
Dit jaar bestaat de Andijker Jaar-
markt 50 jaar! Het is toch zonde 
om zo’n jubileum over te slaan. 
Daarom heb ik de datum van de 
markt verzet naar donderdag 12 
augustus.  Tussen een en acht 
volop gezelligheid en reuring op 
het dorp, met een extra feestelijk 
tintje! 
Op donderdag 10 juni, de eigen-
lijke datum van de jaarmarkt, 
kunt u wel lekkere oliebollen ha-
len bij Ben’s Oliebollen. Al meer 
dan 30 jaar een vast gegeven op 
deze markt. Zet hem alvast in de 
agenda en dan maken we er sa-
men weer een mooi dorpsgebeu-
ren van! Ik zorg voor kooplieden 
met leuke handel, mooi weer en 
een goed gevulde markt en u 
zorgt voor de gezelligheid en de 
reuring. 
Beschikt u over foto’s van of leuke 
anekdotes of herinneringen aan 
de jaarmarkt? Laat het me dan 
weten via info@edithhartog.nl. 

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

 

info@kuinmakelaardij.nl 

Ook uw huis  
verkopen?  

Bel  
Kuin Makelaardij 

0228-592253 

 

Andijker Jaarmarkt verplaatst naar 12 augustus

Fotocollage jaarmarkt 2016 Koos Dol

Oliebollen 
in Andijk

Bij inlevering van deze bon: 
7oliebollen naturel of krenten voor 5 euro!

De groeten van Ben!

Donderdag 10 juni 
tegenover het 

oude gemeentehuis.

Dit vieren we met een gezellige 
markt. Tevens vieren we de offi-
ciële openong van onze nieuwe 
winkel. Tussen 10.00 en 14.00 uur 
trakteren wij u op een lekker 
kopje koffie met een stukje ge-
bak. Voor de kinderen is er een 

lekker ijsje en zij mogen gratis 
grabbelen. Kom ook genieten, wij 
zien u graag op zaterdag 12 juni. 
In verband met de opbouw is de 
winkel op vrijdag 11 juni de hele 
dag gesloten. Dorcas, Bedrijven-
weg 6a Andijk.

Dorcas bestaat 40 jaar!

Als wij zo langs de kruidenrijke weilanden rijden horen wij wel in het broedseizoen alarmerende gelui-
den van vogels. Tureluur, Kievit, Scholekster en Grutto kunnen daar hun nest hebben als ze opvliegen en 

beginnen te roepen. Op de paaltjes bij de ingang (hek) staat vaak een uitkijk die alles in de gaten houdt en 
alarm slaat wanneer er gevaar dreigt. Bij de Rikkert waren de Tureluur en Grutto’s paraat om hun nest-
vlieders te waarschuwen tegen mogelijke indringers. Groot worden is in deze tijd moeilijk met ook moge-

lijke predatoren in het veld. Douwe Greydanus

Bewakers

Oproep: Jeu de Boule ballen verdwenen
Wil degene die jl. donderdag middag-avond het kistje 

met mijn naam er op met Jeu de Boule ballen 
achter Sarto heeft meegenomen mij even bellen 

dan kom ik ze heel blij ophalen. 

Klaas op ‘t Land, 06 13 45 05 28
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             De uitvaart heeft in besloten kring plaats gevonden.

FAMILIEBERICHTEN

Colofon
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Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

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 13 juni 10.00 uur:  
Woord-Gebedsviering door voor-
gangers van groep Andijk;
met muzikale ondersteuning van 
het Gemengd koor. Thema: 
“Kiemkracht”. De collecte is voor 
bestrijding van alle kosten. Dank 
daarvoor. Welkom in de viering.
*Overleden: Truus Tensen-Nieu-
weboer.

*Dinsdag 15 juni 10.00 uur: 
Ontmoetingsochtend in de dag-
kerk. Welkom. 
*M.i.v. zondag 4 juli beginnen de 
vieringen voortaan om 9.30 uur. 
Dat zal even wennen zijn. 
En zijn er geen zaterdagavond-
vieringen meer.  

Want wij weten, dat, indien de aardse tent, waarin wij wonen, 
wordt afgebroken wij een gebouw van God hebben, in de 
hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig thuis. 

2 Korintiers 5:1

In dankbare herinnering in alles wat hij voor ons is geweest,  
als zorgzame echtgenoot, liefdevolle vader en trotse opa  

nemen wij afscheid van

Luit Sluijs
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Eerder gehuwd geweest met Meta Sluijs-de Vries † 1996 

Andijk, 16 januari 1936 Hoorn, 26 mei 2021
Leny Sluijs-Steenhuis

Ferdinand en Gerda 
Alfred en Kevin, Martin, Remco, Bianca

Arnold en Marja 
Marijn, Laura

Marjola (in liefdevolle herinnering) en Erik

Erna en Wijnand 
Frank, Vera, Hanna

Derk

Erica en Stefan 
Connor en Teri, Duncan

Paludanushof 59, 1601 MP Enkhuizen

De uitvaart heeft inmiddels plaats gevonden dinsdag 1 juni. 
De dienst kunt u nog bekijken op www.gereformeerdekerkandijk.nl

Hoewel wij wisten dat het einde van zijn leven naderde, 
kwam zijn overlijden voor ons toch nog onverwacht. 

Wij hebben afscheid moeten nemen vanonze broer en zwager

Gerhard Feenstra
* Andijk, 5 augustus 1941         † Enkhuizen, 5 juni 2021

Geertje † en Henk †
Cor en Leonie
Jaap † en Ria
Sijvert en Trijntje
Niesje † en Gerard †
Maartje en Jan
Rienk en Anja

Correspondentieadres: R. Feenstra, Touwslagerstraat 12, 1445 BR  Purmerend

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op vrijdag 11 juni van 13.30 uur tot 13.50 uur in 
Ontmoetingscentrum De Jonge, Rode Paard 9, 1602 DG te Enkhuizen.

De afscheidsplechtigheid zal in besloten kring plaatsvinden.

Wij bedanken Omring thuiszorg en maatschappelijkwerkster Yvette van MEE voor hun goede zorgen.

Hartverwarmend!

Zoveel kaarten, mooie bloemen, wandelen met de hond, 
telefoontjes en alle andere warme aandacht!

Frans is inmiddels al een paar weken thuis en 
dit helpt zeker bij het herstel!

    Lieve mensen, dankjewel!
    Frans en Alie Laan

Molenweg 13, 1619 ET Andijk

Het afscheid in het crematorium heeft plaatsgevonden 
op zaterdag 5 juni jl.

“ ’t is goed hoor ”

Annie de Wilde-Verstegen
Johanna Wilhelmina Hendrika

Echtgenote van Jaap †

Renkum, 
10 september 1939 

Andijk,
31 mei 2021

Rob en Jenske

Anya
 Demi

Sylvia en Wolter
 Sven
 Jitske

Je hebt in je levensstrijd,
veel warmte om je heen verspreid,
deelde je zorgzaamheid met velen,

wist liefde en energie met ons te delen.

Is heengegaan in dierbare herinneringen mijn zorgzame vrouw, 
onze krachtige moeder, geweldige oma en trotse omi

Andijk, 31 maart 1946                                     Andijk, 3 juni 2021

    Theo

    Sandra

    Sylvia en Piet
       Marja en Stanley, Puck, Sil
       Chris en Melanie
       Niels

Kees Veerstraat 6, 1619 CS Andijk

De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Helaas hebben wij afscheid moeten nemen
van onze lieve, dappere schoonzus en tante

Theo, kinderen, klein- en achterkleinkinderen
heel veel sterkte toegewenst.

                                Fam. Tensen

Jouw pad was niet de onze,
waardoor de afstand steeds groter werd.

Nu moeten we afscheid nemen van moin woifie,
 onze mama en oma

Elisa Muis
~ Els ~

Amsterdam, 6 januari 1958 Andijk, 6 juni 2021

Henk

Remi en Ilona
    Nila, Yara

Peter en Gea

Margriet en Dik
    Famke, Anne

Anneke en Ralph
    Tessa, Merel

Marga en Cees

Molenweg 27
1619 EV  Andijk

Els is thuis, waar gelegenheid is voor een persoonlijk afscheid op 
donderdag 10 juni van 19.00 tot 20.30 uur. Hierbij worden de 
RIVM regels in acht genomen.

Het afscheid vindt in besloten kring plaats.

Truus Tensen - Nieuweboer

Truus Tensen - Nieuweboer
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Ingezonden/Column

Een mens kan niet altijd maar door-
gaan. 
Vandaar dat vakantie zo’n heerlijk on-
derwerp is om over te 
praten. Ik heb het net achter de rug. 
Genoten!

God heeft altijd al geweten dat men-
sen rust nodig hebben. 
Waarom denk je dat het na iedere dag weer donker wordt? 
Toch zeker ook om in de nacht afstand te kunnen nemen en 
nieuwe krachten op te doen voor de volgende dag? 
God heeft zelfs een aparte rustdag ingesteld. 
Wij vieren die rustdag op zondag. De eerste dag van de week. 
Is dat geen mooie symboliek? Je mag eerst van God rusten om 
daarna fris aan het werk te gaan. 
Jammer dat in onze samenleving de rustdag vervaagt. 
We hollen onszelf voorbij. 

Soms zijn we bang voor de stilte. 
Niet nodig!
Laat maar boven komen wat er allemaal in je hart en in je hoofd 
zit. 
Grote kans dat je juist in de stilte God ontmoet. 

Van de profeet Elia wordt verteld dat hij flink in de war was. God 
stuurt hem op reis naar de berg Horeb om tot rust te komen. 
Daar ontmoet Elia God. 
Weet je hoe? In de stilte van een zachte bries. 
Zoals het later in de Kerstnacht opnieuw zou gebeuren. 
God kwam in het heel gewone, in een kind. ‘Stille nacht, heilige 
nacht.’ 
Het is waardevol de stilte te zoeken. God te zoeken. 
Hij heeft heel wat te zeggen. 
Maar met drukte om je heen gaat zijn stem verloren.

ds.Koos Staat

Rust

Silva Visser

Rust, Regelmaat en 
Reinheid.

Gelukkig, we mogen en 
kunnen weer wat meer. De 

besmettingscijfers gaan goed 
naar beneden en de zieken-
huizen zijn gelukkig minder 
vol. We zijn volop bezig met 
de vaccinaties en de meesten 
van ons laten zich vaccine-
ren. Terrassen en horeca 

zijn open en zo te zien ma-
ken we daar dankbaar ge-

bruik van. Gezelligheid kent 
ook geen tijd meer. Avond-

klok is er niet meer. 
Terugkijkend  hadden deze 
maatregelen ook wel voor-
delen. De natuur komt tot 

rust, het was overal wat rus-
tiger. Er bleken minder in-
braken te zijn, minder ge-

weld……..
Maar zoals een bekende 

Amsterdammer ooit heeft 
gezegd: Elk voordeel hebt 
een nadeel. Want mensen 
met incontinentie – en/of 

darmproblemen hadden nu 
echt problemen. Geen toilet 
in de buurt. Er werd al ge-
klaagd vanwege de vervui-
ling in de natuur en op an-
dere plekken. Tja, je moet 

wat…..
Corona heeft deze “kwestie” 
nog meer duidelijk gemaakt 

maar ook voor Corona 
vroeg de Lever- en darm-
stichting al aandacht voor 
de tekorten in dorpen en 

steden van openbare en/of 
toegankelijke toiletten. 

Mensen met dit soort “kwa-
len” kunnen zelfs sociaal ge-
isoleerd raken omdat ze zich 

schamen als het toch fout 
gaat. Dus heerlijk weer de 
open cafés en restaurant. 

Dan maar weer een koppie 
drinken om de hoge nood op 

te lossen. 
In veel gemeentes bestaat 
een HogeNood-app. Deze 

app geeft aan waar openba-
re toiletten toegankelijk zijn 
of zelfs waar bedrijven hun 
toilet aanbieden. CU gaat 

aandacht vragen om ook in 
Medemblik deze app te krij-
gen en beschikbaar te stel-
len.  De maag-, lever-, en 
darm stichting heeft een 

voorbeeld motie gestuurd. 
We hopen natuurlijk dat an-

dere partijen deze motie 
gaan steunen. 

Stop Sanitaire Stress. 

Silva Visser
ChristenUnie Medemblik 
christenunie.medemblik@

gmail.com

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

Kerkdiensten, zondag 13 juni
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 

10.00 uur Voorganger: Nicoline Letteboer
 Organist: Mevr. Christine Janssen
Diensten uit De Kapel zijn ook te volgen via kerkdienstgemist.nl 

Baptistengemeente  baptistenenkhuizen.nl

R.K. Kerk Bangert 6, Andijk rkregiowh.nl
10.00 uur Wo-Gebedsviering, groep Andijk, Gemengd koor

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

Vestiging Andijk ook op zaterdag open. Maak hiervoor een afspraak.

GRATIS INLOOP OP AFSPRAAK
van 9-17 en 19-21 uur 
Andijk: 24-06 en 08-07
Benningbroek: 15-06 en 29-06

Voor meer informatie: www.mantelvoors.nl

10% korting op uw 
testament 

op vertoon van deze advertentie 
verlengd tot 21/6

Klaar met je examen? 

Ben je op zoek naar 
een leuke afwisselende job?

Reageer dan snel 
op onze vacature!

Wij zijn voor onze tuinplanten kwekerij op zoek naar een:

MEDEWERKER KWEKERIJ
Periode: heden t/m augustus

Herken jij jezelf in het onderstaande?
 Ben jij 16 jaar of ouder?
 Ben jij een harde werker die zelfstandig taken kan uitvoeren?
 Vind je overwerken en op zaterdag werken geen probleem? 
         
Stuur dan vóór 12 juni een mailtje met je 
gegevens naar info@kwekerij-deweet.nl

Bas Pasterkamp
Tel: 06 1415 9121   www.kwekerij-deweet.nl

De Werenfriduskerk in Wervers-
hoof wordt aan de gehele buiten-
kant gerestaureerd. Vooral de lei-
en op grote gedeelten van het dak 
zijn aan vervanging toe. De 
meeste dakvlakken zijn sinds de 
bouw van de kerk in het jaar 1875 
nooit vervangen en nu is de tijd 
aangebroken om te vernieuwen.

De subsidieaanvraag bij het Rijk 
en de Provincie werd maximaal 
gehonoreerd, op voorwaarde dat 
de restauratiecommissie een in-
spanningsverplichting op zich 
neemt om het resterende bedrag 
bijeen te halen. We hebben nog 
zo’n 100.000 euro nodig om de 
hele restauratie rond te krijgen.
De eerste actie is gepland op za-
terdag 12 juni, van 12.00 tot 17.00 
uur in de Werenfriduskerk Dan 
gaat de sponsorcommissie een 
leien actie organiseren. 
De restaurateurs hebben tijdens 
hun werk op het dak op hemelse 
hoogte, leien uitgeselecteerd die 
nog in goede staat zijn gebleven 

en die leien zijn schoongemaakt 
en bedrukt met een afbeelding 
van onze Werenfriduskerk. Deze 
leien worden aangeboden voor 
een bedrag van 25 euro per stuk! 
Verder is elke donatie, groot of 
klein welkom.  U kunt als weldoe-
ner meerdere leien kopen, als at-
tentie of cadeau voor jong en 
oud. 

Voor niet parochianen in en om 
Wervershoof is er tevens de mo-
gelijkheid om onze kerk van bin-
nen te bewonderen en er wordt 
een demonstratie gegeven van 
hoe de leiendekkers van aanne-
mer Pronk de leien op het dak 
bevestigen. Uiteraard gebeurt dit 
op de begane grond!

Er zullen meer activiteiten vol-
gen. De sponsorcommissie wil 
ook  bedrijven benaderen en ook 
concerten met muziek en zang 
organiseren in de kerk in de ko-
mende tijd.
www.werenfriduskerk.nl

Sponsoractie Werenfriduskerk: 
Wees een kei! Koop een lei!!
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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

We zijn aan de Dijkweg 138 bij 
sportmasseur Jan Perton en 
genieten eerst maar eens van 
het prachtige uitzicht vanuit 
zijn behandelkamer. “Vertel 
eens Jan, hoe kom je eigenlijk 
aan de naam ‘Bovenjan´?”

“‘Tijdens mijn opleiding, die be-
stond uit anderhalf jaar theorie 
en zes volle dagen praktijk, moest 
ik natuurlijk ook regelmatig een 
medecursist masseren.” Jan lacht: 
“Logisch, want het is geen oplei-
ding voor banketbakker. Na af-
loop zei iemand, bedankt man, ik 
voel me weer helemaal Bovenjan. 
Waarop ik hem bedankte voor de 
nieuwe naam van mijn praktijk.” 
Bij Jan is de praktijk ook boven en 
voor een goed gesprek over ‘bo-
ven’ is hij ook wel te porren. Een 
toepasselijke naam dus, die de 
lading goed dekt. 

Stress is goed te voelen
Mondjesmaat ziet Jan de mensen 
weer terug komen voor massages 
en aan velen is dat goed te mer-
ken dat ze er aan toe zijn. Beter 
gezegd ‘goed te voelen’. Na zo’n 
lange periode van lockdowns, 
mondkapjes en avondklok, wor-
den de meeste beperkingen op-
geheven. Ook de masseur mag 
weer bezocht worden. Een uit-
komst voor mensen die veel aan 
de laptop, vaak in een verkeerde 
houding, hebben gewerkt. “De 

opgebouwde spanning en stress 
zijn goed te voelen. Een massage 
is dan geen overbodige luxe. Her-
boren is een groot woord, maar 
helpen doet het zeker,” aldus Jan.

Bewegen is fijn
Wat natuurlijk ook helpt is ge-
zonde voeding en dagelijks bewe-

gen. “Dat kan hier in Andijk pri-
ma en is ook nog eens gratis. 
Wandelen op de dijk, genieten 
van het uitzicht over het IJssel-
meer of zelfs een duik in het wa-
ter.” Jan ziet dat dat ook veelvul-
dig wordt gedaan. “Raak je op 
deze manier de stress niet kwijt? 
Maak dan een afspraak bij mij- 

bij mijn praktijk Bovenjan.” Jan 
heeft de afgelopen jaren het no-
dige Fingerspitzengefuhl ontwik-
keld, om te ontdekken waar de 
pijnpunten zitten. Behandeling 
van blessures, daar houdt Jan 
zich niet mee bezig. ”Dat is voor 
artsen en fysiotherapeuten.”

Triggerpoints
Een sportmasseur behandelt al-
leen spieren en Jan verlegt zijn 
terrein steeds meer naar de spier-
knoopjes. Ook wel ‘triggerpoints’ 
genoemd. Jan legt uit: “Dat zijn 
lokale verdikkingen in spierve-
zels. Kenmerk hiervan is dat ze 
slecht doorbloed zijn, waardoor 
zich op die plek afvalstoffen op-
hopen en samenkleven. Na enke-
le behandelingen voelen de 
meeste klanten zich weer Boven-
jan. Of Bovenjanneke, want trig-
gerpoints maken geen onder-
scheid.” Jan is blij met iedere te-
vreden klant, want dat zijn toch 
de allerbeste ‘reclameborden’. 

Ontspanning 
Hard werken en gezonde voeding 
hebben ervoor gezorgd dat wij 
Nederlanders tot de langste men-
sen ter wereld behoren. Dat heeft 
veel voordelen, maar ook enkele 
nadelen. Denk dan aan nek-, rug- 
en schouderproblemen. Een veel-
besproken onderwerp op werk, 
school, sport en feestjes. Het 
mooiste resultaat voor Jan is als 
mensen weer ‘verlicht’ naar huis 
gaan. “Minder spanning en min-
der stress. Door een juiste behan-
deling en een fijn gesprek. Ont-
spanning dus! 

Maak een afspraak, de drempel is 
echt niet hoog aan de Dijkweg 
138. Tot ziens.”

Snel weer ‘Bovenjan’ 

Tevreden klanten zijn de allerbeste ‘reclameborden’. Archieffoto de Andijker
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Ondernemen in Andijk!
Aanhangwagens

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

Accu’s
F.J. de Boer • Hoekweg 21a Andijk

Tel. 0228 - 592075 • www.� deboer.com

Administratie
In de Haak • Sterappel 28 Andijk 

Tel. 06 - 5392 1885 • michel@indehaak.nl

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

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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Winkel Andijk

zaterdag 12 juni 

Feestelijke 
officiële 
opening! 
met gratis koffie 

& gebak

10.00 u 
tot 

14.00 u

Sporting Andijk mag zich 
rijk rekenen met de vele 
betrokken dorpsgenoten 
die zich belangeloos inzet-
ten voor het goed functio-
neren van de vereniging, 
waardoor jong en oud het 
hele jaar door lekker kan 

sporten. Vrijwilligers zijn binnen iedere 
sportvereniging van onschatbare waarde. 
Van bestuurs- of commissielid tot barme-
dewerker, van trainer tot scheidsrechter, 
van onderhoudsteam tot hulp bij een ten-
tenkamp: een vereniging kan niet zonder 
vrijwilligers.
Maar vrijwilligers kun je natuurlijk nooit 
te veel hebben. Het is veel leuker om de 
benodigde vrijwilligerstaken over meer-
dere schouders te kunnen verdelen. 

Campagne
Daarom heeft een werkgroep binnen 
Sporting Andijk de handschoen opgepakt 
om te kijken op welke manier we leden, 
ouders/verzorgers en dorpsgenoten en-
thousiast kunnen maken om ook hun 
steentje bij te dragen, al is het maar een 
paar uurtjes per jaar. Om de aandacht te 
vestigen op onze vrijwilligers en op de 
campagne zijn er mooie filmbeelden ge-
maakt bij Sporting Andijk door onze 
dorpsgenoten van Framevision. Mogelijk 
dat je de teaser en het eerste filmpje reeds 
langs hebt zien komen via Whatsapp of 
Facebook. Mocht dit niet het geval zijn, 
dan kun je deze filmpjes ook bekijken op 
de website van Sporting Andijk (www.
sportingandijk.nl/vrijwilligers). 

In de periode van 14 t/m 27 juni gaan we 
alle leden bellen met een heus belteam. 
Doel van deze gesprekken is, om te inven-
tariseren of er leden zijn die zich willen 
inzetten voor Sporting Andijk en waar hun 
interesses/talenten liggen. Op basis van 
deze informatie en de benodigde vrijwilli-
gerstaken kan de werkgroep kijken waar 
nieuwe vrijwilligers in hun kracht kunnen 
worden ingezet. Van reeds bestaande vrij-
willigers zouden we graag vernemen of zij 

het nog steeds naar hun zin hebben en of 
er misschien aanvullende wensen zijn.

Vrijwilligerstaken
Er zijn allerlei soorten taken die je als vrij-
williger kunt vervullen. Doorlopende ta-
ken: commissielid of trainer/coach. Weke-
lijkse taken, maar naar frequentie en tijd 
zelf in te vullen: scheidsrechter, kantine-
dienst, onderhoud of gastheer/-dame.  
Maar ook eenmalige taken: organisatie of 
begeleiding van of hulp bij jaarlijkse acties/
evenementen (toernooien/tentenkamp/
vogelvoeractie/grote clubactie/dorpsvei-
ling/enz.). 
Maar net als bij het sporten zelf staat ook 
bij het vrijwilligerswerk het plezier voor-
op. Daarom zoeken we graag samen met 
de vrijwilliger naar een juiste match in tijd 
en taak. 
De nog in te vullen Vrijwilligerscommissie 
bij Sporting Andijk is straks aanspreek-
punt voor bestaande en nieuwe vrijwilli-
gers. Zij zullen ervoor zorgen dat je als 
nieuwe vrijwilliger wordt opgevangen en 
begeleid bij het uitvoeren van de betref-
fende vrijwilligerstaken. 

Enthousiast geworden?
Ben je door dit verhaal al enthousiast ge-
worden, dan kun je ook nu al je intenties 
kenbaar maken door een mail te sturen 
aan vrijwilligers@sportingandijk.nl. De 
werkgroep zal dan binnenkort contact met 
je opnemen.
Het Sporting Andijk belteam zal zoals ge-
zegd vanaf 14 juni alle leden gaan bellen. 
Wij beseffen ons dat er natuurlijk dorpsge-
noten zijn die geen lid zijn, maar best iets 
willen betekenen voor de vereniging. 
Daarom middels dit artikel ook aandacht 
voor deze doelgroep. Graag vernemen we 
ook jouw interesse/talenten via het eerder 
genoemde mailadres.  
Bij Sporting Andijk heeft iedereen de kans 
om zich, op zowel sportief als persoonlijk 
vlak, met plezier te ontwikkelen. Onze 
vereniging is een sociale en gezellige ont-
moetingsplaats die zorgt voor verbinding. 
Graag tot snel!

Vrij plotseling ging Anna da Silva een 
nieuw onderdak zoeken voor de paarden 
in de opvang. Vanuit Andijk is de paarden-
opvang inmiddels verhuisd naar Berkhout.
Stichting de Paardenhoefjes is al helemaal 
gesetteld op de nieuwe locatie in Berk-
hout. “Inmiddels zijn we een erkend leer-
bedrijf geworden en organiseren we elke 
zaterdag kindermiddag. Allemaal leuke 
veranderingen dus!”

Ruimte
“Hoewel het allemaal best even spannend 
was, heeft de verhuizing goed uitgepakt. 
De paarden hebben hier de ruimte en ook 
de vrijwilligers hebben hun draai inmid-
dels gevonden,” vertelt een enthousiaste 
Anna.

Kinderfeest of leren rijden
Om de kosten van de opvang te dekken 
zijn donateurs, groot en klein,  nog steeds 
van harte welkom. “Ook organiseren we 
kleinschalige ‘paarden-knuffel-momenten’ 
waar tegen een klein bedrag gepoetst, ge-
wandeld en vooral geknuffeld kan worden 
met onze paarden.” Anna laat weten dat er 
meer veranderingen zijn. “We hebben nu 
ook de mogelijkheid om kinderen te leren 
omgaan met en rijden op onze paarden. U 

kunt hier ook terecht voor privé les, dag-
besteding, zorg en wij regelen met u een 
heerlijk kinderfeestje. Voor een kleine bij-
drage kunnen de kinderen genieten en zo 
houden we samen de opvang in stand.”

Meer info
Berkhout is de nieuwe locatie maar verde-
re gegevens zijn gelijk gebleven. Kijk eens 
op www.stichtingpaardenhoefjes.nl of 
stuur bij vragen een mail aan info.depaar-
denhoefjes@gmail.com of bel met 06-
40947101.

#Trots op onze vrijwilligers

Paardenopvang van Andijk naar Berkhout

Foto aangeleverd

Op donderdag 3 juni 2021 zijn 38 Cam-
bridge diploma’s uitgereikt op het Marti-
nuscollege. Normaal gesproken gebeurt 
dit op het kantoor van Cambridge in Alk-
maar maar vanwege Covid-19 was het dit 
jaar op het Martinuscollege zelf. De diplo-
ma’s van Cambridge Engels worden we-
reldwijd erkend als bewijs dat leerlingen 
een bepaald niveau Engels beheersen. Op 
het Martinuscollege is het mogelijk om in 
de brugklas te starten met Cambridge En-
gels.

Zes jaar geleden startten de leerlingen van 
de MAVO, HAVO en VWO afdeling met 
de voorbereidingen voor de Cambridge 
examens. Zij waren de eerste groep die het 
First Cambridge Exam (FCE) aflegden en 
nu ook het Cambridge Advanced Exam 

(CAE). De lessen zijn gegeven door dhr. 
M.Hasson en mw. M Janssen. Bij de Cam-
bridge lessen hoorde ook een reis naar 
Cambridge in Groot Brittannië waar de 
leerlingen in gastgezinnen verbleven, waar 
zij hun spreekvaardigheid in de praktijk 
toe konden passen en kennis maakten met 
Cambridge en de directe omgeving. Velen 
van hen hebben er ook de bekende Cam-
bridge Hoodies gekocht, op de groei blijk-
baar want ze passen nog steeds. 

De leerlingen van het Martinuscollege 
hebben uitstekende resultaten behaald bij 
de Cambridge examens. Leerlingen met 
dit diploma op zak die een Engelstalige 
studie gaan volgen in Nederland of het 
buitenland hebben zeker het niveau om dit 
aan te kunnen.

De diploma’s van Cambridge Engels worden wereldwijd erkend. Foto aangeleverd

Geslaagden voor Cambridge examens Martinuscollege
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• Dorpshuis Centr. Woensdag: midweekbreak, vrijdag: weekafsluiters

JUNI
Donderdag 10 juni
• Oliebollen tegenover het oude gemeentehuis
Zaterdag 12 juni
• Voetbaldag bij Sporting Andijk
• Markt bij de Dorcaswinkel, 10.00 tot 14.00 uur
• Actie Werenfriduskerk Wervershoof, 12.00 tot 17.00 uur

JULI
Zondag 4 juli   
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur

AUGUSTUS
Donderdag 12 augustus   
• 50ste Andijker jaarmarkt

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

Oud papier:  Zaterdag 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 14 juni, 12 juli, 9 augustus, 7 september,  
 4 oktober, 1 en 29 november, 27 december.
Restafval:  Maandag 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 25 juni, 23 juli, 
20 augustus, 17 september, 15 oktober, 12 november, 

10 december

De toren van de Buurtjeskerk wordt geschilderd door van den Brabers 
schildersbedrijf. Foto: Djoeke Degeling-van der Oord

Langs de 
weg... 

Wist u dat...
… de tekst op het onderduikers-

monument  haast niet meer te 

lezen is?

... berichten van gevonden en 

verloren voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

... vrijwilligers.com tuinvrijwil-

ligers vraagt om die het leuk 

vinden om gezellig bezig te zijn?

... sponsorcommissie van de 

Werenfriduskerk v.a. 12 juni 

met een leienactie van start 

gaat? 

... u aanstaande donderdag t.o. 

oude gemeentehuis weer olie-

bollen kunt kopen?

... kwekerij de Weet een mede-

werker voor de kwekerij zoekt?

... Dorcas 40 jaar bestaat en 

a.s. zaterdag 12 juni de officiële 

opening is van de nieuwe 

winkel met koffie en gebak?

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

Met grote trots wordt deze week 
de nieuwe culturele UITagenda 
van Medemblik gepresenteerd: 
cultuurmedemblik.nl. Op deze 
plek vinden cultuurliefhebbers 
een actueel en compleet over-
zicht van alle culturele activitei-
ten in Medemblik. 

Medemblik is rijk aan cultuur. 
Een online plek voor de grote 
hoeveelheid aan activiteiten, was 
er niet. Zonde, want nu alles weer 
open mag, is er zoveel te beleven! 
Medemblik heeft namelijk een 
rijk cultureel aanbod van kasteel 
tot theaterkerk en van musea tot 
diverse evenementen. Bij Ariane 
Vervoorn, de cultuurcoördinator 
van de gemeente Medemblik, 
kwam het verzoek voor een cen-
trale plek. Ariane: “Met cultuur-
medemblik.nl bieden wij een 
prachtig platform waar alles te 
vinden is met betrekking tot wat 
er in de musea, theaters en podia 
van gemeente Medemblik te be-
leven is op cultureel gebied. Zo 
hoef je, als je zin hebt om iets 
leuks te doen, nooit ver te zoe-
ken. Daarnaast bieden wij op 
deze manier een podium aan  

lokale culturele organisaties om 
hun zichtbaarheid te vergroten.”

Een activiteit aanmelden
Activiteiten die in Medemblik 
stad of in de Gemeente Medem-
blik georganiseerd worden, kun-
nen gratis aangemeld worden via 
de website. Cultuur Medemblik 
streeft naar een zo compleet mo-
gelijk online aanbod van alle 
kunst en cultuur. Het actuele 
aanbod is zichtbaar op de website 
en zal structureel gedeeld wor-
den via de Facebook- en Instag-
rampagina, in de lokale pers en 

via een digitale nieuwsbrief met 
culturele tips. Aanmelden voor 
deze nieuwsbrief kan ook op cul-
tuurmedemblik.nl. 

Over Cultuur Medemblik
Cultuur Medemblik is een initia-
tief van Gemeente Medemblik. 
Culturele organisaties uit Me-
demblik kunnen kosteloos alle 
culturele activiteiten die zij orga-
niseren aanmelden op de website 
cultuurmedemblik.nl. Inwoners 
en bezoekers van Westfriesland 
hebben zo altijd toegang tot een 
complete en actuele UITagenda.

Een nieuwe UITagenda. Foto: Pulse Visuals

Alle kunst en cultuur van Medemblik nu in één UITagenda

Het werk aan kinderboerderij De 
Put in Andijk wordt later gestart 
dan aanvankelijk was gepland. In 
de tweede helft van juni start 
aannemer Etten uit Andijk met 
het aanvoeren van grond en het 
ophogen van de wandelpaden. 
Voor dit groot onderhoud is het 
gehele terrein tot begin augustus 
afgesloten. 
Kinderboerderij De Put bevindt 
zich op een oude vuilstort die 
veilig is afgedekt met een grond-
laag. Dit is een geliefde plek in 
Andijk om even te wandelen, te 
sporten, te spelen of de kinder-
boerderij te bezoeken. De ge-
meente Medemblik doet onder-
houd aan de afdeklaag op de 
voormalige vuilstort. Inmiddels 
zijn er diverse speeltoestellen 
verwijderd, zijn er bomen gekapt 
en struiken weggehaald. Ook zijn 
alle hekken en opstallen van de 
kinderboerderij verwijderd. Dit 
was helaas allemaal noodzakelijk 
omdat dit hele gebied verhoogd 

gaat worden. De aanbestedings-
procedure heeft meer tijd ge-
vraagd dan verwacht, vanwege de 
geldende saneringsprocedure.

Planning
Het streven is om begin augustus 
het terrein weer open te stellen 
voor bezoekers. Na de zomerva-
kantie wordt de hele kinderboer-
derij weer opnieuw ingericht, zo-
dat eind van het jaar alle dieren 
weer terug kunnen.

Aanpassingen en afdeklaag
De afdeklaag voldoet op dit mo-
ment niet meer aan de minimale 
eisen omdat er in de loop van de 
tijd grond wegzakt in de onder-
grond. De afdeklaag moet dus 
weer worden aangevuld. Door dit 
nu royaal te doen kunnen inwo-
ners de kinderboerderij en de 
speeltuin de komende jaren blij-
ven bezoeken. Ook vinden er 
aanpassingen aan de indeling van 
het terrein plaats.

Kinderboerderij De Put: start 
werkzaamheden in de loop van juni

 
Andijkertjes

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

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

Schoonmaakster gezocht voor 
2 uur in de week bij Nils van de 

Vliert en Cynthia Scheer.
Telefoonnummer: 06 2119 5526

Bloemen bestellen? 
Bloem & Plant bellen! 

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

0228 313 562

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

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
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Dagactie
kom daarom bij ons 
een setje (GRATIS) 
daglenzen ophalen

OOK JE BRIL WIL GRAAG 
OP VAKANTIE

Onkruid weghalen, bemesten, snoeien, 
terras schoonmaken, zaaien en planten... 
het is weer tijd om de tuin aan te pakken! 
Maar niet iedereen heeft de mogelijk zelf 
op de knieën te gaan en de snoeischaar ter 
hand te nemen. Daarom is Vrijwilligers-
punt Westfriesland op zoek naar enthousi-
aste tuinvrijwilligers zoals Hans en Leon. 

Moet je groene vingers hebben als tuin-
vrijwilliger? Niet per se vindt Hans de 
Vries. Minstens vijftien tuintjes heeft Hans 
al onder handen genomen. Heel klein, heel 
groot, een puinhoop of maar een beetje 
onkruid, hij heeft overal al op zijn knieën 
tussen gezeten. ‘Ik ben natuurlijk geen ho-
venier,’ zegt hij. ‘Ik vind tuinieren gewoon 
leuk. Bestrating leggen, een schutting zet-
ten: dat kan ik echt niet, daar moet je ie-
mand anders voor hebben. En het kan ge-
beuren dat ik per ongeluk iets verkeerd 
snoei. Meestal gaat het goed en de tuinen 
knappen er enorm van op als ze weer even 
stevig onder handen zijn genomen.’ De ei-
genaars van de tuinen trouwens ook, ver-
telt Hans. ‘We doen een koppie, maken 
een praatje. Bij sommige mensen is de 

wereld erg klein, en door corona is dat nog 
erger geworden.’ 

Voldoening
Ook vrijwilliger Leon van Zanten is geen 
hovenier: ‘Ik ben geen professionele tuin-
man, maar vind het wel heel leuk. Als ie-
mand mij vertelt wat er gedaan moet wor-
den, dan doe ik dat. Dat gaat hartstikke 
lekker. Die tuin staat er dan weer prima bij 
en ik krijg een lekkere kop koffie als be-
dankje.’ Leon raadt het iedereen aan om 
tuinvrijwilliger te worden. ‘Ik kon met 
vervroegd pensioen, ik heb de tijd. Het is 
goed om iets voor een ander te doen zon-
der dat je er iets voor terugkrijgt. Tegen 
mensen die twijfelen of ze zich zullen op-
geven om vrijwilligerswerk te doen, zeg ik: 
doen. Het geeft zoveel voldoening!’

Tuinvrijwilliger iets voor jou?
Meld je aan als tuinvrijwilliger en ‘doe es 
gewoon vrijwillig’! Ga naar www.vrijwilli-
gerspunt.com/doe-es-gewoon-vrijwillig 
en meld je direct aan, of stuur een mail 
naar hulpdichtbij@vrijwilligerspunt.com. 
Bellen kan natuurlijk ook: 0229-216499.

Vrijwilligers hoeven niet per se groene vingers te hebben. Foto aangeleverd

Tuinvrijwilligers gezocht!

Duik met een hedendaagse app in zo’n 800 jaar 
Westfriese Omringdijk. De ruim 126 kilometer 
lange dijk loopt, de naam zegt het al, om West-
Friesland heen. Voor de West-Friezen is de dijk 
door de eeuwen heen hun steun en toeverlaat 
tegen het woeste water. Want ooit was West-
Friesland van alle kanten omringd door water. 
Download de app en leer over het verleden en 
heden van de dijk bij jou in de buurt.

De Westfriese Omringdijk is de historische dijk 
(provinciaal monument) die om West-Friesland 
heen loopt. Deze regio werd eeuwenlang van alle 
kanten door water omsingeld. Het meeste gevaar 
kwam van de Zuiderzee, tegenwoordig het IJssel-
meer. Een groot deel van ons beheergebied stond 
daarnaast nog onder water: de Beemster, Schermer, 
Zijpe, Wieringermeer en zelfs de Heerhugowaard. 
Aan de Westfriezen en hun waterschappen de barre 
taak om hun land droog te houden. De Omringdijk 
is het levende monument van deze strijd. 

De Omringdijk. Foto aangeleverd

Nieuwe app voor 800 jaar Westfriese Omringdijk
25 locaties
Deze app brengt op 25 locaties de 
sporen van de strijd tegen het 
water  tot leven met verhalen, fo-
to’s en kaarten. Van gemaal Lely 
tot de Kolk van Dussen, van de 
Zijpe tot de Zuiderdijk. Gebruik 
de app buiten op de dijk, waarbij 
je een melding krijgt als je in de 
buurt bent van een mooi verhaal. 
De historie van de dijk ervaren 
vanuit je luie stoel kan ook.

Heden en verleden
In de app laten we zien dat de 
geschiedenis niet op zichzelf 
staat: waar vroeger met molens 
werd gemalen, voeren wij het wa-
ter vandaag de dag met elektri-
sche gemalen af. Niet alle locaties 
gaan echter zo ver terug in de tijd; 
we hebben juist ook voor plekken 
met actuele betekenis gekozen, 
zoals de waterberging Kolk van 
Dussen waar we bij hevige neer-
slag water tijdelijk opvangen. 
Ook het recent gebouwde gemaal 
C. Mantel bij Schardam, die ons 
waterbeheer nog efficiënter 
maakt, heeft een plekje in de app. 

Download app
Nieuwsgierig? Ga dan naar de 
Apple App Store of de Google 
Play Store en zoek op Westfriese 
Omringdijk. Meer informatie en 
een rechtstreekse downloadlink 
vind je hier: App Westfriese Om-
ringdijk | Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier 
(hhnk.nl)
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