
kaar omdat God onze hemelse 
Vader is.

Dat gaat natuurlijk wel eens 
verkeerd. Soms kakelt de één 
dat hij het zo wil en piept de 
ander dat het zus moet. Soms 
staan we als kemphanen tegen 
over elkaar: in plaats van zelf 
een veer te laten of de ander 
een veer op de hoed zetten, 
steken we als struisvogels de 
kop in het zand voor de belan-
gen van een ander. Maar ver-
rassend genoeg vaak gaat het 
goed. Ook al is ieder vogeltje 
anders gebekt – we willen sa-
men God dienen. 

Er kunnen trouwens nog vele 
vogels bij. Vlieg je eens binnen? 

ds. Koos Staat

Vogels
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GAAT UW ACTIVITEIT WEER DOOR? 
LAAT HET ONS WETEN

• Elke woensdag de midweekbreak, Dorpshuis Centrum
17 juni t/m 5 september
• Expositie Marius van Dokkum, Hornpad 19, Andijk, 

www.expositieruimtedemantel.nl

JULI
Donderdag 16 juli
• Ouderensoos, Dorpshuis Centrum
Zaterdag 18 juli
• Ontmoet Marius van Dokkum. Hij is aanwezig in Expositieruimte 

De Mantel, vanaf 13.00 uur. Ook voor signeren van boeken.

SEPTEMBER
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, Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur
Zaterdag 19 september 
• Boekenmarkt Cantabile in Cultura
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 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 
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, 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, 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, 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
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 25-07, 08 en 22-08, 05 en 19-09, 03, 17 en  
 31-10, 14 en 28-11, 12-12.
Plastic:  Dinsdag 21-07, 18-08, 15-09, 13-10, 10-11, 08-12.
Restafval:  Dinsdag 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 24-07, 21-08, 18-09, 

16-10, 13-11, 11-12. hvcgroep.nl

De geschikte lokatie voor:

 Huwelijksvoltrekkingen
 Lezingen
 Concerten
 Uitvaarten
 Repetities
 Tentoonstellingen
 Vergaderingen

Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl

Contactpersoon:
Dhr. Jan Gorter
0228 - 592957

Tsjilpen, kwetteren, zingen en kwinkeleren, de vo-
gels om ons heen geven zo nu en dan hele concerten 
weg. Vooral in de vroege ochtenduren zijn ze goed 
te horen, als alle bedrijvigheid van de mens nog niet 
op volle sterkte is. Het vogelgezang in de eigen ach-
tertuin kennen de meeste mensen wel, maar wist u 
dat er ook vanaf het water prachtige geluiden zijn te 
horen? Dat de sloten van het West-Friese polder-
land zo hun eigen vogel-pavarotti’s herbergen?
 
Op zondag 19 juli organiseert IVN West-Friesland 
een speciale vogelvaartocht, mét gids, heel vroeg (7 
uur) om het zingen van de vogels optimaal te kun-
nen “opsnuiven”. De kosten voor deze vaartocht zijn 

3,50 euro per persoon (IVN-leden gratis en kinde-
ren tot 12 jaar mogen ook gratis mee, dankzij de 
sponsorbijdrage van ABZ Seeds te Andijk). Neem 
een verrekijker mee of meld het anders bij de aan-
melding, dan zorgt IVN er voor. 
 
De boot vertrekt vanaf De Gouw 57a, 1614 MB Lut-
jebroek (de boerderij van de familie Van Alderwe-
gen waar op het erf kan worden geparkeerd). Wie 
geïnteresseerd is kan zich via kl.slagter@ivn-west-
friesland.nl vóór 17 juli opgeven, maar wegens de 
corona maatregelen mogen er een beperkt aantal 
mensen mee. 

De Open Monumentendag van 12 september in 
gemeente Medemblik is geschrapt vanwege de 
maatregelen en de risico’s als gevolg van het corona-
virus. Als alternatief wordt een vijftal monumenten 
in de gemeente uitgelicht door middel van korte 
filmpjes.

De maatregelen tegen het coronavirus die voor pu-

blieksevenementen gelden, - zoals het 1,5 meterbe-
leid -  garanderen niet de veiligheid van deelnemers 
en bezoekers aan de monumentendag. Vanwege de 
situatie, de onzekerheid over de verlenging van de 
maatregelen en de inspanningen voor de organisa-
tie, heeft het comité Open Monumentendag Me-
demblik besloten de monumentendag van 12 sep-
tember 2020 te laten vervallen. 
Het landelijke thema voor dit jaar is ‘Leermonu-
ment’.  Op dit moment werkt het comité een alter-
natief plan uit om enkele bijzondere monumenten 
uit te lichten. Dit gebeurt met vijf korte educatieve 
filmpjes van monumenten die normaliter niet of 
nauwelijks toegankelijk zijn voor het publiek. De 
beelden van deze veelal ‘onbekende’ juweeltjes van 
Medemblik zullen door deskundigen worden toe-
gelicht.

De eigenaren, bewoners en/of beheerders van de 
aangeschreven monumenten zijn op de hoogte ge-
bracht. Het comité hoopt dat zij volgend jaar weer 
hun medewerking zullen verlenen, hopelijk dan 
zonder beperkingen.

Geen Open Monumentendag in Medemblik

Bergeendenfamilie. Foto: Toos Brink

Vroege vogelvaartocht

De Weelen. Foto: Bob Legro

Nieuws of tips?
info@andijker.nl of bel: 59 36 05

A.s. zaterdag 18 juli hebben we 
weer buiten onze meuk uitge-
stald.  Van stripboeken tot recla-
meborden, leuke, handige, grap-
pige meuk. Maar ook antieke en 
collectie items.  Kom langs de ta-
fels strunen met gezellige muziek 

gedraaid door dj Hennie.  We zijn 
open van 10 tot 15 uur 

Je kan ons vinden op Industieweg 
1e in Andijk. Naast Manshanden 
trekkers en werktuigen,  indus-
trieweg 7 in Andijk. 

Schuurverkoop/rommelmarkt
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Op vakantie met de caravan. Foto Koos Dol

Langs de weg... in en rond Andijk

Buurtjeshaven. Foto Annette Swart

Op de dijk nabij de Middenweg. Foto Rim de Kroon

Wordt Andijk aangesloten op de Noord-Zuidlijn? Foto Gerard Ooteman

Raadhuislaan 21a | Grootebroek | T: 0228-515883

www.keukencentrumstedebroec.nl
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