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De Open Monumentendag in de gemeen-
te Medemblik is dit jaar anders dan an-
ders. Vanwege COVID-19 staan op 12 
september geen deuren open van stolp-
boerderijen, kerken en andere gebouwen. 
In plaats daarvan wordt een aantal bijzon-
dere monumenten digitaal in beeld ge-
bracht. Laat je verrassen door vijf korte 
filmpjes!

Het Comité Open Monumentendag Me-
demblik selecteerde voor deze digitale 
editie vijf juweeltjes en brengt hun verhaal 
en geschiedenis in beeld. Het zijn monu-
menten waar je misschien niet zo snel aan 
denkt, maar die zeer de moeite waard zijn.

Leermonumenten
Een van de gefilmde monumenten is Huis 
Midwoud. Eigenaar Yvo Verschoor vertelt 
over zijn monument dat tegenwoordig als 
concertzaal dienst doet. Oorspronkelijk 
was Huis Midwoud een onderwijzerswo-

ning met school waardoor het goed aan-
sluit bij het Open Monumentendag-thema 
van 2020: ‘Leermonument’. Dat geldt ook 
voor de voormalige meisjesschool in 
Twisk die samen met de doopsgezinde 

kerk in een ander filmpje centraal staat.

De filmpjes laten zien dat eigenlijk elk mo-
nument een ‘leermonument’ is. Zo leer je 
van Johan Visser wat een eendenkooi is. 

Hij toont de eeuwenoude eendenkooi in 
Zwaagdijk-Oost. Ook de grote barometer 
bij de Kwikkelsbrug in Medemblik is een 
monument om van te leren. En is het ste-
nen sluisje langs de A.C. de Graafweg in 
Wognum je wel eens opgevallen? In een 
filmpje wordt het belang van dit water-
staatkundige bouwwerk uit de doeken ge-
daan.

Informatie
De vijf filmpjes van de Open Monumen-
tendag in Medemblik zijn vanaf maandag 7 
september online. Je kunt ze vinden via de 
websites www.visitmedemblik.nl en www.
openmonumentendag.nl.

De Open Monumentendag vraagt jaarlijks 
aandacht voor monumenten en de in-
standhouding ervan. De gemeente Me-
demblik telt 250 panden en drie stads- en 
dorpsgezichten met een beschermde mo-
numentenstatus.

Open Monumentendag in Medemblik digitaal

Sluisje in het Molenrak in Wognum (Foto: Trudy Schouwe)

In alle zeven West-Friese ge-
meenten -Stede Broec, Drechter-
land, Medemblik, Opmeer, En-
khuizen, Hoorn en Koggenland- 
is Stichting dierenambulance 
West-Friesland actief. Zowel 
voor huisdieren als voor wilde 
dieren kunnen zij gebeld worden. 
“Wij rijden voor elk dier in nood: 
groot of klein, tam of wild, eige-
naar bekend of onbekend.”

“Onze taak is het verzorgen van 
gevonden en gewond geraakte 
dieren. Als er een melding bin-
nen komt, gaan wij ter plaatse om 
te kijken wat we kunnen doen om 
te helpen. Soms kunnen we een 
dier meteen ter plekke helpen, 
soms is vervoer naar een dieren-
arts noodzakelijk. Gelukkig heb-
ben we een groot netwerk van 
dierenliefhebbers, zodat we altijd 
een (tijdelijk) plekje hebben waar 
een dier opgevangen kan worden 
-en veilig is- totdat hij naar de ei-
genaar terug kan.”

Veelzijdig inzetbaar
Arie Slot, chauffeur op de dieren-
ambulance-bus, vertelt over de 
veelzijdigheid van het werk: “De 
ene dag word je gebeld met een 
melding van een aangereden kat 
of hond, het andere moment over 
een eekhoorn die een huis bin-
nen is gevlucht omdat hij door 
een kat achterna gezeten werd. 
Of de dierenpolitie neemt con-
tact met ons op met de vraag of 
wij een plek weten waar een ziek 
schaap tijdelijk kan verblijven of 
vraagt ons te helpen een dier te 
vangen.” Zijn collega-vrijwilliger 
Tanja Bakker vult aan: “Een eend 

met een gebroken pootje is voor 
ons net zo belangrijk als een poes 
die we moeten vervoeren naar de 
dierenarts voor zijn jaarlijkse in-
entingen.”

Vrijwilligers nodig
De ritten van de dierenambulance 
komen nu meestal voor rekening 
van Arie. Hij is één van de weinig 
vrijwilligers die in bezit is van een 
rijbewijs. “Eigenlijk werk ik 360 
dagen per jaar 24/7. Dat is veel, af 
en toe wel een beetje te veel. Een 
paar extra vrijwilligers, vooral die 
in bezit zijn van hun rijbewijs, dat 
zou heel welkom zijn! Vooral ie-
mand die voor een 24 uurs dienst 

inzetbaar is, al is het maar 1 dag 
per week, met het hart voor die-
ren op de juiste plek? Kom kennis 
maken! Je bent van harte welkom 
bij ons gezellige team.”

Ritje Dierenarts
Bent u zelf niet of slecht ter been 
en moet uw dier naar de dieren-
arts? Dan kunt u een beroep 
doen op de dierenambulance 
West-Friesland. “We rekenen een 
vast tarief voor zo’n consultrit. 
We vragen daar kleine bedragen 
voor om onze kosten te dekken.  
Ook kunnen wij uw dier naar het 
crematorium brengen na zijn 
overlijden.”

Het belang van chippen
“We controleren altijd of een dier 
een chip heeft en vaak is dat wel 
het geval. De registratie van de 
chip laat echter te wensen over. 
Vaak staat er nog een oud adres, 
of staat de chip nog geregistreerd 
op de naam van de fokker.” 

Onafhankelijke organisatie
Als volledig onafhankelijke orga-
nisatie is Stichting dierenambu-
lance West-Friesland afhankelijk 
van giften en donaties. “Wij ont-
vangen geen subsidie. Onze bus 
hebben wij in bruikleen van 
stichting Dierenlot, maar wij krij-
gen daar verder ook geen financi-

ele ondersteuning van. Alle kos-
ten van de bus zoals onderhoud, 
diesel en verzekeringen komen 
voor onze eigen rekening. Onze 
droom is dan ook om een eigen 
bus te bezitten.” 

Steun ons
Donateur worden kan al vanaf 
€17,50 per jaar en iedere gift is 
welkom. U vindt deze en alle an-
dere informatie op www.dieren-
ambulance-wf.nl of bel bij vragen 
en meldingen met Arie Slot op 
06-118 25 306. 

Wilt u de vrijwilligers van dieren-
ambulance West-Friesland zelf 
ontmoeten? Op 3 oktober zijn zij 
aanwezig bij Danny Nieskens en 
zijn team van dierenkliniek de 
Streek,  Stationslaan 10, 1611 KZ 
Bovenkarspel.

Stichting Dierenambulance West-Friesland is er voor elk dier in nood

Een deel van het team op de foto: Anja, Nel en Patty (links), Arie (in deur),  
Chanel op de arm bij Katinka, rechts Tanja en Laura. Tekst en foto: Andijker/OdB

Wilt u ook een 
Gratis waarde  

Indicatie? 
Bel ons. 

0228-592253 

Woensdag 2 september • week 36 • voorheen De Andijker Middenstander, sinds 1921



FAMILIEBERICHTEN

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
telefoon:  0228-593605
e-mail: info@andijker.nl
website: www.andijker.nl
redactie: Jolien Harders 
 Olga de Boer
 Ank van der Thiel
lay-out:  Karin Venekamp
foto’s:  Peter Ligthart, 
 Koos Dol, Douwe  
 Greydanus, 
 Olga de Boer

Niets uit deze uitgave of voorgaande uitgaven van 
“De Andijker” mag op enigerlei wijze worden geko-
pieerd, gepubliceerd of op andere wijze openbaar 
worden gemaakt zonder uitdrukkelijke, schriftelij-
ke en voorafgaand verkregen toestemming van de 
uitgever. De uitgeverij, cq. de redactie kan nimmer 
verantwoordelijk gehouden worden voor ‘Ingezon-
den stukken’ of stukken die ter publicatie worden 
aangeboden. De redactie behoudt te allen tijde het 
recht voor artikelen te redigeren, in te korten of 
voor plaatsing te weigeren, zulks zonder opgaaf 
van redenen. Daarnaast behoudt de uitgeverij te 
allen tijde het recht voor artikelen op een andere 
datum te plaatsen. Met betrekking tot adverten-
ties, los of contractueel, zijn de levering- en ad-
vertentievoorwaarden van De Nederlandse/De 
Andijker van toepassing. Deze zijn gedeponeerd 
bij de Kamer van Koophandel te Hoorn.

© 2020 - De Nederlandse

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 6 september 10.00 uur: 
viering Maria Geboorte.
Woord en Gebedsviering rondom 
Maria; door de werkgroep Bezin-
ningsvieringen.
De collecte is voor onze kerk en 
denkt u aan het bekende kaar-
senmandje?
Dank daarvoor.
Welkom in de viering.
*Ook het parochiebestuur heeft 
de draad weer opgepakt en ver-
gadert deze week weer voor het 
eerst. Veel wijsheid toegewenst!

Kerkdiensten, zondag 6 september
Gereformeerde Kerk 
10.00 uur  ds. J. Staat, bevestiging nieuwe ambtsdragers. 
 De dienst is ook via internet 
 te volgen via www.gereformeerdekerkandijk.nl

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 
De Kapel, Middenweg 48
10.00 uur  Voorganger pastor Gert Scholten
                Organist Andrew Orme
 i.v.m. R.I.V.M. richtlijnen aanmelden via tel: 06-83424001

Baptistengemeente  
baptistenenkhuizen.nl

R.K. Kerk    
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Woord en Gebedsviering 
 werkgroep Bezinningsvieringen.

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Arie de Jong

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
www.deweg.eu

Namens de familie willen wij iedereen van harte bedanken 
voor de belangstelling en de vele kaarten die wij mochten 
ontvangen bij het overlijden van

Alewijn Meijer

Kruising van de Stormweg, Bangert en de Dijkweg, het eerste 
huis was van Jan Laan later Willem Deen en Anne Dekker. Hele-
maal links op de hoek is nog net een klein stukje van de boer-

derij te zien welke plaats heeft gemaakt voor cafetaria de 
Stormvogel nu het ’t Skaffie.

Kijkt u ook eens naar mijn onderstaande link, misschien her-
kent u nog mensen: wiezijndezeandijkers-nl.jouwweb.nl/ 

Uit de collectie van Hessel de Greeuw.

Toen en nu

Jet Fransen mag terugkijken op 
een geslaagd NK Marathon, afge-
lopen weekend op het circuit van 
Zandvoort. De Andijkse werd 

derde in een tijd van 43:11.029. 
De titelstrijd was spannend, vijf 
junioren B finishten binnen een 
seconde van elkaar.

Maandagmiddag, 31 augustus, is 
er ter hoogte van het waterwinst-
ation van PWN een lichaam ge-
vonden in het IJsselmeer bij An-
dijk. Het stoffelijk overschot 
werd gevonden door een SAR-
vliegtuig.

Er is ook door Kustwacht en red-

dingsbrigade gezocht naar een 
mogelijk leeg of gezonken vaar-
tuig in het IJsselmeer waar het 
slachtoffer van afkomstig kon 
zijn. Uiteindelijk werd er niets 
aangetroffen.

De politie doet verder onder-
zoek.

Stoffelijk overschot gevonden in IJsselmeer

Derde plaats voor Andijkse Jet Fransen 
tijdens NK Inline Skaten marathon

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

Het Recreatieschap Westfries-
land heeft op 28 augustus samen 
met de provincie Noord-Holland 
het wandelnetwerk Westfries-
land en het langeafstandswandel-
pad Streekpad Westfriese Om-
ringdijk officieel in gebruik geno-
men. Samen met gedeputeerde 
Ilse Zaal werd er met een kleine 
groep genodigden een wandeling 
over het netwerk gemaakt tussen 
Wijdenes en Schellinkhout.

Het wandelnetwerk Westfries-
land is een project uit het Na-
tuur- en Recreatieplan Westfries-
land. Het voert over (on)verharde 
paden, graskades, over dijken, 
langs molens, waterbergingen, 
door rustige natuurgebieden, pit-
toreske dorpjes en steden waar 
de geschiedenis voor het oprapen 
ligt. Het wandelnetwerk sluit aan 
op andere netwerken in de pro-
vincie. Alle netwerken zijn voor-
zien van hetzelfde bewegwijze-
ringssysteem waardoor korte en 
lange rondjes aan elkaar te kno-
pen zijn en verdwalen praktisch 

onmogelijk is. Streek- en Lange-
afstandswandelpaden maken on-
derdeel uit van het netwerk. Op 
www.wandelnetwerknoordhol-
land.nl zijn wandelingen op het 
netwerk in Westfriesland makke-
lijk samen te stellen.

Bijzonder onderdeel van het pro-
ject is het LAW Streekpad over 
de iconische eeuwenoude West-
friese Omringdijk. 

RecreActief Westfriesland
Het Recreatieschap organiseert 
jaarlijks RecreActief Westfries-
land voor zijn relaties om te laten 
zien wat er is gerealiseerd of wel-
ke projecten er nog op stapel 
staan. Dit jaar was het vanwege 
de coronamaatregelen niet mo-
gelijk om er met een grote groep 
op uit te trekken. Daarom werd 
er tijdens de wandeling een video 
gemaakt door wandelvlogster 
Mirre Oost. Deze aftermovie is 
binnenkort te bekijken op het 
YouTubekanaal van het Recrea-
tieschap Westfriesland.

V.l.n.r. J. Kor (HbA), N. Slagter (RSW), I. Zaal (gedep. PNH), A. 
Jongenelen (Langedijk), H. Scholten (RNH), K. Schoenaker (RSW), M. 
Pijl (RSW), S. Broersma (RSW), S. Klitsie (PNH). Foto aangeleverd.

Wandelnetwerk Westfriesland officieel geopend 
tijdens RecreActief Westfriesland 2020
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GRATIS BROCHURE PATCHWORK FAMILY BESCHIKBAAR 
– INFORMATIE VOOR SAMENGESTELDE GEZINNEN

Ons kantoor is lid van de EPN, dit is de vereniging voor Estate Plan-
ners in het Notariaat. Deze vereniging is bijvoorbeeld ook de grond-
legger van het levenstestament in Nederland. Er is een commissie 
levenstestament waar ik deel van uitmaak. Ons kantoor heeft de 
laatste jaren veel en informatie over het levenstestament gegeven. 
Indien iemand zijn/haar zaken, tijdelijk of langdurig niet zelf meer zou 
kunnen regelen en zelf geen beslissingen kan nemen, dan kan in een 
levenstestament worden geregeld wie daartoe wel bevoegd is. Dit is 
voor alles situaties van belang. Ook in geval van een huwelijk in ge-
meenschap van goederen, bent u niet tekeningsbevoegd voor elkaar! 
Juist in de situatie van een samengesteld gezin, is het ook van belang 
om hierover na te denken. Is een nieuwe partner alleen bevoegd of 
bijvoorbeeld samen met een kind of kinderen?

Gratis Brochure: de brochure kunt u aanvragen bij ons kantoor 
of downloaden op onze website www.mantelvoors.nl. Als bij u 
sprake is van een samengesteld gezin, ook wel patchwork family of 
fusiegezin genoemd, zijn er veel zaken om over na te denken. We 
spreken over een samengesteld gezin als ten minste één kind niet 
van u en uw partner samen is. Binnen een samengesteld gezin ont-
staan nieuwe relaties die natuurlijk ontwikkeld en gevoed moeten 
worden, zowel tussen de nieuwe partners onderling als tussen de 
nieuwe partner en de kinderen. Dit zijn dus ook dingen die in de 
loop van de tijd kunnen veranderen. Hoe worden zaken geregeld als 
er een nieuwe woning wordt gekocht en hoe zit het met uw testa-
ment? Hiernaast zijn er vele vragen meer, die van belang zijn om te 
stellen en daar samen een antwoord op te geven.

Rinske Mantel, Mantel & Voors Notarissen en Media-
tors. Andijk 0228-592224 – Benningbroek 0229-
591264. Gratis inloop op afspraak: 08/09 Benning-
broek en 17/9 Andijk van 9-17 en 19-21 uur.

Silva Visser

Samen tegen Corona

Dat Corona ons leven 
beheerst, voelen we allemaal. 
We werken thuis, evenemen-
ten zijn weg en we houden 
afstand van elkaar....... Dit 
om het virus de kop in te 

drukken. De medici werken 
hard om een vaccin te maken 
en dat geeft hoop. Ook testen 
we veel meer en zijn de voor-
raden om te testen redelijk op 

orde.
Zo ook in Andijk. Op de 

Keizerskroon kun je getest 
worden. Niet alleen voor 
eigen patiënten maar Dr. 

Groot test ook voor mensen 
die voor de reisorganisatie of 
voor andere redenen een ver-

klaring nodig hebben. 
Dat geeft meer aanloop dan 
de omgeving kan hebben. 

Deze overlast staat niet meer 
in verhouding tot de oproep 

“samen tegen corona”. Er 
staan veel mensen lang te 

wachten in een klein doodlo-
pend straatje. Auto’s worden 

fout geparkeerd.
Om de verveling te verdrij-
ven, kijk je gezellig bij de 
mensen naar binnen naar 

wat daar gebeurt. De koffie 
wordt letterlijk uit het koppie 
gekeken. Mondkapjes die niet 
meer nodig zijn staan ook wel 
leuk in de bosjes in de tuinen. 

En als je moe wordt, ga je 
lekker op een bankje zitten 

die toch maar in een tuin van 
een bewoner staat. Dat daar 
gezinnen achter die ramen 
wonen, is blijkbaar even 

ondergeschikt?? En dat er 
veel stress is bij bewoners die 
uren mensen voor hun ramen 

hebben, is blijkbaar even 
ondergeschikt??

Een dokterspost kan en mag 
toch geen bedreiging zijn 
voor de volksgezondheid 

of een stressfactor voor de 
buurt? Wij vinden dat de 

testen goed zijn maar NIET 
op deze plek. Andijk heeft 
absoluut geen gebrek aan 

ruimte waar een goede test-
locatie georganiseerd kan 
worden. Corona roept ons 
op om verantwoordelijk te 

nemen voor elkaar. Afstand 
is daarbij voorwaarde. In 

ALLE opzichten dus en voor 
iedereen.

Silva Visser
ChristenUnie

Christenunie.medemblik@
gmail.com

 

Zondag 13 september kunt u het 
Dijkmagazijn naast het Polder-
museum aan de Dijkweg 319, 
1619 JJ Andijk bezichtigen.

De openstelling is gepland tussen 
13:00 en 15:00 uur.

Wij volgen uiteraard de richtlij-
nen van het RIVM. De basisre-
gels zijn uiteraard altijd van 
kracht. Voor de openstelling zien 
wij toe dat er een gezondheid-
scheck plaatsvindt en dat voor 

doorstroom van bezoekers de 1,5 
meter afstand wordt nageleefd. 
Per keer mogen er 4 bezoekers 
binnen worden gelaten.  Bij de 
entree heeft u de gelegenheid uw 
handen te ontsmetten. Er is een 
vaste looproute. 

Openstelling Dijkmagzijn Poldermuseum

Bij de Vooroever te Onderdijk 
verschenen tien Reuzensterns die 
een pauze namen om te over-
nachten op de zandplaat. Deze 
broeden aan de Finse en Zweedse 
kusten en een klein deel trekt 
door ons land op weg naar West-
Afrika waar ze overwinteren. De 
snavel is opvallend oranjerood 

met een zwarte punt. Houdt 
meer van brak of zoet water dan 
van zout water. Vooral aan het 
einde van de zomer zijn ze in Ne-
derland te zien in het IJsselmeer-
gebied vandaar hun bezoek aan 
Onderdijk. Ze zullen wel een vis-
je van wat meer formaat lusten.
Douwe Greydanus

Reuzensterns bij Onderdijk. Foto: Douwe Greydanus

Trekvogel

De Andijker publiceert regel-
matig de belevenissen van 
oud Andijker Jan Pijker. 

De boerderij van mijn opa.
De boerderij stond op het per-
ceel Dijkweg 13, een stukje van 
de weg af en je moest over een 
brug over de Dijkgracht om er 
te komen. Naast de boerderij 
lag een bescheiden boomgaard 
die fruit gaf voor de familie. Nu 
had mijn opa zo eind augustus 
gevraagd of ik hem op woens-
dagmiddag wilde komen helpen 
met appels plukken. Dat leek 
me wel leuk, je las zoiets ook in 
de boekjes op school en samen 
plukten we een aantal appelbo-
men kaal. Opa durfde niet zo 
goed meer op een trap, dus de 
kleinzoon kwam goed van pas. 
Volgens opa waren er teveel ap-
pels en ik kreeg een opschrijf-
boekje met een potlood en de 
opdracht om in de buurt te vra-
gen wie appels wilde hebben. Ik 
sjouwde het hele Kerkepad af en 
blijkbaar kon ik goed verkopen, 
want ik kwam met een hele lijst 
bestellingen terug. Het gezicht 

van opa boven zijn snor betrok, 
zoveel verkopen was nu ook 
weer niet de bedoeling geweest. 
Dus sjokte ik een aantal adres-
sen af om de verkoop af te zeg-
gen. Van de appels die ik wel 
kon verkopen, kreeg ik vijf cen-
ten per emmer. De middag was 
niet helemaal verlopen zoals ik 
had gedacht….

Met die boomgaard liep het 
vreemd af. Mijn grootouders 
gingen in het bejaardentehuis 
toen ze 65 werden ( Dat was 
toen nog zo ) en mijn oom Jaap 
kwam op de boerderij. Naast de 
boomgaard lag de bleek om het 
wasgoed op te hangen. Mijn 
tante Hinke had last van som-
mige bomen en zaagde op eigen 
houtje de takken eraf die haar in 
de weg hingen en dat gebeurde 
nogal eens. Oom Jaap merkte 
het pas toen het aantal bomen 
drastisch was verminderd. Uit-
eindelijk bleef er niet veel over 
en op een dag kwam ik bij ze op 
bezoek en toen was er een kaal 
stuk grasland. Mijn tante had 
eindelijk ruimte voor de was.

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

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
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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.

Vis jij graag op karper en wil je 
meer leren over karpervissen tij-
dens een te gek weekend met 
leeftijdsgenoten? Dan hebben we 
een leuke tip voor jou en je vrien-
den! En het kost helemaal niets…

Tijdens een spannend weekend 
karpervissen in Enkhuizen leer je 
alles en meer over karpervissen, 
doe je veel ervaring op en leer je 
nieuwe enthousiaste mensen 
kennen.

En dan kan het zomaar gebeuren 
dat, na een korte dril, de grootste 
schubkarper van het water in het 
net wordt geloodst. Je leert alles 
over omgaan met vissen en uiter-
aard ontbreken de fotoreportages 
niet, voordat de vis weer netjes 
wordt teruggezet in het water.

Als je denkt dat het alleen om 
karpervissen gaat, heb je het mis. 
Tijdens het weekend is er met el-
kaar veel lol, slaap je in tentjes, 
eet je lekker met elkaar, ontbijt je 
met eieren, spek en kaas en ont-
vang je een gave dikke goodiebag. 
Hierin zit uiteraard een aaspak-

ket en de nieuwste loodvervan-
gers.

Ben jij tussen de 12 en 17 jaar en 
heb je een tent (lenen mag ook), 
hengels en materiaal om statisch 
te kunnen karpervissen? Heb je 
zin in lekker eten, weinig slaap, 
veel karpers vangen, de grootste 
lol hebben met elkaar en heb je 
nog niets te doen in het weekend 
van 4 tot en met 6 september?

Het enige dat je hoeft te doen is 
snel een mail sturen naar jeugd@
smwn.nl. Je gaat een supergaaf 
karperkamp beleven aan de Vis-
put in Enkhuizen, je kunt gratis 
meedoen en de eerste 10 aanmel-
dingen zijn er zeker bij!

Wat we allen niet in de hand heb-
ben, is het weer…of geen weer, 
gewoon visweer.

In de visput van Enkhuizen leer je hoe je karpers kunt vangen.  
Foto’s: aangeleverd

Supergaaf karperkamp voor jou!

Zin in een zondagse activiteit 
met de (klein)kinderen? Lek-
ker struinen in het Streekbos 
en speuren naar bomen, wol-
ken, vogels en kevertjes? Dat 
kan! IVN-Westfriesland heeft 
een leuke korte wandelroute 
voor kinderen opgezet, het 
zogeheten Kabouterpad, dat 
perfect geschikt is als kleine 
zondagmiddagactiviteit. Op 
eigen gelegenheid zonder 
IVN-gids. 

Op 6 september aanstaande 

zijn de benodigde routebe-
schrijving, kaboutermuts en 
wascokrijtjes voor de route te 
koop bij het IVN in het Streek-
bos Paviljoen (open van 13:00 
tot 17:00 uur) voor respectie-
velijk 1 en 2 euro, (contant).  
Alle kinderen zijn van harte 
welkom om een keer de ka-
boutertocht te komen maken, 
samen met papa, mama, opa of 
oma. Kom wolken kijken, naar 
diertjes speuren in het bos, 
knutselen met takken en eend-
jes tellen, wie weet tot ziens!

Kabouterwandelen
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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 37 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...
… Er aan de fruit en bloemen-
stalletjes langs de weg ook ge-
woon betaald moet worden?

... zaterdag 5 september de 
laatste dag is van de expositie?

 
... Marius van Dokkum dan 

ook zelf aanwezig is?

… het supergave karperweek-
end kamp in de visput van 
Enkhuizen helemaal niets 

kost?

... Jax Hoogendoorn 8 
september 3 jaar wordt?

… 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 kan mai-
len naar info@andijker.nl?

… 16 september de kermis-
krant van Grootebroek, en dat 
daarin ook de na-kermiskrant 

van Lutjebroek gewoon uit-
komt?

 

Andijkertjes
Bloemen bestellen? 

Bloem & Plant bellen! 
Wij bezorgen in de hele regio en 
via Flora.nl in heel Nederland. 

0228 313 562

***VERS VAN HET LAND***
Heerlijke Aardappelen div. soor-
tenHand geraapt en natuurvrien-
delijk geteeld. Jan&Tineke van der 

Jagt, Middenweg 39 tel 593245

Gratis af te halen: 700 koppel 
stones 20 x 20 cm en 1000 Waal 

zwart 20 x 7 cm. Tel. 06-2039 3301

Verkoopdag hobbymaterialen 
 in de verjaardagszaal van 

Dorpshuis centr., 
Zat. 12 sept. 10-16 uur  

Info Greet 592311
 

Open Atelierweekend 
5 en 6 september 

van 11.00 tot 17.00 uur, 
Atelierbd, Talud 17 Wervershoof.

Op elk slotje past een sleuteltje,  
en wij maken ze.

www.sleutelserviceandijk.nl
Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

Vleermuiskastcontrole. Foto: Toos Brink
Zaterdagavond 5 september or-
ganiseert de Vleermuizenwerk-
groep van IVN West-Friesland 
een avondactiviteit ism het Land-
schap Noord-Holland. Start om 
18.00 uur en einde 20.00 uur bij 
het Egboetje. Liederik 15, 1678 
JC Oostwoud, N 240 afslag Hau-
wert. Volwassenen en oudere 
kinderen zijn welkom. Wel voor-
af aanmelden via r.de.graaf@ivn-
westfriesland.nl Kosten € 2,- per 
volwassene, kinderen gratis. 

Vleermuis m/v zoekt 
geschikte kast 
Ecoloog Carola van Tempel en 
vleermuisdeskundige Huub Veld-
huijzen geven een wandeling 
door het Egboetswater met een 
inleiding over de soorten en leef-
wijze van deze nuttige insecten-
eters. Ze maken wel degelijk ge-
luid, maar je hoort ze niet. Het 
zijn supersnelle vliegers in de 

schemering. Dankzij een batde-
tector die een klikkend geluid 
geeft is het toch hoorbaar voor 
ons. Iedere vleermuis maakt een 
ander geluid. Dat maakt het zo 
bijzonder om op vleermuisjacht 
te gaan. Ze zijn niet alleen te ho-
ren maar ook te zien in de kasten. 

Het Egboetswater is een zeer suc-
cesvol gebied gebleken voor met 
name de Ruige  dwergvleermuis. 
In 2013 zijn er om te beginnen 24 
platte kasten opgehangen in al-
lerlei windrichtingen. Een hele 
klus voor de vrijwilligers die de 
kasten controleren, want ze han-
gen minimaal op 3 mtr. hoogte. 
Het aantal kasten is uitgebreid 
met een ander soort kast en er 
hangen momenteel 35 kasten.

Vleermuizen kiezen graag de kast 
met de beste klimaatomstandig-
heden voor die periode.

Luisteren naar vleermuizen

Samen spelen,  
leren & ontdekken
op onze peuterspeelgroep in  
basisschool De Piramide

Wij hebben 
plekjes 

vrij!

Meer info: berendbotje.nl

Kadijkweg 65a      Lutjebroek      0228 - 562 894

HETKEETJE.NL
Fruitkwekerij     Zorgboerderij     Winkel     Terras & Arrangementen     Kinderfeestjes     Educatie

Bezoek de Fruitkwekerij
Bij ’t Keetje kunt u vers fruit kopen, 

zoals appels, peren en bramen.

Het is ook mogelijk om bij ons een appelboom 
of perenboom te kopen. 

Kom eens bij ons langs!
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of perenboom te kopen. 

Kom eens bij ons langs!
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Tijdens de zomereditie van het 
Landelijk Atelierweekend op 5 en 
6 september stellen beeldend 
kunstenaars in heel Nederland 
hun atelier open voor het pu-
bliek. Belangstellenden krijgen zo 
een kijkje achter de schermen bij 
het creëren van Kunstwerken. 
Ook worden extra activiteiten 
georganiseerd, zoals workshops, 
exposities en demonstraties.

Atelierroutes en open ateliers 
worden vaak lokaal georgani-
seerd, maar dit evenement is lan-
delijk. Tijdens dit weekend zijn in 
heel Nederland meer dan 150 
ateliers te bezoeken. Bijna alle dis-
ciplines zijn vertegenwoordigd: 
schilders, beeldhouwer, keramis-
ten, glasblazer, fotografen, textiel-
kunstenaars en nog veel meer.

Kunstliefhebbers vinden op 
www.landelijkatelierweekend.nl 

het actuele overzicht van de deel-
nemende locaties die tijdens het 
Landelijk Atelierweekend te be-
zoeken zijn, evenals meer infor-
matie over de extra activiteiten 
die worden georganiseerd.
Bets de Vries-Dekker van Ate-
lierbd doet mee aan de zomeredi-
tie met keramiek en schilderijen 
en is te bezoeken op Talud 17 in 
Wervershoof op 5 en 6 septem-
ber van 11.00 tot 17.00 uur.

Kijk ook op www.atelierbd.nl

Inspirerend bezoek aan ateliers in uw regio 
tijdens het Landelijk Atelierweekend

Ten gevolge van de Corona crisis zijn er 
een aantal locaties voor bloedafname ge-
wijzigd. Dit komt omdat priklocaties bij 
huisartspraktijken en verpleeghuizen tij-
dens de crisis gesloten werden en er maar 
een klein aantal prikpunten open bleven. 
DCWF en Diagnost-IQ konden daardoor 
niet de dienstverlening leveren die u ge-
wend bent. Deze kwetsbaarheid heeft Di-
agnost-IQ doen besluiten de huidige 
priklocaties te herzien. Er is gekozen voor 
dorpshuizen en andere publieke ruimten 
die ten gevolge van een crisis open kun-
nen blijven. Hiermee garanderen wij de 
dienstverlening voor u, ook in de toe-
komst.
Het aantal priklocaties is kleiner, maar de 
openstellingen zijn langer geworden.
Het kan zijn dat u hierdoor verder moet 
reizen maar voor anderen wordt de reis-
tijd juist weer korter. We kunnen helaas 
niet iedereen tegemoet komen.

Nieuwe priklocatie in Andijk
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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

SEPTEMBER
Zaterdag 5 september
• Marius van Dokkum zelf aanwezig op Hornpad 19, Andijk, 

www.expositieruimtedemantel.nl
• Open atelier Atelierbd, Talud 17 Wervershoof 11.00 - 17.00 uur
Zondag 6 september
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
• Open atelier Atelierbd, Talud 17 Wervershoof 11.00 - 17.00 uur
Vrijdag 11 september
• De bekendste Pubquiz van Andijk in Dorpshuis Centrum
Zaterdag 12 september
• Verkoopdag hobbymaterialen, verjaardagszaal Dorpshuis centr.  

10-16 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
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
Zondag 27 september   
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Woensdag 30 september
• Seniorenbond Andijk Jeu de Boules. Sarto, 13.30 uur

OKTOBER
Zondag 4 oktober   
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Zondag 18 oktober
• Koppel biljarten in ‘t Ankertje aanvang 14.00 uur
Woensdag 21 oktober
• Vrouwen van Nu Andijk-West, Anke de Wol�  en haar Fantasie 

Kostuums, 20.00 uur, Cultura
Zondag 25 oktober   
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
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
Zondag 1 november
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 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
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    
Zondag 29 november   
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur

DECEMBER
Zondag 6 december   
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 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 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 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 18-09, 

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

In de bibliotheek in de Schoof – Wervershoof (Ker-
kelaantje 1) is er een taalcafé voor anderstaligen 
tussen 14.00 en 15.30 uur.

Het taalcafé vindt 2x per maand plaats en wel op 
iedere eerste en derde donderdag van de maand. Er 
zijn geen kosten aan verbonden. Eerst kennismaken 
en dan rustig aan starten met een kringgesprek. 
Eventueel kan je iets meenemen, een hanneke.ver-

steege@gmail.com boekje of foto’s om het gesprek 
op gang te helpen. Het spreken zal gaandeweg beter 
worden, zeker wanneer men via de opgegeven sites 
gaat oefenen.

Vast een kijkje nemen op deze sites? Surf dan 
naar  www.oefenen.nl  of  www.jekanmewat.nl  . Op 
beide sites kunt u vast oefenen met Nederlands le-
zen en spreken.
 
Geïnteresseerd om mee te praten in het Taalcafé? 
Mail dan naar of sms naar 06-14049503

Groeten van Hanneke, Ria, Lida en Monique
= = = = =
W  czwartek ? mareca w bibliotece w de Schoof 
(Kerkelaantje1) odbędzie sie kolejna Kawiarnia Je-
zykowa (taalcafe)
 Spotkania osób, których językiem ojczystym nie 
jest język Holenderski, odbywają się w każdy 
pierwszy i trzeci czwartek miesiąca. Spotkania te są 
nieodpłatne i mają na celu pomoc w rozwijaniu 
znajomości języka Holenderskiego. 
Na stronach www.oefenen.nl i www.jekanmewat.nl 
znajdą Państwo ćwiczenia z języka Holenderskiego. 
Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia telefonicz-
ne: (0614049503) lub mailowe: hanneke.versteege@
gmail.com.

Taalcafé Wervershoof

Per 1 september zal Pisa, het in-
loophuis voor mensen met kan-
ker, hun naasten en nabestaan-
den in Hoorn, weer zo normaal 
als mogelijk al haar activiteiten 
starten, inclusief de mogelijkheid 
om spontaan binnen te lopen.

Tijdens de lockdown verviel de 
mogelijkheid om zonder afspraak 
binnen te lopen bij het inloop-
huis en werden alle andere activi-
teiten tijdelijk  gestaakt. Wel was 
het steeds mogelijk om telefo-
nisch contact te houden en een  
afspraak te maken  voor een 1 op 
1- gesprek en heeft het team van 
Pisa haar bezoekers zelf telefo-
nisch benaderd. 

Met in acht neming van de 
RIVM-maatregelen zijn de activi-
teiten tijdens de versoepeling ge-
leidelijk weer gestart. Zo vinden 
de lotgenotenbijeenkomsten 
weer live plaats, zijn er massages 
mogelijk, heeft Pisa’s wandelgast-
vrouw haar activiteiten opgepakt 
en heropende het Creatief Atelier 
haar deuren. Ook het zangkoor 
“Zingen voor je Leven” kwam af-
gelopen week voor het eerst weer 
bijeen en zullen de yogalessen in 
september opnieuw van start 
gaan. De speciale groepen voor 
kinderen en jongeren (Kindertijd 
en Chill@Pisa) komen inmiddels 
ook weer bijeen. 

De activiteiten die Pisa voor de 
lockdown in Enkhuizen ont-
plooide, zullen in later stadium 
een herstart kennen. 

Inloop weer mogelijk
Voor veel bezoekers is het boven-
dien bijzonder plezierig dat per 1 
september ook de spontane in-
loop weer mogelijk is en de ge-
bruikelijke, ruimere openingstij-
den weer van kracht zullen zijn. 
Bij dit alles zal overigens wel de 
anderhalve meter regel in acht 
worden genomen, hetgeen bete-
kent dat Pisa per  ruimte een 
maximale hoeveelheid mensen 
vaststelt en er zorg voor draagt 
dat dit aantal niet wordt over-
schreden.

Wiek Luza, coördinator van Pisa: 

“Dat is voor alle partijen weer 
even wennen, maar wij vertrou-
wen er op dat onze bezoekers 
hier begrip voor zullen opbren-
gen. Wij doen dit immers om een 
veilige omgeving te creëren waar 
zowel bezoekers als onze mede-
werkers elkaar weer graag live 
ontmoeten.”

Mochten de ontwikkelingen rond 
corona daar aanleiding toe geven 
dan zal Pisa haar beleid vanzelf-
sprekend weer aanpassen.

Voor nu bent u dus weer van 
harte welkom bij Pisa aan de 
Draafsingel 59 in Hoorn. Voor 
actuele informatie over de ope-
ningstijden, contactgegevens en 
activiteiten, kijkt u op www.in-
loophuispisa.nl.

Spontane inloop is weer mogelijk. Foto aangeleverd

Pisa in Hoorn maakt veilige herstart

Nieuws of tips? 
Mail naar info@andijker.nl

of bel: 59 36 05
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Interieurmakers ‘t Klooster
Voor Advies, Ontwerp, Realisatie & Styling van uw interieur.
Vraag naar de mogelijkheden of kom naar onze inspirerende 
woonwinkel voor beleving, kleur, verf, indeling of stylingadvies. 
Graag tot ziens!

‘t Klooster
Hoofdstraat 199
1611 AE  Bovenkarspel 

Telefoon 
0228-518991
06-53277233 

E-mail | Internet
info@woonwinkeltklooster.nl   
www.woonwinkeltklooster.nl

Volg ons ook op:  

MAGAZIJNOPRUIMING 
TE ANDIJK, HANDELSWEG 18D

Zondag  september 10.00 - 16.00 uur

Maandag   september 10.00 - 14.00 uur

Spectaculaire opruiming van woondecoraties, 
meubelen, verlichting, kussens & plaids van de 
leukste merken, voor hele leuke prijsjes. Welkom...
Wij hanteren de nodige Coronamaatregelen, 
neem eventueel ook uw eigen mondkapje mee, 
zodat u veilig kunt shoppen!

6
7

Ten westen van Wervershoof, vlakbij 
Hauwert, ligt een verborgen stukje na-
tuur. In dit zogeheten Egboetswater le-
ven geen grote dieren, geen reeën of 
zwijnen, maar wel heel, heel veel kleine 
dieren en insecten. Deze beestjes kun-
nen zich goed verstoppen, maar natuur-
gids Douwe Greydanus van IVN West-
Friesland kent het gebied als z’n broek-
zak en weet precies waar alles zit.
 
Op zondag 6 september, tussen 14:00 en 
15:00 uur, geeft hij een speciale rondlei-
ding voor kinderen, een zoektocht naar 
alle verborgen kriebelbeestjes in het ge-
bied. Waar houden de vlinders zich bij-
voorbeeld verborgen? Wat leeft er zoal 

onder schors van de bomen? Welke dier-
tjes hebben zich verstopt in of bij het wa-
ter? Kinderen zijn welkom om het met ei-
gen ogen te komen bekijken. Advies: trek 
goed schoeisel aan en een lange broek. 

Aanmelden voor 5 september via pu-
blieksactiviteiten@ivn-westfriesland.nl en 
deelname is gratis (al wordt een vrijwillige 
bijdrage zeer gewaardeerd). Wees er snel 
bij, want er kunnen maximaal 10 kinderen 
meelopen (dit in verband met de corona-
maatregelen, waar ook het IVN aan is ge-
bonden). 
Wie weet tot ziens aan de Liederik 15 
(1678 JC, N240 afslag Hauwert) in Oost-
woud.

Beestjes zoeken. Foto Douwe Greydanus

Verborgen beestjes in het Egboetswater Langs de weg.... 

Fotograaf Koos Dol is afgelopen weken onderweg geweest in de regio. 
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