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Auto van Noor vernield: getuigen gezocht!
Beloning van €100,- uitgeloofd voor gouden tip

De zwaar beschadigde auto van Noor. Eigen foto.

Een maand geleden las ik de be-
zwaren tegen het plaatsen van de 
zonnezandbanken op het IJssel-
meer in Andijk tijdens de com-
missievergadering van de ge-
meente Medemblik. De reden 
hiervoor is het omarmen van een 
alternatief RES-plan ’Duurzaam 
leefbaar’ van burgeriniatiefne-
mer Kor Buitendijk (Bobeldijk). 
Zijn lobby voor dit plan bij de 
gemeenteraden van de 18 ge-
meenten in RES-regio Noord-
Holland-Noord wordt ook ge-
steund door de anti-windmolen-
werkgroepen van Schagen/Zijpe, 
Koggenland, Medemblik, Kol-
horn e.o. en Wieringermeer. 

In dit alternatieve RES-plan 
wordt afgezien van windmolens 
en zonneparken op land door o.a. 
zonnezandbanken op het IJssel-
meer te plaatsen. Een van de 
voorgestelde locaties ligt voor de 
kust van Andijk. In de raadsver-
gadering van 3 September jl. is de 
motie van GroenLinks om o.a. 
Andijk te sparen van deze zon-
nezandbanken verworpen.
 
Met deze brief start actiecomité 
“Behoud het IJsselmeer” een 
handtekeningenactie die ik op de 
commissievergadering van 1 Ok-
tober a.s. aan wethouder Neder-
pelt wil aanbieden. 
Ons grootste bezwaar is dat het 

aanzicht vanaf de dijk niet mag 
worden aangetast. De Westfriese 
Omringdijk is een provinciaal 
monument met een enorme be-
langrijke historische waarde en 
daarbij hoort een onbelemmerd 
uitzicht over het water. De dijk 
beschermt de West-Friezen al 
sinds de 13e eeuw tegen water en 
is een tastbaar icoon van de 
West-Friese identiteit. De voor-
gestelde locatie voor de zonne-
zandbanken ligt direct aan het 
enige stuk dijk in zijn oorspron-
kelijke staat. Het open water ach-
ter de dijk met haar grillige kust-
lijn is uniek en nog maar op een 

enkele plaats langs de kust van 
het IJsselmeer terug te vinden. 
Op de dijk zijn fiets/wandelpa-
den waar Andijkers en toeristen 
iedere dag recreëren en genieten 
van het weidse uitzicht. 

In het RES plan staat: 
“Westfriesland is trots en zuinig 
op zijn traditionele identiteit met 
karakteristieke (lint)dorpen, open 
ruimtes en de mooie historische 
stadjes Hoorn, Enkhuizen en Me-
demblik. Dit landschap moet 
waar mogelijk behouden blijven. 
Hetzelfde geldt voor het IJsselmeer 
en Markermeer. Het water vervult 

meerdere functies voor de regio, 
waardoor het gebruik ervan voor 
energieopwekking goed door-
dracht moet worden”. 

We mogen Andijk simpelweg 
niet opofferen voor 135 hectare 
zonnezandbanken met 100 hec-
tare zonnepanelen, tenzij je zon-
nepanelen een verrijking vindt 
om naar te kijken in plaats van 
een zonsondergang op het IJssel-
meer. Voordat we voor altijd iets 
kapot gaan maken, is het dan 
geen tijd voor bezinning om te 
koesteren wat we nog hebben en 
ons inzetten om het te behou-

den? Dit plan betekent ingrij-
pende veranderingen; geulen 
graven, zand storten, de ecologi-
sche waarden drastisch wijzigen 
en daarbij is rendement van zon-
nenergie relatief klein. Het lande-
lijk net kan de geleverde zonne-
energie nu al niet meer opslaan. 
Het Nederlandse bedrijfsleven en 
overheid gaan groots investeren 
in waterstof en aardewarmte. 
Zijn deze zonnezandbanken dan 
niet klein vergeleken met het op-
schalen wat nodig is in Neder-
land om onze doelen überhaupt 
te kunnen halen? 

De voorgestelde locatie in Andijk 
rijmt totaal niet met de definitie 
van een provinciaal monument. 
We zijn trost op het open zicht 
op het IJsselmeer en pleiten met 
deze handtekeningenactie dat 
het voor een eeuwigheid behou-
den moet blijven. 

Actiecomité 
Behoud Het IJsselmeer 
Namens dezen, 
Bernice Notenboom 

Het Actiecomité bestaat momen-
teel uit: 
Dorpsraad Andijk, Zwemmers 
“Koppie Onder”, Stichting Oud 
Andijk, Fa. J. Klaassen (visser van 
de EH 49).

Behoud Het IJsselmeer! 
Geen eilanden voor de kust van Andijk!

Dit plaatje wil je in de toekomst toch zeker meer zien? Foto: Annemarie Kooiman.

Wilt u ook een 
Gratis waarde  

Indicatie? 
Bel ons. 

0228-592253 

In de nacht van zaterdag 12 op zondag 13 septem-
ber is rond 4 uur de auto van Noor Venekamp zwaar 
beschadigd door vuurwerk.
Aan de schade te zien is er vuurwerk tussen de rui-
tenwissers gestopt, ook hebben de daders op de 
auto gestaan en geprobeerd de ruit eruit te trappen. 

Heeft iemand iets gezien of gehoord, 
laat het weten op nr. 06 12 99 93 18. 

Er is een beloning van €100,- uitgeloofd 
voor de tip die leidt naar de dader(s).

TEGEN DE PLANNEN VAN EILANDEN IN HET IJSSELMEER? 
TEKEN DE PETITIE “BEHOUD HET IJSSELMEER!”
GA NAAR HTTPS://BEHOUDHETIJSSELMEER.PETITIES.NL/

Meerdere bewoners hebben de Andijker gebeld om hun woede te uiten over 
het vandalisme op het dorp. Er zijn flyers opgehangen (niet door de familie 
van Noor) en er is contact gezocht met de gemeente.
De algeheel gedragen mening is dat de daders verantwoordelijk worden 
gesteld voor de aangerichtte schade en deze moeten vergoeden.
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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 20 september 10.00 uur: 
Vredeszondag.
Woord-Communieviering door voor-
gangers van groep Andijk.
Met muzikale ondersteuning van de 
Vriendenkring.
Thema: “In dienst van de vrede”.
De collecte is voor onze kerk en 
denkt u aan het bekende kaarsen-
mandje? Dank daarvoor.
Welkom in de viering.
*Het thema van de Vredesweek is: 
Vrede verbindt verschil.
Vrede lijkt vanzelfsprekend, maar 
niets is minder waar. Het vraagt onze 
blijvende aandacht en inzet.
Want vrede is niet de afwezigheid 
van oorlog, maar de aanwezigheid 
van liefde, harmonie en eenheid!

Kerkdiensten, zondag 20 september

Gereformeerde Kerk 
10.00 uur  ds. J. Staat, startzondag 
 De dienst is ook via internet 
 te volgen via www.gereformeerdekerkandijk.nl

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 
De Kapel, Middenweg 48
10.00 uur  Voorganger: Ds. Herrianne Allewijn uit Landsmeer
 Organist:      Dhr. Heij Wubs
 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 Wo-Com. groep Andijk, de Vriendenkring

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Piet van der Lugt

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
www.deweg.eu

Als buurtjes van de Langeweer zijn wij heel verdrietig 
door het overlijden van

Ruud van Nierop
iedereen kende Ruud en Ruud kende iedereen.

Wij zullen zijn aparte humor en vriendelijkheid erg missen.

Wij wensen Marion, Jeffrey, Miranda en Ryan veel kracht en 
sterkte toe om dit verlies een plekje in hun leven te geven.

Jantine en Hans
Madeleine en Menno
Trix en Rob
Marleen en John
Conni en Herman
Christel en Michiel
Barbara en Jeroen
Mirjam en Paul
Sylvia en Arend
Tineke en Ben
Marga en Wouter
Wil en Carel

Wilma en Lisa
Annette en Gerard
Uulco
Trijnie en Louis
Cobi en Bill
Ingrid en Harry
Catherine en Jan
Lucy en Ron
Corien en Ron
Robina en Peter
Jet en Henk

Ruud, we zullen nog vaak eens even aan je denken, 
rust in vrede.

Hartelijk dank!!

Voor de vele attenties die we bij ons 60-jarig jubileum 
hebben mogen ontvangen!

    Durk en Nel Dijkstra

Steenloper tussen afval. Foto: Toos Brink

Wandelend door park of polder 
kun je van alles tegenkomen. Vo-
gels, vlinders, bloemen, bijen, te 
veel om op te noemen. Helaas 
echter wemelt het buitengebied 
tegenwoordig ook van de wegge-
worpen flesjes, bekertjes, snoep-
papiertjes, peuken, blikjes en an-
dere rommel. 

We kunnen hierover klagen, 
mopperen of de politiek de 
schuld geven, maar zaterdag 19 
september is het tijd voor daden 
in plaats van woorden. Tijd voor 
actie, tijd voor een grote schoon-
maak!
 
Heel de wereld raapt die dag blik-
jes, prikt papiertjes en schoont de 
bermen op, in het kader van de 
landelijke opschoondag, ook wel 
‘World Clean Up Day’ genoemd. 
IVN West-Friesland doet hier 

ook aan mee, met een grote op-
ruimmiddag in het Streekbos in 
Bovenkarspel. Tussen 10:00 en 
12:00 uur worden de handen uit 
de mouwen gestoken en wordt de 
buitenboel al papierprikkend en 
blikjesrapend goed onder handen 
genomen. Komt u ook meehel-
pen? A.u.b. zelf handschoenen 
meenemen.  Aanmelden kan via 
publieksactiviteiten@ivn-west-
friesland.nl (er mogen vanwege 
de coronamaatregelen maximaal 
10 kinderen meedoen, excl. bege-
leiders) en deelname is, uiteraard, 
gratis. En de beloning? Een 
schoon Streekbos!

Wilt u ook de handen uit de mou-
wen steken om in de natuur van 
het Ecoproject of  bij het                   
Egboetje te werken? Meldt u dan 
aan via secretaris@ivn-westfries-
land.nl. Wie weet tot ziens!

Grote opruimmiddag in het Streekbos

Foto: aangeleverd

Soms loopt het binnen het gezin 
gewoon even niet lekker. Er is 
bijvoorbeeld weinig structuur, er 
zijn financiële problemen, de 
zorg voor een kind vraagt veel 
tijd en aandacht, het kan van alles 
zijn. Dan kan Home-Start, een 
project van Humanitas, uitkomst 
bieden: een getrainde vrijwilliger 
loopt een tijdje mee in het gezin 
en helpt met datgene waar be-
hoefte aan is. ‘Soms is een luiste-
rend oor al genoeg.’
Twee jaar geleden rondde Marja 
de training af die alle vrijwilligers 
krijgen voordat ze een gezin gaan 
ondersteunen. Eén keer in de 
week komt ze nu een paar uurtjes 
thuis bij een gezin. Marja bege-
leidt een moeder die door een 
scheiding en complexe medische 
zorg voor haar jongste kind vond 
dat ze haar oudste dochter te wei-
nig aandacht gaf, maar ook dat ze 
niet meer aan zichzelf toekwam. 

Marja geeft moeder het vertrou-
wen en helpt haar bij het vinden 
van oplossingen. ‘Soms moet je 
echt op je handen gaan zitten. 
Het is niet de bedoeling dat ik ga 
zeggen hoe zij het moet doen. We 
kijken samen naar hoe ze het an-
ders zou kunnen aanpakken. Bij 
de moeder zie je dan het zelfver-
trouwen groeien. En mij geeft het 
heel veel voldoening om iets voor 
een ander te kunnen betekenen, 
gewoon vanuit je eigen ervaring.’
Voor wie zelf ouder is en/of erva-
ring heeft met opvoeden van 
kinderen en interesse heeft in het 
doen van vrijwilligerswerk voor 
Home-Start, kan zich aanmelden. 
De basistraining start in oktober. 
Neem voor info contact op met 
Christine Samsom, coördinator 
Home-Start Medemblik: tel. 06-
10959288 of c.samsom@humani-
tas.nl. Voor meer informatie kijk 
op www.home-start.nl. 

Vrijwilligers helpen gezinnen 
op weg met Home-Start

Nieuws of tips?
info@andijker.nl of bel: 59 36 05
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Vestiging Andijk ook op zaterdag open. Maak hiervoor een afspraak.

Reserveer nu alvast uw afspraak
Andijk 0228-592223
infoandijk@mantelvoors.nl
Benningbroek 0229-591264
infobenningbroek@mantelvoors.nl

GRATIS INLOOP
OP AFSPRAAK

Judith Berkhout

Even met de benen omhoog. 
Wat is er weer een hoop 

social media voorbij geko-
men nav de raadsvergade-
ring afgelopen weken. Met 
name de zonnepanelen in 

het IJsselmeer worden veel 
opgenoemd. Wel wil ik even 
benadrukken dat het goed 
is dat we voor ons Andijk 
opkomen. Wij als BAMM 
willen ons daar ook voor 
inzetten. Daarnaast is het 
een concept RES en geen 
vaststaand gegeven. Wat 

van belang is hoe meer we 
de aandacht ernaar toe trek-
ken, hoe groter de negatieve 

aandacht is voor iets wat 
de meeste mensen niet wil-
len. Dus pas op met wat je 
deelt en neerzet. Het maakt 
namelijk wel uit. Niet ieder-
een is op de hoogte van de 
hele situatie en dan neem 
je snel aan wat je in korte 
berichten te zien krijgt en 
ben je geneigd om allerlei 
negatieve opmerkingen te 

plaatsen. De gemeenteraad 
doet echt zijn best om te 
zorgen dat de inwoners 

gehoord worden. Als je daar 
nu vraagtekens bij hebt, 
neem dan contact op met 

de partijen, niet alleen onze 
partij wil zich inzetten voor 
Andijk. Je zit dichter op de 
informatie en er kan vanuit 
de partijen actie onderno-
men worden. Daarnaast is 
het van groot belang om 

de komende periode en de 
komende jaren goed in de 

gaten houden wat er wordt 
ingezet. Het concept RES 
is goedgekeurd. Dat bete-
kent niet dat wij als partij 
automatisch voor zijn wat 
er in plannen wordt geop-

perd. We zijn er nog niet en 
zullen moeten kijken naar 
opties voor andere energie. 
Ik stel voor dat jullie inlog-
gen om de raadsvergadering 

terug te kijken: https://
medemblik.raadsinformatie.
nl/vergadering/651331. Punt 
C3 gaat inhoudelijk over het 

concept RES. Hierin kun 
je vinden dat de BAMM 

het niet eens is met de plek 
en de ontwikkelingen. De 
standpunten komen hierin 
naar voren en de moties 
en amendementen waar 

we voor gestemd hebben. 
Vragen zie mail hieronder.

Judith Berkhout
BAMM

bamm@ziggo.nl

Dat was een succesvol weekend 
in De Weid. Na een lekkere 
avond discozwemmen op vrijdag 
stond zaterdag in het teken van 
de zwemexamens. Alle 26 exa-
menkandidaten voor snorkel- en 
A/B/C diploma deden het prima 
en zijn geslaagd! Van harte gefeli-

citeerd daarmee en tot volgend 
seizoen in De Weid! Ook vrijwil-
liger worden? info@deweid.nl.

Naast de A/B/C afzwemmers ook veel geslaagden voor  
het snorkeldiploma!. Foto aangeleverd.

Maar liefst 26 geslaagden 
in De Weid!

Op 10 maart was ons laatste sa-
menzijn met een proeverij, die 
verzorgd werd door Vidra. Daar-
na ging alles op slot door de co-
rona. Gisteren, 15 september, 
zouden de Hornsingers komen, 
ook zij konden helaas niet ko-
men.

Er werd besloten een bingo 
avond te organiseren, er waren 
jammergenoeg weinig leden die 
zich hiervoor hadden opgegeven. 
Mede door de nieuwe corona-
maatregelen is er door het be-
stuur besloten deze te verplaat-

sen naar 6 oktober. Iedereen is 
persoonlijk benaderd en er zijn 
nu 40 leden die zich opgegeven 
hebben. We hebben leuke prijzen 
die we gekregen hebben vanuit 
de parochieveiling. We hopen op 
een gezellige avond en in novem-
ber hopen we verder te kunnen 
gaan met een filmavond over 
Andijk. In december hebben we 
onze kerstavond met een brood-
maaltijd   en hier moet iedereen 
zich ook voor opgeven. 
Op al deze avonden wordt er re-
kening gehouden met veilige af-
stand

Kies voor gezelligheid

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

Beste mensen, op vrijdagavond 
25 september starten wij weer 
met ons spreekuur in dorpshuis 
Centrum, van 19.00 uur tot 20.00 
uur. U bent van ons gewend dat 
dit een inloopspreekuur is. Van-
wege de regels n.a.v. Covid-19 
zijn wij genoodzaakt u te verzoe-
ken zich van te voren aan te mel-

den. U kunt uzelf aanmelden t/m 
23 september bij: 
piet.ligthart@raadmedemblik.nl 
of bij els.vandenbosch@raadme-
demblik.nl.
Bij voorbaat dank voor uw mede-
werking en graag tot ziens bij ons 
allereerste anderhalvemeter-
spreekuur.

Spreekuur CDA raadsleden 
Ligthart en van den Bosch

 
Andijkertjes

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

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

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

Jagt, Middenweg 39 tel 593245

Bloemen bestellen? 
Bloem & Plant bellen! 

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

0228 313 562

Profijt auto
Jong gebruikte auto’s. 

Industrieweg 1
www.profijtauto.nl
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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.

Na een zonnige zomer rollen we langzaam de maand sep-
tember in. De vakanties zijn ten einde, we gaan weer aan 
het werk en pakken het sporten weer op. Maar zo bizar als 
het jaar 2020 voor ons is geweest, niemand weet wat er 
nog gaat komen. Ook bij ons in de praktijk zijn de veran-
deringen duidelijk merkbaar. Waar we normaal rond deze 
tijd veel mensen met chronische pijnklachten zien, ko-
men er nu ook veel mensen (met angst) voor hoesten / 
verkoudheid. 

Hooikoorts of chronisch hoesten en Corona-testen 
Voor me zit Yuri. Hij is net 20, heeft vaak hooikoorts en 
een hoestje. Hij weet eigenlijk niet beter dan dat hij regel-
matig even moet hoesten. Tot voor kort geen probleem, 
maar nu is hij al twee keer door zijn collega’s naar huis 
gestuurd voor een Corona-test. Beide keren was de uit-
slag negatief.  Hij is ondertussen bij de KNO-arts geweest 
en daar kwam niets uit. Hij voelt zich een beetje machte-
loos en wil niet steeds naar huis gestuurd worden. Dit 
zien we helaas steeds vaker bij mensen die chronisch 
hoesten of andere longproblemen hebben. Voorheen kon 
je zonder problemen even hoesten, maar nu krijg je met-
een verwijtende blikken. Begrijpelijk, maar ook heel ver-
velend. Al na de eerste behandelingen heeft Yuri veel 
minder hooikoortsklachten. Hij heeft zelfs een heerlijk 
weekend in het bos gehad zonder klachten en was daar 
heel verbaasd over. Gedurende de volgende behandelin-
gen verdwijnt zijn hoest meer en meer naar de achter-
grond en verbetert zijn weerstand. Wij zien een gelukkige 
20-jarige die weer gewoon zijn werk kan doen. 

Eindelijk verbetering 
van rugklachten
Na Yuri komt Susan. Susan heeft al jaren rugproblemen 
en komt regelmatig voor een behandeling om de pijn te 
reduceren. Ze reageert goed op de behandelingen en is 
daar erg blij mee. “Ik merk duidelijk verschil. Voordat ik 
met de behandelingen begon, lag ik vaak op bed en kon 
heel weinig doen waardoor mijn wereld steeds kleiner 
werd. Ik ga er nu vaker op uit en kan iets van mijn dag 

maken. Uiteraard zal ik altijd rekening moeten houden 
met mijn rug, maar het is ontzettend fijn dat ik eindelijk 
iets heb gevonden wat wèl helpt”! Op de vraag of ze voor 
ons even wil poseren, zegt ze volmondig: “Ja. Ik laat graag 
zien hoe Roy en Els werken met de Acugraph en ik zie 
graag de vorderingen in de grafiek.”.

Bij zowel Yuri als Susan, kunnen we met de Acugraph in-
zichtelijk maken welke meridianen problemen geven. Wij 
kijken naar de specifieke bijbehorende meridianen. Hier-
door kunnen we een op maat gemaakt behandelplan toe-
passen.  

Pijn snel reduceren
Eén van de kwaliteiten van acupunctuur is dat we pijn 
meestal snel kunnen reduceren. Met acupunctuur behan-

del je niet de pijnlijke plek, maar de corresponderende 
punten die je bijvoorbeeld bij de onderarmen kunt vin-
den. In een serie van zes behandelingen zien we vaak dat 
de pijn afneemt tot acceptabele proporties. Daarna over-
leggen we of verdere ondersteuning nog nodig is.

Ben je benieuwd of acupunctuur ook iets voor jou kan 
betekenen, fysiek of mentaal? Boek dan een gratis ken-
nismakingsgesprek / intakegesprek via www.praktijkacu-
re.nl/ afspraak-maken of neem contact op met: 0228 – 
511517. Blijf niet te lang lopen met klachten en gun jezelf 
de vrijheid om weer vooruit te gaan. In veel gevallen komt 
acupunctuur voor vergoeding in aanmerking, check dit 
bij je zorgverzekeraar. 

Praktijk Acure, Els Ligthart en Roy Grevelt

Cliënten reageren goed op de behandelingen. Foto aangeleverd.

Acupunctuur: ook voor overbelaste spieren, hooikoorts, angsten en stress
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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...

… verenigingen die bij de Rabo 

bankieren Uw stem nodig heb-

ben  en dat de Vrouwen van 

Nu Andijk West deze ook heel 

hard nodig heeft!

... Sporting Andijk meedoet 

met de Grote Clubactie en u 

deze week een flyer in de brie-

venbus zult ontvangen.

... Sporting Andijk de inwo-

ners van Andijk vraagt om de 

vereniging te sponsoren door 

(online) loten te kopen.

... u uw bijdrage voor de 

Nierstichting ook kunt 

overmaken naar rek.nr. 

NL92RABO0383542510?

... Sursum Corda 25 september 

een buitenconcert geeft op het 

André Voltenplein.

Cornelis Kuinweg 22, 1619 PE Andijk
www.bosmantel.nl • info@bosmantel.nl • 06 20 41 40 66

Producten bij 
De Bosmantel
 • Verse seizoens-groenten en -kruiden
 • Aardappelen en uien, eieren
 • Verse voorgesneden friet!
 • Groente- kruiden- en fruitplanten
 • Compost en potgrond
 • Bloemen-zelfpluktuin en boeketten
 • Droogbloemen.

Onze producten zijn van eigen teelt De Bosmantel 
of biologisch EKO of Demeter. Bijna alle ingekochte 

producten komen uit de regio of uit Nederland.

Openingstijden Woensdag 9:00-13:00
boerderijwinkel: Donderdag 14:00-20:00
 Vrijdag 9:00-18:00
 Zaterdag 9:00-18:00

Openingstijden  maandag t/m zaterdag 
Bloemenpluktuin: 7:00 tot 21:00 geopend!

Puur van De Bosmantel!

KWF Kankerbestrijding, de win-
kelbusjes opbrengst dit jaar  
€ 218,63. Wij willen onderstaan-
de winkeliers hartelijk bedanken 
voor  het plaatsen van een win-
kelbusje naast de kassa: Bakkerij 
Stevers, Drogisterij Vroegop, 
Mariska’s Corner, Danny’s Gar-

den,  Dorpshuis Cultura, Kapsa-
lon Buurtje, Snackbar ’t Skaffie 
en Dijkhuis. 
Heeft u belangstelling om de af-
deling Andijk te willen helpen, 
we zoeken collectanten voor vol-
gend jaar. U kunt zich aanmelden 
op ank.goudsblom@gmail.com.

KWF Kankerbestrijding winkelbusjes

Foto aangeleverd

Op dinsdag 22 september speelt 
Pieter Rynja het vierde orgelcon-
cert in de Sint Werenfriduskerk 
te Wervershoof.                                                                                                                                      

 Op het programma staan werken 
van Boyvin: Suite du 1er ton, 
Bach: Fuge in G, Vierne: Arabes-
que, Liszt: Preludium, de compo-
nist des vaderlands Calliope 
Tsoupaki: “Thin Air”, een nieuw 
werk van Pieter Rynja zelf: “ISM” 
en “Postlude” van de Engelsman 
William Matthias.                                                                                                                               

Pieter Rynja is al meer dan 25 jaar 
als vaste gastorganist bij de kerk-
koren bespeler van het Wervers-
hoofse orgel. Behalve als organist 
is hij verder werkzaam als clave-
cinist, muziekdocent en compo-

nist. Hij studeerde clavecimbel 
bij Jaap Spigt, orgel bij Simon C. 
Jansen en Hans van Nieuwkoop.  
Voor specialisatie 20e eeuwse 
muziek, improvisatie en compo-
sitie werd hij opgeleid door o.a. 
Wim de Ruiter en Daan Manne-
ke. Hij geeft improvisatie/com-
positie-workshops en cursussen 
“Oriëntatie 20e eeuwse muziek”, 
waarin ruim aandacht wordt be-
steed aan de relatie tussen de 
beeldende kunst en de westerse 
kunstmuziek.

In 2017 verscheen ook zijn eerste 
dichtbundel, in 2018 gevolgd 
door de tweede.

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.

Het concert begint om 20.00 uur. 
Entree € 5,-.

Orgelconcert Wervershoof

In verband met de aangescherpte 
regels en ook oplopende corona 
gevallen hebben wij besloten het 
seizoen 2020 / 2021 voorlopig uit  
te stellen naar januari 2021. Voor 
zo ver het dan mogelijk is. Het is 
erg lastig om het rouleren en daar 
bij ook de ingestelde regels te 

kunnen handhaven. We hebben 
een mail adres aangemaakt (kla-
verjassenandijk@gmail.com)  
voor verdere vragen. Dit mail 
adres kan ook worden gebruikt 
als je een vervanger zoekt. Wij 
hopen u genoeg te hebben geïn-
formeerd.  

Klaverjassen Dorpshuis Centrum

We zijn een leuke groep man-
nen, die 60 jaar en ouder 
zijn; onze sportclub bestaat 
al 40 jaar. We sporten elke 
woensdagochtend (behalve 
in de schoolvakanties) in de 
sporthal “De Krimper” in An-
dijk van 8.30 tot 9.30. Daar-
na gaan we gezellig koffie-
drinken. 
Het uurtje sporten bestaat 

uit cardiotraining en een par-
tijtje voetballen. Ons moto is 
alles mag, maar niets hoeft!

Als dit iets voor u is, kunt u 
zich telefonisch bij ons aan-
melden. Het telefoonnum-
mer is: 06 55 76 42 85. 
U bent van harte welkom. 
Graag tot ziens in De Krim-
per.

Nieuwe leden gezocht (vanaf 60 jr. en ouder) 
voor een uurtje sporten met leeftijdgenoten 

Nieuws of tips? 
Mail naar info@andijker.nl

of bel: 59 36 05
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• Elke woensdag de midweekbreak, Dorpshuis Centrum

SEPTEMBER
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
Donderdag 24 september
• Breek de Week maaltijd, 17.30 uur, Gereformeerde kerk
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. Van 
te voren aanmelden bij Piet of Els, zie ingekomen stuk.

• Buitenconcert Sursum Corda, 19.30 uur André Voltenplein
Zondag 27 september   
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
• Schrijverscafé in Cultura met Roos Schlikker.
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
Zaterdag 24 oktober
• “Voltage” bij Club Jazz&Pop in 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
• Cultura Plus, Fadozangeres Iris Feijen en gitarist Tiago Lageira

(winnaars van “We want more”)
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 19-09, 03, 17 en 31-10, 14 en 28-11, 12-12.
Plastic:  Dinsdag 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

De jonge meiden van Sporting 
Andijk afdeling Handbal genie-
ten van hun spel. Het is een com-
binatie van snelheid, techniek en 
tactiek. Samenwerken en vooral 
plezier hebben. “Er is niks leuker 
dan handbal,” klinkt eensgezind.
De afdeling Handbal bij Sporting 
Andijk is niet groot en dat maakt 
het tot een gezellige club waar 
persoonlijke aandacht is en een 
leuke saamhorigheid hangt. “We 
doen het hier echt met elkaar,” 
aldus één van de vrijwilligers.

Nederlands Team
Handbal wordt de laatste tijd 
weer steeds populairder. Dat  het 
Nederlands Team zo goed pres-
teert help daar zeker bij. Toch 
zijn er meer voordelen aan deze 
sport. “We kunnen buiten terecht 
op het veld bij de club zelf aan de 
Kleingouw. Maar handbal kan 
ook binnen. We spelen dus het 
hele jaar door.

Trainen en competitie
Twee maal in de week wordt er 
getraind onder leiding van en-
thousiaste trainers. Op dinsdag 
staat de techniek een beetje meer 
in de ‘spotlight’ en op vrijdag 
krijgt de conditie een extra 

‘boost’. “In het weekend spelen 
we de wedstrijden van de compe-
titie. Even lekker ballen tegen een 
ander team en kijken of al het 
geleerde in de praktijk gebracht 
kan worden. Winnen is natuurlijk 
hartstikke leuk, maar lol in het 
spel is nog veel belangrijker!”

Kom erbij!
Handballen kan al vanaf een leef-
tijd van ongeveer 6 jaar. Je kunt er 

zo lang mee doorgaan als je zelf 
wilt, want er zijn ook senioren-
teams. Bij de jongste teams, de E 
en D- pupillen kan de club extra 
versterking gebruiken. “We heb-
ben nu precies genoeg spelers, 
maar bij ziekte of een blessure 
hebben we dus meteen een pro-
bleem. Het zou leuk zijn als we 
een paar nieuwe talentjes er bij 
zouden kunnen krijgen. Handbal-
len: iedereen kan het leren en we 
helpen je graag. Dus ook als je het 
nog nooit gedaan hebt? Kom eens 
meedoen. De eerste lessen zijn 
uiteraard gratis, zodat je even 
kunt ervaren hoe leuk handbal is.”

Meedoen is gratis
Omdat je pas weet of je het leuk 
vindt om deze sport te beoefenen 
als je het eens geprobeerd hebt, 
geeft de club regelmatig bijzon-
dere trainingen, clinics en ben je 
ook gewoon welkom op de regu-
liere training om eens mee te 
doen. Wel is het handig als je je 
vooraf even aanmeldt. Dat kan 
met een e-mailtje aan andijk@
handbal.nl. Je bent van harte wel-
kom!

Kom jij een keer meedoen met de handbal talenten van Sporting 
Andijk? Tekst en foto: OdB

Handballen: het leukste dat er is!

In de Corona-tijd begin april, hebben Noud 
(3) en Koen (2) samen zonnebloem zaadjes 
gezaaid in een kweekbak. Spannend zeg! Na 
elke dag de zaadjes water te hebben gegeven 
kwam er ineens iets uit de grond! Super blij 
waren ze. 
Naar mate ze de zaadjes water bleven geven 
groeide en groeide de zonnebloemen. Nadat 
ze te groot werden voor de kweekbak zijn ze 
verpot naar losse plastic potjes en naar 
buiten gegaan.  Toen de zonnebloemen daar 
ook te groot voor werden hebben ze, met 
hulp, de zonnebloemen in de tuin geplant. 
Ook daarna hadden de zonnebloemen nog 
enige verzorging nodig. Zo werden ze 
verstevigd met bamboe stokken, tyrips en 
touwtjes. Kregen ze elke dag water tijdens 
de warme dagen en uiteindelijk kwamen 
zelfs de spanbanden er aan te pas. Om zo 
toch de nodige stormen in de polder te 
doorstaan. 
En kijk wat een eindresultaat! Het kostte 
Noud en Koen wat groene vingers, maar de 
hoogste zonnebloem is maar liefst 3,5 meter 
hoog! 

Zonnebloem van 3,5 meter

Noud en Koen bij hun zonnebloem. Foto: Lizzy de Vries

Foto: Douwe Greydanus

In onze tuin staat munt en dat 
ruikt lekker als je het blad kneust.
Op de munt zitten enkele kever-
tjes met blauw kleurige dekschil-
den van ongeveer 8 mm genaamd 
Blauw muntgoudhaantje (chryso-
lina coerulans). Deze zorgen ook 
voor nakomelingen die er ook 

wel pap van lusten. Wees niet 
bang dat ze grote schade veroor-
zaken, een enkele op de munt is 
niet zorgelijk. Wilt u ze kwijt doe 
er een emmertje onder de plant 
en laat ze schrikken dan vallen ze 
in de emmer en u kunt ze afvoe-
ren. Douwe Greydanus.

Blauw muntgoudhaantje
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Tel. 0228-581258 

OPTICIËN • OPTOMETRIE • CONTACTLENS SPECIALIST

GRATIS LENZEN PROBEREN EN EEN BRIL AL VANAF € 99,-

Samen spelen,  
leren & ontdekken
bij onze gastouders natuurlijk!

Meer info: berendbotje.nl

Hoe draag jij bij aan een verkeersveilige 
schoolomgeving?

5 ‘Vergeet me nietjes’
•	 Spreek	af	op	welke	dagen	jullie	samen		
 naar school lopen of fietsen. 
•	 Toch	een	keer	met	de	auto	naar		
 school? Parkeer iets verderop en loop  
 het laatste stukje.
•	 Parkeer	waar	het	mag	en	waar	je	kind		
 veilig kan uitstappen. 
•	 Veel	samen	oefenen	helpt	je	kind	naar		

 zelfstandige verkeersdeelname. 
•	 Wordt	je	kind	wat	ouder?	Bespreek	dan		
 thuis hoe je omgaat met smartphone- 
 gebruik in het verkeer en hoe je kind  
 om kan gaan met groepsdruk. 

Vormen de Vergeet-me-nietjes al een vast 
onderdeel van je dagelijks leven, dan ben 
je goed bezig. Is dit niet het geval, bezoek 
dan eens onze site en ontdek hoe je ze in 
de praktijk kunt brengen. Meer informa-
tie? vvn.nl/veilige-schoolomgeving

Aan alle ouders/verzorgers,

Wist je dat kinderen het véél leuker vinden om lopend of met de fiets naar school te gaan 
dan wanneer zij met de auto gebracht worden? Ook is dit voor ons allemaal veiliger én 
gezonder. Vanuit Veilig Verkeer Nederland zien we dat schoolomgevingen kwetsbare 
plekken zijn. Veilig Verkeer Nederland trekt daarom aan de bel en laat weten dat het 
dringend nodig is om schoolomgevingen veiliger te maken. Hiervoor start zij deze week 
een nieuwe campagne onder het motto ‘Meedoen is makkelijk’. Automobilisten worden 
verzocht om schoolzones zoveel mogelijk te vermijden. 

VVN: Schoolomgevingen moeten veiliger

Foto aangeleverd

Verlang je ernaar om te zingen, maar weet 
je niet waar je moet beginnen, vind je het 
spannend, denk je dat je het niet kunt of 
vind je jezelf nooit goed genoeg? Kan je al 
zingen en zoek je naar meer vrijheid, 
kracht en plezier? Dan is de workshop ‘De 
Spelende Stem’ op zaterdag 19 september 
iets voor jou! 
In deze workshop kun je eindeloos uitpro-
beren en ontdekken. Genieten van jouw 
creativiteit en originaliteit. Spontaan en 
zonder oordeel heerlijk nieuwsgierig en 
open zijn naar jezelf. Als een kind! 
We doen oefeningen met ritme en stem 
waarbij je jouw natuurlijk ritme en klank 
kunt ontdekken, maken gebruik van body-
percussie en zang en creëren gezamenlijk 
ons eigen en lied.

Je hoeft voor deze workshop niet te kun-
nen zingen of ritmegevoel te hebben. Je 
verlangen om te spelen is voldoende. Als je 
de vrijheid en spontaniteit toelaat die al in 
jou is, gaat alles vanzelf.
De workshop wordt gegeven door Wendy 

Kamminga en vindt plaats in een ruime 
zaal waarin 1,5 meter afstand houden 
goed mogelijk is. De ruimte wordt goed 
geventileerd waarbij regelmatig wordt ver-
verst met frisse lucht van buitenaf. Aan-
vullend nemen we tussendoor de tijd om 
te luchten. 

Meer informatie en inschrijven via www.
jouweigenwijs.nl. Voor vragen kun je ook 
contact opnemen met Wendy via 06-425 
37 633 of mailen naar wendy@jouweigen-
wijs.nl.

Workshop ‘De Spelende Stem’ De Schoof
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