
Unieke kunstwerken
Een deken met allemaal paarden 
aan de voorkant heeft een ach-
terzijde gekregen met appels 
(want dat lusten paarden graag), 
een deken voor een echt meisje 
meisje is rozer dan roze gewor-

den en voor een stoere bink is er 
ook een deken met ufo’s en ruim-
teschepen. Volwassenen houden 
meer van abstractere vormen of 
Chinese tekens, maar ook zij 
kruipen graag weg in een ‘poe-
zendeken’. Elke quilt is uniek en 
de stoffen met zorg en aandacht 
bij elkaar gezocht.

Nooit te veel
Katoenen lappen hebben Vera 
en Anneke nooit te veel. “We 
zijn wel heel kritisch, maar den-
ken vooral in mogelijkheden. 
Een dekbedhoes kan prima ge-
schikt zijn, maar mag niet ver-
wassen zijn. Ook kleine repen 
stof zijn welkom en worden ver-
werkt in kleinere blokpatronen. 
Zowel effen als bedrukte stoffen 
vinden hier hun weg. Gelukkig 
weet een aantal fanatieke thuis-
naaisters ons te vinden en wor-
den we af en toe verrast met een 
mooie lap overgebleven materi-
aal.”

Corona
In de afgelopen periode was het 
thuis bezig zijn met een creatie-
ve hobby zoals quilten een 
mooie afleiding. “Gelukkig had-
den we nog een flinke voorraad 
materiaal in huis, want onze  
vaste adressen -zoals Ivo Klein-
vak op de markt in Stede Broec- 

waren een tijd niet bereikbaar 
voor ons handwerksters. We zijn 
blij dat het nu allemaal weer een 
‘beetje normaler’ lijkt te wor-
den.”

Goed materiaal
Een mooie quilt maak je met lief-
de en aandacht én met goed ma-
teriaal. De kwaliteit van het naai-
garen is bijvoorbeeld uitermate 
belangrijk. “We maken ze met 
plezier, maar willen ook dat de 
ontvanger er erg lang plezier aan 
kan beleven.”

Anneke Visser komt uit Boven-
karspel en zingt samen met de 
uit Andijk afkomstige Vera 
Bakker bij het Enkhuizer Ora-
toriumkoor ‘Stem en Snaren’. 
Naast het samen zingen, is het 
vooral heel gezellig bij het 
koor. Mensen worden vrienden 
en delen lief en leed met elkaar. 

Zo kwam het dat Anneke aan 
Vera vertelde dat zij troostdekens 
maakte. Dekentjes van ca. 60 x 60 
centimeter, om weg te geven aan 
mensen die met het verlies van 
een jong kindje te maken krijgen. 
Vera vond het een prachtig initia-
tief. “Ik kan het je leren,” bood 
Anneke aan.  

Prive coach
Vera had aan Anneke een hele 
goede privé coach. “Ook al had ik 
het nog nooit gedaan, Anneke 

gaf mij het vertrouwen dat ik het 
kon, gewoon door het te gaan 
doen. Er over praten is leuk, 
maar je handen moeten gewoon 
aan de slag.” Inmiddels zijn de 
troostdekens groter geworden en 
bedoeld voor een andere doel-
groep, maar het idee er achter is 
gelijk gebleven. “De quilts maken 
we met liefde en geven we door 
zodat de ontvanger troost, 
warmte en aandacht ervaart in 
lastige tijden.”

AMC Amsterdam
Momenteel ligt er een flinke sta-
pel quilts klaar om weggebracht 
te worden naar het AMC in Am-
sterdam. “Door corona mogen 
we ze nu tijdelijk niet heen bren-
gen,” vertelt Anneke. “In het 
AMC deelt de verpleging de de-
kens uit aan patiëntjes die deze 
troost even echt nodig hebben.”

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 

 

Warmte en aandacht via een quilt

Anneke en Vera overleggen achter de naaimachine over het patroon van de volgende quilt.  
Tekst en foto: OdB.

Na ruim 44 jaar in het onderwijs gaat juf Marijke 
van OBS De Piramide nu toch echt met pensioen! 

Op donderdag 8 juli neemt obs de Piramide in An-
dijk afscheid van juf Marijke met een heus katten-
feest. Juf Marijke een kleuterjuf in hart en nieren 
begon haar carrière in 1977 als kleuterleidster op 
een school in Hoorn. In 1979 kwam juf Marijke 
richting Andijk en werd de Blokkendoos haar 
school. Om vervolgens in 1985 de overstap te ma-
ken naar de Westerschool. Na een samenvoeging 
tussen de Westerschool en de Springplank startte 
Marijke vervolgens hier op de Piramide. Op don-
derdag 8 juli sluit zij een carrière van meer dan 44 
jaar! 

Natuurlijk laten wij dat niet zomaar voorbijgaan 
want naast haar liefde voor het onderwijs is juf Ma-
rijke ook verzot op katten. Haar afscheid staat dan 
ook volledig in het teken van katten! In de 44 jaar 
onderwijs heeft juf Marijke veel vernieuwingen 
meegemaakt waaronder de invoering van Engels 
vanaf groep 1. Samen met mr. Fox weet ze de kinde-
ren te leren om de Engelse taal te begrijpen én te 
gebruiken. 

In de afgelopen vier decennia heeft juf Marijke veel 
Andijkertjes in de klas gehad. Er zijn zelfs al kinde-
ren van oud-leerlingen die zij lesgeeft! Op school 
nemen wij uitgebreid de tijd om haar deze dag in 
het zonnetje te zetten. Maar we willen ook u de ge-
legenheid geven om afscheid te nemen van juf Ma-

rijke. U kunt een kaartje sturen naar school: OBS 
De Piramide, tav afscheid juf Marijke, Flamingolaan 
35, 1619 VC Andijk! 

Juf Marijke. Foto aangeleverd
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
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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

Zaterdag 26 juni 19.00 uur:  
Eucharistieviering door kapelaan 
J.A. Correa; met muzikale onder-
steuning van de Vriendenkring.
Thema: “Geloof doet leven”.
De collecte is voor onze kerk. 
Dank daarvoor.
Welkom in de viering.
*Overleden: Truus Tensen-Nieu-
weboer.

Mededeling:
*Dit is de laatste viering op zater-
dagavond. 
M.i.v. zondag 4 juli a.s. is de vie-
ring voortaan om 9.30 uur. Dat zal 
even wennen zijn. 

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 27 juni
Gereformeerde Kerk Middenweg 4, Andijk

De diensten zijn ook 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 Pastor Ton Heijboer
 Organist: Dhr. Heye Wubs
Diensten uit De Kapel zijn ook te volgen via kerkdienstgemist.nl 

In de maanden juli en augustus is er op de woensdagochtend 
geen inloop. 

Baptistengemeente  baptistenenkhuizen.nl

R.K. Kerk Bangert 6, Andijk rkregiowh.nl
Zaterdag 26 juni
19.00 uur Euch. kapelaan J.A. Correa, 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  Arno van Engelenburg
De diensten zijn momenteel alleen digitaal te volgen via: 
https://www.youtube.com/c/WestfrieseEvangelieGemeente

1971             Op 24 juni zijn onze             2021
lieve ouders en opa en oma

Lieuwe en Johanna Harders
50 jaar getrouwd

Van harte gefeliciteerd!!

We gaan er een gezellige dag van maken.

Veel liefs, 
Peter, Marianne, Pepijn en Merel

Richard, Ellen, Amber & Daan en Jesper

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

Bij deze willen wij iedereen hartelijk danken
voor alle blijken van meeleven (en gebed) rond 

en na het overlijden van onze lieve (schoon)moeder

Jantje (Jannie) Gorter-Loonstra 
op 23 februari j.l.

Nelie en Simon, Carla, Date en Liesbeth, Irene en René.

De komende zomereditie van het 
landelijk atelierweekend is  dit 
jaar op 26 en 27 juni 2021. 
Ik richt voor de 4e keer mijn ate-
lier en huis in en open het voor 
bezoekers om te laten zien wat ik 
zoal maak op het gebied van ke-
ramiek en schilderijen. 

Afgelopen periode heb ik een an-
dere manier van stoken uitgepro-
beerd. Ik heb aantal sagger stoken 
gedaan o.a. in de elektrische oven, 
de raku oven en de gasoven. 
Nieuwsgierig hoe dit gaat? Ik ver-
tel u er graag over tijdens het 
open atelierweekend. Misschien 
ziet u een gedeelte, of alle, vlam-
metjes, die gemaakt zijn voor het 
kunstwerk wat aangeboden gaat 
worden in oktober tijdens de fes-
tiviteiten rondom het 70-jarig 
bestaan van Cultura in Andijk.

Tevens bestaat Atelierbd 15 jaar, 
15 jaar geleden op 10 juni 2006 is 
Atelierbd geopend met een open 
huis. Om dit te vieren krijgt ie-
dere bezoeker op 26 of 27 juni 
een stukje keramiek mee naar 
huis.
De entree is gratis en we zijn bei-
de dagen geopend van 11.00 tot 
17.00 uur. Van harte welkom.

Open Atelierbd,  landelijk atelierweekend

Foto aangeleverd

Elke avond een ander schilderij te zien. Foto: Annette Smit

Langs de weg...

MS IS ZENUWSLOPEND
nationaalmsfonds.nl

GEEF VOOR MS
COLLECTEWEEK 28 JUNI t/m 3 JULI

Van 28 juni t/m 3 juli 2021 vindt 
de landelijke MS Collecteweek 
van het Nationaal MS Fonds 
plaats. We zijn hard op zoek naar 
mensen die met hun mobiele te-
lefoon voor ons willen collecte-
ren. Mobiel collecteren doe je 
vanaf je bank, tuinstoel of ligbed! 
Help jij mee in de strijd tegen 
multiple sclerose (MS)?

Face it. MS is zenuwslopend
In Nederland ondervinden 
25.000 mensen dagelijks de ge-
volgen van de chronische en pro-
gressieve ziekte MS. Met deze 
campagne krijgt MS niet alleen 
letterlijk een gezicht, maar hij 
roept ook op om de ernst van de 
ziekte onder ogen te komen. Er 
wordt een letterlijke connectie 
gemaakt met het zenuwstelsel 
maar ook een koppeling met de 
emotionele kant van de ziekte en 
wat dit met patiënten doet. 

Onderzoek hard nodig
Er is nog geen oplossing voor MS. 
Onderzoekers weten niet hoe MS 
ontstaat en hoe de ziekte te gene-
zen is. Meer onderzoek is daarom 
hard nodig. Het Nationaal MS 

Fonds besteedt de opbrengst uit 
de MS Collecteweek onder ande-
re aan wetenschappelijk onder-
zoek naar betere behandelingen 
en een betere kwaliteit van leven 
voor mensen met MS. 

Word collectant!
We zijn op zoek naar mobiele 
collectanten. Zij collecteren met 
hun mobiele telefoon wat heel 
gemakkelijk kan vanaf werk of 
vanuit huis. 

Meer informatie of aanmelden: 
www.nationaalmsfonds.nl/col-
lecteren. 

Collectanten Nationaal 
MS Fonds gezocht
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WIL JIJ OOK ZO GRAAG EEN WONING KOPEN?

Bij de klanten die bij ons op kantoor aan tafel zitten is het gelukt, zij 
hebben een woning weten te bemachtigen en de financiering rond 
kunnen krijgen. Overbieden is inmiddels in heel Nederland de norm, 
maar hoeveel moet je dan overbieden en is dit wel verantwoord? 
Vele woningen worden voor een hogere prijs verkocht dan de vraag-
prijs, die vaak al hoog in de markt is ingezet. Gemiddeld werd in het 
1e kwartaal 3,5% meer betaald dan de vraagprijs. In de categorie 
starterswoningen is het verschil het grootst. In het afgelopen half 
jaar hebben we u geïnformeerd over de vrijstelling voor de over-
drachtsbelasting voor starters.

Overbieden kan gevolgen hebben voor je hypotheek
Je kan tegenwoordig alleen een bedrag lenen ter grootte van de 
waarde van de woning. Voor het verkrijgen van een hypotheek moet 
de woning getaxeerd worden. Is de taxatie lager is dan de koopsom, 
dan moet je het verschil wel zelf kunnen financieren, boven op je 
andere aankoopkosten. Eigen geld is dan dus een must. Een voordeel: 
de rente voor geldleningen is laag. Goed inzicht in je totale financi-
ele plaatje, ook op de langere termijn, is erg belangrijk.

Familiebank
Niet iedereen heeft de 
luxe om van familieleden 
te kunnen lenen, maar 
waar dat wel het geval is, 
zien we vaak, dat dit net 
het stukje is dat naast de 
lening van de bank, er-
voor zorgt dat er wel 
een woning aangekocht 
kan worden. Aangezien 
rente ontvangen over je spaargeld verleden tijd is, kan het voor de-
gene die bereid is om jou het geld verstekken een voordeel zijn, 
omdat jij diegene wel rente betaalt. We denken graag met families 
mee over wat de mogelijkheden zijn en hoe dit goed (ook jegens 
eventuele andere familieleden) vastgelegd kan worden. 

Mantel & Voors Notarissen en Mediators 
Andijk 0228-592224 – Benningbroek 0229-591264 

André Meester

Staufen.

Deze plaats in het Zwarte 
Woud is getroffen door 

aardverschuivingen.
Het gemeentebestuur had 
besloten om in het kader 

van de energietransitie aard-
warmte toe te passen. Door-

dat bij het boren naar de 
diepere aardlagen grondwa-
ter in contact kwam met een 

aardlaag, ging deze daar-
door uitzetten. 

Dit had tot gevolg dat Stau-
fen en omgeving inmiddels 
30 cm is gestegen met alle 
nare gevolgen van dien. 
Bij ons is Groningen het 

voorbeeld dat we niet onge-
breideld de aarde in een ga-
tenkaas kunnen transforme-

ren.
Inmiddels is onze nationale 
rekenkamer ook bezorgd 

over deze ontwikkelingen,  
de regie ontbreekt bij het 

boren in de ondergrond en 
er kunnen er bij de winning 
van aardwarmte conflicten 
ontstaan  met grondwater, 
bv  vermenging van grond-
waterzones met schadelijke 

(boor)vloeistoffen. 
Dat is dus niet zonder risico. 

Het college van onze ge-
meente omarmt ook de keu-

ze van aardwarmte.
Want het klimaatakkoord is 
te belangrijk. De provincie 
en de gemeentes willen hun 
doelstellingen op gebied van 
energietransitie behalen en 
daar hoort aardwarmte ook 

bij. 
Ik hoop dat hier het gezon-
de verstand gaat zegevieren 
en er goed over nagedacht 
gaat worden zodat West-

Friesland niet in een ‘gaten-
kaas’ verandert.

Nog even over de zonneatol-
len, er komt steeds meer 
weerstand tegen dit plan.  
Zo heeft Stede Broec  een 
amendement aangenomen 
omdat ze fel tegen dit plan 

zijn vanwege de inkrimping 
van het zoetwateroppervlak. 
De natuurorganisaties bie-
den ook steeds meer weer-
stand. Laten we hopen dat 
hier ook het gezond ver-

stand gebruikt gaat worden.
En tevens;  bij  een winter 

met kruiend ijs  blijft er van 
een zonneatol waarschijnlijk 
weinig  over….. en in de zo-
mer worden ze volgescheten 
door de 20.000 aalscholvers 
die rondom het IJsselmeer 

leven…

André Meester
Fractievoorzitter

BAMM

In de week van 7 tot 12 juni gin-
gen duizenden vrijwilligers op 
pad om te collecteren voor Epi-
lepsieNL. Samen haalden 45 col-
lectanten het prachtige bedrag 
van €2334,62 op. ‘We zijn ieder-
een die ons gesteund heeft in 
deze onzekere tijden ontzettend 
dankbaar, vertelt Joost Wijn-
houd, directeur EpilepsieNL. 
“Met de opbrengst van de collec-
te kunnen we voor doorbraken 
gaan, om het leven van mensen 
met epilepsie en hun omgeving te 
verbeteren.

Epilepsie verstoort levens
Epilepsie verstoort levens. 
200.000 mensen in Nederland die 
direct worden geraakt en ruim 
een miljoen mensen met een 
partner, ouder, kind, broer of zus. 
Hun leven kan op ieder moment 
verstoord worden door een epi-
leptische aanval. 30% van de 
mensen wordt niet aanvalsvrij – 
zelfs niet met medicijnen – en 
daarom hebben de collectanten 
van EpilepsieNL zich hard inge-

zet op de oplossing dichterbij te 
brengen. 

Onderzoek is nodig
Epilepsie is nog niet te genezen. 
Daarom zijn onderzoekers op 
zoek naar de oplossing. Dankzij 
de collectanten van EpilepsieNL 
kunnen ze blijven zoeken, zodat 
in de toekomst niemand meer 
last heeft van deze verstorende 
aanvallen. Want een aanval komt 
altijd onverwachts. En het kan 
ons allemaal overkomen, in elke 
fase van het leven. Soms met een 
duidelijke oorzaak, zoals een on-
geluk of een hersenbloeding, va-
ker zonder duidelijke aanleiding.

Collectant gemist?
Collectant gemist? Digitaal col-
lecteren we nog even door. Ga 
naar epilepsie.nl/digicollect op 
alsnog een donatie te doen. Al-
vast bedankt.

EpilepsieNL bedankt alle collec-
tevrijwilligers en iedereen die 
heeft gegeven aan de collectant.

U krijgt uitleg over alles wat er te vinden is. Foto Saskia Bon

Opbrengst collecteweek EpilepsieNL

Kleuren in de natuur

Zondag 4 juli is er onder begelei-
ding van een IVN gids om 13.00 
uur een excursie door het Eg-
boetsterrein in Oostwoud. Vol-
wassenen en kinderen zijn wel-
kom om samen bijzondere din-
gen te ontdekken op het egboets-
terrein. Tijdens de rondwande-
ling van ongeveer één uur krijgt u 
uitleg over alles wat er te vinden 
is. Bloemen, bijen, vlinders maar 
ook de bomen, kikkers, vogels en 
libellen. 

Tip: pas schoeisel en kleding aan 
ivn met de begroeiing (ook de 

brandnetels doen het goed op 
deze locatie)

Verzamelen bij ons gezellige na-
tuureducatiegebouw Het Eg-
boetje, Liederik 15, 1678 JC 
Oostwoud (vanaf de marker-
waardweg afslag Hauwert)

Aanmelden: niet nodig

Kosten: Leden IVN & KNNV 
gratis (vrijwillige bijdrage wordt 
op prijs gesteld). Niet leden €2,-  
Kinderen onder de 12 jaar (onder 
begeleiding) gratis.

Obligaties Stichting Sport en Cultuur
Betaling rente en aflossing

De Stichting Sport en Cultuur maakt bekend dat op

Vrijdag 2 juli tussen 19.00 en 19.30 uur
en zaterdag 3 juli tussen 16.30 en 17.00 uur  

                                     
in Cultura

betaling zal plaatshebben van rente en gedeeltelijke aflossing
 van de obligatielening 2001

Notaris mr. R.M. Mantel- Kooistra heeft ons bericht dat de volgen-
de obligaties voor het jaar 2020 voor verzilvering zijn uitgeloot:

Brons: B029; B082; B084; B144; B201; B230; B231;
              B238; B254; B256; B349; B355; B365; B366 

Zilver: Z037; Z044; Z063; Z134; Z175; Z182; 

Goud: G010; G017; G059; G089; G142; G165;G175 

Alle tot nu toe uitgelote obligaties staan vermeld op onze website

www.cultura-andijk.nl

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

Heb jij een broer of zus die al heel 
lang ziek is of een beperking 
heeft zoals ADHD, autisme of 
een verstandelijke beperking. 
Dan ben jij een brusje.

Opgroeien in een gezin met een 
broer of zus met een beperking is 
soms lastig, je broer of zus heeft 
misschien meer zorg en aandacht 
nodig dan jij. Als brusje moet je 
soms een handje meehelpen of 
veel geduld hebben. Een leuk ui-
tje schiet er soms bij in en daar-
om organiseren wij een gezellige 
en zinvolle middag speciaal voor 
jou!

Voor wie: Kinderen van 7 tm 13 
jaar die brusje zijn en woonachtig 
in de gemeente Medemblik.
Wanneer: Woensdag 30 juni. 
Inloop vanaf 15.15 uur. Start 
15.30 uur en afloop 19.00 uur.
Waar: De Schoof, 
Kerkelaantje 1, Wervershoof
Wat: Er zijn een aantal 
leuke workshops, tijd om te pra-
ten en een aansluitend diner.

Mogelijk gemaakt door Wijk-
team Oost Gemeente Medemblik
Opgeven bij Suzanne Helder, 
jongerenwerker Medemblik, via 
activiteiten@medemblik.nl

Eerste Brusjesmiddag in juni!!!
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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

Doorzorg ergotherapie biedt persoonlijke 
begeleiding voor oncologische patiënten 
in West-Friesland. Deze begeleiding wordt 
gegeven door Esther Sijm, die dertien jaar 
heeft gewerkt als ergotherapeut bij het 
Nederlands Kanker Instituut- Antoni van 
Leeuwenhoek (NKI-AVL).

Iedereen is anders, iedere behandeling van 
kanker is anders. Wat ervaart u als pro-
bleem nu de diagnose ‘kanker’ is gesteld? 
Optimale ondersteuning is maatwerk. 
Ondersteuning in dit traject kan voor, tij-
dens of na de behandeling nodig zijn. 

Ingrijpende mededeling
Kanker vraagt om een intensieve medische 
behandeling en dat kan behoorlijk ingrij-
pend zijn. Hoe nu verder? Wanneer kan je 
beginnen met het herpakken van je leven? 
Inzicht krijgen is belangrijk. Uitgaan van wat 
er wél kan en zorgen voor een goede op-
bouw van uw dagelijkse activiteiten.  Leren 
omgaan met verminderde energie. Geen 
roofbouw plegen, maar opbouwen, dat is 
waar de kennis en kunde van Esther zit. 

Praktische handvatten
Ergotherapeut Esther biedt u praktische 
adviezen om dingen anders aan te pakken. 
Is het mogelijk om het huishouden, uw 
werk of uw dagstructuur anders uit te voe-
ren, zodat u energie bespaart? Of is er een 
(tijdelijk) hulpmiddel nodig om de activi-
teit lichter te maken? Ergotherapie is be-
doeld om zelfredzaamheid te bevorderen 
en de kwaliteit van leven positief te beïn-
vloeden.

Nu in Hoogkarspel
Doorzorg ergotherapie heeft een warm 
welkom gehad bij Fysiocentrum Hoogkar-
spel op de Noordervoert 55. Esther helpt 
o.a. bij vermoeidheid, cognitieve- en fy-
sieke klachten  bij kanker, helpt individu-
eel of in groepsverband en is er ook voor 
uw naasten met voorlichting. Op de web-
site www.doorzorg.nl kunt u alle benodig-
de informatie vinden. Esther staat voor u 
klaar om u te helpen met uw specifieke 
hulpvraag. Ergotherapie wordt vergoed 
vanuit de basisverzekering.

Esther Sijm start met 
ergotherapiepraktijk Doorzorg

Foto: Ilse de Lange. Tekst: OdB

Door de versoepelingen van de corona-
maatregelen kan Stichting Wings of 
Change haar deuren weer openstellen 
voor inloophuis de Sociale Huiskamer én 
om weer publiek te mogen ontvangen 
voor educatieve roofvogelprogramma’s.

Inloophuis de Sociale Huiskamer is ge-
opend op maandag- en dinsdagochtend 
van 10.00 – 12.00 uur. Het inloophuis is 
gratis toegankelijk voor een ieder die 
behoefte heeft aan sociaal contact. Door 
de vrijwilligers worden diverse activitei-
ten georganiseerd en koffie en thee is 
gratis! 

Wil je een indrukwekkende en interac-
tieve middag achter de schermen bij 
Wings meemaken, boek dan de roofvo-
gelworkshop Wings Experience. Je loopt 
mee met onze (hulp)valkeniers en krijgt 
de mogelijkheid om zelf mee te helpen in 
de training van de roofvogels! 

Langskomen met een groep of bedrijf 
kan ook; hiervoor maken we een leuk 
programma op maat. 

Door mee te doen aan de educatieve pro-
gramma’s heb je niet alleen een unieke 
natuurbeleving, maar ondersteun je te-
gelijkertijd ook de stichting in haar doel-
stellingen!

Omdat veel activiteiten weer doorgang 
vinden, zijn we op zoek naar nieuwe en-
thousiaste vrijwilligers. Voel je je aange-
trokken tot de stichting, kan je zelfstan-
dig werken en zou je graag een handje 

willen helpen op regelmatige basis dan 
kan je je aanmelden.

Er is een grote diversiteit aan activiteiten 
waaronder het ophalen en wegbrengen 
van deelnemers, het ondersteunen van 
de activiteiten in het inloophuis en tij-
dens de dagbesteding waaronder dier-
verzorging, groen-, technisch- en onder-
houdswerkzaamheden. 

Je kunt een roofvogelworkshop online 
boeken op: www.wingsofchange.nl.

Wil je meer informatie over een roof-
vogelprogramma voor een groep of be-
drijf, heb je interesse om vrijwilliger te 
worden of wil je graag meedoen met de 

activiteiten in het inloophuis? 
Stuur dan een mail naar:

info@wingsofchange.nl

Wings weer op volle toeren!

Workshop roofvogels. Foto: aangeleverd
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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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Wist u dat...
… er mannen van 50 jaar op 

een kinderstepje hard door de 

bocht steppen!

... de buurvrouw in de auto dit 

natuurlijk niet verwacht en dat 

zij hoopt dat de desbetreffende 

buurman voortaan netjes step-

pend met vlag de bocht gaat 

nemen?

…via de website www.matchis.

nl kunt aanmelden voor 

stamcel donor en dat Hans 

Bakker zijn leven hieraan heeft 

te danken?

… Tina Ligthart 25 juni 

jarig is?

… het atelierbd op 26 en 27 juni 

een open atelierweekend houdt?

... Cantabile weer gaat 

repeteren op vrijdag 25 juni 

om 19.30 uur?

... Atelierbd op 26 en 27 

juni van 11.00 tot 17.00 uur 

geopend is?

 

Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

Gevraagd: jonge vrouw voor 
ramen wassen en vloer onderhoud 

in particulier huis. Goede belo-
ning, werktijden in overleg, gem. 

Enkhuizen. Tel. 06 515 73 778.

Bloemen bestellen? 
Bloem & Plant bellen! 

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

0228 313 562

Nieuws of tips?
Mail: info@andijker.nl

of bel: 59 36 05

Open Atelierbd
Talud 17, Wervershoof 
op 26 en 27 juni 
van 11.00 tot 17.00 uur

• Dorpshuis Centr. Woensdag: midweekbreak, vrijdag: weekafsluiters

JUNI
Vrijdag 25 juni
• Cantabile repeteert in Cultura. 19.30 uur
Zaterdag 26 en zondag 27 juni
• Open Atelierbd, Talud 17 Werevershoof. 11.00 - 17.00 uur
Woensdag 30 juni t/m zaterdag 4 september
• Expositie Marius van Dokkum. Thema: LACHEN IS GEZOND! 

Woe. t/m zat., 13-17 uur. Expositieruimtedemantel, Hornpad 19.

JULI
Zondag 4 juli   
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Woensdag 7 juli 
• Vrouwen van Nu Andijk West, 14.30 - 16.00 uur informeel bij 

elkaar komen om een koppie.
Zondag 18 juli 
• Koppelbiljarten Aanvang 14.00 uur. Eetcafé SELS, Dijkweg 338

AUGUSTUS
Donderdag 12 augustus   
• 50ste Andijker jaarmarkt
Zaterdag 28 augustus
• Beachvolleybaltoernooi, Dorpshuis Andijk. Vol=vol!

SEPTEMBER
Woensdag 15 september 
• Vrouwen van Nu, Andijk West. We gaan vanavond om een “bak-

kie” naar Melbourne. Op de � ets naar Australië. 20.00 uur Cultura

OKTOBER
Woensdag 20 oktober 
• Vrouwen van Nu, Andijk West. Anke Wol�  en Liddy Ackerman en 

hun fantasie kostuums. 20.00 uur Cultura
Zondag 24 oktober 
• Sarto Andijk, 15.30 uur - The New Hurricanes. entree € 5,-

NOVEMBER
Woensdag 17 november 
• Vrouwen van Nu, Andijk West. Sint spel door het bestuur. 

20.00 uur Cultura

DECEMBER
Woensdag 15 december 
• Vrouwen van Nu, Andijk West. Kerstdiner met muzikale omlijs-

ting. 20.00 uur Cultura

JANUARI 2022
Zondag 9 januari 
• Sarto, Nieuwjaarsreceptie - 15.30 uur. The Blue Devils. Vrij entree.

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

Oud papier:  Zaterdag 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 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 geschikte lokatie voor:

 Huwelijksvoltrekkingen
 Lezingen
 Concerten
 Uitvaarten
 Repetities
 Tentoonstellingen
 Vergaderingen

Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl

Contactpersoon:
Dhr. Jan Gorter
0228 - 592957

Het Streekbos Paviljoen met daarvoor fluisterboot ‘De Wilskracht’. 
Foto aangeleverd

Varen bij IVN op zondag 4 juli: 
een gezinsuitje bij uitstek!

We varen 2 keer om 13.30 tot 
14:30 en om 15:00 uur tot 16:00 
uur. Verzamelen bij IVN in het 
Streekbos Paviljoen om van 
daaruit in de afgemeerde boot 
te stappen. 
Kosten voor IVN & KNNV le-
den gratis (vrijwillige bijdrage 
wordt op prijs gesteld). Niet le-
den €3,50 Kinderen onder de 
12 jaar (onder begeleiding) va-
ren gratis mee. Hun tocht 
wordt gesponsord door ABZ 
Seeds uit Andijk.
Stap in de ‘Wilskracht’ en beleef 
het Streekbos op het water voor 
een totaal andere kijk op de na-
tuur op en onder water. Hoe voelt 

een plompenblad aan en wat zoe-
ken die meerkoeten tussen het 
riet? Wat is er zo bijzonder aan de 
zaden van de Gele lis? Tijdens het 
varen wordt de historie over de 
polder en natuureducatie op leu-
ke, educatieve manier verteld.

Voor deelnemers staat de veilig-
heid voorop, alleen bij onweer 
wordt er niet gevaren. De elek-
trisch aangedreven schuit is niet 
overdekt; voldoet echter wel aan 
alle vereiste vaarvoorschriften.
Aanmelden: vaarexcursie@ivn-
westfriesland.nl vóór 3 juli 17.00

Goede vaart!

Wethouder Jan Houtenbos van 
gemeente Koggenland gaf dins-
dag 15 juni met een fiets-APK 
de aftrap van ‘Doortrappen’ in 
Koggenland, Medemblik en 
Opmeer. De fiets-APK wordt 
van 15 tot en met 30 juni gratis 
aangeboden door diverse fiet-
senwinkels in de drie gemeen-
ten. Mensen tot hun 100e veili-
ger te laten fietsen, dat is het 
doel van ‘Doortrappen’. 

Dienstfiets
“De dienstfiets van de wethouder 
is met een fiets-APK gecontro-
leerd en alles was in orde”, zegt 
Bart de Haas van Team Sportser-
vice. Als bewijs van goedkeuren 
ontving de wethouder een certifi-
caat, met de vijftien veiligheids-
punten, waarop de fiets is gecon-
troleerd. De wethouder, die on-
der andere ‘verkeer’ in zijn porte-
feuille heeft, is erg enthousiast 
over het programma ‘Doortrap-
pen’. Het programma moet de 
oudere fietser bewust maken van 
fietsveiligheid en de mogelijkhe-
den die hij zelf heeft om aanpas-
singen te doen om zo met een 
veiliger gevoel te blijven fietsen. 

Fietshelm
Twee jaar geleden kocht de wet-
houder zelf een fietshelm. Op een 
gladde dag ging hij onderuit met 
de fiets en hoorde zijn hoofd kra-
ken. Hij besloot voor zijn eigen 
veiligheid in het vervolg een helm 
op te doen. “In het begin was het 

een beetje lastig, omdat andere 
mensen het niet doen. Maar ik 
koos voor mijn eigen veiligheid. 
Het is mooi om te zien dat het bij 
wielrenners al wel geaccepteerd 
wordt en dat mensen elkaar erop 
aanspreken”, aldus wethouder 
Houtenbos. 

Gratis fiets-APK
U kunt net als de wethouder uw 
fiets gratis laten nakijken van 15 
tot en met 30 juni. Maak snel een 
afspraak bij André van Duin 
(Wervershoof, tel. 0228-583659). 
Een APK duurt ongeveer tien mi-
nuten en u krijgt meteen advies. 

Tips op website
Wethouder Houtenbos bezocht 
eerder de website Doortrappen.
nl en zag dat deze vol tips staat. 
Door het lezen werd hij zich be-
wust van al die punten en reali-
seerde zich dat je bij veel dingen 
helemaal niet bewust nadenkt. 
De tips helpen u op weg om iets 
aan uw eigen veiligheid te doen. 
Het is een aanrader om even op 
de website te kijken. 

Meer informatie
Voor meer informatie over het 
programma Doortrappen kijkt u 
op www.doortrappen.nl. Hier 
staan ook de Doortrappen-activi-
teiten per gemeente vermeld. 
Met vragen kunt u terecht bij 
Cindy Koopman, tel. 06-41 06 57 
30 of Raymond Laan, tel. 06-18 
90 66 39.

Wethouder Jan Houtenbos trapt 
Doortrappen af met Fiets-APK

Wethouder Jan Houtenbos onderging eerste Doortrappen Fiets-APK. 
Foto: Team Sportservice
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H O R E C A  V A C A T U R E S

- Horeca manager 
Medewerkers bediening
- Medewerkers snackbar

- Zelfstandig werkende koks

Interesse?

Horeca 
collega's
gezocht!

Kom jij ons team versterken? Wij zoeken:

Omdat we inmiddels weer mogen! Om-
dat de zomer eraan komt! Omdat ik in-
middels genoeg ontzwangerd ben van 
onze 2e zoon. Omdat wielrennen een 
van de mooiste sporten is die er bestaat! 
En omdat er nog veel meer redenen zijn, 
organiseren wij op zondag 27 juni een 
Koerage Wielerclinic. Laagdrempelig, 
gezellig, samen uit samen thuis.

Tips en tricks
Vera Koedooder heeft in haar lange wie-
lercarrière veel gewonnen en ervaring op-
gedaan op weg en baan. En kan jou daar-
om ongetwijfeld de nodige tips en tricks 
geven hoe je jouw eigen wielerbeving nóg 
leuker kan maken! Denk aan fietspositie, 
(sport)voeding en techniek. Of je hebt ge-
woon zin in een leuk fietsritje. Een kleine 
greep uit Vera’s palmares: 2x wereldkam-
pioene junioren, Europees kampioene, 18 
N.K titels, 50 N.K medailles, 2x goud 
World Cup baan, 8 World Cup medailles, 
8 E.K medailles, overwinningen in klas-
siekers, 550 podiumplaatsen en deelname 
aan Olympische Spelen (Londen 2012). 
Wat: Wielerclinic met voor -en achteraf 
theorie en vragenvuur aan Vera. Een kijkje 
in haar grote prijzenkamer.

Route
Een mooie fietsroute van ong. 1,5 uur 
langs o.a het Markermeer. Koffie/thee + 
zelfgebakken appeltaart (en/of wat anders) 
na afloop. Kans op 1 coole Koerage 

Koerspet dmv verloting (zie foto). Max 10 
deelnemers. Waar: Koerage HQ, Wijzend 
48 in Grootebroek. Wanneer: Zondag 27 
juni. Aanvang 09:30 - 10:00 fietsrit van 
ong. 1,5 uur - 12:00/12:30 Einde. Hoe: 
Neem je racefiets, helm en fietsschoenen 
mee. Handig als alle fietskleding al aan is. 
Douchegelegenheid is helaas niet moge-

lijk. Parkeergelegenheid (gratis) is er vol-
doende. Kosten: € 12,50 p.p (incl. koffie/
thee, appeltaart én de leukste foto v/d 
ochtend op fotoprint mee naar huis!) Van 
dit bedrag zullen wij € 2,50 doneren aan 
een goed doel: Bikes for Zim! (Zie foto en 
www.bikesforzim.nl) Aanmelding: Je kunt 
je aanmelden door naam, woonplaats, leef-

tijd en tel.nummer te mailen naar info@
koerage.cc ovv Koerage Wielerclinic. 

Zie voor meer info: www.koerage.cc / 
facebook.com/koeragecyclingconcepts

Tot ziens op de 27e!  
Sportieve groeten, Vera Koedooder.

Wielerclinic van meervoudig 
wereldkampioene Vera Koedooder

Vera geeft tips en tricks. Foto aangeleverd.

Dan ben jij wellicht  
het talent dat wij zoeken. 

Laat van je horen! 

Stuur een korte e-mail aan  
info@andijker.nl o.v.v. vacature. 

We nemen zo spoedig mogelijk 
contact met je op.

  Ben jij 
 het talent  
dat wij zoeken?  
Onze kranten -de wekelijks verschijnende Andijker 

en de maandelijkse Streker- staan vol met leuke verhalen en 

mooie foto’s. 

Ben jij die goede hobbyfotograaf die af en toe een opdracht 

voor ons zou kunnen uitvoeren? 

Kun jij n.a.v. een interview een leuke tekst schrijven? 

Misschien ben jij wel het multi-talent dat beiden kan?
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Hoe moeilijk is hoge nood? 
Nou, voor sommige mensen 
heel moeilijk. En hoe lastig is 
het dan als daar ook geen voor-
zieningen tegenover staan. Dan 
wordt het heel lastig. “Veel 
mensen hebben last van incon-
tinentie en/of darmproblemen. 
Zij kunnen het niet eens op-
houden en dan is hoge nood 
niet allen lastig maar een ern-
stig probleem. 
De Maag Lever Darm Stichting 
vraagt hier al jaren aandacht 
voor”, zegt Silva Visser van de 
ChristenUnie (CU).
 
Recent heeft een motie van de 
CU met meerdere ondersteu-
ners: PWF, PW2010, BAMM, 
VVD, GroenLinks en Hart voor 
Medemblik het net niet gehaald 
(de overige partijen stemden te-
gen). In de motie werd het college 
verzocht om voor dit probleem 
een oplossing te vinden. Maar dat 
wilde de gemeente niet omdat de 
gemeente niet de middelen zou 
hebben volgens de portefeuille-
houder Financiën. Wie hieraan 
meedoet kan in de Hoge Nood-
app of anderszins worden opge-
nomen. De app laat zien welke 
ondernemer zijn toilet heeft 
opengesteld en waar ook de ge-
meente openbare toiletten heeft. 

In de gemeente Medemblik is het 

niet bekend waar die locaties zijn. 
“Althans, nog niet. Wij vragen 
dan ook jullie aandacht voor dit 
sociale probleem en zijn op zoek 
naar bereidheid onder de onder-
nemers. En wie weet doet deze 
persoon dan ook nog wel een an-
dere boodschap…”, aldus Silva 
Visser.

“Zestien maatschappelijke orga-
nisaties waaronder Maag Lever 
Darm Stichting en de Toiletten 
Alliantie roepen de overheid op 
om snel meer toiletten te plaat-
sen om zo met name fietsers, 
wandelaars en andere toeristen 
een sanitaire stop te gunnen. 
Maar ook aan de ondernemers in 
onze gemeente! Vandaar dat wij 

dit initiatief van harte onder de 
aandacht willen brengen van on-
dernemers in de gemeente Me-
demblik”, zegt Gerrit van Keulen, 
dit het initiatief coördineert.

Aanmelden?
U kunt uw bereidheid opgeven 
bij Gerrit van Keulen, coördina-
tor Gemeentelijke Werkgroep 
Toegankelijkheid “Medemblik”: 
per email: gwtmedemblik@
gmail.com of telefonisch (op 
werkdagen van 13-18 uur) – 0228 
751 898.

Toiletlocatie zelf aanmelden?
Ben je retailer – eigenaar van een 
winkel(keten), horecaonderne-
ming, hotel of bedrijf en beschik 
je over toiletruimte? Via de Hoge 
Nood-app meld je je toiletruimte 
aan. De toiletruimte is dan open-
baar beschikbaar voor alle Hoge 
Nood-appgebruikers. 
Ergens in juli zullen we via de 
media bekend maken welke be-
drijven hieraan hun zeer gewaar-
deerde medewerking hebben 
verleend!
 
Dit is een initiatief van de Chris-
tenUnie, PWF, PW2010, BAMM, 
VVD, GroenLinks en Hart voor 
Medemblik in samenwerking 
met de Gemeentelijke Werk-
groep Toegankelijkheid “Me-
demblik”.

Politiek Medemblik roept ondernemers in 
de gemeente op om toiletten open te stellen

Dekker Tweewielers  |  (0228) 31 29 61
Torenstraat 10  | 1601 HH Enkhuizen 

www.dekker-tweewielers.nl

Molenaars Tweewielers  |  (0228) 56 13 43
Nieuweweg 1  |  1616 BA Hoogkarspel

www.molenaarstweewielers.nl

Dekker Tweewielers  |  (0228) 745 222
Middenweg 54a  |  1619 BN Andijk

www.dekker2wielers.nl

Voor de nieuwste modellen e-bikes kunt u bij ons terecht
We hebben diverse modellen op voorraad

Aanbieding van deze week de topper van Gazelle
Gazelle Orange Connect

nu voor € 2899 inclusief 400 wh accu
Ook voor het leasen van een fiets bij ons aan juiste adres

Inclusief 400 wh accu
Bosch middenmotor active line plus 50nm koppel

Inclusief connect GPS systeem

We zien hier nog een paar winkeltjes die Andijk in de jaren 50 
rijk was. Linkst de kruidenierswinkel van Piet Kistemaker en 

Aafje Faust en rechts de manufacturen winkel van Tonko Beis-
huizen. Hij kwam als 24 jarige uit Midwolda en trouwde in 1924 
met Fem Faust, de zuster van Aafje Faust. De panden hebben 

plaats gemaakt voor de inrit en de tuin van de firma Pop 
Vriend. Uit de collectie van Hessel de Greeuw.

Toen en nu
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