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ChristenUnie Medemblik
In gesprek met Silva Visser - van Eijk

zaak bekijken en actie ondernemen.“
Regels zijn nodig
“Natuurlijk zijn er regels in de
samenleving nodig om één en
ander te stroomlijnen. Maar regels kunnen nooit het doel zijn,
regels maak je om je doel te bereiken. Mocht het zo zijn dat iets
niet lukt, dan moet je de regels
aanpassen én niet het doel,” aldus
Silva.
“We zien dat nu bijvoorbeeld met
woningbouw gebeuren, er is een
doel gesteld dat iedereen comfortabel en betaalbaar kan wonen.
Daarvoor zijn regels en afspraken
gemaakt op basis van getallen die
nu niet blijken te kloppen. Er is
veel meer vraag naar goede woonruimte dan werd gedacht. Dus
moeten we de regels opnieuw bekijken. Het doel blijft onveranderd: voldoende, betaalbare woningen voor alle doelgroepen.”
Voor Silva Visser- van Eijk van de ChristenUnie gemeente Medemblik staat nooit iets vast en moet alles
bespreekbaar blijven. Tekst en foto: OdB
Silva
Geboren en getogen in Amsterdam werd een politiek kritische
houding onbewust aan Silva met
‘de paplepel’ ingegeven. “Mijn
ouders luisterden naar ‘Hiltermann’ en dan wisten wij –als
kinderen- dat we ‘onze kwek’
moesten houden.
Daarna werd er met elkaar over
de onderwerpen gepraat en al
snel was ons duidelijk dat je ergens een mening over mocht
hebben.” Silva werd als 19e jarige
gevraagd om namens de stadsdeelraad Osdorp mee te denken
in een ‘Comité Leefbaarheid voor
kinderen’. “We inventariseerden
de wensen van bewoners, maakten foto’s van de situatie, hielden

een enquête én maakten een plan
van aanpak. Uiteindelijk hebben
we heel veel voor elkaar gekregen
en dat maakte me bewuster van
hoe je dingen voor elkaar krijgt.”
Slogan
“Verbeter de wereld, begin bij invloed,” vertelt Silva. “Als we de
politiek toen niet bij onze plannen betrokken hadden, waren de
resultaten veel minder geweest.
Toen ik naar Enkhuizen verhuisde en daarna naar Andijk heb ik
mij aangesloten bij de politieke
partij die mij het beste voegde, de
ChristenUnie. Ongeveer 16 jaar
geleden zat ik in de Commissie
Samenleving en was ik nummer 2
op de lijst. Tot er een plek vrij

viel, zo ben ik in de raad gekomen. Tot op de dag van vandaag
doe ik dat met veel plezier en
passie.”
Bezige bij
Silva deed de Havo en koos daarna voor een wiskundige opleiding. Silva werkt al vele jaren als
bedrijfskundig informaticus en
combineert dat met haar raadswerk, haar gezin en hobby’s. “Dat
is druk, maar ik ben graag bezig!
Met mijn snelle en analytische
manier van denken, kan ik snel
schakelen. Vaak omschrijven
mensen mij als gedreven en dat
klopt wel. Daarnaast ben ik authentiek. Dit is wat je krijgt. Geen
poespas of eromheen draaien, de

Mr. R.M. Mantel-Kooistra

GRATIS ZOMER-TESTAMENTCHECK
8 en 22 augustus
ANDIJK en BENNINGBROEK
www.mantelvoors.nl
Dokter d’Arnaudstraat 29, Andijk
Tel. 0228 59 22 24
infoandijk@mantelvoors.nl
Dokter De Vriesstraat 33,
Benningbroek Tel. 0229 59 12 64
infobenningbroek@mantelvoors.nl

Bespreekbaar
“Alles is bespreekbaar, of zou dat
moeten zijn. Nu we rondom COVID-19 vragen krijgen van ondernemers om bijvoorbeeld openingstijden te verruimen vind ik
dat je de voors- en tegens tegen
elkaar moet afwegen en je daarna
kunt uitspreken.
Dan kan mijn keus wel eens verrassend zijn, merk ik aan mijn
omgeving. Mijn Christelijk achtergrond is voor mij een overtuiging, geen beperking. Daar vergissen mensen zich wellicht nog
wel eens in.”
Politieke besluiten hebben (vaak
verstrekkende) gevolgen voor iedereen in de gemeente. Daarom
is het belangrijk uw stem te laten
horen en te weten wie uw stem
verdient.

De mensen van de (gemeente)politiek, wie zijn dat eigenlijk? Wat drijft ze en wat willen ze bereiken.
Deze periode komen de columnisten namens
GroenLinks, VVD, ChristenUnie en BAMM aan het woord.
Wilt u inhoudelijk reageren op deze tekst van ChristenUnie
doe dit dan rechtstreeks aan de partij via:
christenunie.medemblik@gmail.com
Reacties worden niet geplaatst in de Andijker.

de sleutel tot bezit

Verkoop | Aankoop | Advies | Taxatie
Kwantes Makelaardij, Middenweg 9 te 1619 BL Andijk
www.kwantesmakelaardij.nl | 0228-59 22 44
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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 2 augustus 10.00 uur:
Woord en Gebedsviering; voorgangers van groep Andijk.
Thema: “Deel wat je hebt”.
De collecte is voor onderhoud
van ons kerkgebouw en het
bekende kaarsenmandje staat op
een tafeltje bij de kaarsenbak.
Dank daarvoor.
Welkom in de viering.
*Overleden: Gaath MolenkampBurger en Nico Sijm.
*In de zaterdagavondviering
werd sinds maanden weer de
communie uitgereikt. Maar van
achter een scherm en met een
grote pincet. Het was wel vreemd,
maar het ging goed.

AANLEVEREN KOPIJ

info@andijker.nl

FAMILIEBERICHTEN
31-07-2019

info@andijker.nl.

Kopij en fotomateriaal:
Even though I left this earth,
It’s not really goodbye.
For I have left my heart with you,
So there’s no need for you to cry.
Ontzettend bedankt voor jullie hartverwarmende medeleven in
de vorm van kaarten, brieven, gedeelde herinneringen, bloemen,
foto’s, telefoontjes en berichtjes tijdens het ziekzijn en na het
overlijden van onze Kanjer

Karin Visser - Hoogland
Met een glimlach denken we aan haar terug.
We gaan nu verder zoals zij geleefd heeft, vol moed en optimisme
en met opgeheven hoofd.

tot maandag 12.00 uur:
info@andijker.nl

Familieberichten:
(rouw- en geboorteberichten)
tot dinsdag 8.30 uur
info@andijker.nl

Colofon

Chris
Riet, Peter & Désiree, Steffan & Claire, Evy, Jan & Irma

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Andijk, juli 2020

Heel veel dank voor de overweldigende belangstelling en het meeleven
tijdens de laatste periode van zijn leven en na het overlijden van
mijn liefste maatje, onze moedige pap en lieve opa

John Bankert

Zijn afscheid was ondanks de
beperkte omstandigheden intiem en toch groots.
Zoveel mensen die bij ons thuis afscheid kwamen nemen en ons
een hart onder de riem staken, zoveel kaarten en bloemen. Het intieme
karakter van het afscheid in Cultura en daarna de erehaag van weer zoveel
bekenden, met daarbij het applaus en het lied, gezongen door leden van
Cantabilé bij ons voormalig woonhuis aan de Kleingouw, alle bussen
en auto’s van Schouten Techniek, die aansloten in de rouwstoet en
John mee begeleidden op weg naar het crematorium. Dit alles
heeft het afscheid van John zo mooi en bijzonder gemaakt!
Lieve mensen, bedankt voor al jullie betrokkenheid.
Het heeft ons heel goed gedaan en ons doen ervaren dat niet
alleen wij, maar veel mensen met ons John een warm hart toedroegen.
Aafke Bankert
Inge & Marc, Stijn, Nikki
André & Lisette, Ferron, Lenna
Andijk, juli 2020
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Lieve mama, in liefde voor altijd bij ons
Na die allerlaatste keer komt de allereerste keer,
de eerste keer zonder en dat doet zo'n zeer.
Al die allereerste keren in dat allereerste jaar,
waarbij je terug denkt aan. de laatste keer met elkaar
Al die eerste keren doen zoveel pijn,
omdat je nog zo graag wilt maar het niet zo mag zijn.
Diana en Ellen

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

Advertenties:
tot maandag 12.00 uur:
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Kerkdiensten, 2 augustus
Gereformeerde Kerk
10.00 uur ds. A. Haasnoot te Rijnsburg. De dienst is ook via
internet te volgen: 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, groep Andijk
De Bovenzaal
bovenzaal.eu
Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
www.deweg.eu

Ingezonden/Column
Beginnen

Ik begin gewoon.
Dat antwoord ik mensen die
vragen waar ik mijn inspiratie
vandaan haal voor deze columns.
Niets bijzonders. Ik ga zitten
achter mijn laptop en dan komen de gedachten vanzelf.

Ik begin gewoon.
Dat doen jullie toch ook heel
vaak?
Je begint met een studie.
Je begint te koken.
Je begint aan een reis.
Een begin is maar een begin.
Het is een eerste stap. Hoe zit
het met de volgende stappen?
Waar eindigt het?
Ik denk aan die dorstige kraai.
Op zijn zoektocht naar drinken
vond hij een kruik met een
klein laagje water. Hij kon er
niet bij.
Ik begin gewoon, dacht de

kraai. Hij gooide een steentje in
de kruik.
En nog een.
En nog een.
De waterspiegel steeg en hij
kon drinken!
Ik begin gewoon.
Dat dacht Jezus op de dag dat
hij zijn eerste leerlingen riep.
Maar Jezus ging verder.
Doorgaan tot het einde: Het is
volbracht.
Ik begin gewoon.
Met Bijbellezen.
Met bidden.
Met naar de kerk gaan.
Mooi!
Maar waar eindigt het?
ds. Koos Staat
PS Wegens vakantie is er
komende weken geen column
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Zwarthalszwaan

EX SAMENWONINGS-PARTNER SCHADEPLICHTIG
OMDAT DEZE PARTNER NIET HEEFT AANGEMELD BIJ
PENSIOENFONDS
In hun samenlevingsovereenkomst hadden de partners elkaar als
begunstigden voor hun partnerpensioen aangewezen. Partner A
heeft zich wel aan deze afspraak gehouden door partner B aan te
melden bij zijn pensioenfonds, maar partner B heeft dat andersom
niet gedaan. Het Hof spreekt uit, dat hier sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door B van de in de samenlevingsovereenkomst gemaakte afspraak. B is daarom schadeplichtig jegens A. Nadeel is dat de vermogenspositie van B slecht is.Van
een kale kip .....
Voor wiens rekening is de schuld die is aangegaan
voor de aankoop van het testament door B?
Op grond van de wet ben je als je samen iets leent ieder draagplichtig voor het deel dat jou aangaat. Extern jegens de geldverstrekker (vaak een bank) ben je dan over t algemeen hoofdelijk
aansprakelijk. Kort gezegd, als de een niet betaalt, kunnen de
schuldeisers zich op de andere schuldenaar verhalen (voor het
hele bedrag van de schuld). A en B zijn het niet eens over hun onderlinge draagplicht van de schuld die is aangegaan voor de aankoop van een restaurant door B. A zegt dat in hun onderlinge verhouding, de schuld alleen door B moet worden gedragen, omdat
het haar restaurant is. Daar is het Hof het niet mee eens. A is samen met B de lening bij de bank aangegaan om te zorgen dat B
het restaurant kon kopen en hij voldeed tijdens hun relatie ook de
maandelijkse betalingsverplichtingen. Bovendien zegt het Hof dat
de partners geen afspraken hebben gemaakt over hun interne
draagplicht voor de geldlening. Dus zijn zij beiden draagplichtig
voor deze schuld.
De les die we hieruit leren:
Kom van de roze wolk af als het gaat om het regelen en vastleggen
van afspraken en denk toch ook na over de situatie als het helaas
toch niet meer goed gaat in je relatie. De notaris helpt je hierbij.
Mantel&Voors Notarissen
en Mediators. Op 8 en 22
augustus de laatste zomertestamentcheckdagen en
10% korting. Maak wel even
een afspraak.
Andijk 0228-592224
Benningbroek 0229-591264

Verloren: zonnebril
Zaterdag 11 juli verloren een zonnebril op
sterkte in grote leren koker ter hoogte van
Middenweg/Dijkweg.
Kan zijn dat deze nog in een stoffen tas zat.
Graag terug bezorgen op Dijkweg 222, of de
redactie van de Andijker, Industrieweg 1,.
Tel. 593605
W sobotę 11 lipca okulary przeciwsłoneczne na
receptę zaginęły w dużym skórzanym etui
Middenweg/Dijkweg.
Mogło być w płóciennej torbie.

De Bibliotheek Andijk is weer
beperkt open

Openingstijden: dinsdag van
15:00 tot 16:00 uur
Dienstverlening: de Bibliotheek
is alleen open voor het ophalen
van bestelde tassen en leeskringkoffers.
De Biebclub is nog gesloten.

Bestel- en bezorgbieb
Bestel je boeken, dan maken wij
een tas voor je klaar. Geef je wensen of specifieke titels aan. Voor
titels die we niet in huis hebben,
zoeken we een mooi alternatief

voor je uit. Je kan de tas afhalen
in Andijk op dinsdag tussen 15:00
en 16:00 uur. Kun je niet naar de
bibliotheek komen? Dan bezorgen we de tas gratis aan huis. De
boeken staan al op je pas.
Vul het formulier in op www.
westfriesebibliotheken.nl/service/bestelbieb
Kom je er niet uit met dit digitale
formulier? Neem dan telefonisch
contact op met onze klantenservice en houd je gegevens bij de
hand: tel. 0228 74 39 43.

George van Keulen
Township
Heeft u het ook gezien? In het
NOS Journaal: Westfriesland
gaat de problemen rond de
huisvesting van arbeidsmigranten oplossen. Het plan van
de Westfriese Bedrijvengroep
(WBG) voor een grootschalige
verblijfsaccommodatie voor
circa 2.000 arbeidsmigranten,
wordt werkelijkheid. Met
goedkeuring van de FNV.
Buitenlandse werknemers hoeven voortaan niet meer in caravans te wonen en zullen geen
overlast meer veroorzaken in
de dorpskernen.
Wetende dat arbeidsmigranten
een belangrijk onderdeel zijn
van het verdienmodel van de
ondernemers, bekijk ik het
plan kritisch. Ik heb moeite
met de slogan ‘Please in my
backyard’. Schrijnender kan
‘t namelijk niet. Wees eerlijk,
de belangrijkste reden om
arbeidsmigranten onder te
brengen in ‘Groenwijk’, zeg
maar de 18e dorpskern van
onze gemeente, ver weg langs
de A7, is nou juist dat we ze
niet in onze nabijheid dulden.
Daartoe heeft de gemeenteraad
in december 2019 nota bene
een amendement aangenomen,
waarin letterlijk staat “Maak
een einde aan tijdelijke huisvesting in kernen (woonwijken
en linten)”.
Het samenbrengen van
arbeidsmigranten buiten de
bebouwde kom, op een plek
die vanwege geluidsoverlast
en fijnstof ongeschikt is voor
woningbouw, neigt mij teveel
naar apartheid. Er is een township in de maak. Laten we
daarmee oppassen, geen tweederangs burgerschap creëren.
Behandel iedereen, zoals je zelf
behandeld zou willen worden.
En ontneem degenen, die voornemens zijn om hier te blijven,
niet de mogelijkheid om fatsoenlijk te integreren.
Het plan zou acceptabeler
zijn als het gewoon hier en
daar binnen de bebouwde
kom gerealiseerd zou worden.
Dan zouden de kamers tevens
verhuurd kunnen worden aan
lokale inwoners, die om wat
voor reden dan ook dringend
een dak boven hun hoofd
nodig hebben. Dan zou er simpelweg sprake zijn van sociale
woningbouw. Daar is in onze
gemeente behoefte aan. Maar
wat denkt u, zou de grote
investeerder er dan nog trek in
hebben?
George van Keulen
Raadscommissielid
GroenLinks Medemblik
george.vankeulen@
raadmedemblik.nl

Zwarthalszwaan. Foto: Douwe Greydanus
Deze bijzondere zwaan zwom
donderdagavond achter de dijk
bij het vakantiepark ‘het Grootslag’ en vrijdag morgen in de
Bakkershoek in de luwte. De
zwaan kan ontsnapt zijn (exoot)
en probeer die maar eens te van-

gen. Normaal in vrijheid levend
zijn deze te vinden in het zuidelijk deel van Zuid Amerika, Vuurland en de Falkland Eilanden.
Gelukkig hoefde ik niet zo ver te
reizen om deze te zien. Douwe
Greydanus.

Andijkertjes

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

Bloemen bestellen?
Bloem & Plant bellen!
Wij bezorgen in de hele regio en
via Flora.nl in heel Nederland.
0228 313 562

Komen er mensen bij u logeren maar heeft u eigenlijk niet
genoeg ruimte? Denk dan eens
aan Villavakantiepark IJsselhof,
Proefpolder 4-720 in Andijk. Het
kan al voor 1 nacht. Ook handig
voor als u een feest geeft! www.
ijsselhof.eu of bel 591926. Ons
IJsselhof team ontvangt u graag.

Jeu de Boules in de Bangert

De spelers op anderhalve meter. Foto: Douwe Greydanus
Op woensdagmiddag vliegen de
ballen achter dorpshuis Sarto
over het aangeharkte veld. Tijdens mijn vlinder tel rondje kregen ze mij in de gaten en kwam
de vraag: camera mee? Ja dan kan
je natuurlijk niet meer weg komen meteen smoes. Er wordt ge-

zellig en fanatiek gespeeld. Voor
de pauze in Sarto even op 1,5
meter de groep op de plaat gezet.
Bij het bankje kon dat niet vanwege de honden uitwerpselen
dus bezitters ruim die troep waar
dan ook op in ons dorp! Douwe
Greydanus.

Wist u dat...
… berichten van gevonden en verloren voorwerpen
gratis worden geplaatst?
… familieberichten in deze krant zonder extra kosten in
full colour geplaatst mogen worden?
... ons kantoor tot en met 14 augustus gesloten is?
... de Andijker wel gewoon verschijnt?
... u nieuws en tips kunt mailen naar: info@andijker.nl?
… de redactie op zoek is naar oude kermisfoto’s van Andijk,
Grootebroek en Lutjebroek?
... Dijkprint gesloten is tot en met 14 augustus?

2020 - week 31

0228 - 59 36 05

De Andijker

info@andijker.nl

Pagina 4

Passie voor snelheid bij fotograaf Ronald Koorn
Hij is pas 18 jaar en nog maar
net begonnen bij het Grafisch
Lyceum in Rotterdam, maar ondanks zijn jonge leeftijd heeft
hij zijn eerste opdrachten als
fotograaf al binnen. Want zijn
talent om beelden op een bijzondere wijze vast te leggen op
‘de gevoelige plaat’, dat viel op.

Ronald Koorn heeft zijn jeugd in
Venhuizen doorgebracht. Na basisschool ’t Padland en een vervolgopleiding op het Martinuscollege in Grootebroek moest hij
de keus maken. Wat wil ik worden? “Die vraag was nog niet zo
makkelijk te beantwoorden en
ook een beroepskeuzetest wees
niet naar één speciale richting.
Iemand wees mij toen op de opleiding Grafisch Lyceum in Rotterdam. Eigenlijk is Mike -die
deze reactie plaatste via social
media- dan ook ‘degene die de
schuld heeft dat mijn hobby nu
escaleert’,” lacht de vriendelijke
jongeman.
Hobbyfotograaf
Als tiener van een jaar of 15 begon
Ronald wat te fotograferen, ‘gewoon als hobby’. “Ik ging regelmatig op pad met vrienden en mijn
camera nam ik eigenlijk altijd wel
mee. Al doende leer je en op de
beelden die ik maakte kreeg ik regelmatig leuke feedback. Op Instagram ging ik foto’s delen en ook

beursvoordeel!

Moeder in de krant
“Mijn moeder werd laatst geïnterviewd voor de Andijker. Dat
was in coronatijd en dus telefonisch. Maar een foto maken door
de telefoon werd een lastig verhaal. De vraag kwam of mijn
moeder misschien zelf een foto
aan kon leveren? Zo kwam mijn
naam ter sprake en die foto van
mijn moeder en haar collega’s
heb ik – vanaf gepaste afstandmogen maken en werd gepubliceerd. Een hele leuke ervaring.”
Passie voor snelheid
De grootste passie van Ronald ligt
echter bij beweging en snelheid.
Zijn droom is om bij de autosport
-bijvoorbeeld op circuit Zandvoort- aan de slag te kunnen als

Zelfportret met camera. Foto’s: Ronald Koorn.
daar kwamen leuke reacties op. ding heeft ook een aantal vakken
Onder andere van Mike dus. Zo die Ronald minder liggen. “Ik
ben ik nu op het Grafisch Lyceum houd ervan om foto’s te maken,
als opleiding terecht gekomen.”
die beelden te vangen met mijn
camera zoals ik ze in mijn hoofd
Opleiding en corona
bedacht heb. Maar mediabeDe opleiding is anders dan ge- schouwing en onderzoek doen
dacht. Dat komt onder andere naar foto’s van ooit? Tja, dat
door de aanpassingen rondom hoort er weliswaar bij, maar trekt
het coronavirus. Maar de oplei- me niet echt!”

fotograaf. Uiteindelijk is het ultieme doel de Formule 1, maar de
weg er naar toe begint bij karten,
motoren, DTM-races en alles wat
daar verder bij komt kijken. “Na
de foto van het ziekenhuispersoneel heb ik contact gehad met de
Andijker en nu mag ik af en toe op
pad voor een leuke reportage. Dat
is een kans die ik heel erg waardeer en uiteraard met beide handen aangrijp,” aldus Ronald. “Uiteraard hoop ik dat er binnenkort
een (auto of motor)coureur zich
meldt voor een leuk artikel in
deze krant. Dan kom ik met mijn
camera om een schitterende plaat
te schieten! Kan ik mijn talent gebruiken om zijn of haar talent vast
te leggen op bijzondere wijze. Ik
heb er nu al zin in.”

Een autosportfoto zoals Ronald graag vaker zou maken.

Dealer van:
Gazelle, Batavus, Sparta, Qwic, Pegasus en Cortina
Twe e w i e l e r s

ANDIJK

Erkend schildersbedrijf voor al uw
binnen- en buitenschilderwerk,
glas-, spuit- en behangwerk!

Middenweg
1619
BN Andijk
M id d e54a,
nwe
g 54a
0228-745222
1619BN A nd ij k
www.dekker-tweewielers.nl

w w w. d e k ke r-twe e wie le rs. nl

Openingstijden

Hoveniersbedrijf de Kroon
Dijkweg 128, 1619 HH Andijk
tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Gesloten
09:00 - 18:00
09:00 - 18:00
09:00 - 18:00
09:00 - 18:00
09:00 - 17:00
Gesloten



Bel voor een afspraak: 06 53 74 82 94

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

Groenten en
bio boerenzuivel!
Krokus 22, Andijk • 06 373 1414 8
www.LNChuidverbetering.nl

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

Cornelis Kuinweg 22
www.bosmantel.nl

Ondernemen in Andijk!
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Aanhangwagens

Fysiotherapie

Oefentherapie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Autobedrijf Köster • Handelsweg 20 Andijk
Tel: 06 41 27 04 68 • info@autobedrijfkoster.nl

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

Hovenier

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

Verbouw-Onderhoud & Bouwadvies

Profijtauto • Industrieweg 1 Andijk
info@profijtauto.nl • www.profijtauto.nl

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

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

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

LNC Huidverbetering • Krokus 22, Andijk
Tel. 06-373 1414 8 • www.lnchuidverbetering.nl

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

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

Schouten optiek • De Hoek 1, 1693 AA Wervershoof
0228 581 258 • info@schoutenoptiek.nl

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

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

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

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

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

Centrum voor Hoogbegaafdheid • www.hbcentrum.nl
info@hbcentrum.nl • Zwaagdijk-Oost

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

Dekker Tweewielers • Middenweg 54a, 1619 BN Andijk
0228 - 74 52 22 • www.dekker-tweewielers.nl

Massage Boven Jan • Dijkweg 138 Andijk
Tel. 0228 59 38 06 / 06 37 34 02 71 • massagebovenjan.nl

SolEnergy • Industrieweg 5, 1619 BZ Andijk
0228-597272 • www.solenergy.nl

Dijkprint • Industrieweg 1 Andijk
0228 - 59 29 34 • www.dijkprint.nl • info@dijkprint.nl

Amrita- Holistisch Centrum • Natalja Mantel
Middenweg 10 Andijk • 06-57245725 • www.amrita.nu

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

Accu’s

Fysiotherapie

Administratie

Podologie

Garage

Autobedrijf

Schilder- Glas- en behangwerk

Groenten - Boerenzuivel

Auto's

Autoschade

Therapie op maat

Huidverbetering

CV Monteur

Verhuizen

Juwelier / Optiek

Dorpshuis

Vishandel

Kantoormeubelen

E-bike specialist

Vishandel

Kindercoaching

Fietsenwinkel

Yoga

Massagepraktijk

Fotokopie - drukwerk

Zonnepanelen

Natuurgeneeskunde

Zonwering

• 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?
Heb
je
alles
al beter
geprobeerd,
•• Wil
je
op
natuurlijke
wijze
worden?
Wil
je
je
weer
completer
voelen?
zit je nog en
steeds niet goed in je vel?
••maar
Wil je
vakkundige
Tijd
om
nu stappen te persoonlijke
ondernemen!
Samen
kunnen
weduurzaam
hier ietsresultaat?
aan doen!
een
• ondersteuning
Hiermee help ikmet
je op
weg naar natuurlijk
herstel.
•
Wil
je
je
weer
completer
voelen?
Amrita-Holistisch Centrum voor Natuurgeneeskunde
Tijd om nu stappen te /ondernemen!
•• Kruidengeneeskunde
Bloedtesten
Bel voor een afspraak: 06-57245725
•
Hiermee help
ik je op weg naar(TCM)
natuurlijk herstel.
• Medicinale
voedingstherapie
Natalja Mantel
•Middenweg
Energetische
therapie
10
•1619
Acupunctuur
zonder
naalden
BL Andijk
Bel
voor
een afspraak:
06-57245725
•www.amrita.nu
Ontspannings&
meditatietechnieken
Natalja Mantel

maandag t/m vrijdag
geopend van
08.00 tot 17.00 uur
Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk
0228 – 59 2222

natalja@amrita.nu
1619 BL Andijk
www.amrita.nu
Natalja Mantel / Middenweg 10 / 1619 BL Andijk
natalja@amrita.nu
Centrum
www.amrita.nuAmrita-Holistisch
voor Natuurgeneeskunde
AmritaHolistischCentrum

Centrum
Middenweg 10
Bel
voor een afspraak: 06-57 24 57Amrita-Holistisch
25
voor Natuurgeneeskunde
AmritaHolistischCentrum

www.autoserviceandijk.nl

Nieuw in ons
assortiment!
Hors-d’oeuvre
voor € 5,95
www.vishandel-antonoverweel.nl
E. info@vishandel-antonoverweel.nl
Adv_Praktijk Andijk.indd
T. 06 5111 0860 of 06 1542 1555

• Lifestyle-test

Adv_Praktijk Andijk.indd 1

Kelly Groot

Adv_Praktijk Andijk.indd 1

20-04-2012 13:17:57
20-04-2012 13:17:57

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
Werner de Haan

Adv_Praktijk Andijk.indd 1

1

20-04-2012 13:17:57

20-04-2012 13:17:57

Adv_Praktijk Andijk.indd 1

20-04-2012 13:17:57
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Kleurrijke abstracte kunst maakt mij blij!

De grote en kleurrijke schilderijen
staan in de werkkamer. Naast de schilderijen en nieuwe blanco canvassen
staat er ook een naaimachine een paspop in de kamer. Verder vind je hier allerlei potten met kwasten, tubes met
verf, draad en naald. Materialen genoeg
om creatief aan de slag te gaan. “Het is
heerlijk een aparte ruimte te hebben
waar je meteen aan de slag kunt en waar
je een werkstuk even kunt laten liggen.”

Monique van Ravenzwaaij-van Zaane
(43) geniet als ze creatief bezig kan zijn.
Vooral de schilderkwasten heeft ze de
laatste tijd weer regelmatig in de hand.
“Ik ben een bezige bij en altijd ergens
mee bezig. In die drukte geeft het schilderen me juist de rust die ik ook hard
nodig heb.”
Mode en stof
Monique was altijd al een creatieveling. Ze
ging naar de modevakschool en werkte
lange tijd met de mooiste stoffen. “Nog
steeds vind ik het heerlijk om met mooie
materialen een bijzonder kledingstuk te
maken, maar niet meer als werk. Nu als
hobby, gewoon voor mezelf. Dat verklaart
de paspop en de naaimachine tussen mijn
schildersspullen. Hier kan ik het laten
staan, het staat niemand in de weg. Als ik
inspiratie heb kan ik er zo weer mee verder.”
Verf en kleur
Met schilderen ben ik begonnen toen ik in
Grootebroek woonde. Mijn buurman
Joost van Eijk gaf schilderlessen en ik
dacht, waarom ook niet? Van hem heb ik
de eerste beginselen in olieverf geleerd.
Later heb ik ook wel andere materialen

Monique geniet als ze kan werken aan haar kleurrijke, abstracte olieverfschilderijen. Tekst en foto: OdB/Andijker
geprobeerd, maar inmiddels ben ik weer
terug bij olieverf. Werken met olieverf
heeft een aantal eigenschappen die goed
bij mij passen. Zo blijft het lang nat, kun je
het goed mengen, ook op het doek zelf.
Daarnaast vind ik de kleuren dieper, warmer en dat past bij mijn kleurrijke werk.”
Bloemen, vlinders en olifanten

Vaak zijn het bloemen die op het doek
verschijnen. Maar ook kleurrijke vleugels
van vlinders zijn regelmatig terug te vinden. Toch laat Monique zich daardoor niet
aan een onderwerp binden. “Na een reis
door Japan maakte ik een geisha en laatst
heb ik me ook gewaagd aan een kudde
olifanten. In grijstinten ja, helemaal uit
mijn comfort zone! Later heb ik ze ook nog
eens in blauwtinten uitgewerkt. Je wilt niet
steeds hetzelfde doen en dus was dit een
mooie uitdaging aan mezelf.”
Inspiratie is overal
Monique kan geïnspireerd raken door een
gordijnstof of een servetje. “Zelfs een patroontje op een velletje wc-papier kan mijn
blik vangen,” lacht ze. “Toch wordt het

nooit precies zo als ik het gezien heb, ik geef
er altijd een eigen draai aan. Maar soms
begint het inderdaad allemaal met iets heel
kleins en leidt het tot een spannend doek
van wel een meter bij een meter!”
Kunstroute
Werken maken op bestelling doet ze niet.
“Wel heb ik een paar schilderijen verkocht, maar dan had ik die al gemaakt en
vond iemand ze mooi en wilde ze graag
kopen. Ook heb ik geen galerij waar ik
mijn werk tentoon stel of zo. Wat ik wel
een keer ga proberen is om mee te doen
aan bijvoorbeeld een Kunstroute op het
dorp. Het is leuk om de reacties van anderen op je werk te zien. Ik hoop dat anderen
er ook net zo blij van worden als ik.”

Schouten Optiek bezoekt Wings of Change

KOOP NU EEN ZONNEBRIL OP STERKTE MET
NIKON GLAZEN EN ONTVANG EEN

OPTICIËN • OPTOMETRIE • CONTACTLENS SPECIALIST
* vraag naar de voorwaarden in de winkel en zolang de voorraad strekt

Het spaargeld wordt gedoneerd aan Wings of Change. Foto aangeleverd

De Hoek 1
1693 AA
Wervershoof
Tel. 0228-581258

Lady Dawn
Helvetica Neue E

Wat een machtig mooie rondleiding hebben wij afgelopen week gehad bij Wings of
Change in Andijk. De Europese Oehoe
genaamd Ringo nam het spaargeld van de
brillenspray in ontvangst en wat is dit fascinerend om zo’n grote roofvogel van
dichtbij te mogen bekijken. Een echte aan-

rader om dit mooie bedrijf te bezoeken,
opgericht door Nancy, Leon en Marco. We
sparen de 2e helft van dit jaar voor Leekerweide De Koopman in Wervershoof en
hopelijk zit er weer een mooi bedrag
straks in de spaarpot. Dank aan iedereen
die de spaarpot vult!!!!
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De hele agenda kunt u
vinden op www.andijker.nl

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

SEPTEMBER

Vrijwilligers van de Ecoproject werkgroep bij de toekomstige bloemenweide. Foto: Toos Brink
Ecologisch beheer voor meer biodiversiteit in
openbaar groen.
Een stukje pure natuur middenin het Streekbos in
Bovenkarspel dat een eigen waterhuishouding
heeft. Vogels, vlinders, bloemen, bijen, bomen, kikkers, libellen, paddenstoelen, een lust voor het oog.
Hoe komt al dit leven hier terecht? Hoe verhouden
zich al deze dieren, bomen en planten tot elkaar?.
Op zondag 9 augustus om 14:00 uur geeft IVNgids Louis van Wegen een rondleiding voor volwassenen door het Ecoproject. Vertrek vanuit IVN in
het Streekbos Paviljoen. Opgave vóór 7 augustus via
publieksactiviteiten@ivnwestfriesland.nl Deze activiteit is gratis voor leden, anders € 2,- p.p. Maximaal 10 personen mogen deelnemen per gids.

Ecologisch beheer voor meer wilde bijen
In het Ecoproject is ecologisch beheer een samenwerkingsproject van IVN en het Recreatieschap
Westfriesland. Natuur is hier belangrijker dan recreatie; dus honden en sporters zijn niet gewenst.
De vrijwilligers van het IVN maaien, hooien en
snoeien zo weinig mogelijk. Over de natuur rondom de plas, de toekomstige bloemenweide, de beestenboet, knotwilgen, de manier van onderhoud (en
nog meer) wil Louis graag vertellen.
Zie www.ivn-westfriesland.nl voor meer informatie
over het Ecoproject.
Bij de balie is een brochure ad € 2,- te koop over dit
prachtige natuurgebied.

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

Orgelconcert in Wervershoof

Tjeerd van der Ploeg. Foto aangeleverd
Op dinsdag 4 augustus speelt Tjeerd van der Ploeg
om 20.00 uur het tweede orgelconcert van dit jaar
in de Sint Werenfriduskerk te Wervershoof. Hij zal
werken spelen van Rheinberger, Karg-Elert, Liszt en
Reger.
Tjeerd van der Ploeg (1958) is sinds 2002 werkzaam
als organist en dirigent aan de St. Christoforuskerk
te Schagen. Zijn concertrepertoire omvat vrijwel de
gehele breedte van de orgelliteratuur. Hij maakte
vele CD-opnamen met onder andere werken van
Herbert Howells, Charles Tournemire en J.S. Bach.
Wegens zijn verdiensten voor de Franse orgelliteratuur werd hem de Zilveren Medaille van de Société
Académique ‘Arts, Sciences et Lettres’ te Parijs toegekend. Tjeerd van der Ploeg studeerde hoofdvak

orgel in Leeuwarden bij Piet Post en Jan Jongepier
en in Amsterdam bij Jacques van Oortmerssen aan
het Sweelinck Conservatorium, waar hij in 1985 het
einddiploma solospel voor orgel behaalde. Tevens
behaalde hij diploma’s koordirectie, kerkmuziek en
een aantekening voor improvisatie. Als publicist
schreef hij diverse artikelen onder andere over
oude Spaanse componisten waaronder Pablo Bruna
en Francisco Correa de Arauxo en over Engelse en
Franse orgelmuziek. Tjeerd van der Ploeg concerteerde in diverse Europese landen en in de VS. Tijdens de zondagmiddagconcerten in de St. Christoforuskerk op het befaamde Nicholson-orgel in
Schagen brengt hij een groot deel van de romantische orgelliteratuur tot klinken waaronder muziek
van Reger, Karg-Elert, Schmidt, Franck, Widor,
Vierne Dupré en natuurlijk het Engels romantische
repertoire. Naast zijn werkzaamheden als organist
is hij actief als gregorianist.
Het orgel in de Sint Werenfriduskerk werd in 1883
gebouwd door de gebr. Gradussen. Het is een romantisch Frans/Belgisch instrument. Daardoor
onderscheidt het zich van de orgels in de wijde
Westfriese omgeving.
De Sint Werenfriduskerk is een neo-gothische kerk
met ongeveer 800 zitplaatsen, gebouwd in 1875.
I.v.m. de coronamaatregelen is een beperkt aantal
zitplaatsen beschikbaar. Deze zijn op 1,5 meter afstand van elkaar aangegeven d.m.v. stickers en linten.
Aanvang concert: 20.00 uur. Toegang: € 5,--

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 koffie bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van
den Bosch. Tussen 19.00 en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum
Zondagmiddag 27 september
• Schrijverscafé Cultura Plus.
Presentatie van “Loes, Zwerver in de Sixties” door Bart Lankester.
Biografie met filmbeelden van Andijkse Loes Blokker
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 Wolff 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 koffie 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 Vroedvrouw 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 koffie 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
16Zaterdag
december
Oud papier:
08 en 22-08, 05 en 19-09, 03, 17 en 31-10,
• Vrouwen van
Nu
Andijk-West,
14 en 28-11, 12-12.Kerstdiner
met een muzikale omlijsting, 20.00 uur, Cultura
Plastic:
Dinsdag 18-08, 15-09, 13-10, 10-11, 08-12.
Zaterdag 26 december
Dinsdag
04-08, 01aanvang
en 29-09,14.00
27-10,
• Restafval:
Koppel biljarten
in ‘t Ankertje
uur24-11, 22-12.
Gft:
overige
dinsdagen
Dinsdag 29 december
• Koppel
klaverjassen
in ‘twaar
Ankertje
aanvang
uur wordt
Let op:
Op adressen
het plastic
nog19.15
in zakken
opgehaald zijn deJANUARI
data als volgt:
vrijdag 21-08, 18-09,
2021
16-10,
13-11, 11-12. www.hvcgroep.nl
Zondag 3 Januari
2021
• Traditionele Nieuwjaarsborrrel met The Blue Devils. Sarto Andijk.
Aanvang 15.00 uur Vrij Entree
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Een Andijker uit 1948. Leuk om te zien dat er
onderdelen zijn die nu nog steeds in de krant staan.

Heeft u een oude Andijker en vindt u het leuk een deel daarvan terug
te zien in de huidige krant? Laat het ons weten. info@andijker.nl.
Onder: Uitsnede uit binnenpagina.

