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

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

Gratis half uur 
bespreking? Bel ons.
www.mantelvoors.nl

Wilt u ook een 
Gratis waarde  

Indicatie? 
Bel ons. 

0228-592253 

Ook bij boekshop Josia kunt u 
vanaf nu winkelen op afspraak. 
We zien er naar uit om u weer te 
verwelkomen in onze winkel. 
Om een afspraak te maken kunt u 

naar de website gaan www.boek-
shopjosia.nl/planjebezoek.
Of  kunt u mailen naar boekshop-
josia@gmail.com of bel voor een 
afspraak naar Miriam Groot, te-

lefoonnummers 0228 – 59 73 99 
of 06 – 394 634 22.

Boekshop Josia, Middenweg 77, 
1619BN Andijk

Boekshop Josia heet je weer welkom

Miriam Groot heet u weer welkom. Foto: Bryan van Dokkum/B.V.D. Media

Een beetje kleur in het grauwe-
rij. Dat is wat het team van 
Schouten Optiek graag geeft. 
Daarom bedachten ze een 
mooie actie: bij aankoop van 
een bril op sterkte krijg je een 
voucher van € 10,00 kado, te 
besteden bij tuin- en bloemen-
centrum Den Heuvel. 

Monique: “We willen alvast een 
beetje voorjaar brengen en doen 
dat in samenwerking met tuin- 
en bloemencentrum Den Heuvel. 
Samen zetten we de bloemetjes 
buiten. We kregen de gelegen-
heid om een bon van € 10,00 weg 
te geven bij aankoop van een bril 
op sterkte. Met het oog op de 
lente, kozen we voor Den Heuvel. 
Daar is alles te koop om je tuin én 
je huis in het zonnetje te zetten. 
Een mooie combinatie, denken 
wij. Wees wel snel; de actie loopt 

t/m 31 maart. Daarna kun je de 
voucher nog het hele jaar inleve-
ren.” 

Vivian Klein Gunnewiek van Den 
Heuvel is een zus van Monique. 
Mooi hoe uit deze  zussenliefde 
een dergelijke actie ontstaat. 
“Ben heel blij dit met mijn zus 
samen te doen. De klanten die 
deze voucher al hebben ontvan-
gen, reageren heel enthousiast. 
Het is een mooi gebaar om elkaar 
in deze bijzondere tijd zo te steu-
nen. We gingen samen met onze 
mannen Chris en Adrie op de 
foto. Dat zal een mooie verras-

sing zijn voor hun (schoon)ou-
ders als ze deze zien in de Andij-
ker. Ook zij worden heel blij van 
deze actie, net als wij. 

Chris en Monique en hun trouwe 
team zijn altijd in beweging en 
werken graag samen met lokale 
ondernemers. Momenteel zijn ze 
volop in verbouwing. De hele 
winkel krijgt een nieuwe look. 
Corona zorgde voor vertraging, 
maar inmiddels zijn de plannen 
hervat. Monique: “We mochten 
gelukkig steeds open blijven om-
dat we oogzorg bieden; essentieel 
voor veel mensen. Natuurlijk 

verkopen we brillen en lenzen, 
maar soms is er meer no-

dig.”   Met de nieuwste, geavan-
ceerde apparaten, kunnen opti-
ciens Chris en Monique vroegtij-
dig mogelijke afwijkingen aan de 
ogen ontdekken. Denk hierbij 
aan staar of glaucoom. Een door-
verwijzing naar de oogarts is dan 
noodzaak. Chris ontwikkelt zich 
steeds verder op medisch gebied. 
Een belangrijke aanvulling op de 
winkel en de oogmetingen die al 
beschikbaar waren. Bij deze pro-
fessionaliseringsslag hoort een 
nieuwe look & feel die per 1 sep-
tember gereed zal zijn. En team 
Schouten heeft nog veel meer 
plannen. 
Voor nu: ben je toe aan een nieu-
we bril? Ga snel naar Schouten 
Optiek en zet met de bon van 
Den Heuvel de bloemetjes bui-
ten.  

Schouten Optiek en Den Heuvel zetten de bloemetjes buiten 

Chris en Monique van Schouten Optiek, Vivian en Adrie van tuincentrum Den Heuvel. Foto: aangeleverd

Tijdens de storm van vorige week was er schade langs de Dijkweg, 
hoek Palingpadje Foto: Hessel de Greeuw

Stormschade

Gevonden:
Gelukkig mag ik nu lekker 
opwarmen bij iemand thuis, maar 
liever ben ik bij mijn 
eigen vriendinnetje (of vriendje).

Ik ben 11 maart gevonden op het 
parkeerpleintje bij de kwadrantwoningen aan 
de Meander. Ik ben op te halen bij Meander 49.   

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
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Daar buiten op afspraak

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 21 maart 10.00 uur: 5e 
zondag van de 40-dagentijd.
Eucharistieviering door pastor J. 
Suidgeest met muzikale onder-
steuning van de Vriendenkring.
Thema: “Je leven winnen”.
De collecte is voor onze kerk. 
Dank daarvoor.
Welkom in de viering.

*Dinsdag 16 maart  copy inleve-
ren voor Kontakt.
*Stille Omgang digitaal. Zaterdag 
20 maart a.s. is er om 22.00 uur 
een speciale online eucharistie-
viering vanuit Amsterdam. Met 
aansluitend de route. Info: www.
stille-omgang.nl

De vele hartelijke blijken van medeleven na het overlijden van 

Piet Venneman
hebben wij bijzonder gewaardeerd.

Daarvoor zeggen wij onze oprechte dank.

Juliska en de kinderen

Enkhuizen, maart 2021

Via deze weg wil ik graag iedereen bedanken voor alle lieve 
kaarten en de grote belangstelling, die ik heb ontvangen tij-
dens mijn verblijf in het ziekenhuis, het heeft mij mede door 
de geweldige steun van mijn gezin door deze zware tijd heen 
geholpen.

De goede God was mij genadig en heeft mij de kans gege-
ven om verder te gaan met mijn leven en daar ben ik heel 
erg dankbaar voor.

    Tineke Brouwer-Broer

Jarenlang veel met elkaar opgetrokken, de mooiste avonturen, 
lief en leed met elkaar gedeeld en toch verlies je elkaar dan wat 
uit het oog. En dan komt dit bericht….binnen als een bom. 
En lijkt het weer alsof het gisteren was.

Jan Sijm
Je bent onvergetelijk!

Je maten: Jan en Annet, Freek en Sandra, Ywan en Francine, 
Richard en Diana, Eduard en Dunja, Ron en Daniëlle, 
Raymond en Miranda, Marco en Roos, Michel en Ilona, 
Pieter en Stephanie

Met droefheid in ons hart maar dankbaar voor wie zij was 
delen wij u mede dat op 28-2-2021 is overleden

mijn lieve vrouw,onze zorgzame moeder, oma en dochter   

Nicky Walstra Cowdrey 

    Meino Walstra 
    Sal en Sisca, Donna en Joy 
    Margaret en Ab Piening 

Op 5 maart hebben we in kleine kring afscheid genomen.  

Corr.adres   M. Walstra   
  Neue Str.48 26835 Neukamperfehn, Dld

Geraakt zijn wij door het plotselinge 
overlijden van onze buurvrouw

Marja
Wij wensen buurman Fok 
en naaste familie veel sterkte 
bij het verwerken van dit grote verlies,

De buren van de Middenweg 

De Heer was haar herder

De heer heeft tot zich genomen onze schoonzuster en tante

Tiny Wierstra - de Vries

    Nelie † en Wim †
    Douwe † en Maartje †
    Jan † en Marijtje
    Maaike †
    Alie en Jaap †
    Piet en Afke
    Wietse en Truus
       neven en nichten

We wensen kinderen en kleinkinderen Gods sterkte en zegen toe.

FAMILIEBERICHTEN

Veel dank voor alle belangstelling en medeleven na 
     het plotselinge overlijden van mijn lieve man, 

onze lieve vader en geweldige opa 

      Klaas Hollander
Het gemis zal altijd blijven, maar al 

uw en jullie betrokkenheid heeft ons 
ontzettend goed gedaan en geeft 

ons steun om verder te gaan.

onze lieve vader en geweldige opa 

      Klaas Hollander

Andijk, maart 2021

Alka Hollander-Meijerhof
kinderen,
klein- en achterkleinkinderen

 "Nooit meer hier, 
maar voor altijd met ons mee"

Jaren hebben we met jou en je broertje Robert
genoten van optochten in het zuiden en ook
rondom het groene laken in Andijk.
Vele mooie herinneringen blijven bij ons.

We zullen je interesse in ons, je verhalen en je
unieke lach gaan missen.
 
Rust zacht Lieve Jan

 Jan Sijm
Namens de Knorkels en BC de Pikkers wensen
we Annemarie, Robert en je naaste familie heel
veel sterkte toe de komende moeilijke tijd.
 

Alexander, Stefan, Erik, Jan,
Patrick, Peter en Fred 

Haar geloof was een anker in haar leven

Bezige handen, nu stil en gevouwen
laten we haar gaan in vertrouwen

Verdrietig om wat niet meer is
en nooit meer zal zijn

Dankbaar voor wat zij voor ons en voor anderen mocht betekenen, 
hebben we in liefde losgelaten onze zorgzame moeder en lieve oma

Tiny Wierstra-de Vries
Tine Agnes

54 jaar getrouwd geweest 
met Harry Wierstra † 17 augustus 2019

22 december 1943               10 maart 2021 

Marleen en John Gutter-Wierstra
 Wim en Chelsea, Jelle, Yara

Sybrand en Christie Wierstra-Boer
 Dennis, Nick, Pien

Anita Wierstra
 Ramon, Elena, Gina

Heidi en Anne Veninga-Wierstra
 Tony, Sem

Sorghvlietlaan 128, 1619 XZ Andijk

De begrafenis heeft dinsdag 16 maart plaatsgevonden op 
de Oosterbegraafplaats te Andijk.

Een bericht of herinnering is heel welkom via een persoonlijke kaart.

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

Nieuws of tips? 
Mail naar: 

info@andijker.nl.

Of bel: 59 36 05
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Een levenstestament – wie beslist namens u?
Steeds meer mensen maken een levenstestament, omdat zij duidelijk 
vast willen leggen wie voor hen beslissingen mag nemen en zaken 
mag regelen op vermogensrechtelijk gebied. Denk bijvoorbeeld aan 
uw huis en de bankzaken. Voor ondernemers kan een zakelijke vol-
macht van belang zijn en het is ook mogelijk om medische wensen in 
een levenstestament op te nemen. 

Wat is het verschil tussen een “gewoon” testament 
en een levenstestament?
Een “gewoon” testament regelt alleen de zaken bij overlijden. Daarin 
komt aan de orde wie er van u erft. Vaak wordt een executeur be-
noemd die na overlijden de zaken kan regelen. Een levenstestament 
werkt tijdens leven. Dit regelt wie uw belangen mag behartigen, in-
dien u dat tijdelijk of blijvend niet meer zou kunnen of willen. Een 
zwaar onderwerp om over na te denken, maar we zien in de praktijk 
vaak problemen ontstaan, over wie, waarover mag beslissen, als ie-
mand zijn eigen belangen niet meer kan behartigen. 

Wat zijn de consequenties 
als er geen levenstestament is?
Als er niets is geregeld dan zal er, veelal door aanvraag van familie, 
een bewind en/of mentorschap via de rechter, ingesteld moeten 
worden. Bij een bewind is er rechterlijk toezicht. Voor bestedingen 
boven de € 1.500 heeft de bewindvoerder vooraf toestemming van 
de rechter nodig en ieder jaar moet er rekening en verantwoording 
aan de rechter afgelegd worden.

Waar bestaat een levenstestament uit?
Een of meer volmachten aan degenen die u aanwijst.
Regels over controle en/of toezicht op de gevolmachtigde.
Een eventuele omschrijving van medische wensen en verzorging.
Nuttige informatie en instructies voor de gevolmachtigden over uw 
wensen.

Voor wie is een levenstestament van belang?
In de eerste plaats is het voor degene die het levenstestament op-
stelt. Hierdoor wordt een goede manier geboden om wensen of 
verzoeken vast te leggen. Het is ook voor degenen in uw leven, die 
wellicht nu of ooit voor u zorgen, of degenen met wie u zakelijk sa-
menwerkt, van belang om te weten hoe de dingen geregeld moeten 
worden als u dit zelf niet meer kunt aangeven. Het levenstestament is 
dus van belang voor uw (zakelijke) partner, uw echtgeno(o)t(e), even-
tuele kinderen of andere naasten en ook voor zorghulpverleners.

Meer informatie? Maak een afspraak voor een gratis 
half uur bespreking. 
Rinske Mantel en Sandra Voors, 
Mantel & Voors Notarissen te Andijk 0228-
592224 en Benningbroek 0229-591264. 

Zaterdag vestiging Andijk geopend.

Beste bestuurders en betrokke-
nen van de Zustergezelschappen 
van de Stille Omgang,

Wij willen u graag informeren 
over de activiteiten die wij digi-
taal organiseren. 
LET OP: de tijden van de mis en 
andere programma onderdelen 
zijn gewijzigd en corresponderen 
soms niet met de berichten in het 
parochieblad of websites van bis-
dommen. Gaat u daarom altijd 
uit van onze informatie, zoals die 
ook op onze website te vinden is.

Programma stille omgang 2021
Voor alle geïnteresseerden zal op 
zaterdag 20 maart om 20.30 uur 
de heilige mis worden uitgezon-
den vanuit de Nicolaas Basiliek te 
Amsterdam.  Deze mis wordt 
speciaal opgedragen voor alle 
deelnemers en betrokkenen bij 
de jaarlijkse Stille Omgang. Dus 
de organiserende Zustergezel-
schappen, deelnemers aan het 
Jongerenprogramma en alle an-
dere geïnteresseerden. 
Helaas moeten we er vanuit gaan 
dat de mis zonder bezoekers 
wordt gehouden. We zullen wel 
zorgen voor mooie muzikale be-
geleiding. 
Na de mis, zullen we een gefilm-
de Stille Omgang uitzenden. Zo 
kunt u in gedachten mee lopen 
en bidden. De links staan enkele 
dagen voor de 20e maart op deze 
pagina van onze website
 
Digitale Stille Omgang
20.30 uur Heilige Mis vanuit de 
Nicolaasbasiliek te Amsterdam. 
De mis wordt voorgegaan door 
pastoor Eric Fennis, samen met 
co-celebranten Eugene Jongerden 
en Jan Stuyt sj. Hier komt de link 
te staan naar deze uitzending (via 
het Youtube kanaal Nicolaas TV).

Aansluitend aan de mis zal een 
film worden uitgezonden van de 
Stille Omgang door Amsterdam 
in nachtelijk Amsterdam. Zo 
kunt u vanuit huis de omgang 
meebeleven en ook de intenties 
in de tocht meebidden. Deze uit-
zending zal ook via hetzelfde ka-
naal worden uitgezonden.

Digitale Jongerenprogramma
17-19 uur Gebedswandeling met 
intenties.  I.v.m. de lockdown 
kunnen deelnemers individueel 
in eigen dorp of stad een omgang 
lopen en meebidden met de in-
tenties van de Stille Omgang. In 
gebed zijn we zo lopend met el-
kaar verbonden.
19-20.30 uur Een digitaal jonge-
renprogramma met workshops.
Het thema van dit jaar is ‘Luiste-
ren’. Pater jezuïet Jan Stuyt zal het 
jongerenprogramma openen met 
een interactieve inleiding over 
het thema ‘luisteren’ naar aanlei-
ding van het leven van pater 
Frans van der Lugt. Een pater je-
zuïet die zijn apostolaat in Syrië 
had en daar als martelaar om het 
leven kwam.

Daarna is er dit jaar de keuze uit 
twee workshops:
1) Sant’Egidio over liefde voor 
goeden en kwaden, kunnen wij 
van iedereen houden?
2) Paul Graas n.a.v. zijn boek 
‘Voor de christen die mens wil 
worden’ over de christen die ver-
langt te luisteren.
20.30 uur Heilige Mis vanuit de 
Nicolaasbasiliek te Amster-
dam.  De mis wordt voorgegaan 
door pastoor Eric Fennis, samen 
met co-celebranten Eugene van 
Jongerden en Jan Stuyt sj. Hier 
komt de link te staan naar deze 
uitzending (via het Youtube ka-
naal Nicolaas TV).

Ingezonden/Column

Sinds de beperkende maatregelen van kracht zijn, zijn we kampi-
oenen geworden in vergelijken. Waarom mag dit wel en kan dat 
niet? 
Waarom mag de supermarkt open terwijl de sportschool of de 
kerk dicht blijft? 
Ik snap het wel. Om ons lichaam in leven te houden zijn de su-
permarkten open. 
Maar mensen zijn meer dan hun lichaam. 
Is een gezonde geest niet minstens zo belangrijk? 

Wie wil sporten moet dat buiten clubverband doen. Een kerk-
dienst kun je alleen thuis volgen. Beter dan niets. Natuurlijk ben 
ik blij met online-kerkdiensten. 
Maar het lijkt op wat pakketbezorgers doen. Zij zetten het pakje 
met een boek of schoenen bij je op de stoep, bij gebrek aan beter: 
namelijk zelf winkelen. 
Zo bezorgt de kerk het evangelie bij je thuis. Maar het is bij ge-
brek aan beter: zelf in de kerk zijn en elkaar ontmoeten.

Wat we missen de gemeenschap. We missen elkaar. 
Op de vereniging, de sportclub, het koor. Dat geldt ook voor de 
kerk. 
In de bijbel wordt het functioneren van de kerk vergeleken met 
een lichaam. 
Dat lichaam dreigt nu een verzameling losse lichaamsdelen te 
worden. We leven langs elkaar heen. Zonder elkaar te ontmoeten 
gaan we lijken op een geamputeerd been of een verdwaald oog. 
Dat werkt niet. 
Dat is niet gezond.

Wat zou het fijn zijn als vanaf Pasen niet al-
leen de sportverenigingen en de terrassen 
open gaan, maar ook de kerken. Met het 
oog op de geestelijke volksgezondheid! 

ds. Koos Staat

Gezond

Stille Omgang 2021 alleen digitaal

Silva Visser

Diversiteit

Afgelopen maandag begon 
de verkiezing 2021! De 

lijst is enorm, alle kleuren 
en meningen zijn vertegen-

woordigd. De lijst is zo 
groot dat mijn moeder de 
stemlijst niet meer in el-
kaar kreeg nadat ze het 

vakje rood had gemaakt. 
Gelukkig werd ze gehol-

pen, haar stem is dus veilig 
in de bus. Toch mooi als je 

86 bent en bewust gaat 
stemmen, ondersteund 
door haar rollator. Ap-
plaus..... ook een mooie 

discussie met kleinzoon. Er 
is zoveel te kiezen dat ik 

door de bomen het bos niet 
meer zie, zucht hij. Op de 
vraag op wie ik ga stem-

men, heb ik een advies ge-
geven. Ha, ha, u kunt wel 
raden. Of hij mijn stemad-
vies heeft opgevolgd, weet 
ik niet, maar dat hij er over 
denkt is al heel wat als je 

20 bent.
Het siert de democratie dat 

alle meningen een partij 
kunnen beginnen maar of 
het handig is vraag ik me 

af. Nou ja, dat is aan de sa-
mensteller van de nieuwe 

coalitie. Want een gegeven 
stem, is een stem die telt en 

een gedeelte van de bur-
gers vertegenwoordigt. 

Opvallend is ook het aan-
tal vrouwen. Recentelijk 
heb ik nog naar een film 

gekeken hoe het stemrecht 
voor vrouwen tot stand is 
gekomen. En dat was een 
heftige strijd. Goed om te 
zien dat ook deze diversi-
teit goed er is gekomen. 

Want diversiteit levert, net 
als in onze natuur, hele 

mooie samenstellingen op.  
Ook de christelijke levens-
visie is een diversiteit wat 

bijdraait aan een maat-
schappij wat aandacht 

geeft voor wat echt telt.
Ik weet bij het typen van 
de column de uitslag nog 

niet maar bedank Gert-Jan 
alvast dat hij bereid is en 

was om mij en ons te verte-
genwoordigen. 

Silva Visser
ChristenUnie 

Kerkdiensten, zondag 21 maart

Gereformeerde Kerk Middenweg 4, Andijk

De diensten zijn alleen online te volgen via 

www.gereformeerdekerkandijk.nl

10.00 uur ds. J. Staat

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 Euch, pastor J. Suidgeest, de Vriendenkring

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  Peter Hays

De diensten zijn momenteel alleen digitaal te volgen via: 

https://www.youtube.com/c/WestfrieseEvangelieGemeente
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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.

Voor particulieren, 
bedrijven 
en instellingen

Schoonmaak professionals uit Andijk
Stenekescleaning.nl / 06-51948585

Uw glazenwasser uit Andijk!
Onze diensten:
* Glasbewassing
* Houtwerk reinigen
* Dakgoten reinigen
* Dakkapellen reinigen
* Zonnepanelen reinigen

   Ook binnen:
   * Interieurverzorging
   * Glasbewassing
   * Desinfectie

Middenweg 65a in Andijk 
tel. 0228 593 642     www.bakkerkoning.nl 

Openingstijden Andijk 
Maandag t/m vrijdag     08:30 - 18:00 
Zaterdag                     08:00 - 17:00

De Koopmanspolder is weer lekker nat, en 
dat vinden de vogels prachtig. 
Momenteel, maart, zijn er heel veel gan-
zen, deels broedvogels en deels doortrek-
kers. Daarnaast zijn er tientallen winterta-
lingen, meerkoeten, krakeenden en kuif-
eenden. Water maakt het voor hen zo 
aantrekkelijk; veel voedsel en daarnaast 
rust en dekking.

De wintertalingen zijn nu meest gepaard, 
maar dat weerhoudt de mannetjes er niet 
van volop te baltsen. In april trekken ze 
verder naar hun broedgebieden in Noord 
-en Oost-Europa. 
Deels geldt dit ook voor de andere soor-
ten, waarvan enkele tot tientallen 
paren(meerkoet) hier blijven om te broe-
den. Daarnaast zien we kleine aantallen 
van de Pijlstaart, met verlengde staart en 
grijze buik, de slobeend met grote snavel, 
witte borst, roodbruine onderdelen en 
groen-blauwe bovendelen, en de tafeleend 
met een opvallende roodbruine kop. Dit 
geldt voor de mannetjes want de vrouwtjes 
zijn eenvoudig bruin. Net zo handig zo’n 
schutkleur als je straks 4 weken op een 
nest moet zitten.

De eerste kieviten, scholeksters, tureluurs 
en grutto’s zijn nu ook present. Maar om 
te broeden staat het water nu wel erg 
hoog. Vanaf april laten we het water weer 
zakken en wordt het gemakkelijker voor 
hen om te gaan broeden. Als het water wat 
zakt heb je ook dikke kans op doortrek-
kende steltlopers die van de slikrandjes 
willen profiteren. 

Te denken valt aan: kemphaan, strandlo-
pers, oeverlopers, plevieren en ruiters. 
Hoogtepunt van hun trek valt in april tot 
en met half mei. 

Omdat het niet de bedoeling is dat de 
Koopmanspolder een bos wordt, hebben 
we vanaf de herfst tot in februari veel werk 
verricht. Dit doen we met een vaste groep 
vrijwilligers, soms aangevuld met anderen.

In het natte deel hebben we, zoals gebrui-
kelijk in de laatste jaren, nieuw opgeko-
men wilgen “gewied”. Daarna hebben we 
het droge deel onder handen genomen. In 
dit deel gaat het nu meest om het verwij-
deren dan wel inkorten van bramenstru-
weel. 

Een beetje bramen is leuk voor de natuur, 
insecten en vogels, maar het begon de 
spuigaten uit te lopen zodat we nu beslo-
ten fors in te grijpen. Daarom zijn nu de 
meeste struwelen geknipt en de wortels 
uitgestoken. Waarschijnlijk zal dat niet 
voldoende zijn, maar volgend winter gaan 
we gewoon weer verder. 

Momenteel doen we niets om de vogels 
rust te geven om te gaan broeden.
Vanaf de bankjes aan de zuidkant kunt u 
het gebied en de vogels prima overzien!

Marco van der Lee, 
beheerder Koopmanspolder        
Agrarische Natuurvereniging Hollands 
Noorden 

Slobeend. Foto’s aangeleverd

Wintertalling

Koopmanspolder, vogel - eldorado
0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2021 - week 11 Pagina 4



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

Administratie en boekhouding
Reentje Dienstverlening • info@reentje.nl

EFJ Administratieve Dienstverlening • info@e� administratie.nl

Autobedrijf
Autobedrijf Köster • Handelsweg 20 Andijk 

Tel: 06 41 37 04 68 • info@autobedrijfkoster.nl

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

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

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

Glasbewassing & Schoonmaak
Stenekes Cleaning • Narcis 35 1619 BC Andijk

06 51 94 85 85 • www.stenekescleaning.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

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

Makelaar
RE/MAX-makelaar Janneke Suurendonk

06-82 43 96 91 • www.remax.nl/jannekesuurendonk

Manicure en (medisch) Pedicure
Salon Beautylounge • Industrieweg 1e • 1619 BZ Andijk 

06 12 50 53 52 • www.salonbeautylounge.nl

Massagepraktijk
Massage Boven Jan • Dijkweg 138 Andijk

Tel. 06 37 34 02 71 • jan1406perton@gmail.com

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

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

Tel. 0228 - 75 57 43 • www.marijkejaspers.nl

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

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

Michel Haak  M 06 53 92 18 85
Sterappel 28  E  michel@indehaak.nl
1619 KA Andijk  

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

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

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

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 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.
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Wist u dat...
… er op het sportveld lang de 

Beldersweg kinderen moeten 

sporten tussen de hondendrol-

len en dat sommige mensen 

te lui zijn om de drollen op te 

ruimen terwijl ze langs 

2 afvalbakken komen?

… er van vrijdag op zaterdag 

om drie uur in de morgen weer 

zwaar vuurwerk is afgestoken?

… de kledingcontainers bij 

Dorcas nooit overvol zijn?

… op 31 maart het 

jubileumnummer: 100 jaar 

de Andijker verschijnt?

 ... we vandaag allemaal kun-

nen stemmen, vanaf 18 jaar, 

en dat het heel belangrijk is 

dat u uw stemrecht ook laat 

horen?

Op de onlangs gehouden online 
ledenvergadering van fanfare 
Sursum Corda is Eva Kooiman 
gekozen als penningmeester. Zij 
neemt die functie over van Ellen 
Zwagerman. De overige be-
stuursleden blijven in functie. 

De club stevent af op de viering 

van het honderdjarig bestaan, in 
het voorjaar van 2022, maar aan 
de weg timmeren is lastig. Het 
laatste online optreden was rond 
Kerst, waarbij opnamen gemaakt 
zijn in de kerk. Het laatste pu-
blieke optreden vond plaats in 
december 2019 met het opvoeren 
van Scrooge.

Eva Kooiman in bestuur Sursum

Ondanks de coronacrisis en de 
vele beperkingen die deze met 
zich meebrengt bij de kinderop-
vangorganisaties worden de peu-
terspeelgroepen van Berend in de 
gemeente Medemblik enorm ge-
waardeerd door de ouders. ‘Uit 
het recent uitgevoerde tevreden-
heidsonderzoek blijkt dat ouders 
erg tevreden zijn. De peuter-
speelgroepen in de gemeente 
Medemblik scoorden gemiddeld 
een 8.4! Daar zijn wij, zeker in 
deze uitdagende tijd, heel erg blij 
mee’, aldus directeur Alien Al-
berts.
 
‘Wij vinden de kwaliteit van onze 
opvang en de mening van ouders 
hierover erg belangrijk. Wij ne-
men deze mening ook heel seri-
eus. Daarom voeren we regelma-
tig een tevredenheidsonderzoek 
uit om zo inzicht te krijgen wat er 
goed gaat en wat eventueel beter 
kan. Uit het onderzoek blijkt dat 
ouders over het algemeen het 
meest positief zijn over de leuke 
en vakkundige pedagogisch me-
dewerkers die op onze kinder-
dagverblijven, peuterspeelgroe-
pen en buitenschoolse opvanglo-
caties werken. En de leuke activi-
teiten die zij met de kinderen 
doen! We zijn enorm trots op 
onze medewerkers en blij met dit 
resultaat, zeker in een tijd waarin 
het allemaal even anders gaat dan 
normaal.’
 
Persoonlijk contact
Ook in de kinderopvangbranche 
heeft het coronavirus namelijk 
veel invloed. ‘Twee keer hebben 

we onze deuren tijdelijk moeten 
sluiten en mochten we alleen 
noodopvang bieden. En ook nu 
de peuterspeelgroepen en kin-
derdagverblijven open zijn, gaat 
het allemaal anders dan gebrui-
kelijk. Ouders mogen bijvoor-
beeld niet meer in de groeps-
ruimtes komen. Hierdoor heb je 
toch minder persoonlijk contact 
met de ouders. Dit ondervangen 
we door veel met hen te commu-
niceren via de Berend Botje Ou-
derApp of per telefoon. Het was 
mooi om in het tevredenheidson-
derzoek terug te zien dat de Ou-
derApp ook erg gewaardeerd 
wordt door de ouders!’

Aandacht voor creatieve ont-
wikkeling
Een ander aspect waarop de peu-
terspeelgroepen goed op scoor-
den waren de activiteiten die de 
kinderen kunnen doen bij de op-
vang. 

Aan de slag
Dat het tevredenheidsonderzoek 
serieus wordt genomen bij Be-
rend Botje, blijkt wel uit de ver-
volgplannen die zij hebben. ‘De 
resultaten worden per locatie 
uitgebreid bekeken en we gaan 
ermee aan de slag. Voor elk loca-
tie wordt een eigen actieplan ge-
maakt.’
 
Over Berend Botje
Berend Botje behoort met bij-
na  50 locaties (kinderdagverbli-
jven, peuterspeelgroepen en bu-
itenschoolse opvanglocaties) in 
Noord-Holland tot de grotere 
aanbieders van kinderopvang in 
de regio. Berend Botje biedt ook 
gastouderopvang; het gastouder-
bureau telt ongeveer  300 gas-
touders verspreid over de provin-
cie. Kijk voor meer informatie 
over Kinderopvang Berend Botje 
op  berendbotje.nl  of bel 088-
2337000.

Ook tijdens corona hoge waardering voor Berend Botje

De corona voorschriften, onder 
andere wat betreft het dragen van 
mondkapjes, gelden ook in de 
buurtbussen.

Buurtbus 438 gaat weer rijden,  
dit met een gewijzigde dienstre-
geling! De dienstregeling is op de 
volgende punten gewijzigd:
- De aankomst en vertrektijden  
 zijn gewijzigd
- In de daluren rijdt de bus soms  
 vaker maar daardoor minder  
 op vaste patroontijden.
- Halte Rode Paard en 
 G. Brandtweg vervallen in 
 Enkhuizen.
- De spitstreinen worden zowel  
 in de ochtend- en avondspits  
 niet meer bediend in Enkhuizen
- In Andijk wordt een nieuwe  
 wijk bediend t.w. Klamptweid:
- De route vanaf Andijk naar  
 Kagerbos is geschrapt waar- 
 door alle haltes vanaf   
 Kleingouw-Hoekweg tot  
 Kagerbos  zijn opgeheven.  
 (Halte Kagerbos, Kuin, Buurtje,  
 Museum, Hoekweg/Dijk en 

 receptie vakantiepark).
- Er komen nieuwe haltes: 
 Buttervin, Klamptweid en 
 André Voltenplein 
 (Middenweg)

Meer info op: www.overal.nl/bb
Voor algemene info kijk op 9292.
nl, overal.nl  of de OV apps

Is de bus te laat en staat u al een 
tijd te wachten, kijk dan op 9292.
nl of op de site van Connexxion 
Overal.nl.

Let op:  het meenemen van kin-
deren liggend en/of zittend in 
kinderwagens en buggy’s  is niet 
toegestaan.

Stoelverhogers voor het 
vervoeren van kinderen
In onze bussen  ligt één stoelver-
hoger om een kind op te laten 
zitten.  (met riem!)
De stoelverhoger is voor kinde-
ren tussen de 15 en 36 kg.

Veiligheidsriemen zijn verplicht!

Buurtbus WASE gaat vanaf 22 maart weer rijden

 

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

De schoonmaakploeg van Kanovereniging Poseidon komt eraan.  
Foto aangeleverd

Op zaterdag 20 maart doen de 
leden van de kanovereniging 
voor de eerste keer mee aan de 
Landelijke Opschoondag. “Dit 
keer varen we dus niet alleen 
uit om samen een mooie tocht 
te maken. De bedoeling is dat 
wij vanuit het water het afval 
oprapen wat wij tegen komen.”

De gemeente stelt tien grijpers 
ter beschikking. Met deze grij-
pers kan ook afval van de walkant 
opgeraapt worden. “Zowel zwerf-
vuil dat in als vlakbij het water 
terecht gekomen is, wordt op die 
manier door ons verzameld.” Een 
sloep vaart mee ter begeleiding,  
zodat het afval tussendoor mak-
kelijk afgegeven kan worden. La-
ter wordt het afval opgehaald 
door de gemeente. 

Samen schoonmaken
“We gaan varen om het natuurge-
bied rond ons clubhuis schoner 
te krijgen. Heel wat leden hebben 
zich inmiddels voor deze schoon-
maakactie opgegeven. 

Samen maken we het water 
rondom de ‘Lutjebroekerweel’ 
weer schoon!”

Kanovereniging Poseidon gaat vuil vissen

Best gelezen rubriek?

We hebben geen groots en duur onderzoek gedaan, maar 
toch durven we wel te stellen dat veel mensen de Wist-u-
datjes altijd erg waarderen. Regelmatig krijgen we er leuke 
reacties op. 

Toch hebben we uw hulp nodig om steeds weer nieuwe wist-
u-datjes te kunnen plaatsen. 
Ziet u iets geks of hoort u iets leuks? Wordt de buurvrouw 
‘maar liefst 30’ of gaat de buurman met pensioen? Organi-
seert de verenging een activiteitof staat er een bijzondere 
wedstrijd gepland. U weet dat vaak veel eerder dan dat wij 
dat weten. 

U kunt dit soort berichten altijd mailen naar: 
info@andijker.nl o.v.v. wist-u-datje. 
De plaatsing van wist-u-datjes is gratis, onder voorbehoud 
van ruimte, ook behouden wij het recht de inhoud aan te 
passen. 

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2021 - week 11 Pagina 6



Elk jaar organiseert Stichting Antwoord uit Andijk 
de mestactie, ook dit jaar! Het voorjaar dient zich 
weer aan en met de organische bodemvoeding van 
Stichting Antwoord kunt aan de gang in uw tuin. 
We doen het dit jaar echter anders dan anders. We 
komen niet op een zaterdag langs de deuren om de 
zakken organische bodemvoeding van Farmers 
House te venten, maar u kunt de zakken van 7,5 kg 
via e-mail of telefonisch bij ons bestellen. Eén zak 
bodemvoeding  van 7,5 kg kost 9 euro. De zakken 
worden in de komende weken bij u bezorgd inclu-
sief een formulier zodat u de betaling kunt regelen. 

U kunt direct bestellen via info@antwoord.nl of uw 
bestelling doorgeven via 06-31 76 71 32. 
Met uw aankoop van de bodemvoeding krijgt u een 
prachtige tuin en steunt u het werk van Stichting 
Antwoord onder jeugdgevangenen in Hongarije. 
Ineke Ruiter uit Andijk is als vrijwilliger nauw be-
trokken bij dit project, op de website van Stichting 
Antwoord (www.antwoord.nl) leest u meer over het 
werk in Hongarije. U kunt uw bestelling tot vrijdag 
2 april doorgeven. We hopen dat we veel bestellin-
gen mogen ontvangen. Alvast bedankt! 

• Dorpshuis Centr. Woensdag: midweekbreak, vrijdag: weekafsluiters

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

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

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

Wat voor weer het ook is, het is altijd weer om er 
lekker op uit te gaan. Met een warme jas aan of met 
zonnebrand op, kunt u altijd een ommetje doen. 
Zeker nu veel wandelgroepen en andere sportmo-
gelijkheden stil liggen, is het belangrijk om actief te 
blijven. Daarom organiseert Team Sportservice een 
passend wandelalternatief voor 55+ bewoners van 
gemeente Medemblik namelijk een competitie met 
de Ommetje-app!

Ommetje-app
De Ommetje-app is een initiatief van de Hersen-
stichting en hoogleraar neuropsychologie Erik 
Scherder. Wandelen houdt uw hersenen gezond en 
het wordt nog leuker met deze app. Elke dag een 
wandeling maken is namelijk belangrijk voor uw 
mentale- en fysieke gezondheid. U bent productie-
ver en krijgt energie na het lopen van een ommetje. 
Ook helpt het u te onthaasten en verbetert het uw 
creativiteit.

Ga de strijd aan tegen of samen met inwoners 
van gemeente Medemblik
Voor de 55+ bewoners uit gemeente Medemblik is 
er een wandelcompetitie aangemaakt. Ga de uitda-
ging aan tegen uw gemeentebewoners door dage-
lijks een Ommetje van minimaal 20 minuten te ma-
ken. Zo wandelt u samen, zonder dat het op dezelfde 
locatie hoeft te zijn. Op 20 maart luiden wij de start 
van het voorjaar en van de Ommetje-app in.

Winnen
Daarnaast maken wij elke week op onze Facebook-
pagina en onze website een winnaar van de week 
bekend. Wordt u een vroege vogel loper, een actieve 
loper, maakt u de mooiste foto of behaalt u de 
meeste punten, dan maakt u kans op een leuk 

prijsje. Vier weken lang kijken we naar alle aspecten 
van het ommetje. Misschien wint u wel! Ziet u uw 
naam voorbijkomen op de website of Facebookpa-
gina mail ons dan zo snel mogelijk.

Geniet u ook mee? 
Download vanaf 20 maart de Ommetje-app via de 
Google Play Store of de App Store.
Maak een account aan, voer de unieke code in: GF-
HEW, voltooi uw registratie, loop een Ommetje.
Daag de andere bewoners uit om ook mee te doen.

Heeft u vragen over het initiatief of de app? Stuur 
een e-mail naar westfriesland@teamsportservice.nl

Speciaal voor 55-plussers in de gemeente Medemblik: 
Een uitdaging met de Ommetje-app

Samen een ommetje! Foto aangeleverd

Organische bodemvoeding. Foto aangeleverd

De mestactie van Stichting Antwoord – anders dan anders

Gelijke rechten voor mannen en 
vrouwen, trouwen met de liefde 
van je leven en uitkomen voor je 
mening. In Nederland vinden we 
dat zo gewoon, dat we bijna ver-
geten dat veel mensen die vrij-
heid niet hebben. Amnesty Inter-
national komt op voor mensen 
die ten onrechte worden ver-
volgd, die worden gemarteld of 
onderdrukt voor wat ze zeggen of 
wie ze zijn. 

Geef om vrijheid
Mensenrechtenorganisatie Am-
nesty International houdt in 2021 
voor de negentiende keer haar 
landelijke collecte. Dit jaar is het 
wel anders dan anders: deze edi-
tie van de collecte is vanwege het 
coronavirus volledig online. Vrij-
willigers die normaal met een 
collectebus langs de deuren zou-
den gaan, hangen nu een poster 

voor hun raam. Via de QR-code 
op de poster kunnen voorbijgan-
gers heel eenvoudig doneren. Het 
enige wat zij hoeven te doen is 
met de camera van de telefoon de 
QR-code te scannen en de rest 
wijst zich vanzelf. 

Wat wil Amnesty? 
Amnesty streeft naar een recht-
vaardige wereld waarin iedereen 
gelijke rechten heeft en in vrij-
heid kan leven. Met acties, lobby, 
campagnes en rapporten oefent 
de organisatie druk uit op macht-
hebbers die de rechten van men-
sen schenden. Dat blijkt een ef-
fectieve methode. Gewetensge-
vangenen komen vrij, doodvon-
nissen worden omgezet, discri-
minerende wetten worden aan-
gepast, marteling stopt, daders 
worden berecht. Amnesty neemt 
geen geld aan van overheden 
voor haar onderzoek en acties. 
Dat betekent dat zij financieel af-
hankelijk is van de bijdrage van 
haar achterban.
Mensen die meer willen doen, 
kunnen op amnesty.digicollect.nl 
ook zelf een digitale collectebus 
aanmaken om te collecteren via 
hun eigen netwerk. 

Doneren? Scan de QR-code!

Amnesty draait collecte om

Training
Afgelopen dagen trok er een redelijke 
storm over West-Friesland met vlagen 
van 110 km p/u. Zondagmorgen een 
windje van NW 4 belfort af en toe een 
zonnetje. Voor onze Andijker kust voer 
een groep je van zes Splash zeilers 
(eenman zeilboot)onder begeleiding 
van een trainer. Deze jongeren van 12 
tot 21 jaar trainen met dit soort jachtjes 
en haddende zeilkunst al redelijk onder 
controle. Het veld viel ondanks een 
stevig briesje niet ver uit elkaar met een 
enkele achterblijver daargelaten waar 
op werd gewacht. Toen die er weer bij 
wist te laveren keerden ze tegen de 
wind in terug naar de thuishaven. Training op het IJsselmeer. Foto Douwe Greydanus
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Kopij en advertentiemateriaal jubileumeditie 31 maart

Levert u voor aanstaande vrijdag 19 maart 
uw materiaal aan voor onze jubileumeditie?

(ook wanneer u nog niet gereserveerd heeft!)

 Staande advertentie: 128 mm breed x 190 mm hoog 

 Liggende advertentie: 260 mm breed x 93 mm hoog 

Mail naar: info@andijker.nl

1921 - 2021 100 jaar

P.J.Jongstraat 70  •  1614 LG Lutjebroek  •  (0228) 520 217  •  06-23 46 61 24

5 nieuwe soorten hortensia’s 
Iedere zondag geopend: 11.00-17.00 uur.

De presentatie van de Kernvisie Andijk 
2020-2030 vindt donderdag 18 maart 
a.s. plaats. Om 12:00 uur verschijnt op 
de website van www.kernvisieandijk.nl 
de presentatie van het uiteindelijke do-
cument. Vanwege de coronamaatrege-
len wordt de kernvisie symbolisch over-
handigd aan en in ontvangst genomen 
door de voorzitter van het college, bur-
gemeester Frank Streng en door wet-
houder Joset Fit (GemeenteBelangen), 
die het kernenbeleid in haar portefeuil-
le heeft.

Coronamaatregelen
“Aanvankelijk was het de bedoeling dat 
tijdens een bijeenkomst de kernvisie zou 
worden gepresenteerd, met alle betrokke-
nen erbij, inclusief de gemeenteraadsle-
den, maar de huidige maatregelen staan 
dit niet toe en om toch aan de slag te kun-
nen met de kernvisie hebben we in samen-
spraak met de gemeente besloten om op 
deze wijze de kernvisie te presenteren”, 
zegt Gerrit van Keulen, voorzitter van de 
Dorpsraad Andijk.

Onderwerpen
In de Kernvisie Andijk 2020-2030 zijn de 
onderzoeken uitgewerkt tot analyses, wat 
vinden de Andijkers over bepaalde onder-
werpen en vooral, wat moet er gedaan 
worden in de komende jaren. “Het is uiter-
aard geen roman wat je te lezen krijgt 
maar informatie over hoe de gemiddelde 
inwoners van Andijk denkt over bijvoor-
beeld wonen, maar ook over voorzienin-
gen, recreatie, over verkeersveiligheid, en 

niet te vergeten energie en warmtetransi-
tie en de kerken in de samenleving. Zo zijn 
er nog meer onderwerpen.”

Werkplan
“Vanuit deze analyses gaan we samen met 
de gemeente Medemblik werken aan een 
werkplan, daarin worden de dingen ge-
noemd en verder uitgewerkt om gereali-
seerd te worden. Wat dat aangaat zit het 
meeste werk van de kernvisie in de realisa-
tie van een en ander.” 

Je leest er donderdag meer over op de 
website van Kernvisie Andijk: 
www.kernvisieandijk.nl 

Donderdag 18 maart: 
Presentatie Kernvisie Andijk 2020-2030

Samen met de bijlage telt de Kernvisie 
Andijk 49 pagina’s. Foto aangeleverd

Online bestellen, 
Click & Collect 

of laten bezorgen*, 
is natuurlijk 

ook nog mogelijk!
*Kijk op onze site voor de voorwaarden van het bezoeken van onze showroom en de bezorgvoorwaarden.

Onze nieuwe, 
dikke, uitgebreide 

tuinhout catalogus 
is er weer!

Gratis aan te vragen 
via onze site!

e

Oosterwijzend 1 - 1616 LE Hoogkarspel - info@bakkerdehouthandel.nl - 0228-563968 - Geopend van ma t/m vr 08:00 - 18:00 en zat 08:00 - 17:00 uur
Alle prijzen zijn incl. BTW, druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden. De aanbiedingen gelden niet op lopende orders en offertes. *Vraag altijd naar de voorwaarden.

.nl

Kom gezellig naar 
Bakker dé Houthandel!
Maak wel eerst even een afspraak*

Onze gespecialiseerde medewerkers staan voor u klaar 
met een passend advies voor o.a. vloeren, traprenovaties, 

binnen- en buitendeuren, tafels, tuinverblijven en nog veel meer!
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