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Juf Oosterhuis kwam 50 jaar geleden naar Andijk

Ik ben geboren in Bandung (Indonesië). In 1953 vertrok het gezin naar Nederland. Ik ben opgegroeid in Amsterdam, waar ik na
de Middelbare school naar de
Kweekschool ging. (Nu: PABO).
Na de Kweekschool had ik het
verlangen om terug te gaan naar
Indonesië en daar in een weeshuis te werken. Na een voorbereiding van twee jaar, inclusief
taalstudie, liep het toch anders en
moest ik in Nederland een baan
zoeken.

Gratis half uur
R.M. Mantel-Kooistra
bespreking?Mr. Bel
ons.
Mr. A.W.M. Overtoom

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

ook zeggen: “Geef die stien aan”.
Bord ‘rode kool te koop’. Ik bel
aan en vraag om een pond rode
kool. Als de vrouw terugkomt
met een kooltje, vraag ik: “Heeft
u het niet gesneden?”
Wat zullen ze gelachen hebben.

Wat zal het worden?
Als christen geloof ik dat God je
wil leiden in het nemen van beslissingen, maar dat valt niet altijd mee. Het was inmiddels februari 1971, de maand dat ik zou
vertrekken. Ik besloot op een
rustige plek een week de tijd te
nemen voor gebed om Gods wil
te zoeken. Kort nadat ik thuis
was, werd ik gebeld door Jan
Veninga uit Andijk. Hij zocht een
onderwijzeres. Op dat moment
was het of een stem in mij zei:
”Dit is de plek die Ik voor je heb.”
Een uniek en bijzonder moment.

sen die hij kende van een vakantie in Ede waar ik (toeval?) het
kinderwerk deed. Daar hoorde
hij mijn naam noemen en dat ik
een baan zocht. Daarmee ging hij
naar zijn vriend Jan Veninga.

Waar ligt Andijk?
Hoe kwam Jan Veninga aan mijn
naam en waar ligt Andijk? Die
link waren Lou en Gea Gorter.
Lou Gorter, die een drukkerij
had, moest in februari naar Amsterdam voor zaken. Hij besloot
nog even langs te gaan bij kennis-

Woning
Ik kreeg te horen dat ik in een
kosthuis zou komen, maar toen
ik benoemd was, hoorde ik dat er
een plek was in het Groene
Kruisgebouw (Nu: Vrolijk Verzekeringen). Het was een dienstwoning, waar zuster Groot al jaren

‘Juf ’ Tineke met haar kleinkinderen. Foto aangeleverd
woonde. Zij wilde graag verhuizen, maar kreeg daar steeds geen
toestemming voor. Was het toeval dat in de week dat ik benoemd
werd, in een vergadering van het
Groene Kruisbestuur, besloten
werd dat zuster Groot een eigen
plekje mocht gaan zoeken en dat
iemand in de vergadering wist
dat er een onderwijzeres was benoemd, die huisvesting zocht?
Dankbaarheid
Op 12 maart 1971, op mijn 21e
verjaardag, kreeg ik een telefoontje van Jan Veninga dat ik benoemd was als onderwijzeres in
Andijk. Dit jaar 50 jaar geleden.
Een moment om met dankbaarheid terug te kijken. Een moment
om herinneringen op te halen.
Kuijperschool
De oude Kuijperschool aan de
Dijkweg, waar ik begon, staat er
niet meer. Ik had fijne collega’s.
Zomaar een paar namen: juf Hofstra, meester Volkers, meester
Sieling, meester Bolt, meest
Veenstra en meester Veninga.
Toen juf Hofstra wegging, was ik
de enige onderwijzeres op school!

telde ik dat de ene man tegen de
andere zei: ”Geef die steen aan”.
De ander begreep hem niet. Gaat
een vinger de lucht in: “Hij moet

Nooit gedacht
Toen ik hier als 21 jarige kwam,
had ik nooit kunnen denken dat
ik hier 50 jaar later nog zou zijn.
Getrouwd met een West-Friese
bollenkweker, Jan Groot. We kregen 7 kinderen en inmiddels hebben we 22 kleinkinderen, waarvan één in de hemel. Alle kinderen hebben op de Kuijperschool
gezeten en op dit moment zitten
er 12 kleinkinderen op. Stiekem
ben ik nog een beetje juf, als ik
kleinkinderen hier thuis met
schoolwerk mag helpen. Eens een
juf, altijd een juf!

Op de trouwdag was er een erehaag van kinderen.

de sleutel tot bezit

Verkoop | Aankoop | Huur | Taxatie
Kwantes Makelaardij, Middenweg 9 te 1619 BL Andijk
www.kwantesmakelaardij.nl | 0228-59 22 44

Cultuur en taal
“Ik ben mijn koeter kwijt,”Ik heb
Beste klanten,
in het boetje gespeeld,” of “Ik ben
Met ingang van 12 maart aanstaande
te warskip weest.” Ik had geen
idee waar ze het over hadden.
sluiten wij om 14.30 uur.
Vrijdagmiddag een kind speelde
Wilt u gebakken vis voor de avond,
mime, de klas mocht raden.Ze
dan kunt u bij ons terecht
zat achter mijn bureau en leek
vanaf 10.00 uur. U kunt het dan
iets te pakken en legde het verCadeaubon
even opwarmen in de oven.
volgens weer weg. Alle vingers
gingen de lucht in, maar ik had
Vispaleis ‘Klein-Volendam’
geen idee. Bollenpellen! Tijdens
T.w.v.:
€
________
Iedere vrijdag op het plein
het verhaal over de toren van BaAltijd vers , ons succes !
bij Dorpshuis Centrum.
bel en de spraakverwarring, ver-

Zegge :____________________________________________
Vispaleis “Klein-Volendam”

Uitgegeven op d.d. :__________________
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FAMILIEBERICHTEN
Hierbij wil ik iedereen hartelijk danken voor alle mooie kaarten
die ik heb mogen ontvangen tijdens mijn herstel van het
coronavirus. Na 6 weken in ‘ViVa Zorggroep Meerstate’
te Heemskerk te zijn verzorgd ben ik nu weer thuis om verder
aan mijn herstel te werken.
					Wiecher Mantel

Als je leven plotseling is veranderd,
dan merk je dat alles maar betrekkelijk is....
Ik wil een ieder bedanken voor de kaarten bloemen etc.
die ik tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en Heliomare
heb ontvangen.
				Groeten Jan de Vries

Zoveel kaarten, bloemen, troostvolle woorden en
een prachtig eerbetoon door de brandweer Andijk!
Wat heeft dit alles veel voor ons betekend na het overlijden
van mijn lieve man, onze pa en trotse opa

Leen Sijtsma
Het gemis zal altijd blijven, maar al het meeleven wat
wij hebben ervaren heeft ons ontzettend goed gedaan.
Hiervoor onze oprechte dank!
				Alie Sijtsma
				kinderen en kleinkinderen
Andijk, maart 2021

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

De Andijker

MARIA MIDDELARES
VAN ALLE GENADEN
Pastor A. Dekker
tel. 06-28449410. Email:
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 14 maart 10.00 uur: 4e
zondag van de 40-dagentijd.
Woord-Gebedsviering met orgelspel; voorgangers van groep Andijk.
Thema: “Het kwaad wordt overwonnen”.
De collecte is voor onze kerk.
Dank daarvoor.
Welkom in de viering.
Dinsdag 16 maart 10.00 uur:
Ontmoetingsochtend in de dagkerk. Welkom.
*De kerk is dan niet open voor
een inloop.
*Zondag was er na bijna 3 maanden weer een viering in onze
kerk.
Dat gaf eenieder weer een goed
gevoel!

Colofon

Adres: Redactie ‘De Andijker’

Els van den Bosch
Lijst 3 nummer 57

ER WOONT ALTIJD EEN CDA'ER BIJ U IN DE BUURT

Stem CDA
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Kerkdiensten, zondag 14 maart
Gereformeerde Kerk Middenweg 4, Andijk
De diensten zijn alleen online te volgen via
www.gereformeerdekerkandijk.nl
Woensdag 10 maart
19.30 uur ds. J. de Kok te Wilsum. Biddag voor gewas en arbeid
Zondag 14 maart
10.00 uur ds. J. Staat. Viering Heilig Avondmaal.
Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof
De Kapel, Middenweg 48, Andijk
De diensten uit De Kapel zijn te volgen via kerkdienstgemist.nl
Baptistengemeente		

baptistenenkhuizen.nl

R.K. Kerk Bangert 6, Andijk
rkregiowh.nl
10.00 uur Woord-Gebedviering, groep Andijk
De Bovenzaal De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
Geen studie in de Kapel.
Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur Arno van Engelenburg
De diensten zijn momenteel alleen digitaal te volgen via:
https://www.youtube.com/c/WestfrieseEvangelieGemeente

Nieuws of tips?
Mail naar
info@andijker.nl
of bel: 59 36 05
“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Een stem op Els =
een stem op Wopke!
#teamCDA

info@andijker.nl
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Ingezonden/Column

Bestaat God?

In het Londense Hyde Park wilde een man bewijzen dat God niet
bestaat.
Hij pakte zijn horloge en zei: Als er een God is, dan mag Hij me
nu doden. Ik geef hem twee minuten.
De seconden tikten voorbij en als er tenslotte niets gebeurt, roept
hij: Jullie zien het, God bestaat niet.
De kerk zou een groot probleem hebben als er geen God is.
Dan wordt daar op zondag slechts onzin verteld.
En ikzelf, in mijn rol van dominee, besteedt mijn leven aan een
luchtspiegeling.
Bovendien, als God niet bestaat, leven we in een totaal andere
werkelijkheid dan wanneer God wel bestaat.
Die man uit Hype Park (en zijn vele denkbeeldige vrienden) zou
ik een voorstel willen doen.
Het lijkt op wat Blaise Pascal ooit zei tegen een collega die niet in
God geloofde.
Hij daagde hem uit: Probeer het eens. Probeer te leven alsof God
bestaat. Leef als een christen en doe mee met de kerk. Baat het
niet dan schaadt het ook niet.
Pascal had de volgende motivatie: ‘Als je gaat ervaren dat God er
is, dan deel je in de vreugde van het geloof en heb je het eeuwig
leven gewonnen. Als God niet bestaat
heb je niets verloren, want Hij was er volgens jou toch al niet.’
Of dit zo werkt, dat weet ik niet.
Ik weet wel dat wie God zoekt Hem zal
vinden.
ds. Koos Staat
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Stemmen voor Westfriesland

George van Keulen
Verkiezingen

GRATIS INLOOP
OP AFSPRAAK

van 9-17 en 19-21 uur
Andijk: 18/03 en 01/04
Benningbroek: 23/03 en 06/04
Vestiging Andijk ook op zaterdag open. Maak hiervoor een afspraak.

Voor meer informatie: www.mantelvoors.nl

Corona revalidatie voor jong en
oud bij Koopman Oefentherapie

Blijven de klachten na corona
vervelend hangen? Is uw kracht
en conditie nog steeds niet op
pijl?
Ik specialiseer mij op het gebied
van corona revalidatie. Corona
kan grote gevolgen hebben op
het gebied van fysieke activiteit,
vermoeidheid en kwaliteit van
leven.

In de revalidatie wordt de ademhaling geoptimaliseerd en de
longinhoud verbeterd. In de revalidatie wordt uw fysieke gesteldheid verbeterd door kracht
en conditie training. Corona gaat
niet zelden gepaard met cogni-

tieve problemen, tijdens de behandeling is er, indien van toepassing, ruimte om verder in te
gaan op cognitieve problematiek
als angst en depressie.
Ik neem deel aan landelijk onderzoek hoe corona het beste behandelen is. Hierdoor handel ik altijd
vanuit de laatste inzichten en
deel ik ook mee aan het verbeteren van de zorg.
Voor meer informatie neem gerust contact op. Mail: info@
koopmanoefentherapie.nl of bel:
06 2511 6916 en kijk op: longfonds.nl/corona-en-longziekten
om de laatste inzichten te lezen.

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

Villavakantiepark IJsselhof Andijk
Een prima plek om familie of
vrienden te laten overnachten als u
zelf niet genoeg ruimte heeft. Het
kan ook al voor 1 nacht. Ook handig voor als u een feest geeft! www.
ijsselhof.eu of bel 591926. Ons IJsselhof team ontvangt u graag.

AANLEVEREN KOPIJ
Advertenties en familieberichten:
tot maandag 12.00 uur: info@andijker.nl.

Rouwberichten:
tot dinsdag 8.30 uur: info@andijker.nl

Kopij en fotomateriaal:
tot maandag 12.00 uur: info@andijker.nl

Over een week kiezen we een
nieuw parlement. Als lokale
volksvertegenwoordiger ben ik
blij dat GroenLinks aan deze
verkiezingen meedoet. Het is
een voordeel om in Den Haag
vertegenwoordigd te zijn.
Daarmee hebben wij toegang
tot de landelijke politiek. Vanuit Medemblik hebben wij recent twee plannen ingediend
voor het verkiezingsprogramma van onze partij. Aangenomen.
De landelijke verkiezingen zijn
voor ons spannend en inspannend. In deze tijd gaan wij de
deuren langs om brieven uit te
delen en in alle dorpskernen
verkiezingsposters op te hangen. Forum voor Democratie
gebruikt posters die veel te
groot zijn. En in lijn met de
toon van die partij, plakken ze
het hoofd van hun leider over
alle andere heen. Laten we respectvol met elkaar om blijven
gaan, zeg.
In de media is de campagnetoon soms ook weinig verheffend. Veronica Inside maakt
de progressieve vrouwelijke
lijsttrekkers belachelijk,
scheldt ze uit voor ‘hypocriete
trut’. De meest gelezen krant
van Nederland heeft na Femke
Halsema in Sigrid Kaag een
nieuw doelwit ontdekt. Haar
jurk is te duur. Laat iets soortgelijks nou nooit gezegd worden over de maatpakken van
Mark Rutte. Er is nog veel
werk aan de winkel wat betreft
de gelijke behandeling tussen
mannen en vrouwen.
De programma’s zijn doorgerekend. Alle partijen zijn schijnbaar naar links opgeschoven.
Bedrijven gaan meer belasting
betalen en de verschillen tussen
arm en rijk worden verkleind.
Dat is goed nieuws. Toch stelt
het CDA voor om de WW-termijn te halveren. Je zal maar
net je baan zijn kwijtgeraakt.
Veel partijen willen inmiddels
ook verbeteringen qua stikstof
en natuur. Maar de VVD heeft
het partijprogramma bewust
niet op die punten laten doorrekenen. Iets te verbergen?
Er blijven nog genoeg verschillen tussen de partijen
over. Genoeg te kiezen dus.
Daarom een oproep: ga op 17
maart stemmen en kies voor
meer toekomst!
George van Keulen
Raadscommissielid
GroenLinks Medemblik
george.vankeulen@
raadmedemblik.nl

Nummer 28 op de CDA lijst. Foto aangeleverd
Volgende week zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Vaak
wordt er gestemd op de eerste
van de lijst, maar het aantal stemmen op een kandidaat die de
persoonlijke voorkeur heeft
neemt elke verkiezing toe. Zo’n
voorkeursstem wordt bijvoorbeeld uitgebracht voor iemand
die opkomt voor de regio.
In Westfriesland komt stemmen
voor de regio nog weinig voor.
Op dit moment zitten er dan ook
geen Westfriezen in de Tweede
Kamer. Eigenlijk is er maar een
kandidaat die voor ons campagne
voert. Jelle Beemsterboer, wethouder in Schagen en nummer
28 op de CDA lijst, is overal te
zien met de leus ‘stem voor onze
regio’. Voor veel Westfriezen zal
het een aantrekkelijk perspectief
zijn om iemand in de politiek te
hebben die voor onze belangen
opkomt. Daar zijn voorkeurs-

stemmen voor nodig, maar hoe
werkt dat nou, het uitbrengen
van een voorkeursstem?
Voorkeursstemmen komen, net
als een stem op de nummer een,
bij het totaal aan stemmen op de
partij. Daarmee wordt bepaald
hoeveel zetels de partij krijgt. Die
zetels worden volgens een vaststaande formule toebedeeld aan
de kandidaten. Kandidaten die
meer stemmen halen dan de
voorkeursdrempel komen eerst
aan de beurt, de overige plaatsen
gaan op volgorde van de lijst. Bij
de verkiezingen in 2017 was de
voorkeursdrempel 17.527 persoonlijke stemmen.
Als hij voor Westfriesland in de
Tweede Kamer wil komen zal
Jelle Beemsterboer ongeveer dat
aantal stemmen nodig hebben.
Dus laten we Jelle naar Den Haag
stemmen om op te komen voor
het belang van Westfriesland!

Toen en nu

We zien hier de boerderij ca 1910 die stond op de hoek van de
Dijkweg met de Driehuizen.Nu staat er het pand van voorheen
de firma Breg, later kreuk nu van der Jagt. Het huis rechts is
gebouwd in 1916 tussen de Driehuizen en het slootje wat er nu
nog is. Uit de collectie van Hessel de Greeuw.
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Op 17 maart zijn er verkiezingen

Nederland kan duurzamer
en eerlijker.
Met meer groene energie en natuur. Meer goede zorg en onderwijs. Meer inkomenszekerheid
en eerlijke kansen. Meer cultuur
en betaalbare woningen.

Dan bepalen we samen hoe ons land eruit gaat zien.

De nieuwe klimaatgeneratie weet
dit als geen ander.
Deze generatie wordt niet gekenmerkt door een geboortejaar,
maar vooral door mentaliteit.
Wij hebben verbeeldingskracht
en waarderen branie boven risicomijdende politiek. Wij geloven
dat onze samenleving veerkracht
nodig heeft, omdat het leven zelf
nooit stilstaat maar continu in
beweging is. Wij zien het onbekende niet als vreemd en eng,
maar als een nieuwe wereld waar
avontuur wacht. Wij zijn de klimaatgeneratie. Van de jongste
klimaatstaker tot de grootouders
voor het klimaat.

Als het aan GroenLinks ligt komt
er een CO2-belasting voor vervuilende industrie, gaan grote
bedrijven en miljonairs eerlijke
belasting betalen en stoppen we
met de marktwerking in de zorg.
De afgelopen 10 jaar is Nederland geleid door rechtse politiek.
We hebben veel moeten inleveren: op onze sociale zekerheid, op
zorg, op betaalbare woningen en
natuur.
De reacties op onze plannen waren van te voren te raden. Van
rechtse politiek, van grote bedrijven en van populisten. Zij zeggen: ‘het klinkt mooi, maar het
kan niet!’
Marktwerking uit de zorg halen.
Het kan niet.
Woningen betaalbaar maken
door huren te verlagen. Het kan
niet.
Een einde maken aan institutioneel racisme. Het kan niet.

is onhaalbaar, maar het vasthouden aan de status quo is een
doodlopende weg.

V.l.n.r. George van Keulen, Ria Manshanden en Bart Huisman van GroenLinks gemeente Medemblik.
Foto: OdB/De Andijker
Iedere jongere van 18 jaar tienduizend euro startkapitaal geven.
Dat kan al helemaal niet.
Grote vervuilers als KLM, Shell
en de bio-industrie laten betalen
voor vervuiling. Het kan niet.
Voor al deze vertegenwoordigers
van de status quo hebben wij
maar een antwoord! Het kan wel.

Want weet je wat niet kan?
Verpleegkundigen die hun werk
niet kunnen doen door alle bureaucratie.
Met een normaal salaris geen
huis kunnen kopen omdat er te
veel dure huizen worden gebouwd.
Geen werk kunnen vinden van-

wege je achternaam.
Kansen van jongeren die steeds
meer worden bepaald door de
portemonnee van hun ouders.
Opnieuw de aanpak van de klimaatcrisis uitstellen.
Dat is precies wat we met onze
plannen doen. We veranderen
het perspectief. Niet verandering

Het is tijd voor meer.
Gebruik op 17 maart je stem,
voor meer perspectief.
Meer weten over onze
standpunten?
Ga naar www.groen.li/gesprek of
stuur een whatsappbericht:
06 13 23 20 50.
In contact komen met onze
lokale afdeling? mail naar
info@groenlinksmedemblik.nl

12 maart 2021: 69e veiling Sarto

Geen veiling in levende lijve in Sarto jammer genoeg.
Maar net als afgelopen december willen we ook dit jaar zoveel mogelijk subsidies uitkeren. Zeker als in de loop van het jaar hopelijk weer vele verenigingen activiteiten kunnen
organiseren. Vaste lasten lopen ook bij verenigingen door. Dus ook voor hen is elke bijdrage welkom! U snapt dat onze financiële steun aan hen alleen kan met uw hulp.
Daarom vragen wij u een donatie te doen.
We willen u de keuze geven of u de gift belangeloos wilt geven
of dat we u een aanbod doen:
• Bij een gift van € 25,= bezorgen wij u een dubbele bos gemengde tulpen
• Bij een gift van € 50,= bezorgen wij u een Andijker Juttertje
• Bij een gift van € 75,= kunt u kiezen voor een rollade of paardenworst op afroep
Bij een gift vanaf € 100,= of meer kunt u kiezen uit de levering van:
• een taart op afroep
• een mooie bos bloemen
• een pondje paling
Wilt u een bijdrage doen voor onze 69e veiling, dan kunt u dat vóór 1 april overmaken
op: NL 62 Rabo 030 24 00 125 t.n.v. parochieveiling Sarto, onder vermelding van ‘gift’, of
met de keuze van uw koopje. Wél graag duidelijk uw adres erbij vermelden! Dat staat niet
automatisch vermeld op het bankafschrift.
Let op: uw antwoord wordt dus niet opgehaald i.v.m. corona.
Wilt u liever cash een bijdrage doen, dan kunt u uw envelop met inhoud (en uw eventuele keuze) afleveren bij:
- Jos Kuin, Dijkweg 412, tel. 591408
- Lieneke Dekker, Dijkweg 232, tel 592677
- Willy Brasser, Kleingouw 214, tel. 06-20733077
Iedereen die een bijdrage doet dingt mee naar een verrassingsmand.
Er zijn er 4 beschikbaar.
Voor meer info kunt u ook eventueel mailen naar: veilingsarto@gmail.com

Samen spelen,
leren & ontdekken
bij onze gastouders natuurlijk!

Meer info: berendbotje.nl

Wist u dat...
... donderdag 11 maart iedereen gevraagd wordt om om 17:15 uur Radar Love
te draaien op de radio of te spelen op een instrument uit eerbetoon
voor de zieke George Kooymans?
... de familie Verhoef Dave welkom heet?
... de tulpenactie voor Moldavië € 1550,-- heeft opgebracht.
En alle kopers en gevers hartelijk worden bedankt.
… op het Grootslag zakken vol met vuurwerk is gevonden?
… Maarten Stenekes zich helemaal thuis voelt in Andijk?
… Cultura dit jaar 70 jaar bestaat?
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Hypotheek oversluiten?
Dit is hét moment!

Pagina 5

De hypotheekrente staat historisch laag.
Waarschijnlijk een stuk lager dan toen je
je huidige hypotheek afsloot. Weet je wel
hoeveel je kunt besparen als je nu je oude
hypotheek oversluit?

Wij rekenen het graag voor je uit
Laat Vrolijk fd je oude hypotheek beoordelen.
Grote kans dat dit je een heleboel
extra financiële ruimte oplevert,

PROFITEER NU VAN
DE OVERSLUITWEKEN
BIJ VROLIJK fd!

O
YP

THE

Vanaf
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H

voor nu en in de komende jaren!

O

rente

ER

V

Laat je bestaande hypotheek vóór
30 april 2021 doorlichten bij Vrolijk fd
en krijg bij oversluiten ook nog eens
€ 250 KORTING op het standaard
hypotheekadvies tijdens de
Oversluitweken. Wacht dus niet
te lang. Dit is hét moment!

EN

0,94%
SLUIT WEK

Maak snel een afspraak met
Arend Vrolijk of Susan van Diepen
om de mogelijkheden te bespreken.

ANDIJK Kleingouw 28, 1619 CB Andijk T 0228 59 24 20
ENKHUIZEN Reigerweg 43, 1602 PA Enkhuizen T 0228 31 67 86

vrolijkfd.nl

Zorgen om rust in kraamkamer natuur

Landschap Noord-Holland, Goois Natuurreservaat, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer
verenigen zich in aanloop naar broedseizoen.
De lente lonkt, het broedseizoen is in aantocht. Dit
jaar is dat voor boswachters reden tot zorg. Want de
grote drukte die we in natuurgebieden constateren
sinds de pandemie, kan tijdens het broedseizoen
voor problemen zorgen.
Met een gezamenlijke actie vragen boswachters van
Landschap Noord-Holland, Goois Natuurreservaat, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer bezoekers om rekening te houden met kwetsbare dieren in natuurgebieden.

De coronacrisis zorgt voor een sterke toename aan
bezoekers in de natuurgebieden. Mensen zijn massaal op zoek naar ontspanning en rust in de natuur
en hoewel die groeiende waardering voor de Nederlandse natuur heel positief is, brengt het ook nieuwe uitdagingen met zich mee. “Het is van belang dat
bezoekers beseffen dat ze in het voorjaar de kraamkamer van Moeder Natuur betreden,” zegt Kees
Perquin, boswachter bij Landschap Noord-Holland.
Op kraamvisite
Wie op kraamvisite gaat, weet dat rust, hygiene en
een beetje afstand belangrijk zijn voor een kersvers
gezin. De kraamkamers van Moeder Natuur vragen
om exact hetzelfde. In veel gebieden hangen daarom dit voorjaar uitingen met de tekst ‘welkom in de
kraamkamer van Moeder Natuur’.
De natuurorganisaties willen hiermee bezoekers
verwelkomen en tegelijkertijd wijzen op de kwetsbaarheid van de plek waar ze zijn: het leefgebied van
vele broedende, parende en barende dieren en van
nieuwe, groeiende planten. De terreinbeheerders
vragen bezoekers dan ook respectvol met de
kraamkamers om te gaan: blijf op de paden, laat

geen afval achter en daar waar honden zijn toegestaan: houd hen aan de lijn.
Natuur is open
De meeste wandelpaden zijn zo aangelegd dat er
voldoende rustgebied overblijft waar wild zich kan
terugtrekken en tegelijkertijd genoeg ruimte overblijft voor wandelaars, fietsers en ruiters om van de
natuur te genieten. Op sommige plekken zijn extra
maatregelen getroffen om dieren te beschermen.
Boswachter Tim Zutt: “In het duingebied heb je
jaarrond te maken met een konijnenpopulatie, een
kwetsbaar dier, waarbij de voortplanting in januari/
februari begint en met meerdere worpen per jaar
verstoring grote invloed kan hebben op het grootbrengen van de jongen. Vogels en zoogdieren zoeken ook buiten het broedseizoen de rust en veiligheid van natuurgebieden om aan te sterken voor de
vogeltrek of winterslaap. Dit zijn redenen om je ook
buiten het broedseizoen aan de regels te houden.”
Paniek en stress voorkomen
Als mensen zich niet aan de regels houden, kunnen
ze –onbewust – wilde dieren verstoren. Dat kan in
het ergste geval leiden tot sterfte. Het aantal incidenten met loslopende honden nam afgelopen jaar
toe, er werd meer zwerfafval achtergelaten en boswachters zien steeds vaker mensen buiten de paden
lopen of fietsen. Boswachter Kees: “Door honden
opgejaagde reeën lopen zich vaak dood tegen een
hek of eindigen als verkeerslachtoffers op drukke
omliggende wegen. Ook kunnen reegeiten hun reekalf verlaten als zij de plek waar het reekalf ligt niet
meer veilig achten.” Een broedende vogel die keer
op keer moet opvliegen omdat mensen of honden
vlak langs het nest lopen, houdt zijn eieren niet
warm. De kuikens sterven dan in het ei. Ook in
vaargebieden wordt opgetreden om de regels te
handhaven.

Geniet dus van de natuur, maar betreed het thuis van de dieren en
planten met respect. Het broedseizoen duurt formeel van 15 maart tot
15 juli.

Ree. Foto: Menno Schaefer

AGENDA

De hele agenda kunt u
vinden op www.andijker.nl

• Dorpshuis Centr. Woensdag: midweekbreak, vrijdag: weekafsluiters

Let op, vanaf 2021 wordt het oude papier in
de oneven weken opgehaald!

Oud papier: Zaterdag 20 maart, 3 en 17 april, 1, 15 en 29 mei,
12 en 26 juni, 10 en 24 juli, 7 en 21 augustus, 		
4 en 18 september, 2, 16 en 30 oktober, 13 en 27
november, 11 december
Plastic:
Maandag 22 maart, 19 april, 17 mei, 14 juni,
12 juli, 9 augustus, 7 september, 4 oktober,
1 en 29 november, 27 december.
Restafval: Zaterdag 3 april, maandag 3 en 31 mei, 28 juni,
26 juli, 23 augustus, 20 september, 18 oktober,
15 november, 13 december,
Gft:
Overige maandagen
Let op: Op adressen waar het plastic in zakken wordt
opgehaald zijn de data als volgt: vrijdag 2 en 30 april, 28 mei,
25 juni, 23 juli, 20 augustus, 17 september, 15 oktober,
12 november, 10 december
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Stenekes Cleaning: Uw glazenwasser uit Andijk
“Als de glazenwasser is geweest, dan glanst
uw huis er weer over!” Maarten Stenekes is
glazenwasser. “Eigenlijk heet het werk wat
ik doe: glasbewassing. Dat is niet alleen
het glas, maar standaard neem ik ook de
kozijnen, onderdorpels en deuren mee in
de schoonmaakbeurt. Daardoor gaan ook
uw schilder- en houtwerk langer mee en
toont uw huis schoon en fris.”

“Naast glasbewassing voor particulieren,
werken wij ook voor bedrijven. Daar kunnen
we met Stenekes Cleaning naast de ramen
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grootste deel van mijn werkzaamheden,
maar andere taken ga ik zeker niet uit de weg,
zoals het reinigen van houtwerk of zonnepanelen. Dat houdt het werk juist leuk en afwisselend. Een blije klant, daar doe ik het voor”.
Langdurige relatie
”Ik werk -als het om glasbewassing gaat- niet
met contracten of abonnementen. U zit dus
nergens aan vast. Toch kom ik bij het overgrote deel van mijn klanten al jaren over de
vloer en daar ga ik voor,” zegt Maarten. “Ik
ken mijn klanten en zij kennen mij! Je komt
toch bij de mensen thuis en staat bij ze in de
(achter)tuin.” Ik zeg dan altijd: “Een bekend
gezicht aan de deur, dat is wel zo prettig!”
Prijzen in overleg
“Voor glasbewassing, elke 6 á 8 weken, reken
ik een standaardprijs per huis. Een hoekhuis
heeft vaak iets meer glas en een vrijstaande
woning nog iets meer, de prijs is dan ook een
beetje hoger. Heeft u bijvoorbeeld een glazen
serre achter het huis en wilt u dat ik die meeneem? Geen enkel probleem. Vooraf spreken
we een prijs af en zodoende komt u nooit
voor verrassingen te staan.” U kunt het bedrag overmaken of u ontvangt een Tikkie,”
vertelt Maarten.
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Hoveniersbedrijf de Kroon
Dijkweg 128, 1619 HH Andijk
tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

Dat u ook bij ons vanaf 1 maart
terecht kunt voor de verzorging van
uw aangifte inkomstenbelasting en
het controleren van uw toeslagen en
Voorlopige aanslagen?

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons op

Verhuisplannen?
Met mijn bouwkundige
achtergrond en voorliefde
voor het werken met mensen
is het makelaarsvak mij op
het lijf geschreven

Janneke Suurendonk
06-82439691

• Lifestyle-test

Adv_Praktijk Andijk.indd 1

Betrouwbaar, oprecht
&
enthousiast!

Kelly Groot

Adv_Praktijk Andijk.indd 1

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
Werner de Haan
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AANKOOP- EN VERKOOPBEGELEIDING
Adv_Praktijk Andijk.indd 1
JANNEKESUURENDONK@REMAX.NL - 06-82439691
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Groenten en bio boerenzuivel!
Openingstijden: Woensdag 9:00-13:00

Donderdag 14:00-20:00
Vrijdag 9:00-18:00
Zaterdag 9:00-18:00
20-04-2012 13:17:57
Bloemenpluktuin
maandag t/m zaterdag
7.00 tot 21.00 geopend
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Cornelis Kuinweg 22 - www.bosmantel.nl
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Aanhangwagens

Fotokopie - drukwerk

Manicure en (medisch) Pedicure

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

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

Salon Beautylounge • Industrieweg 1e • 1619 BZ Andijk
06 12 50 53 52 • www.salonbeautylounge.nl

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

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

Massage Boven Jan • Dijkweg 138 Andijk
Tel. 06 37 34 02 71 • jan1406perton@gmail.com

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

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

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

Reentje Dienstverlening • info@reentje.nl
EFJ Administratieve Dienstverlening • info@efjadministratie.nl

Autobedrijf

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

Glasbewassing & Schoonmaak

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

Autobedrijf Köster • Handelsweg 20 Andijk
Tel: 06 41 37 04 68 • info@autobedrijfkoster.nl

Stenekes Cleaning • Narcis 35 1619 BC Andijk
06 51 94 85 85 • www.stenekescleaning.nl

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

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

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

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

Bakker Koning • Middenweg 65a Andijk
0228 - 59 36 42 • www.bakkerkoning.nl

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

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

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

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

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

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

E-bike specialist

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

Kraamcadeaus & relatiegeschenken

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

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

Het ZilverHuys • info@hetzilverhuys.com
0228 52 72 63 • www.hetzilverhuys.com

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

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

RE/MAX-makelaar Janneke Suurendonk
06-82 43 96 91 • www.remax.nl/jannekesuurendonk

Uw bedrijfsnaam in deze lijst?
Mail naar: info@andijker.nl

Accu’s

Fysiotherapie

Administratie

Fysiotherapie

Administratie en boekhouding

Garage

Autoschade

Groenten - Boerenzuivel

Brood & Banket

Hovenier

CV Monteur

Huidverbetering

Dorpshuis

Juwelier / Optiek

Fietsenwinkel

Makelaar

Massagepraktijk

Natuurgeneeskunde
Oefentherapie
Podologie

Therapie op maat
Vishandel
Yoga

Zonnepanelen
Zonwering

• Wil je op natuurlijke wijze beter worden?
• Wil je vakkundige en persoonlijke
ondersteuning met een duurzaam resultaat?
• Wil je je weer completer voelen?
• Tijd om nu stappen te ondernemen!
• Hiermee help ik je op weg naar natuurlijk herstel.
Bel voor een afspraak: 06-57245725
Natalja Mantel
Middenweg 10
1619 BL Andijk
www.amrita.nu
natalja@amrita.nu
AmritaHolistischCentrum

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

www.hetzilverhuys.com

Het ZilverHuys
Voor al uw dierbare momenten
een geschenk:
De grootste collectie kinderbestekjes
en spaarpotjes
Rammelaars, tandendoosjes,
fotolijsten en fotoalbums
Gratis graveren van kindergeschenken
Cadeau service
In Andijk gratis bezorgen!
code BEZORGENANDIJK

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

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

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

ANDIJK

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

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

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

Openingstijden

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

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

Medisch Pedicure
(ook ambulant)
Pedicure
Manicure en Gellak
Acrylnagels
Plan zelf uw afspraak via www.salonbeautylounge.nl
of neem contact met ons op.
Salon Beautylounge - Industrieweg 1e, 1619 BZ Andijk
06 12 50 53 52 - info@salonbeautylounge.nl
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Samen sterker verder!

Nederland zit door corona in
een diepe crisis. Dat zal ongetwijfeld een lange nasleep hebben, ook als alles straks weer
stap voor stap ‘normaal’ wordt.
Juist nu is stabiliteit en daadkracht nodig. De VVD neemt
die verantwoordelijkheid, ook
als de beslissingen soms niet
leuk zijn. Dat laten we al jarenlang zien. Daar lopen we landelijk niet voor weg en ook niet in
onze eigen gemeente.

streng migratiebeleid: illegalen
uitzetten, snellere procedures om
te voorkomen dat nog meer mensen hun leven wagen op een gammel bootje. Bij voorkeur opvang
in de regio, niet in Europa. In
onze gemeente heeft de VVD ervoor gezorgd dat asielzoekers
met een verblijfsvergunning niet
meer worden voorgetrokken op
andere kwetsbare groepen bij
toewijzing van een huurwoning.
Meer weten of in gesprek? Op
vvd.nl vindt u al onze standpunten.

Want zeg nu zelf, niemand is gebaat bij politici die vanaf de zijlijn
lopen te roepen dat ze het beter
kunnen. Een nieuw kabinet zal
als eerste moeten zorgen dat
mensen weer werk hebben, de
economie weer op gang komt en
de zorgsector zich versterkt.
Deze crisis leert ons dat een sterke overheid nodig is, voor veiligheid en als vangnet voor iedereen
die het niet op eigen kracht redt.
Tegelijkertijd spreken wij mensen aan op hun eigen verantwoordelijkheid: de overheidsfinanciën zijn immers niet onbeperkt, dat ervaren we in Medemblik nu ook.

tie

Speerpunt voor de VVD is de
bouw van meer huizen voor koop
én huur. In de hele regio en zeker
ook in Andijk is de vraag naar

Pagina 8

Op onze lokale site vvdmedemblik.nl staan onze contactgegevens en wat wij voor u doen in
deze mooie gemeente.
Andrea van Langen, wethouder.

Andrea van Langen. Foto OdB/De Andijker
betaalbare woningen groot. Het
woningtekort is enorm en de regeldruk maakt een oplossing niet
eenvoudig.
Deze gemeente zou enorm geholpen zijn als het Rijk en de
provincie hun wetten vereenvou-

digen. Het moet afgelopen zijn
met vertraging van woningbouw
door de aanwezigheid van de uil,
vleermuis of zelfs de huismus.
Moeten onze jongeren daardoor
een jaar langer op een huis wachten?

De VVD kiest voor realisme. Ook
bij de klimaatplannen, dat lukt
niet zonder kernenergie. Agenten en hulpverleners verdienen
ons respect én een beter salaris,
criminelen verdienen zwaardere
straffen. Ook staan wij voor een

Cultura 70 jaar

De banner hangt. Foto’s aangeleverd
Dit jaar willen we het 70 jarig jubileum van Cultura vieren. In eerste instantie zou dat
plaatsvinden in maart maar gezien de huidige omstandigheden hebben wij het verschoven naar begin oktober. Achter de schermen wordt al enige tijd gewerkt aan een feestweekend voor jong en oud. Deze banner is het eerste zichtbare resultaat en werd vorige
week opgehangen aan de gevel. Wij houden u op de hoogte!

Koop bij Schouten Optiek een bril op
sterkte en ontvang een voucher t.w.v. €10,te besteden bij tuincentrum Den Heuvel
OPTICIËN
OPTOMETRIE
CONTACTLENSSPECIALIST
De Hoek 1 Wervershoof Tel. 0228-581258 • www.schoutenoptiek.nl
Lady Dawn
Helvetica Neue E

Juwel
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Een mijlpaal bij roeivereniging de Kogge

Het honderdste lid bij roeivereniging de Kogge. Foto aangeleverd
Afgelopen zaterdag vond bij roeivereniging de Kogge in Onderdijk een bijzondere
gebeurtenis plaats;
Voorzitter Theo Patocka verwelkomde het
100ste lid van de vereniging, Mariëlle Foppen uit Hoorn, met een speech en overhandigde haar een clubtrui als cadeau.
De voorzitter gaf een korte speech waarin
hij vertelde dat bij de Algemene ledenvergadering van 2018 de toekomstvisie van de
roeivereniging is vastgelegd. Daarin staat
dat het wenselijk zou zijn te streven naar
minstens 100 leden. Bij dat ledental is een
roeivereniging financieel bestendig volgens de KNRB en is er ruimte voor uitvoeren van wensen, zoals aanschaffen van
nieuwe boten en aanpassingen aan het
verenigingsgebouw.
“Jarenlang schommelde het ledental ergens tussen de 70 en 80.
Corona dreigde in het voorjaar even roet
in het eten te gooien maar na de zeer succesvolle open dag in augustus kwamen er
in het najaar ineens 30 nieuwe leden bij.
Eind december stond de teller op 98.
We merken dat er een grote behoefte is
aan buiten sporten en dat mensen ook
hebben ontdekt dat roeien in deze prachtige omgeving een geweldige beleving is,
elke keer weer”.
15 -02-2021: het 100ste lid!
Marielle haar motivatie om lid te worden
was een combinatie van factoren.
In haar jeugd heeft ze van haar 13e tot haar
17e geroeid bij roeivereniging de Hoop in
Amsterdam.
Marielle vertelt: “het seizoen startte op de

Amstel met de wedstrijden de Heineken en
Head of the River in maart en de Skiffhead
in april. Daarna roeiden we de boten over
naar de Bosbaan om mee te doen aan de
Randstad Regatta”.
Twee jaar geleden overleed een van haar
roeivriendinnen van toen en dat greep
haar zo aan dat ze besloot het roeien weer
op te gaan pakken.
Haar epicentrum is de afgelopen jaren
langzaam van Amsterdam naar Hoorn
verschoven dus waarom zou ze niet haar
blik richten op het noorden? Nadat ze een
aantal keren had gewandeld en gekampeerd in de buurt van de grote Vliet was de
keus voor de Kogge een logische stap. Na
drie proeflessen besloot ze half februari
om lid te worden. Ze geniet er met volle
teugen van. De techniek is ze niet verleerd
en ze vertrouwt erop dat de conditie vanzelf wel weer terugkomt.
Door de coronamaatregelen is het nog niet
mogelijk om met 4 roeiers en een stuur in
een C4 te stappen maar zodra het weer
kan zal ze zeker fanatiek willen gaan roeien. Bij de Kogge kun je alle kanten op, inmiddels is er naast recreatief roeien ook
veel ruimte voor de sportieve roeier.
De clubtrui zit Mariëlle als gegoten en is
onderdeel van de nieuwe clubkledinglijn
die binnenkort voor alle leden beschikbaar
is.Ze was erg blij met deze aangepaste ceremonie, die als het gekund zou hebben,
zeker aanleiding zou zijn geweest voor een
mooi feest. Daarop is het nog even wachten, maar tot die tijd zijn de feestjes voor
haar wekelijks op het water tijdens het
roeien.

Pedicure salon pedilicious
Wij zijn weer open!

Ik ben Amber de Kroon, sinds 5 jaar beoefen
ik met veel plezier het pedicurevak aan de
Sorghvlietlaan 51.

Industrieweg 5 – 1619 BZ Andijk – 0228-748123
Contactpersoon; Edwin Winter / edwin@zwartgroen.nl

Trekgedrag vleermuizen

Foto’s Douwe Greydanus
Op 3 maart in Andijk werden houtblokken
uit de voorraad gehaald door Simon Zwagerman. Nadat hij nog een blok oppakte
blies een vliermuis tegen hem en zag hij
ook iets blinken, het was een piep klein
ringetje. Na een belletje met ondergete-

Onze voeten verdienen meer aandacht dan
ze krijgen. We blijven vaak te lang met problemen rondlopen zoals eelt, likdoorns en
ingroei.
Onze voeten leggen vele kilometers af in het
leven daarom verdienen ze een goede behandeling.
Een volledige behandeling is er al vanaf €27,00.

Ik hoop iedereen snel te mogen verwelkomen in mijn salon.
Bel: 06 51 80 10 40 of kom langs in de salon aan de Sorghvlietlaan 51.

Deze zat tussen de houtblokken.

kende hebben wij deze ring bekeken en de
gegevens genoteerd. Toen de vleermuis
ook wel gladneus genoemd op een balk
was gezet klom deze rustig omhoog. Na
overleg met vleermuisdeskundige Jan Boshamer heeft hij contact met Letland gezocht. Toen bleek dat dit mannetje, ruige
dwerg, gevangen was in de nacht van
16/17 aug 2018 in Pape aan de westkust
van Letland. Bijzonder omdat het een
overwintering waarneming is gaf Jan aan.
De kop-romplengte is 46 tot 58 millimeter,
de spanwijdte 220 tot 250 millimeter en
het gewicht varieert van 6 tot 15 gram.
Bekend is dat Vleermuizen migreren maar
nu blijkt dat deze 1086,7 km door de lucht
heeft afgelegd als deze in een rechte lijn
zou hebben gevlogen, een hele prestatie
voor zo’n kleinduimpje.
Douwe Greydanus.
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Bouw het IJsselmeer niet vol, kies voor de juiste energietransitie!

Het IJsselmeer achter op de foto ziet er
nog onberispelijk uit.
Maar dit kan veranderen als we op partijen
stemmen die de energietransitie nastreven. Dan veranderd het IJsselmeer in een
Wieringermeer 2.0.
Die energiedoelen worden bij lange na niet
gehaald en ook niet als we;
We een beetje isoleren, Groene subsidies,
(particulieren) zonnepanelen, al onze
kaarten op windmolens zetten, terug naar
de -middeleeuwen-houding, een paar
boompjes planten, alleen vegetariër worden, iedereen zelfvoorzienend wordt, Tiny
houses, biomassa stoken en van het gas af.
Als we dus 30x meer elektriciteit nodig
hebben, maar minder broeikasgassen;
Als de opwarming van de aarde echt zo
levensbedreigend;
Als het 5 voor 12 is en/of onze kinderen
geen toekomst meer hebben;
Als er nu 1400 kolencentrales wereldwijd
op de planning staan;
Als we de mijnbouw 5 tot 10 keer uitbreiden maar wel nog een stukje natuur willen
overhouden;
Als we in grote steden dus nog steeds niet
kunnen ademen;
Als miljoenen mensen sterven door vervuilde lucht-water en omgeving;
Dan moeten we ons richten op andere
energiebronnen en dat zijn kern en thorium centrales. Bron Wim de Gier.

Zo ook in onze gemeente waar met steun
van GroenLinks, een krediet -ja u leest het
goed- van €.350.000,00 uitgetrokken is
voor een externe projectleider die aangesteld wordt om de afdeling sociale zaken te
reorganiseren, zodoende dat de exorbitante uitgaven van het sociaal domein
weer binnen de budgetten blijven.

Dan een heel ander onderwerp. De zorg in
Nederland, die loopt helemaal uit de rails.
De kosten worden onbeheersbaar door de
bureaucratie en belachelijke regelgeving.

Garanties voor deze actie is zero nul, met
andere woorden, ik voorspel u, volgend
jaar weer extra uitgaven aan de WMO en
de jeugdzorg met waarschijnlijk een OZB

Het IJsselmeer ziet er hier nog onberispelijk uit. Foto aangeleverd
verhoging. Dit probleem doet zich bij gemeentes in het hele land voor. Er zijn- landelijke- partijen die hier hun hun zorg over
uitspreken. Ze hebben vragen gesteld over
de winstuitkeringen van grote zorgaanbieders…..
Het zou zomaar kunnen dat de projectleider die in Medemblik wordt aangesteld bij
deze zorgcowboys gerekruteerd wordt,
een Paard van Troje dus.
Nu nog het coronavirus onder de knie krij-

gen zodat we weer een terrasje kunnen
pakken, kortom het gewone leven weer
terug krijgen. Maar dan moet er nog wel
als de wiedeweerga gevaccineerd worden.
Dat is een CDA aangelegenheid, en die
blinken over het algemeen niet uit in doeltreffendheid..
Enfin laten we hopen dat allemaal goedkomt en weer een Dijkpop kunnen beleven.
André Meester, fractievoorzitter BAMM

Dorcaswinkel op afspraak geopend!

Na maanden dicht te zijn geweest
is de Dorcaswinkel, de leukste
winkel van Andijk, weer op
afspraak geopend.
Bel een dag van te voren, tussen
9.00 -10.00 voor een afspraak.
Tel. 0614995594
Openingstijden:
woensdag, donderdag en
vrijdag 10.00 -16.00 en
zaterdag 10.00 -13.00

Foto’s aangeleverd
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Waarom ChristenUnie stemmen en wat doet ChristenUnie voor onze regio?
maar wel op een manier waarop iedereen,
rijk en arm, de verandering mee kan maken, kan betalen en een duurzame levensstijl voor iedereen toegankelijk is. Ook dat
is ecologische rechtvaardigheid.

Jan Groot, Evert Jan Gorter en Silva Visser. Foto aangeleverd
ChristenUnie wil geen Lelystad Airport. Er gaat definitief een streep door de
opening van het nieuwe Lelystad Airport.
Het openen van een extra luchthaven voor
vakantievluchten past niet bij de noodzaak
om minder te vliegen.

geval van fraude), maar het móet niet. Gemeenten krijgen de ruimte om daar een
afweging in te maken, met oog voor de
specifieke situatie. Met oog voor menselijke maat. Meer maatwerk met en voor de
burgers. Met barmhartigheid.

De ChristenUnie wil de Participatiewet
aanpassen. CU gaat regelen dat gemeenten niet meer wettelijk verplicht zijn
om een boete op te leggen en bijstandsgeld
terug te vorderen. Het kán wel (en zeker in

Eenduidige zorgregio’s. De zorg is en
wordt te duur. Bij veel gemeenten en zeker
ook bij Medemblik is er een tekort op het
Sociaal Domein en specifek op Jeugdzorg.
We willen de zorg dan ook in eenduidige

Clusius ‘All you need is food’ tour langs vmbo-scholen
Ludieke voorlichting in coronatijd door Clusius mbo-opleiding Voeding

zorgregio’s organiseren, die aansluiten bij
de bestaande werkgebieden van de zorgaanbieders en de zorginkopers. Er komt
een einde aan versnippering en onduidelijkheid in de lappendeken van bestuurlijke regio-indelingen (ROAZ, Zorgkantoor,
Zorgverzekeraar, GGD-regio, Acute GGZ
regio, Veiligheidsregio, jeugdzorgregio,
etc.). Maar ook moet de zorg weer landelijk bestuurd worden.

Landbouw. De ChristenUnie wil verder
werken aan een toonaangevende agrarische sector, in balans met zijn omgeving.
We hebben aan de ene kant te maken met
intensieve veehouderij, die gevoed wordt
met grotendeels geïmporteerd krachtvoer,
en aan de andere kant met een akkerbouw
die gevoed wordt met grote hoeveelheden
kunstmest. Dit wordt mede in de hand
gewerkt door een tekortschietende Europese mestwetgeving, die het gebruik van
kunstmest in plaats van dierlijke mest bevordert. Het structurele overschot aan
mest moet kleiner. We maken hierbij onderscheid per regio. We zien boeren
steeds vaker de natuurbeheerders worden
van waardevol cultuurlandschap; vaak zijn
dit de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Ze pakken hun rol in het recreatief gebruik van hun land en krijgen hier
een passende beloning voor. Door een
meer extensief gebruik van landbouwgronden dragen we bij aan het herstel van
de bodemkwaliteit, de biodiversiteit in
kwetsbare natuur en voorkomen we infecties die van dieren op mensen worden
overgedragen.
Daarom ChristenUnie!

Duurzaamheid. We zijn hierin ambitieus,

Voor het verzorgen van uw aangifte inkomstenbelasting
kunt u bij de Westfriese Rekenmeester terecht.

De Rekenmeester komt naar Andijk.
Uw stukken kunt u inleveren op onderstaande data
in dorpshuis Cultura, Kleingouw 112-113, Andijk.

Buiten kunnen leerlingen coronaproef kennismaken met de foodtruck. Foto aangeleverd
Met een glimmende zilverkleurige foodtruck bezoeken docenten en studenten
van de opleiding Voeding vanaf 3 maart
verschillende vmbo-scholen in NoordHolland. Buiten op het schoolplein kunnen vmbo-leerlingen bij de foodtruck geheel coronaproof kennismaken met de
drie opleidingen Voeding die het Clusius
mbo aanbiedt. Een kort moment kijken,
kennismaken, vragen én proeven. Voor
vmbo-examenkandidaten is deze ‘All you
need is food’ tour een welkome aanvulling
op de digitale voorlichtingsmomenten op
basis waarvan zij dit jaar hun vervolgopleiding moeten kiezen.
Voeding is hot!
De voedingsindustrie barst van de innovaties, is hightech en volop in beweging.
Kwaliteit, veiligheid en voorlichting over
een gezonde levensstijl zijn hierbij belangrijk. Bij het Clusius College kan je op het

gebied van voeding kiezen uit drie mboopleidingen: Voeding & Kwaliteit, Voeding
& Voorlichting en Voeding & Technologie.
Inschrijven voor deze en alle andere Clusius mbo-opleidingen kan tot 1 mei 2021.

• Woensdag 10 maart

vanaf 17.00 uur tot en met 20.00 uur

• Donderdag 18 maart

vanaf 17.00 uur tot en met 20.00 uur

• Woensdag 24 maart

vanaf 17.00 uur tot en met 20.00 uur

De Westfriese Rekenmeester zet het kantoor van Administratie
Kantoor Andijk voort! U betaalt daarom hetzelfde tarief.

Foodtruck op uw schoolplein?
De ‘All you need is food’-tour rijdt de hele
maand maart door Noord-Holland en bezoekt vmbo-scholen van Den Helder tot
Amsterdam. Wilt u ook dat de foodtruck bij
u op het schoolplein komt staan? Mail naar
e.schouten@clusius.nl. Wees er snel bij
want en zijn nog een paar tijdstippen vrij.
Meer informatie
Op www.clusius.nl/mbo vind je meer informatie over alle mbo-opleidingen van
het Clusius College en een digitale menukaart met voorlichtingsactiviteiten zoals
proefstuderen, workshops en gastlessen
per opleiding.

Wichard en Gonnie
zitten voor u klaar!
Westeinde 8 • 1606 CZ, Venhuizen
0228-76 00 33 • 06-39 57 79 04 • www.wfrm.nl • info@wfrm.nl
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Click & Collect Compost bij HVC in Middenmeer en Purmerend

info@andijker.nl
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Langs de Kadijkweg...

Zaterdag 27 maart, na aanmelding, gratis compost halen. Foto aangeleverd
De lente komt er aan. Tijd om weer lekker buiten in
de tuin een kop koffie te drinken en genieten van de
eerste bloemen die beginnen te bloeien. Verwen je
tuin extra door de aarde te verrijken met een bijzondere grondstof: compost! Deze grondstof maakt
HVC van jouw ingeleverde gft & etensresten. Kippenbotjes, klokhuizen en aardappelschillen vormen
namelijk de basis voor compost. Om je te bedanken
voor het scheiden van jouw gft & etensresten bieden HVC en de gemeenten op zaterdag 27 maart
gratis compost aan.
Gratis compost
Normaal gesproken organiseert de Vereniging Afvalbedrijven de laatste zaterdag van maart de Landelijke Compostdag. Vanwege de coronamaatregelen gaat dat komend jaar helaas niet door. Daarom
biedt HVC op de locaties in Middenmeer en Purmerend de mogelijkheid om op een coronaproof
manier toch gratis compost af te halen. Na aanmelding kunnen inwoners met een auto mét aanhangwagen via de speciale drive-through compost ophalen. Het is dit jaar dus helaas niet mogelijk om zelf
compost in bakken of zakken te scheppen.
Click & Collect Compost
Vooraf aanmelden voor deze Click & Collect Compost-actie is verplicht. Aanmelden kan via hvc-

groep.nl/compost. Op het aanmeldformulier kies je
een locatie en tijdvak van een uur waarin je langs
wil komen. Ongeveer een week van tevoren krijg je
een bevestiging met daarin het exacte tijdvak (15
minuten) waarin je compost kan komen halen. Bezoekers blijven tijdens het bezoek in de auto zitten,
medewerkers van HVC scheppen compost in de
aanhangwagen.
20 kilo compost uit een volle gft-bak
Iedere volle gft-bak van 140 liter staat gelijk aan zo’n
15 tot 20 kilo compost. Door compost te vermengen met tuinaarde verbetert de structuur van de
grond en zorgt dat de grond regenwater goed kan
opnemen. Bovendien activeert compost het leven
in de bodem en slaat het voedingsstoffen voor planten op. Ook gaat compost bodemziekten tegen.

Foto’s Albert Oost

Meer informatie
De compostactie van HVC vindt plaats op zaterdag
27 maart bij de locaties in Middenmeer (Koggerandweg 1) en Purmerend (Netwerk 60-62). Inwoners mogen op afspraak gratis compost komen halen. LET OP: Het is verplicht om een aanhanger af
te dekken met een zeil of net. Hierop staat een forse
boete als je dit niet doet. Meer informatie over gft &
etensresten en het scheiden van afval vind je op
www.hvcgroep.nl/gft.

de sleutel tot bezit

WIST U DAT...

AANKOOP
Een aankoopmakelaar is in de
huidige markt van grote waarde.
Met onze expertise bent u ervan
verzekerddat de aankoop van uw
droomhuis van a tot z
GOED geregeld wordt.
Wij zijn de sleutel tot uw bezit

• Wij niet alleen een agrarische
makelaardij zijn
• Wij de verkoop van uw woning
professioneel begeleiden
• Wij sinds jaar en dag uw GRATIS
waardebepaling en verkoopadvies
verzorgen
• Wij weten wat er leeft in Andijk
en de regio
• Werk voor ons meer dan alleen werk is

VERKOPEN
Ons DOEL is dat u na verkoop
terugkijkt op een soepel en uitstekend
verlopen traject met de hoogst
haalbare verkoopopbrengst.
U kunt rekenen op onze
dienstbaarheid, service, inzet, tijd,
persoonlijke aandacht, advies en brede
kennis waarbij ons vakmanschap
hoog in het vaandel staat.

Kwantes Makelaardij, Middenweg 9 te 1619 BL Andijk | www.kwantesmakelaardij.nl | 0228-59 22 44

