
En dan gaan na 6 weken eindelijk de schooldeuren 
open!
Verwachtingsvol betreden de leerlingen hun nieu-
we klas. Spannend hoor, een nieuwe juf, soms 
nieuwe klasgenootjes en wat ga ik allemaal leren dit 
jaar?
Nadat iedereen zijn plekje heeft gevonden en heeft 
bijgepraat, worden de leerlingen per groep uitgeno-
digd om het nieuwe Maaklokaal te bewonderen.
In de vakantie heeft het handvaardigheidlokaal een 
metamorfose ondergaan. De leerlingen reageren 
enthousiast en verrast. Wauw, hier kunnen we van 
alles doen.
Het Maaklokaal is zo ingericht dat hier gewerkt kan 

worden aan onderzoeksvragen, proefjes en experi-
menten kunnen worden uitgevoerd, er zijn techniek 
materialen aanwezig en er is volop materiaal voor 
de creatieve vakken. Er kan ook gekookt
worden en de robotjes staan klaar om geprogram-
meerd te worden!
Het meubilair valt ook erg in de smaak! Er staan 
bijvoorbeeld wiebelkrukken die iedereen wel even 
wil uitproberen. Stilzitten op school? Nee, dat is er 
in dit lokaal niet bij. Lekker leren met je hoofd én 
met je handen en natuurlijk met je….hart.
Want dat is uiterst belangrijk dat de leerlingen zich 
thuis voelen op school, want dan kan de natuurlijke 
nieuwsgierigheid en creativiteit maximaal tot ont-
plooiing komen.
Met deze ingrediënten MAKEN wij er een goed 
schooljaar van!
Linda Blok

 

www.kuinmakelaardij.nl 

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

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

Kantoor Andijk 
ook op zaterdag 

geopend!Of ik een stukje wil schrijven in de Andijker, 
vraagt de redactie van deze krant nadat ik 
met mijn zussen een in memoriam heb ge-
plaatst ter herinnering aan de sterfdag van 
mijn lieve moeder Marijke Gutter. Want ze 
zien op mijn LinkedIn dat ik bij De Telegraaf 
werk als verslaggever over gezondheid. Dat 
moet toch wel een spannende tijd zijn met de 
corona-crisis?

Nou, beste inwoners van het mooie dorp 
waar ik ben geboren aan de Kleingouw; Co-
vid-19 is een ongekend boeiende, leerzame 
en soms angstaanjagende periode in mijn le-
ven. Na mijn studie Nederlands belandde ik al 
snel bij De Telegraaf en heb ik de afgelopen 28 
jaar duizenden artikelen over onder andere 
politiek, onderwijs en gezondheid geschre-
ven. 
Sommige verhalen zijn onder mijn huid gaan 
zitten en hebben krassen op mijn ziel ge-
maakt. Ik herinner me de asielzaak van de fa-
milie Gümüs, het kleermakersgezin dat in 
1997 het land uit werd gezet. Ze moesten te-
rug naar Turkije en ik reisde met ze mee. Of 
de blinde telefonist van het Slotervaartzie-
kenhuis die nergens meer aan de bak kwam 
na het faillissement. De 28-jarige zwaar licha-
melijk gehandicapte Marciano, die geestelijk 
prima in orde was -maar zó ongelukkig dat hij 
besloot uit het leven te stappen. Met mij be-
sprak hij vooraf het taboe op euthanasie voor 
jongeren. 

Er zijn ook heel veel leuke artikelen geweest, 
waarbij met enige regelmaat familieleden in 
terug kwamen. Zo hebben velen van jullie 
vast mijn oom Wim Gutter op de voorpagina 
gezien met schildpad Zebedeüs, mijn zus 
Willy Mantel als kookvrijwilliger, mijn neef 
Joël de Vries als vrachtwagenchauffeur of de 
Poolse werkkrachten in het bloembollenbe-
drijf Mantel Holland.

En toen kwam corona. Mijn eerste tweet er-
over dateert van 15 januari en de eerste re-
portage erover van half februari waarin viro-

loog Ab Osterhaus voorzichtig een pandemie 
voorspelde. In de loop van de maanden is 
mijn contactenlijst met virologen, epidemio-
logen en microbiologen een enorm boekwerk 
geworden. Niemand, maar dan ook niemand, 
voorzag de impact van dit verschrikkelijke 
virus. Ik ben op ic-afdelingen geweest waar 
alle patiënten in een diepe coma lagen en 
waar artsen met hun handen in het haar zich 
afvroegen hoe het verder moest. De stilte 
daar was overweldigend. Ik heb mensen ge-
sproken die de ene dag hun moeder en de dag 
erop de schoonmoeder verloren aan corona. 
De vrouw en de zoon van een demente man 
overleden, maar het kon de oude man niet 
verteld worden omdat hij geen bezoek mocht. 
Omdat er nauwelijks personeel en bescher-
ming was in een verzorgingshuis, moest een 
85-jarige vrouw haar laatste uren doorbren-
gen met een zorgrobot. 

Het is lang niet altijd gemakkelijk om deze 
verhalen op te tikken en altijd maar door te 
gaan. Die mentaliteit is me overigens met de 
paplepel ingegoten. Elke vakantie werkte ik in 
het bedrijf D&K Mantel, dat mijn opa Dirk 
ooit samen met zijn broer Klaas opzette. Ik 
herinner met het als een mooie en intensieve 
tijd. Hard werken, dat was de arbeidsethos in 
het bedrijf van mijn vader Arie. Hard werken, 
dat is het vak van journalistiek ook. 

Arianne Mantel

Oud-Andijkse verslaggever Telegraaf

Arianne Mantel. Foto: de Telegraaf

Het nieuwe maaklokaal. Foto’s: aangeleverd

Bangert verrast leerlingen met Maaklokaal

Dit keer moesten de helden van het traumateam in Andijk in actie 
komen. De helikopter is op de dijk geland.  

Foto: Jeffrey Mossing Holsteijn

Bij een brand in een huis aan de 
Kees Veerstraat is een 30-jarige 
man om het leven gekomen. De 
brand brak zondagmorgen rond 
03.00 uur uit in de keuken van 
het huis. De brand is ontstaan 

door een technische oorzaak.
De brandweer haalde de man uit 
de woning. Hij is met spoed naar 
het ziekenhuis gebracht, maar 
overleed aan de gevolgen van 
koolmonoxide. 

Dode bij woningbrand in Andijk

Nieuws of tips? 
Mail naar 

info@andijker.nl!

Ons kantoor is 
op werkdagen 
geopend van 

9.00 tot 13.00 uur
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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 23 augustus 10.00 uur: 
Eucharistieviering; voorganger: 
pastor J. van Dril.
Thema: “Toekomst openen”.
De collecte is voor onze kerk en 
het bekende kaarsenmandje 
staat op een tafeltje
naast de kaarsenbak. Dank daar-
voor.
Welkom in de viering.
*Voor de meeste mensen is de 
vakantieperiode weer voorbij. 
Deze zal ongetwijfeld anders ver-
lopen zijn dan gedacht. Ook de 
scholen zijn weer begonnen. Al-
len een goede start toegewenst!

Kerkdiensten, zondag 23 augustus

Gereformeerde Kerk 
10.00 uur 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 

De Bovenzaal
bovenzaal.eu

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
www.deweg.eu

In Memoriam

Vandaag zou mevrouw van Gelder 100 jaar zijn geworden.
Helaas heeft ze dat net niet mogen worden, wat wordt ze 
gemist. Ik mis haar gezellige praatjes. 
Een zeer bijzonder mens was ze! Rust zacht Marijtje! 

     Astrid van Dijke

Bedankt voor de kaarten, bloemen en het medeleven 
na het overlijden van mijn lieve dochter Marijke.

                                                            Mevr. Hak

Heer u kent mij, U doorgrondt mij,
U weet het als ik zit of sta,

U doorziet van verre mijn gedachten.
Psalm 139: 1 en 2

Met verdriet in ons hart, maar dankbaar dat zij zo lang bij ons 
mocht zijn en voor alle liefde en zorg die zij aan ons heeft 
gegeven, delen wij u mee dat is Thuisgehaald onze lieve 

moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Pietertje Harlaar-Roskam
echtgenote van Gerrit Harlaar,  † 2001

Hemelum, 12 mei 1928                   Andijk, 16 augustus 2020

 Marijke en Gert

 Koos en Carla

 Piet en Ria

 Rimi en Cees

 Gerard en Cora

 Klein- en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Meander 64, 1619 XT  Andijk

Er is gelegenheid om ons te condoleren en afscheid te nemen 
op donderdag 20 augustus tussen 19.00 en 19.45 uur in de 
Gereformeerde Kerk, Middenweg 4 te Andijk.
Wij vragen u rekening te houden met de regels van het RIVM.
Vanwege de huidige omstandigheden vindt de dankdienst voor 
het leven van onze moeder, oma en overgrootmoeder en de 
begrafenis in besloten kring plaats.
De dienst voorafgaand aan de begrafenis kunt u live 
meeluisteren via www.gereformeerdekerkandijk.nl.  
De dienst is op vrijdag 21 augustus en begint om 14.00 uur.  
Ook kunt u daar later de dienst nog beluisteren.

Veel dank aan de teams van huisartsenpraktijk 
Bartstra en Kant en woonzorgcentrum Sorghvliet 

voor alle liefdevolle zorg en aandacht.

3x 

Roerdomp. Foto: D. Greydanus

Rijdend over de dijk langs de 
Koopmanspolder ontwaarde ik 
iets in mijn ooghoek. Gestopt en 

Cadeautje: Roerdomp
voorzichtig nader geslopen bleek 
daar een Roerdomp langs het 
walkantje op zoek naar voedsel.
Langzaam en voorzichtig ver-
plaatste deze zijn poten met die 
grote lange tenen en hield alles 
goed in de gaten. Dit is dan wel 
een mooi cadeau om de dag mee 
te beginnen dacht ik zo. Wanneer 
ziet u nu een Roerdomp die vaak 
gecamoufleerd opgaat in het riet. 
Deze waande zich dan ook onbe-
spied.

De meeste teams bij Sporting 
Andijk hebben alweer in trai-
ningsverband kunnen sporten. 
Door inspanningen van ouders, 
trainers en vrijwilligers konden 
we de trainingen van de jeugd-
spelers in april weer hervatten. 
Dit tot vreugde van de jeugd en 
ouders. We willen dit moment 
dan ook graag aanpakken om alle 
betrokkenen te bedanken voor 
hun inzet hierbij.

Het is al wel enige tijd geleden 
dat er wedstrijden zijn gespeeld 
op het complex aan de Kleingouw. 
Met de aftrap van enkele oefen-
wedstrijden zal hier binnenkort 
gelukkig ook een einde aan ko-
men.

Afgelopen week hadden we een 
top scheidsrechter uit de Eredivi-
sie, Bas Nijhuis, op bezoek. Hij 
heeft bij ons een filmpje opgeno-
men voor Veronica Inside. Hij 

was onder de indruk van ons 
complex. Dat ziet er inderdaad, 
door de inzet van onze onder-
houdsploeg, geweldig uit. Het 
complex wordt nog mooier wan-
neer het gevuld wordt met alle 
sporters en vrijwilligers!

Om in het aankomende seizoen 
weer alles goed te laten verlopen, 
is het dan ook van belang dat er 
zich nog een aantal vrijwilligers 
melden. Er zijn vacatures voor 
jeugdtrainer en jeugdcoördinator 
en ook de kantinecommissie is 
hard op zoek naar ondersteu-
ning. Wij nodigen u dan ook van 
harte uit om ons te komen helpen 
in ruil voor het enthousiasme van 
de sporters en het samen bouwen 
aan onze mooie dorpsclub.

Via de contactgegevens op onze 
website kunt u laten weten waar 
u interesses en mogelijkheden 
liggen.

Sporting Andijk begint na lange 
rust aan nieuw seizoen
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Zin om in de frisse buitenlucht 
de lokale natuur een handje te 
helpen? Om gezellig samen met 
anderen buiten bezig te zijn? Om 
met één ochtend snoeien de 
plaatselijke bloemen, bijen en 
bomen voor een heel jaar te hel-
pen? Kom zaterdag 22 augustus 
naar de IVN-Natuurwerkdag in 
het Egboetswater! Tussen 9:00 en 

13:00 uur worden in dit natuur-
gebied (Liederik 15, 1678 JC, 
Oostwoud (afslag Hauwert N 
240) de handen uit de mouwen 
gestoken om alles er weer mooi 
uit te laten zien.
Overtollig groen snoeien, riet 
steken, de sloten dreggen, plastic 
rapen, nestkasten schoon borste-
len. Het werk is zinvol én gezond, 
al snoeiend en dreggend komt u 
met gemak aan het voorgeschre-
ven halfuurtje bewegen per dag! 

Aanmelden bij Ria de Graaf via 
r.de.graaf@ivn-westfriesland.nl 
of telefoon 0227 545216. 

 En mocht u als IVN-vrijwilliger 
op meer permanente basis de lo-
kale natuur willen helpen of pro-
moten, we zien u graag. 

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

DE KINDERWENS VAN TWEE TOEKOMSTIGE VADERS
Wouter en Leroy hebben een kinderwens. Zij kunnen deze wens tot 
uiting brengen door te kiezen voor adoptie of draagmoederschap. 
Hun vraag is hoe het zit met erkenning van het kind en het gezag 
daarover, indien het kind geboren is. 

Gezag en erkenning van het kind in geval van draag-
moederschap 
Na de geboorte is de moeder van het kind juridisch ouder en heeft 
zij alleen het gezag. Het is mogelijk voor de biologische vader om het 
kind te erkennen, indien de moeder hiervoor toestemming geeft. 
Ook kunnen de biologische moeder en erkenner samen het gezag 
aanvragen over het kind. Voor het verkrijgen van het gezag maakt het 
in principe niet uit of de twee mannen samenwonen of dat zij ge-
trouwd zijn. In beide gevallen kan het gezag worden verkregen. 

Gezag en erkenning van het kind in geval van adoptie 
Voor het adopteren van een kind maakt het niet uit hoe de situatie 
tussen beiden is vastgelegd. Dit is zowel mogelijk in het geval u ge-
trouwd bent als wanneer u samenwoners bent. Echter is het wel zo 
dat adoptie pas mogelijk is, als u minstens 3 jaar samenwoont en dit 
kunt aantonen met een samenlevingscontract. Door adoptie wordt 
u beiden juridisch ouder en heeft u samen het gezag over het kind.  

De situatie van Wouter en Leroy
In het filmpje (link via onze gratis digitale nieuwsbrief) vertellen 
Wouter en Leroy hun verhaal. 

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

Bel voor laatste testament-
check en 10% korting: 
zaterdag 22 augustus. 

André Meester

Windmolens en zonneweides

Donderdag hebben we de 
eerste commissievergadering 

na het reces.
Daarin is ook een agenda-

punt; wensen en bedenkingen 
concept RES-NHN.

Gaat over het nationaal kli-
maatakkoord dat moet leiden 

tot een CO2 reductie van 
50% in 2030.

En de overheden zijn al goed 
bezig met windmolens, zon-
neweides, biomassacentrales,  

kortom
er wordt van alles gepro-

beerd, maar de opbrengst tot 
nu toe is nog meer dan min-

der CO2.
Het produceren en plaatsen 
van windmolens kost veel 

energie en de opbrengst van 
die inspanning is 

op jaarbasis maar 17% van 
z’n vermogen.

Biomassacentrales zijn hele-
maal om te huilen, dat hebben 

we uitgebreid uit de media 
kunnen vernemen.

En zonneweides…. Die ver-
storen zo ernstig de capaciteit 
van de infrastructuur  dat Li-
ander het piekvermogen van 
100% wil terug brengen naar 

75%!
Veel omvormers van de zon-
nepanelen schakelen zich zelf 

uit vanwege overbelasting.
Het is ook zonde om zeer 

kostbare landbouwgrond op 
te offeren voor deze manier 

van energie opwekking.
Dat het is ook nog zeer belas-
tend kan zijn voor het milieu 

bleek laatst bij een grote 
brand in Moerbeek waar de 
panelen die op het dak lagen 
in duizenden kleine stukjes 
over de landerijen verspreid 

lagen.
Kortom, die 50% CO2 reduc-
tie is voorlopig een droom die 
niet gaat uitkomen in 2030.

Voorlopig is de opbrengst van 
groene energie maar een 

schamele 3% van het totale 
gebruik.

De BAMM zal zich dan ook 
gaan verzetten tegen de plan-
nen van de overheid om ons 
mooie West-Friesland vol te 
zetten met windmolens en 

zonneweides.

Met vriendelijke groet,
André Meester

Fractievoorzitter BAMM

Nog een maand en dan start 
gymvereniging Vek-Wik met 
Special gym voor mensen met 
een verstandelijke beperking.
Voor inwoners van Andijk, Enk-
huizen, Stede Broec en Drechter-

land. De eerste les vindt plaats op 
maandag 7 september a.s. , aan-
vang 19.00 uur in Sportzaal de 
Bonte veer, Wielewaal 1 in En-
khuizen. Wacht niet langer en 
meld je aan! Het wordt heel leuk!!  

Special gym in Enkhuizen

Iedereen wil met dit weer het 
water op of in en dat begrijpen 
wij als geen ander, maar ……… 
het IJsselmeer kan ook levensge-
vaarlijk zijn en een mooie dag aan 
of op het water flink verpesten. 
Wij als, KNRM Andijk, zijn geen 
strandwachten maar worden ge-
waarschuwd wanneer er iets aan 
de hand is op het water. Denk 
hierbij niet alleen aan noodhulp 
op boten, maar ook bij een ver-
mist persoon, een afgedreven ki-
te-surfer of een zwemmer in 
problemen, in al deze scenarios 
worden wij door de Nederlandse 
Kustwacht gealarmeerd.

Wat kan er nou mis gaan op een 
mooie zomerdag zou je denken? 
Oorzaken voor een onverwachte 
draai kunnen veroorzaakt wor-
den door de waterkwaliteit, het 
weer dat in een keer omslaat, 

kramp tijdens het zwemmen, jet-
ski’s die met hoge snelheden door 
recreatiegebied blazen, water-
skiers die tussen voor anker lig-
gende boten door slalommen, 
noem maar op. Het is druk op het 
water en we houden niet altijd 
maximaal rekening met elkaar. 
Wij als KNRM hebben over het 
gebruik van het water geen zeg-
genschap, maar verzoeken wel 
iedereen om traceerbaar te zijn in 
geval van nood, wij hebben di-
verse campagnes en verschillen-
de hulpmiddelen voor zwemmers 
en watersporters die de hulpver-
leners helpen in het snel vinden 
van eventuele slachtoffers. Bereid 
je goed voor wanneer je gaat va-
ren of zwemmen.

Nieuwsgierig naar wat wij doen 
in de regio? Volg ons via Face-
book of Instagram! 

Nieuws van KNRM Andijk

Rosse vleermuis.  
Foto: Douwe Greydanus

Denk je aan vleermuizen, dan 
denk je al snel aan sinistere 
bloedzuigers, aan vampiers, graaf 
Dracula en Batman. Maar hoe zit 
het écht? Wat voor dieren gaan er 
schuil achter de spookverhalen in 
boeken, films en strips? Wat blijft 
er van hun duistere imago over 
als je ze goed leert kennen?
 
Helemaal niets, zo weten ze bij 
IVN West-Friesland maar al te 
goed. Op zaterdagavond 29 au-
gustus, de ‘Nacht van de vleer-
muis’, vanaf 20:00 uur ‘s avonds, 
organiseren twee gidsen van IVN 
een speciale vleermuizenavond 
in het Streekbos. 

Opgedeeld in twee groepen (van 
maximaal 16 personen, 8 per 
gids) wordt er zowel op het water 
als in de bossen gezocht naar 
vleermuizen. De ene groep gaat 
per boot op zoek naar water-
vleermuizen, de andere groep fo-
cust zich op de land-soorten, om 
na zo’n 45 minuten te wisselen. 

De beide gidsen vertellen daarbij 
tal van wetenswaardigheden over 
het gebied en in het bijzonder 
over de aldaar voorkomende 
vleermuizen. Wist u bijvoorbeeld 
dat ze honderden tot zelfs dui-
zenden muggen per nacht eten? 
En dus hartstikke nuttig zijn! 

De avond begint bij het Streekbos 
Paviljoen en aanmelden kan via 
publieksactiviteiten@ivn-west-
friesland.nl (vóór 28 augustus). 
Deelname kost 3,50 euro per per-
soon, maar wees er snel bij, want 
in verband met de coronamaatre-
gelen mogen er echt niet meer 
dan 16 mensen deelnemen.         

Vleermuizennacht in het Streekbos

Hooien met Fred Weel.  
Foto aangeleverd

Natuurklussen in het Egboetswater
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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.

De zomer in Nederland is er één 
vol uitdagingen. De ene dag weet 
je niet waar je nog verkoeling kan 
vinden, de andere dag waait je 
camping-interieur weg of loopt je 
huis vol water. Dat het klimaat 
verandert horen we vaak. Maar 
hoe gaan we er mee om?

Nederlanders staan er om be-
kend altijd iets te klagen te heb-
ben. Zo is het te droog en vervol-
gens weer te nat, eerst te warm 
en nu weer te koud. Kunnen we 
zelf iets doen?

Ander ritme
In landen waar men de hitte meer 
gewoon is, wordt een ander 
(werk)ritme geleefd. Het werk 
gebeurt in de vroege ochtend-
uren en laat op de middag/avond. 

Op het warmste moment van de 
dag houdt men siësta. De huizen 

zijn ook anders gebouwd. Dikke 
muren houden de warmte buiten 
en men kiest voor kleine ramen. 
De leefruimte buiten, in de scha-
duw wordt optimaal gebruikt. 
Tijd om ook in Nederland een si-
esta in te voeren?

Water in overvloed
Horen we de afgelopen weken 
steeds op het nieuws over water 
tekorten in de bodem?  Het vol-
gende moment stroomt de regen-
ton over, staan straten blank en in 
de ergste gevallen moet zelfs de 
brandweer komen om huizen 
leeg te pompen. Soms al na één 
flinke plensbui! Schade voor par-

ticulieren én bedrijven, want te-
gen binnen komend water is op 
dat moment weinig te beginnen. 
Moeten we allemaal op een terp 
gaan wonen?

Mooie oplossingen
Oplossingen kosten tijd en geld 
en creativiteit. Zo wordt aangera-
den minder straatwerk in de tuin 
te nemen en meer grond vrij te 
laten zodat regenwater de grond 
in kan lopen in plaats van naar 
het riool. Platte daken kunnen 
bekleed met speciale planten, dat 
vangt water op, houdt CO2 vast, 
houdt het huis koel in de zomer 
en de warmte juist binnen in de 
winter. In nieuwbouwwijken 
wordt een heel slotenplan aange-
legd, als waterbuffer. Maar in 
reeds bestaande wijken is dé op-

lossing vaak een hele onderne-
ming en vooral kostbaar. Maar 
elke keer natte voeten, willen we 
dat?

Uw plan
Bent u bezig in de tuin en houdt u 
rekening met de stortbuien en 
het veranderende weer? Heeft u 
een creatieve oplossing om de 
zomerse hitte te slim af te zijn, 
die u wel wilt delen met anderen? 

Stuur een kort mailtje aan 
info@andijker.nl en wie weet le-
zen we uw tips straks terug in de 
Andijker.

Ook voor mooie natuurfoto’s 
waarop het extreme weer is 
vastgelegd kunt u dit email-
adres gebruiken.

Van hitteplan tot noodweer in 24 uur

Regen in aantocht. Foto: Koos Dol

Het asfalt wordt natgehouden om schade te voorkomen. Foto: KD

Wateroverlast op de Industrieweg. Archieffoto de Andijker
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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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Op dinsdag 25 augustus speelt 
de Enkhuizer organist Jan van 
der Leek om 20.00 uur het der-
de zomeravond-orgelconcert 
van dit jaar in de Sint Werenfri-
duskerk te Wervershoof. Hij zal 
werken spelen van Raison, va-
der en zoon Bach, Brahms, 
Vierne en Tournemire.

Jan van der Leek ontving in de 
jaren zeventig zijn orgelopleiding 
van Hans van Nieuwkoop aan de 
Muziekpedagogische Akademie 

te Alkmaar. Ook voltooide hij aan 
dit instituut een koordirectieop-
leiding.  Hij heeft als orgeldocent 
gewerkt aan enkele muziekscho-
len en een aantal koren gediri-
geerd, o.m. die van de Werenfri-
duskerk. In de jaren negentig 
heeft hij opnames gemaakt van 
orgels in West-Friesland en deze 
uitgezonden voor Radio Hoorn. 
In 2007 is een CD verschenen 
van het Gradussen/Van Dinter-
orgel in de Sint Werenfriduskerk.
Het orgel werd in 1863 in de vo-
rige kerk gebouwd door van Ma-
thieu van Dinter, en in 1883 om-
gebouwd door de gebr. Gradus-
sen in de huidige kerk.  Het is een 
romantisch Frans/Belgisch in-
strument. Daardoor  onder-
scheidt 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 coronamaatrege-
len is een beperkt aantal zitplaat-
sen beschikbaar. Deze zijn op 1,5 
meter afstand van elkaar aange-
geven d.m.v. stickers en linten.

Aanvang concert: 20.00 uur. Toe-
gang: € 5,--

 
Wist u dat...

… dat je in Bovenkarspel een 

uurtje lekker kan Suppen?

… de buurtbus straks door de 

Klamptweid gaat rijden, en 

dat het oppassen is geblazen is 

met die twee scherpe bochten 

in de weg?

… familieberichten in deze 

krant zonder extra kosten in 

fullcolour geplaatst mogen 

worden?

… berichten van gevonden en 

verloren voorwerpen gratis 

worden geplaatst, en dat u 

deze berichten door kunt mai-

len naar info@andijker.nl?

… Middenweg 54 (voorheen 

de Rabobank) het nieuwe on-

derkomen is van de Omring 

wijkverpleging?

… met al die mensen op een 

kluit denk je toch even na, 

ik wil geen Corona?

… de houten tuinsnippers 

van Industrieweg 1 zelfs het 

pand van ZwartGroen hebben 

weten te bereiken?

 
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

Personeel gevraagd 

•	Autoschadehersteller/plaatwerker

•	Professionele	autopoetser	met	ervaring
 (Beide functies zijn fulltime of parttime mogelijk)

Heeft u interesse? 

Bel: 06 25 49 78 00

of mail: info@antonscarcleaning.nl 

Anton’s Car Cleaning
Industrieweg 2
1613 KV Grootebroek

Dit jaar zijn wij ingeloot om mee 
te doen met de Deen Sponsorac-
tie. Een mooi initiatief om de 
clubkas te spekken, om nieuwe 
spelmaterialen en extra helmen 
aan te schaffen.
Heeft u munten dan stellen wij 
het zeer op prijs als u onze koker 
vult. Wij danken Deen voor de 
deelname en u voor de muntjes.

Tevens maken wij van de gele-
genheid gebruik om het jeugd-
schaatsen onder de aandacht te 
brengen. We hopen begin okto-

ber weer te kunnen starten zo’n 
10 à 11 lessen, voor kinderen in 
de leeftijd van 7 t/m 12 jaar. Op 
de zaterdagmorgen van 9 tot 10 
uur. We gaan naar ijsbaan “de 
Westfries” in Hoorn.
U kunt u kind(eren) nu aanmel-
den of heeft u vragen neem ge-
rust contact met ons op: jeugd-
schaatsenaowz@outlook.com of 
bel even naar het volgende tele-
foonnummer 06 373 59 383. 
Bent u nieuwsgierig geworden, 
kijk ook even op onze facebook-
pagina: jeugdschaatsenaowz.nl.

14 augustus kwam de nieuwe EP 
‘Thuis’ van Johan Keeman uit. In 
de maand mei nam hij de EP op, 
samen met producer Ernst van 
Dusseldorp. Keeman gaat met 
deze nummers terug naar de ba-
sis, soms begeleid door alleen 
akoestisch gitaar, soms meer. 
Nummers over thuis en rondom 
huis, een weerspiegeling van het 
leven van veel mensen in de afge-
lopen tijd. Pure en oprechte tek-
sten met een positieve kijk. Eind 
juni kwam de eerste single van de 
EP ‘Onderweg Naar Huis’ uit. 
Deze wordt goed ontvangen. De 

EP is op de online streamings-
diensten (oa Spotify) te beluiste-
ren en deze is ook op cd via de 
site te bestellen. 
www.johankeeman.nl

Nieuws van het Jeugdschaatsen

Nieuwe EP ‘Thuis’ van Johan Keeman

Jan van der Leek. 
Foto aangeleverd

Orgelconcert in Wervershoof

De tentjes van de juffen stonden er nog. Foto aangeleverd

Maandag zijn de kinderen van de 
Idenburgschool weer gestart op 
school. Bij aankomst op het plein 
was er wel wat verwarring, de 
tentjes van de juffen stonden er 
nog allemaal en er lag zelfs nog 
één juf in haar tentje te slapen! 
Wakker worden juf!, we willen 
weer aan het werk! De komende 

week zullen de kinderen werken 
aan groepsvorming en groeps-
binding om zo een gezellig en 
veilig klimaat met elkaar te creë-
ren, dit doen we door sport- en 
spel met elkaar te doen geduren-
de de week. Er zal geen methode-
werk gedaan worden. We noe-
men dit ‘De Gouden Week’.

Idenburgschool weer gestart

Lezers schrijven
Het is bekend dat er een groep 
mensen is die elke corona-
maatregel bestrijdt. De aan-
stichters zijn op vacantie in ‘t 
buitenland waar ze ook gere-
geld waren voor en tijdens de 
uitbraak. De kleinere goden 
strijden om een plaats in de 
rangorde, de opdracht: ver-
stoor het gezond denken! De 
namen zijn niet meer belang-
rijk, men tekent met een be-
dachte naam. Mijn idee is: luis-
ter naar je dokter, volg de aan-
wijzingen, anders blijven we in 
een cirkel lopen. 

Ernst Julius Franken jr. Andijk. 

P.S. gaat de Andijker zo door 
dan hoef ik geen blad meer in 
de bus. En mijn brief zult u ook 
wel niet plaatsen, er staat, zeer 
ongewoon kennelijk een echte 
naam onder.

Redactie Andijker reageert: 
per abuis is de achternaam 
van de inzender van lezers 
schrijven in de krant van vori-
ge week weggevallen. Onze ex-
cuses daarvoor. Het heeft onze 
aandacht.

Meer info: berendbotje.nl

Wij hebben 
plekjes vrij!

Samen spelen,  
leren & ontdekken
op onze buitenschoolse opvang 
in basisschool De Piramide
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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
Donderdag 20 augustus
• Marius van Dokkum persoonlijk aanwezig bij expositie, 

Hornpad 19, Andijk, www.expositieruimtedemantel.nl
• Ouderensoos Dorpshuis Centrum

SEPTEMBER
Vrijdag 11 september
• De bekendste Pubquiz van Andijk in Dorpshuis Centrum
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
Donderdag 17 september 
• Ouderensoos Dorpshuis Centrum 
Vrijdag 18 september 
• Eetcafé Dorpshuis Centrum
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 22-08, 05 en 19-09, 03, 17 en 31-10, 
 14 en 28-11, 12-12.
Plastic:  Dinsdag 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

Vele ambachtslieden komen za-
terdag 22 en zondag 23 augustus 
naar het Nederlands Stoomma-
chinemuseum om hun ambacht 
te tonen.  Er zijn demonstraties 
met rietdekken, beeldhouwen, 
scharensliep, mandenvlechten, 
sokkenbreimachine uit 1920, 
pottenbakken, midwinterhoorn 
bouwen, houtdraaien, tingieten 
en nog veel meer. 

Verloting
Boomzaagkunstenaar Dave 
Harmsworth laat zondag zien 
hoe hij een uil en andere prachti-
ge sculpturen uit boomstammen 
zaagt. Wil je kans maken om één 
van deze beelden te winnen? 
Koop dan een lootje (meer mag 
natuurlijk ook) en wie weet, ben 
jij de gelukkige winnaar die zon-
dag met een schitterend beeld 
naar huis gaat. De lootjes kosten 
€ 2,50 per stuk en zijn bij de tic-

ketbalie in het bezoekerscentrum 
verkrijgbaar. De winnaar wordt 
zondagmiddag om 16.00 uur be-
kend gemaakt. Ben je niet aanwe-
zig om de prijs in ontvangst te 
nemen? Je krijgt bericht en het 
beeld kan later bij het museum 
opgehaald worden. 

In de oude smederij toont de 
smid zijn smeedkunsten en ver-
telt enthousiast over zijn am-
bacht. Bij de tinnegieter mag je 
tegen een kleine vergoeding zelf 
iets gieten. In het museum wordt 
de ketel gestookt om de stoom-

machines te laten draaien. Buiten 
in de machinetuin tilt de stoom-
hijskraan hele boomstammen op 
de stoomraamzaag waar ze tot 
planken worden gezaagd. Bij de 
kolengestookte emmerbagger-
molen ‘Vooruit’ zal voor het eerst 
in maanden het geknars en ge-
piep van de draaiende emmers 
weer te horen zijn. 

Museumrondvaart tijdens 
Ambachtenweekend
In een klein uur neemt schipper 
Rob Smak van de Koggevaarder 
de passagiers mee langs de mooi-
ste plekken rondom Medemblik. 
Rondvaarten vertrekken zaterdag 
en zondag vanaf het museum om 
13.00, 14.00 en 15.00 uur. Per 
vaartocht kunnen maximaal 20 
personen mee. Mondkapje ver-
plicht bij meer dan 8 passagiers. 
Combinatietickets museumbe-
zoek én rondvaart: kinderen 5 tot 

12 jaar € 10, jongeren vanaf 13 
jaar en volwassenen € 13. Muse-
umkaarthouders betalen € 8 per 
rondvaart. Reserveren via 0227 
544732.

Coronamaatregelen                                                                                                                                    
In het museum is een looproute 
uitgezet. Stickers attenderen be-
zoekers op de noodzaak van af-
stand houden. Op strategische 
plekken staan dispensers om de 
handen te desinfecteren. Bezoekt 
u onze ambachtenmarkt let dan 
op de aanwijzingen op het bui-
tenterrein. Check op de website 
of reserveren met een tijdblok 
wellicht nodig is: www.stoomma-
chinemuseum.nl

Nederlands 
Stoommachinemuseum
Oosterdijk 4, 1671 HJ Medem-
blik. 0227-544732
Openingstijden: 10 tot 17 uur                                                                                  

Stoommachinemuseum: Ambachtenweekend met verloting houten beeld!

Boomzaagkunstenaar Dave Harmsworth. Foto aangeleverd

Frank van der Zwaag en Chan-
tal Stomphorst verhuren cha-
lets op resort Markermeer. 
Daar kwam de vraag van gasten 
waar ze hier in de regio sup 
boards konden huren. 

Chantal vertelde dat dat hier 
kon. Zogezegd, zo gedaan. De-
zelfde dag werden er vier splin-
ternieuwe supboards aange-
schaft en de volgende dag kon-
den de gasten Suppen. Boven-
karspel en omgeving is sinds 
die dag, nu een kleine maand 
geleden, een nieuw recreatie 
bedrijf rijker: Suppen Boven-
karspel.

Meteen in actie
Frank is marketing/social media- 
en internet specialist. Hij vertelt: 
“De volgende morgen heb ik een 
Facebookpagina aangemaakt. 
Een paar uur later kon ook de 
website de lucht in. De ‘geboorte’ 
van Suppen Bovenkarspel was 
een feit.” 

Vliegende start
In ‘no time’ waren er 200 likes op 
Facebook en mensen begonnen 
via Facebook te boeken. De rest 
van die dag waren alle supboards 
verhuurt. Ook via de website 
www.suppenbovenkarspel.nl 
kwamen al boekingen binnen. 
Nauwelijks twee dagen later 
stond de teller op Facebook op 
meer dan 500 likes. “Het gaat 
maar door. De agenda begint al 
helemaal vol te lopen, ook al voor 
weken later.”

Uitbreiding
Door de positieve reacties hebben 
Frank en Chantal besloten om de 
verhuur-vloot uit te breiden van 
vier naar acht Sups. “Nu kunnen 
ook groepen gezellig met elkaar 
suppen.” Frank en Chantal heten 
de klanten welkom en begeleiden 
ze bij de eerste meters van het 
Sup- avontuur aan het Marker-
meer. “Het voordeel van deze lo-
catie is, dat het water maar knie-
diep diep is en dat het een groot 

gebied betreft. Uitermate ge-
schikt om de kneepjes van het 
suppen onder de knie te krijgen.” 
Ook de gasten van Resort Mar-
kermeer kunnen gebruik maken 
van de Sups en kunnen deze acti-
viteit boeken bij de receptie. 

Ondernemers
Frank en Chantal zijn bekende 
ondernemers in de regio. Frank is 
een bekend gezicht, met  zijn te-
lefoonwinkel The Phonecenter in 
het Streekhof. Chantal kent u 
waarschijnlijk al van haar winkel 
Chantal Living and Giving. 

Boeken kan nu
Mocht je sportief bezig willen 
zijn –alleen of met een groep tot 
maximaal 8 personen- in de open 
lucht? Heerlijk vrij op het water 
actief willen zijn, zonder Corona 
perikelen? Kijk op de Facebook-
site van Suppen Bovenkarspel of 
ga naar de internetpagina www.
suppenbovenkarspel.nl. Bellen 
kan ook: 06-83 32 83 36.

Nieuw in West-Friesland: Suppen Bovenkarspel 

Sinds een kleine maand is er Suppen Bovenkarspel. Foto aangeleverd
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Na 6 heerlijke weken vakantievieren was 
het maandagmorgen weer tijd om de wek-
ker te zetten. Gelukkig zagen we vanmor-
gen veel blije gezichten op het schoolplein, 
de meeste kinderen hadden weer zin om te 
beginnen. Een enkeling had nog wel wat 
langer wat vakantie willen hebben..

Op het schoolplein namen de kinderen 
afscheid van hun ouders, want tja ouders 
mogen nog steeds de school niet in. Voor 
de ouders van de kinderen van groep 3 is 
een uitzondering gemaakt. Want als je 
voor het eerst een eigen tafel en stoel hebt 
dan wil je dat natuurlijk wel aan je vader of 
moeder laten zien. De kinderen van groep 
3 mochten in kleine groepjes met een va-
der of moeder naar binnen. Na een stevige 
afscheidsknuffel was het tijd voor de va-
kantieverhalen in de kring en daarna ging 
iedereen aan het werk. Spannend hoor 
voor het eerst een eigen werkschrift!

Ons nieuwe adres is
Middenweg 54 • 1619 BN Andijk

Samen de beste zorg dichtbij

Loopt u vrijblijvend eens 
binnen om een afspraak 
te maken om voor u 
de beste zorg thuis te 
kunnen ontvangen. Of 
bel naar 088-206 89 10

Ons team staat voor u klaar als het gaat 
om persoonlijke verzorging en verpleging 
thuis. Samen met de wijkverpleegkundige 
wordt er met u een passende oplossing in 
uw thuissituatie geboden.

Verhuisbericht
Omring wijkverpleging Andijk  
heeft een nieuwe locatie

www.omring.nl088 206 89 10

Vanaf 17 aug.

Binnenkort krijgt Dorcas de sleutel van het nieuwe pand. Foto aangeleverd

Dorcas Winkel Andijk houdt informatieavond 
voor nieuwe vrijwilligers

Dorcas Winkel Andijk gaat dit najaar ver-
huizen naar een gloednieuw pand aan de 
overkant van de huidige winkel. “Binnen-
kort krijgen we de sleutel en kunnen we 
beginnen met de inrichting”, vertelt Greet 
Mizrahi-van der Stal enthousiast. “Om 
deze winkel een goede en frisse start te 
geven, zijn we op zoek naar bestuursleden 
en extra vrijwilligers”, vervolgt zij. 

De winkel is op zoek naar een compleet 
bestuur, namelijk een voorzitter, penning-
meester, tweede penningmeester, secreta-
ris en algemeen bestuurslid. Daarnaast 
zijn extra vrijwilligers voor de winkelwerk-
zaamheden. De winkel wordt namelijk een 

stuk groter en de openingstijden worden 
verruimd.
Lijkt het jou leuk om lid te worden van dit 
gezellige team van vrijwilligers? Wij orga-
niseren een informatieavond op dinsdag-
avond 25 augustus a.s. Inloop 19.00 uur, 
start 19.30 uur. We zijn uiterlijk 21.00 uur 
klaar. Het zal plaatsvinden in het nieuwe 
winkelpand, Bedrijvenweg 6 in Andijk. 
Graag vooraf aanmelden via dorcaswinke-
landijk@dorcas.nl. Heb je interesse, maar 
kan je deze avond niet komen? Stuur dan 
ook even een e-mail. Voor verdere infor-
matie mag je Greet zelf bellen: 06-14 99 55 
94. “We hopen op een grote opkomst!”, al-
dus Greet.

Juwel

Lady Dawn�
Helvetica Neue E

De Hoek 1

 1693 AA

 Wervershoof

Tel. 0228-581258 

OPTICIËN • OPTOMETRIE • CONTACTLENS SPECIALIST

Nieuwe ronde, nieuwe prijzen! 
Het lijkt wel kermis!

back to school 
met je nieuwe bril

7500

Back to school kids

Een kinderbril 
voor slechts

Guus, die voor het eerst in zijn eigen  
boekje werkt. Foto aangeleverd

De Kuyperschool is weer begonnen!

Verloren: Zonnebril op sterkte, 13 augustus bij Dekamarkt verloren.
  Montuur rood metaal. Heeft u hem gevonden? tel: 59 13 03

Gevonden: Paars met groen kleuterdriewilertje nabij Sorghvliet
  Op te halen bij: J.W.Butterman Middenweg 73b, 1619 BN

Vermist:
Onze lieve Indy (Ragdoll x Pers) is sinds 
15 augustus vermist vanaf de Molenweg 
in Andijk. Ze is bruin/rood (torti) van 
kleur en heeft groene ogen. 

Heeft u haar gezien? 

Dan graag contact opnemen met 
06-12428285. We missen haar héél erg! 

Verloren/gevonden/vermist

In het nieuwe schooljaar een mooie actie prijs!
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