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André
Begonnen als steunend lid van 
Betrouwbaar Actief Menselijk 
Medemblik (BAMM) had André 
geen ervaring in het politieke 
wereldje toen hij in 2018 toch de 
gemeente politiek binnen kwam. 
“Het was –zeg maar- een rijden-
de trein waar ik op gesprongen 
ben, zo liep het nu eenmaal. 
Maar dat past ook wel bij mij. 
Inmiddels zijn we ruim twee jaar 
verder en in die tijd heb ik veel 
mensen leren kennen als ook de 
‘regels’ van het spelletje.” 

Ondernemer André heeft een 
duidelijke meningen laat die ook 
horen. “Het is geen probleem als 
je het een keer niet met elkaar 
eens bent, je moet echter wel be-
reid en kundig genoeg zijn om 
jouw standpunt te kunnen on-
derbouwen. Kennis van zaken is 
belangrijk.”

Energie transitie
“Wat mij betreft zijn zaken als 
zonnepanelen en windenergie ei-
genlijk allang achterhaald. Het is 
een mooi systeem, maar daarmee 
komen we er niet. Het bouwen 
van een goede, moderne kern- centrale zou het hele energiever-

haal in één keer op kunnen los-
sen. Ik vind dat die optie van een 
kerncentrale veel te weinig aan-
dacht en ruimte krijgt. Er is een 
soort angst tegen kernenergie en 
die angst is grotendeels geba-
seerd op onvoldoende 
kennis en op onwetendheid. Dat 
vind ik jammer. Het zou in mijn 
ogen vooral dé oplossing kunnen 
zijn.”

Stokpaardje
Iedereen wil wonen! “Mijn stok-
paardje is toch wel dat er betaal-
bare woningen moeten zijn voor 
de starters en eigenlijk voor alle 
doelgroepen. Dat moet niet blij-

ven bij alleen maar roepen, 
dat vraagt om actie. Ideaal is het 
als de grond al in bezit van de 
gemeente is en je mooie huizen 
neer kunt zetten met behulp van 
goede bouwbedrijven uit de di-
recte omgeving. 
Om ook in de toekomst voldoen-
de bekwaam personeel in de 
bouw te hebben, zou het zelfs een 
leerlingenwerkplaats kunnen 
worden, waar een nieuwe genera-
tie bouwers kan worden opge-
leid.” 
André vertelt dat de gemeentebe-
slissingen voor een deel bepaald 
worden door regels vanuit de 
provincie, die weer moeten vol-
doen aan het landelijke plan. “Dat 

lijkt regelmatig op tegen werken. 
Er zijn regels gemaakt op basis 
van een verwachting van de be-
volkingsgroei voor de komende 
5-10 jaar. Maar als die groei an-
ders uitpakt, de mensen nu willen 
wonen, dan moet je in mijn ogen 

dat plan herzien 
en niet altijd maar stug vasthou-
den aan wat ooit (met de beste 
bedoelingen) is afgesproken. Als 
het niet werkt, moet je het aan-
passen!”

In de regio
In Wognum zijn er bouwplannen 
voor ‘de Commandeur’ en in 
Wervershoof is ‘de Tegel’ een 
prima bouwlocatie. Zowel voor 
het inbreien van wijken in de hui-
dige bebouwing (zoals er plannen 
zijn voor het Asoiniaveld in An-
dijk),
als voor uitbreiding tegen dorpen 
aan zoals ‘de Commandeur’ en 
‘de Tegel’ zijn er mooie plannen. 
“Wij maken ons sterk voor die 
nieuwe woningen.  Er komt weer 
doorstroming van mensen die 
weer kunnen verhuizen, 
kinderen kunnen weer voor hun 
30ste het ouderlijk nest verlaten 
en daar worden heel veel mensen 
blij van. Daar waar de grond 
reeds in bezit van de gemeente is 
kan voordelig gebouwd!”

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. 

BAMM Medemblik
In gesprek met André Meester

André Meester van BAMM gemeente Medemblik maakt zich o.a. sterk voor betaalbare woningen op 
inbrei locatie ‘het Asoinia terrein’ in Andijk. Tekst en foto: OdB

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, 
doe dit dan rechtstreeks aan de partij via: 

bamm@ziggo.nl

Reacties worden niet geplaatst in de Andijker.

GRATIS ZOMER-TESTAMENTCHECK
8 en 22 augustus 

ANDIJK en BENNINGBROEK

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

www.mantelvoors.nl

Mr. S. Voors Mr. R.M. Mantel-Kooistra
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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

Zondag 9 augustus 10.00 uur: 
Woord en Gebedsviering; voor-
ganger: pastor A. Dekker.
Thema: “Stilte na de storm”.
De collecte is voor onze kerk en 
het bekende kaarsenmandje 
staat op een tafeltje naast de 
kaarsenbak. Dank daarvoor.
Welkom in de viering.
*Vakantiegangers en thuisblij-
vers: geniet van de kleine dingen. 
Dat kan overal!

Kerkdiensten, zondag 9 augustus
Gereformeerde Kerk 
10.00 uur dhr. A. Veltrop te Vianen. De dienst is ook via internet 
 te volgen via 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 A. Dekker.

De Bovenzaal
bovenzaal.eu

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
www.deweg.eu

8 augustus 1975                                                                      8 augustus 2020  

Hierbij willen we onze ouders 

Piet en Annemarie Nierop- de Vries   (opa & oma Guus) 
feliciteren met hun 45-jarig huwelijk! 

Veel liefs van Stephan, Danielle & Ron, Jaro en Lana, Suzanne & Martijn

Op zondag 16 augustus van 14:00 
tot 15:00 wordt er een workshop 
georganiseerd over libellen in 
Hertenkamp Enkhuizen.  De 
workshop wordt gegeven door 
Rob Webeling. Bij mooi weer 
kunnen we naar buiten gaan op 
zoek naar libellen.

In de workshop geeft Rob een 
uiteenzetting van het leven van 
libellen, het ontstaan, eifase, lar-
vestadium, uitkruipen, levens-
duur, paringsritueel, enz. De 
workshop wordt begeleid met 
foto’s, larvenhuidjes en prepara-
ten. Ook kun je kennis maken 
met diverse libellenboeken en 
veldgidsen.

Duiken in het leven van de libel is 
een fascinerende reis. Op dit mo-
ment hangt er in hertenkamp 
Enkhuizen een fototentoonstel-
ling; libellen en vlinders van Rob 
Webeling. De tentoonstelling is 
te vrij te bezichtigen tijdens ope-
ningstijden.

De workshop op zondag 16 au-
gustus aanvang 14:00 is geschikt 
voor iedereen met belangstelling 
voor de natuur en vooral voor li-
bellen. De kosten bedragen € 3,- 
en is inclusief een consumptie. 

Gelieve vooraf reserveren: reser-
vering@hertenkampenkhuizen.
nl of tel. 0228 32 03 10. 

Libel. Foto: Rob Webeling

Workshop libellen

Voor de stormramp van 1916 had de firma Uitterdijk een winkel 
ca. 100 meter voor het nog niet bestaande Hornpad aan de 

dijk. Nog net kunt u links de gebroken kap zien van het dubbele 
woonhuis van de families Gorter en Kok wat er nu nog staat.
De twee mannen zijn Dirk Nijdam en Dirk Hein Uitterdijk dan 

Vokeltje Kort de vrouw van Dirk Nijdam en Duw Prins de vrouw 
van Dirk Hein helemaal rechts. 

Uit de collectie van Hessel de Greeuw.

Toen en nu

Langs de weg...

Foto’s vlinders: Thea Boelens

Slecht onderhoud op de 
Driehuizen. Foto: T. Stavenuiter
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Silva Visser

Niet te geloven.

Als ik de bedragen van de 
uitkomst van de Europa 

deal lees en hoor, denk ik: 
Waar gaat dit over? Heeft 
u dat ook? De miljarden 
vliegen ons om de oren. 
Alsof het niks is. Giften, 

leningen naar landen waar 
mensenrechten en democra-
tie niet hoog op de agenda 
staan. Maar we zitten nu 

eenmaal in een verbond en 
dat geeft verplichtingen en 

klaarblijkelijk levert het ons 
ook wat op. Ik blijf hopen 
op het goede........ In ieder 
geval worden de landen 

die het meest getroffen zijn 
door Corona, geholpen. Of 

de situatie van deze lan-
den alleen te wijten is aan 
Corona betwijfel ik. Het 
woord corruptie valt ook 

weleens. 

Door dit soort enorme 
bedragen, voel ik tevens 
de enorme afstand tot dit 
gebeuren. Snappen doe ik 

het niet en een mening heb-
ben is dan lastig. Ik hoor 
alleen maar geld, geld en 

nog eens geld. En recessie, 
recessie en recessie. Dat is 
op zich zorgelijk en vraagt 

veerkracht. Dat hebben we!

Om het dicht bij huis te 
houden, dat soort gelui-
den hoor ik ook in onze 

gemeente Medemblik. We 
hebben geen geld en de 

hond zit in de pot. Na de 
vakantie staat de begroting 

op de agenda. Nadat we 
een lastige discussie heb-

ben gehad over kaders ben 
ik benieuwd wat de keuzes 
worden. ChristenUnie zal 

zeker niet meestemmen met 
verhoging van belastingen. 
De broekriem wordt wat 

ons betreft aangetrokken en 
geen ambitieuze projecten 

meer. Dat is onze sleutel en 
veerkracht.

Eén ding weet ik zeker, er is 
maar één geldbron voor al 
die miljarden en miljoenen 
en dat zijn wij zelf.  Dus 

wees zuinig met uw en jul-
lie stem. Er is invloed, hoe 
klein dan ook. Wie betaalt, 

bepaalt.

Silva Visser
Christenunie.medemblik@

gmail.com

Al heel wat bezoekers hebben de 
tentoonstelling bezocht en aan-
gegeven dat er veel te zien is, po-
sitieve reacties waar we heel blij 
mee zijn. Als er geen gekke din-
gen gebeuren met Corona blijven 
we in elk geval  t/m 29 augustus 
elke zaterdagmiddag van 12.00 
tot 16.00 uur open. Als het mooi 
weer blijft verlengen we met de 
maand september, daarna is het 
echt over. 

Bij de ingang onder de toren 
wordt u wel gevraagd een formu-
lier in te vullen en de handen te 
desinfecteren. Wij bewaren dit 
formulier een aantal weken om 
aan de GGD te kunnen overhan-
digen mocht er Corona uitbre-
ken. Na die tijd worden de for-
mulieren vernietigd. Met het in-
vullen van dit formulier maakt u, 
ter plekke, gelijk een afspraak om 
naar binnen te mogen, maximaal 

4 personen tegelijk. Bij een aantal 
personen uit hetzelfde gezin kan 
hiervan worden afgeweken. In de 
kerk zijn geen looproutes, daar-
voor is het middenpad te smal. 

We vragen iedereen om zelf te 
zorgen voor de voorgeschreven 
afstand en bij passeren even uit te 
wijken in een kerkbank. Als het 
wat drukker wordt zal er dus 
even gewacht moeten worden, 
maar dat hoeft geen probleem te 
zijn want het terras is deze zater-
dagmiddagen ook open met een 
beperkt aanbod. In elk geval 4 
soorten koffie en/of thee en Op-
perdoezer jodenkoek. Het terras 
is groot genoeg om de tafels ver 
uit elkaar te zetten en indien ge-
wenst kan er contactloos betaald 
worden.

Dorpskerk Opperdoes, Kerke-
buurt 16, 1674ND Opperdoes.

75 jaar vrijheid in de 
Dorpskerk van Opperdoes

De kermis in Wervershoof van 16 
tot en met 18 augustus gaat dit 
jaar vooralsnog aangepast door. 
De kermis verhuist naar het par-
keerterrein bij De Westrand. Het 
is een lokale familiekermis, met 
attracties voor de jongste kinde-
ren en jongeren.  “We weten en 
begrijpen dat dit even slikken is 
voor de Wervershovers, die vaak 
een heel jaar uitkijken naar de 
kermis”, zegt burgemeester Frank 
Streng. “Dit is een uitzonderlijke 
situatie, die vraagt om een uit-
zonderlijke aanpak. We zijn niet 
over een nacht ijs gegaan en heb-
ben alle mogelijke scenario’s be-
keken. Dit is wat er maximaal 
mogelijk is, hoe lastig we dat ook 
vinden. Bij dit besluit zijn we er-
van uitgegaan dat de landelijke 
maatregelen niet opnieuw weer 
aangescherpt worden. Als dat wel 
het geval is de komende weken, 
dan hebben we weer een nieuwe 
situatie.”  

Het is op deze locatie mogelijk 
om de veiligheid en gezondheid 

op een zo goed mogelijke manier 
te organiseren. “En daar gaat het 
uiteindelijk dit jaar om”, vertelt 
burgemeester Streng verder. “Nu 
de aantallen besmettingen weer 
oplopen, kunnen en willen we de 
risico’s niet groter maken.”

Naast de kermisattracties kent de 
Wervershover kermis ook altijd 
een hele grote sociale compo-
nent. Burgemeester Frank Streng: 
“Ook dat is dit jaar anders dan 
anders. Bij de horeca zijn geen 
staanplaatsen, en grote kermise-
vents zijn er ook niet. Misschien 
zijn er wat meer kermisborrels bij 
mensen thuis. Ook daar wil ik ie-
dereen nadrukkelijk oproepen 
voorzichtig te zijn en de risico’s 
niet op te zoeken. Vier een feestje 
en geniet, maar houd de groep 
klein en let op de 1,5 m afstand. 
Als je het niet voor jezelf doet, 
doe het dan voor een ander.”

Alleen zo kunnen we ervoor zor-
gen dat de kermis ook na de ker-
mis een feestje blijkt te zijn.

Kermis Wervershoof kleiner en op andere locatie

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

BLIJF IN GESPREK OVER UW LEVENSEINDE  

Nadenken over uw levenseinde; het is en blijft een gevoelig en lastig 
onderwerp. Wellicht dat u er weleens over heeft nagedacht of dat u 
uw wensen, zoals een specifieke wens voor stervensbegeleiding al 
heeft opgenomen in een levenstestament. Indien dit laatste op u van 
toepassing is, blijft het noodzaak om in gesprek te blijven over uw 
levenseinde met uw (huis)arts en naasten en uw wens voor ster-
vensbegeleiding, een zogenaamd euthanasieverzoek, actueel te hou-
den. 
 
Houdt u euthanasieverzoek actueel  
Een arts dient alvorens hij een verzoek tot euthanasie uitvoert te 
voldoen aan wettelijke zorgvuldigheidseisen. Eén van deze eisen is 
dat de arts de overtuiging dient te hebben dat sprake is van een 
vrijwillig en weloverwogen verzoek van de patiënt. Voor de arts is 
het dan ook van groot belang dat uw verzoek door de jaren heen 
aan blijft sluiten bij uw wensen. Indien een verzoek niet, of lange tijd 
niet is besproken of niet opnieuw is bevestigd, kan dat een reden zijn 
voor een arts om niet te voldoen aan uw verzoek. Zeker bij een 
ziekte zoals dementie, waarbij de situatie geleidelijk verandert, kan 
een actueel euthanasieverzoek van groot belang zijn voor een arts.  

Euthanasieverzoek is geen garantie voor euthanasie
Een euthanasieverzoek is geen garantie voor euthanasie. De arts 
behoudt altijd de vrijheid om het verzoek niet uit te voeren, ook als 
wordt voldaan aan de zorgvuldigheidseisen.
 
Regie in eigen hand 
Bedenkt u goed dat u altijd de eigen regie houdt over uw leven. U 
kunt uw euthanasieverzoek dan ook op ieder moment aanpassen, 
actualiseren of intrekken. Indien u dit wenst kan de notaris u hierbij 
begeleiden. Ook indien u uw verzoek niet wenst aan te passen is het 
zinvol om uw verzoek om de twee jaar te bevestigen, hetgeen u 
door middel van een onderhandse verklaring op ons kantoor kunt 
doen.  
 
Mantel & Voors Notarissen en Mediators
Andijk 0228-592224 – Benningbroek 0229-591264.
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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

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) 

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.

Sara Feli heeft nu tien jaar ervaring als 
Verzorgende IG en werkt nu inmiddels 
twee jaar als ZZP-er. “Ik ben in Amster-
dam begonnen als Verzorgende IG en 
heb daarnaast ook een opleiding gedaan 
in Palliatieve zorg, daarin ben ik gespe-
cialiseerd.” Ze is naar Andijk verhuisd 
voor de liefde en biedt zorg op maat aan 
in deze regio met haar bedrijf Oxalis 
Zorg. 

Cliënten op de eerste plek
“Ik merk dat er bij grotere organisaties 
weinig tijd is voor de cliënt. De afstanden 
tussen cliënten is vaak wat groter en de 
agenda vol, waardoor persoonlijke aan-
dacht niet voldoende gegeven kan wor-
den.” Sara vertelt dat ze het heel belangrijk 
vindt dat de cliënt op de eerste plek komt 
te staan, dat er tijd en aandacht voor de 
cliënt is. “Dat is echt waar ik de focus op 
heb.”
 
Aanbod
Sara biedt met diverse soorten zorg aan. 
“Mensen kunnen bij mij terecht voor on-
der andere palliatieve zorg, huishoudelijke 
zorg, maar ook 24-uurszorg, nachtzorg en 
begeleiding bij bijvoorbeeld boodschap-
pen doen.” Ze heeft een grote kring met 
ZZP-ers om zich heen, waarmee ze kan 
samenwerken en op kan terugvallen als 
het druk is. “Ik werk samen met HBO ver-
pleegkundigen, Verzorgende IG en ook 
een wondverpleegkundige, dus we kunnen 
elkaar bijstaan als dat nodig is.” Sara vindt 
het belangrijk dat mensen thuis kunnen 
overlijden wanneer dat hun wens is. “Ik 

vindt het erg waardevol om iemand goede 
zorg te geven in de laatste periode van zij 
of haar leven en hoe mooi is het als dat in 
de vertrouwde omgeving van diegene 
kan?”
 
Contact
Wanneer iemand plotseling hulp nodig 

heb en zij benaderen Sara, regelt zij met de 
verzekeraar van de cliënt dat er zorg gebo-
den kan worden. “Dan bespreek ik met de 
verzekeraar hoelang er zorg nodig is en 
maak ik alles in orde.” Daarnaast kunnen 
mensen met een PGB ook bij Sara aan-
kloppen voor hulp. Ze biedt zorg aan in 
onder andere Stede Broec, Drechterland, 

Enkhuizen en Medemblik. 
 
Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.oxaliszorg.nl 

Wilt u contact opnemen met Sara? 
Dat kan via 0228 - 72 69 18 of 
info@oxaliszorg.nl.

Persoonlijke aandacht bij Oxalis Zorg 

Sara Feli biedt met haar bedrijf zorg op maat in deze regio. Foto: Hoekstra
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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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Wist u dat...

... … de Bosmantel aan de 

Cornelis Kuinweg ook op 

vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur 

geopend is?

… familieberichten in deze 

krant zonder extra kosten in 

fullcolour geplaatst mogen 

worden?

… achteruitrijdende 

bestelwagens niet altijd het 

verkeer zie aankomen?

… berichten van gevonden en 

verloren voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

 
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

Geniet u ook zo van vlinders in 
de tuin? Dit boomblauwtje ging 
op Goudgele honingklaver zitten 
en ik dacht om er van te snoepen. 

Dat deed ze niet gezien het gebo-
gen achterlijf was ze begonnen-
om eitjes af te zetten. Nu maar 
hopen dat de rupsjes in 2021 zich 

laten zien als vlinder. Ruim alle 
uitgebloeide planten niet te snel 
op in de groene gft bak dan heb-
ben de insecten nog tijd om weg 
te komen. Hopelijk krijgen ze bij 
u de kans om te overleven. 

Meer info? https://www.vlinder-
stichting.nl. Douwe Greydanus

Boomblauwtje. Foto: Douwe Greydanus

Fluweeltjes

Het heeft even geduurd, maar 
vanaf 4 augustus is het weer zo-
ver: Motorschip Friesland gaat 
weer varen tussen Enkhuizen en 
Medemblik in aansluiting op de 
stoomtram van en naar Hoorn. 
Ook zal het schip weer aanleggen 
in het Zuiderzeemuseum. De 
unieke verbinding tussen de drie 
West-Friese steden kon als gevolg 
van de Coronacrisis een aantal 
maanden niet worden uitge-
voerd. De stoomtram ging in juni 
al wel rijden en de Friesland ging 
tijdelijk aan het werk bij zijn 
vroegere werkgever in de veer-

diensten naar de Waddeneilan-
den. 
Met het weer compleet maken 
van de Historische Driehoek 
neemt de capaciteit bij de Muse-
umstoomtram toe tot 600 reizi-
gers per dag. Hiermee hoopt het 
rijdende museum nog iets van de 
schade goed te maken die het 
eerder dit jaar op liep toen alle 
diensten stil kwamen te liggen. In 
augustus zullen daarom boven-
dien extra stoomtrams gaan rij-
den.  Reserveren voor stoomtram 
en boot is noodzakelijk: www.
stoomtram.nl

Stoomtram en boot weer verenigd. Foto: Rein Korthof

Historische Driehoek weer compleet

Openingstijden:
Woensdag  8:00-12:00
Donderdag  14:00-20:00
Vrijdag  8:00-17:00
Zaterdag  8:00-16:00

www.bosmantel.nl
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GAAT UW ACTIVITEIT WEER DOOR? 
LAAT HET ONS WETEN

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

www.expositieruimtedemantel.nl

AUGUSTUS
Vrijdag 7 augustus 
• Marius van Dokkum persoonlijk aanwezig bij Expositie, 

Hornpad 19, Andijk, www.expositieruimtedemantel.nl!
Zondag 16 augustus
• Koppelbiljarten 1.5 m, 14.00 uur. Café Pension ‘t Ankertje

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 08 en 22-08, 05 en 19-09, 03,   
 17 en 31-10, 14 en 28-11, 12-12.
Plastic:  Dinsdag 18-08, 15-09, 13-10, 10-11, 08-12.
Restafval:  Dinsdag 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 21-08, 18-09, 

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

De Sociale Huiskamer van Stich-
ting Wings of Change in Andijk is 
enige tijd gesloten geweest van-
wege corona, maar heeft haar 
deuren vanaf begin juli weer ge-
opend voor bezoekers. Op maan-
dagochtend en dinsdagochtend 
van 10:00 – 12:00 uur is een ieder 
die behoefte heeft aan sociaal 
contact praatje weer welkom in 
het inloophuis.

Juist in deze tijd hebben mensen 
extra behoefte aan verbinding en 
sociale contact. De Sociale Huis-
kamer is gehuisvest op een 
prachtige groene en bloemrijke 
locatie. Het is de ultieme plek om 
heerlijk te genieten. Tegelijkertijd 
kunnen de bezoekers terecht 
voor een gezellig praatje en hun 
netwerk uitbreiden. Wekelijks 
worden er activiteiten gepland. 
Deze activiteiten variëren van 
creatieve bezigheden, spelletjes- 
en muziek ochtenden, kijken bij 
de verzorging en activiteiten van 

de roofvogels of een gezamenlijk 
bezoekje aan het nabijgelegen 
Kinderboerderij de Put. 

Daarnaast hebben we nog meer 
leuk nieuws te vermelden: 
Tot en met oktober a.s. zijn er 
extra activiteiten ingepland voor 
kwetsbare doelgroepen die mid-
dels een bijdrage van het Oranje 
Fonds worden mogelijk gemaakt. 
Zes leuke educatieve en gezellige 
ochtenden/middagen vinden 
plaats op onze locatie aan 
Schoolweg 4 rondom de roofvo-
gels en op Kinderboerderij de Put 
(Horn 27). Dit wordt geheel ver-
zorgd door onze vrijwilligers en 
deelnemers. 
De activiteiten, consumpties en 
versnaperingen zijn gratis! 
Onlangs hebben 2 kleine groepen 
bezoekers al gebruik gemaakt van 
deze activiteiten en dit was een 
groot succes!

Mocht u iemand zijn of iemand 

weten die het fijn zou vinden om 
langs te komen voor de Sociale 
Huiskamer voor een gezellig 
(gratis!) kopje koffie of thee, of 
wilt u zich aanmelden voor de 
extra activiteiten welke zijn mo-
gelijk gemaakt door het Oranje 
Fonds of wilt u vrijwilliger wor-
den bij Wings of Change; mail 
dan naar info@wingsofchange.nl 
of bel 0228-222136. 

Heeft u geen vervoer? Geen pro-
bleem! Binnen een straal van 10 
kilometer vanaf onze locatie is 
het mogelijk om u ‘coronaproof ’ 
op te halen en weg te brengen! 
Graag tot ziens! 

www.wingsofchange.nl.
 
NB Wings of Change stelt de 
hoogste prioriteit aan de gezond-
heid, veiligheid en welzijn van 
onze deelnemers, bezoekers en 
medewerkers en nemen hiervoor 
gepaste maatregelen.

Inloophuis Sociale Huiskamer 
heropent haar deuren

De Sociale Huiskamer is gehuisvest op een prachtige groene en bloemrijke locatie. Foto aangeleverd

Nissan Qashqai Tekna+ Dynamic 1.3 DIG-T 
allerluxste uitvoering

1e eigenaar, handgeschakeld 6MT
Bouwjaar: 12-11-2019
Kilometerstand:   7307
Kleur:  parelmoerwit metallic
Brandstof: benzine
APK tot   12-11-2023

Prijs € 26.500,-

Verkoop van 
jong gebruikte auto’s.

Industrieweg 1, Andijk • info@profijtauto.nl

Nissan Qashqai Tekna+ Dynamic 1.3 DIG-T 
allerluxste uitvoering

1e eigenaar, DCT automaat 7 traps
Bouwjaar: 26-08-2019
Kilometerstand:   8896
Kleur:  zwart metallic
Brandstof: benzine
APK tot   26-08-2023

Prijs € 29.900,-

Nissan Qashqai Tekna+ Dynamic 1.3 DIG-T 
allerluxste uitvoering

1e eigenaar, DCT automaat 7 traps
Bouwjaar: 18-12-2019
Kilometerstand:   10.183
Kleur:  parelmoerwit metallic
Brandstof: benzine
APK tot   18-12-2023

Prijs € 29.900,-
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Samen spelen,  
leren & ontdekken
bij onze gastouders natuurlijk!

Meer info: berendbotje.nl

Het Recreatieschap Westfriesland onder-
zoekt samen met Natuurlijk Schoon BV 
een natuurvriendelijke manier om de ei-
kenprocessierups te bestrijden. De brand-
haren van de rups veroorzaken veel over-
last voor mens en dier in de maanden mei 
tot en met juli. Een knoflookextract zou 
een oplossing kunnen zijn.
Momenteel loopt er een proef in het 
Streekbos, in het gebied ruwweg tussen de 
zwemplas en het Weelenpad, inclusief het 
hondenlosloopgebied. Er zijn ongeveer 50 
nesten ingespoten met het knoflookex-
tract. Door de behandeling overlijden de 
eikenprocessierupsen en worden nesten 

ingekapseld. 
Er wordt nu onderzocht of de nesten na 
behandeling stevig in de bomen blijven 
zitten en voldoende zijn ingekapseld of 
toch moeten worden afgevoerd. Als de 
nesten alsnog uit elkaar vallen kan er na-
melijk nog steeds overlast ontstaan. De 
brandharen kunnen immers nog jaren last 
veroorzaken zoals jeuk, huiduitslag, irrita-
tie aan de ogen of aan de luchtwegen.
Daarnaast wordt gekeken wat de mogelij-
ke effecten zijn op vogels die de rupsen 
graag lusten. 
De proef loopt tot aan de winter door, 
maar wordt mogelijk verlengd. 

Recreatieschap Westfriesland op zoek naar 
natuurvriendelijke bestrijding eikenprocessierups 

op een doe-het-zelf
traprenovatie

op Multigarant® Eiken 
vloerdelen

op Velux® dakramen 
en raamdecoratie*

25% 20% 25%
korting korting korting

op alle houten tafels

25%
korting

op SlimSeries®
binnendeuren

10%
korting

op authentieke 
beitsen

10%
korting

Klussen tijdens je vakantie? Dat kan! Kijk in onze webshop voor ons uitgebreide assortiment en mooie aanbiedingen!

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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Wij zijn de hele bouwvak gewoon open!

Het kantoor van de Andijker, Streker en 
Dijkprint is gesloten, in verband met va-
kantie, tot en met 14 augustus. Op af-
spraak zijn wij in dringende gevallen wel te 
bereiken. We zitten echter niet stil!

De buitenzijde van het pand heeft een 
ware metamorfose ondergaan. De tuin en 
het schilderwerk zijn onder handen geno-
men. Momenteel wordt er binnen hard 

gewerkt met schilderskwast en nieuwe 
kleuren. Peter Ligthart neemt zelf ook de 
kwast ter hand.

De Andijker verschijnt in de vakantie peri-
ode gewoon zoals u gewend bent. Weke-
lijks gratis bezorgd op uw mat. Heeft u dus 
nog iets leuks of bijzonders gezien, laat het 
ons weten en stuur uw foto, tip of tekst aan 
info@andijker.nl.

Nieuwe kleuren kantoor de Andijker

Industriële grijstinten voor de entree van ons pand. Tekst en foto: OdB

Nieuws of tips? Mail naar info@andijker.nl!
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