
Uitvaartvereniging De Laatste 
Eer verzorgt uitvaarten, daaron-
der vallen zowel het begeleiden 
als het verzorgen. “Daarbij wer-
ken wij samen met (semi-)vrij-
willigers en uitvaartbegeleiders. 
Dit doen wij integer en met pas-
sie voor alle gezindten, leden en 
niet- leden, zonder winstoog-
merk. Ons bestuur bestaat uit 
vrijwilligers, zoveel mogelijk ver-
tegenwoordigd vanuit de diversi-
teit van de Andijker bevolking.”

Iedere uitvaart is anders, iedere 
uitvaart is uniek. ”Ons doel is 
ruimte te geven voor een passend 
afscheid, met respect voor een 
ieders verschillende waarden en/
of overtuigingen,” zo valt op de 
website te lezen.

Nieuw gezicht
Met ingang van 1 juli 2021 zal 
Yvonne Out Breed zich voegen 
bij het team van uitvaartbegelei-
ders. Yvonne heeft zelf ervaren 
hoe belangrijk een mooi en pas-
send afscheid is in het hele rouw-
proces. “Mijn oma was ernstig 
ziek en wilde graag thuis blijven 
tot het einde. Met hulp vanuit het 
Hospice bleek dit mogelijk. Met 
bewondering heb ik dit aan-
schouwd en niet lang na het over-
lijden van mijn oma (in 2004) liet 
ik mij ontvallen ‘dat ik ooit ook 
zoiets zou willen doen’ voor mijn 
medemens.”

Westwoud
Yvonne woont in Westwoud en 
enkele jaren na het overlijden van 
oma werd zij gevraagd het ‘ver-
zorgingsteam’ van de uitvaartver-
eniging in haar dorp te komen 
versterken. “Zij hadden mijn 
‘ooit’ vertaald naar een recht-
streeks verzoek. Enkele jaren heb 

ik dat met veel plezier gedaan,” 
vertelt Yvonne. “Al snel had ik het 
gevoel dat ik meer wilde. Ook na 
de verzorging, wilde ik er zijn 
voor de familie en ik voelde de 
behoefte om ook de rest van de 
uitvaart in goede banen leiden. 
Inmiddels heb ik 3 ½ jaar erva-
ring opgedaan met het verzorgen 
van uitvaarten in Westwoud bij 
de uitvaartvereniging.”

Opleiding gestart
“Mijn vader overleed in 2019. Dat 
was het moment waarop ik hard-
op uitsprak wat al flinke tijd slui-
merde: dat ik meer wilde. Zijn 
erfenis heb ik gebruikt om mezelf 
de opleiding tot uitvaartverzor-
ger te schenken. Het hardop uit-

spreken en actie ondernemen om 
iets te gaan doen, wat ik belang-
rijk vindt brengt nu allerlei nieu-
we mogelijkheden op mijn pad. 
Bijvoorbeeld het aanbod om het 
team van De Laatste Eer Andijk 
te komen versterken.”

Uniek afscheid
Elk overlijden brengt verdriet 
met zich mee. Een passend, goed 
afscheid is belangrijk om het 
rouwproces goed door te komen. 
Tegenwoordig is er heel veel mo-
gelijk. “Omdat er heel veel prakti-
sche zaken op de familie afkomen 
en beslissingen best snel gemaakt 
moeten worden, is het fijn als er 
iemand is die daar sturing bij kan 
geven en keuzes kan toelichten. 

Iemand die het praktische regelt 
en het persoonlijke de ruimte 
geeft,” gaat Yvonne verder. “Dat is 
waar mijn ervaring, kennis en 
expertise van pas komt.” 

Eigen Uitvaartcentrum
Uitvaartvereniging De Laatste 
Eer Andijk beschikt over een ei-
gen uitvaartcentrum aan de Ibis-
laan 3. Het uitvaartcentrum biedt 
meerdere mogelijkheden voor 
opbaring, condoleance en ge-
bruik van de aularuimte. 

Contactgegevens
Uitvaartvereniging De Laatste Eer 
vindt u aan de Ibislaan 3, 1619 VP 
Andijk. Bereikbaar via telefoon-
nummer 0228 592 254 of per e-
mail info@uitvaartverenigingan-
dijk.nl. Of kijk eens op de website 
www.uitvaartverenigingandijk.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 

 

Een nieuw gezicht bij ‘De Laatste Eer’

Yvonne Out Breed weet hoe belangrijk een goed afscheid is voor het 
proces van rouwverwerking. Tekst en foto: OdB.

Wij zien erg uit naar de nieuwe samenwerking met Yvonne 
Out Breed. Wij willen Carla Basjes bedanken voor haar in-
spanningen voor onze uitvaartvereniging De Laatste Eer.

    Namens het bestuur

Door het wegvallen van de ont-
moetingsruimte in Sorghvliet, 
was er ook geen plek meer voor 
ouderen om elkaar zomaar gezel-
lig te ontmoeten bij een kop kof-
fie. Daarom zijn de Dorpsraad 
Andijk en KBO/PCOB al in 2020 
in gesprek gegaan en in samen-
werking met de gemeente Me-
demblik op zoek gegaan naar een 
leuke ontmoetingsplek voor ou-
deren, een Huiskamer voor An-
dijker senioren! 

Die plek is gevonden in het ge-
bouw waarin ook het Jongeren-
centrum, The Future, huist aan 
de Sportlaan 1A in Andijk Cen-

trum, vlakbij het winkelcentrum 
Beldershof. 
 
De “Huiskamer Andijk” voor 
Andijker senioren…
In een ongedwongen ambiance 
kan men bijkletsen bij een kop 
koffie na de boodschappen of een 
bezoek aan de huisarts of gewoon 
zomaar. Ouderen zijn daar vanaf 
1 augustus 2021 van harte wel-
kom op maandag, dinsdag, don-
derdag en vrijdag van 10.00 tot 
12.00 uur voor een gezellig bakje 
koffie of thee en voor een praatje! 
De Huiskamer Andijk wordt ge-
dragen door de plaatselijke afde-
lingen van PCOB, KBO, LSOB en 

De Zonnebloem. De Dorpsraad 
Andijk zal zich, zodra de “Huis-
kamer” in gebruik wordt geno-

men en zelfstandig draait, weer 
terugtrekken zoals dit ook ge-
beurde bij de totstandkoming 

van The Future. Het bestuur van 
de jongerencentrum ziet de 
‘Huiskamer Andijk’ als een wel-
kome medegebruiker van het ge-
bouw.

De Huiskamer Andijk wordt ver-
zorgd door vrijwillige ouderen. 
Wil jij ook meehelpen in de Huis-
kamer Andijk? Neem dan con-
tact op met de Dorpsraad Andijk: 
dorpsraadandijk@gmail.com of 
0228 75 18 98 alleen op werkda-
gen van 13:00 tot 18:00 uur. Ben 
je lid van de PCOB of KBO dan 
kan men zich ook aanmelden bij 
het secretariaat van deze organi-
saties.Sportlaan 1, Huiskamer Andijk. Foto Dorpsraad Andijk

Huiskamer Andijk voor ouderen start op 1 augustus

Lees waarom Carla Basjes stopt bij DLE op pagina 8. 
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
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 11 juli 9.30 uur:  
Eucharistieviering door kapelaan 
J.A. Correa; m.m.v. de Vrienden-
kring. Thema: “Op weg gezet”.
De collecte is voor onze kerk. 
Dank daarvoor.
Welkom in de viering.

Mededelingen:
*Dit is de laatste schoolweek. Dus 
een week van afronden, oprui-
men en rapporten krijgen.
Voor de kinderen van groep 8 is 
het voorgoed afscheid nemen 
van de basisschool.
Veel succes op het vervolgonder-
wijs en iedereen een fijne vakan-
tietijd toegewenst.

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 11 juli
Gereformeerde Kerk Middenweg 4, Andijk

De diensten zijn ook online te volgen via 
www.gereformeerdekerkandijk.nl

10.00 uur ds. Koos Staat, Viering Heilig Avondmaal

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 

10.00 uur Voorganger: Ds. Herrianne Allewijn
 Organist: Dhr. Wim Broer
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
09.30 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  Simon van Groningen
De diensten zijn momenteel alleen digitaal te volgen via: 
https://www.youtube.com/c/WestfrieseEvangelieGemeente

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

De zwaluwkinderen in ons boetje. Foto’s: Han Kramer Wessels

Langs de weg...

Op 29 juni tekenden negen zie-
kenhuizen, waaronder het Dijk-
lander Ziekenhuis, een intentie-
verklaring om in 2022 alleen nog 
maar gezond eten aan te bieden. 
In december tekenden elf zieken-
huizen voor deelname. Deze zie-
kenhuizen nemen hiermee een 
voorsprong op het Nationaal 
Preventieakkoord: daarin staat 
het streven dat in 2025 de helft 
van de ziekenhuizen een gezond 
voedingsaanbod heeft en in 2030 
alle ziekenhuizen.

Dijklander Ziekenhuis is een van 
de Voorhoede-ziekenhuizen van 
Goede Zorg Proef je, een project 
van Alliantie Voeding in de Zorg. 
Dit betekent dat het ziekenhuis 
zich inzet voor een volledig ge-
zond voedingsaanbod voor pati-
enten, bezoekers en medewer-
kers in 2022. ‘Wij zijn van me-
ning dat ziekenhuizen een voor-
beeldrol hebben in de maat-
schappij bij het aanbieden van 
gezonde voeding. Een gezonder 
voedingsaanbod draagt bij aan 
herstel van patiënten, een gezon-
de werkomgeving voor mede-
werkers en een gezonde keuze 
voor bezoekers’, zo staat te lezen 
in de intentieverklaring die mede 
door Ymke Fokma, bestuurder 
van het Dijklander Ziekenhuis 
werd ondertekend.

Groter aanbod gezond eten In 
het Dijklander Ziekenhuis lopen 
al diverse initiatieven om gezon-
de voeding aan te bieden. Door 
deze intentieverklaring komt er 
nog meer vaart achter. Projectlei-
der Horeca & Services Christel 

Kerssens: “Een van de eisen is dat 
de visie op een gezond voedings-
aanbod voor patiënten, personeel 
en bezoekers terugkomt in het 
beleid. Daar zijn we al volop mee 
bezig.

Minimaal 80% van het aanbod, 
zowel in het personeelsrestau-
rant als het eten voor patiënten, 
moet gezond zijn. Dat betekent 
concreet dat je best een keer een 
kroket kunt aanbieden, maar niet 
meer standaard elke dag. De pati-
entenmaaltijden zijn drie van de 
zeven dagen vegetarisch. Ook het 
terugdringen van suikerhouden-
de producten hoort erbij. En het 
plaatsen van waterpunten. Het 
gaat erom dat je binnen ons zie-
kenhuis gezonde keuzes kunt 
maken.”

Minder medicatie, sneller herstel 
Het belang van gezond eten is 
door diverse onderzoeken aange-
toond. Het werkt niet alleen pre-
ventief, maar kan ook bijdragen 
aan het herstel van een patiënt, 
bijvoorbeeld na een operatie. 
Waar medische zorg traditioneel 
bestaat uit opereren, medicatie 
en goede verzorging aan het bed 
is eten, drinken en beweging 
daarbij gekomen. Azem Karim-
beg is specialist Maag-, Darm- en 
Leverziekte. Ook hij ziet dat voe-
ding een grote impact heeft: “Ik 
behandel regelmatig patiënten 
met de Ziekte van Crohn, colitis 
ulcerosa of het Prikkelbare 
Darmsyndroom die dankzij een 
gezonder voedingspatroon en 
een actievere leefstijl minder me-
dicijnen nodig hebben.”

Dijklander Ziekenhuis zet 
in op gezonde voeding

Op dinsdag 13 juli zal een bene-
fiet-orgelconcert worden ge-
speeld in de Sint Werenfridus-
kerk te Wervershoof, door Jan 
van der Leek.
De opbrengst is bestemd voor de 
restauratie van de kerk, die on-
langs is voorzien van nieuwe lei-
en op het dak. Daar wordt wel 
subsidie voor verstrekt maar er 
moet ook een deel van de kosten 
d.m.v. acties worden gefinan-
cierd. Onlangs konden belang-
stellenden een oud stukje lei met 
daarin een gegraveerde afbeel-
ding van de kerk kopen.

Jan van der Leek is al sinds 1984 
als organist verbonden aan het 

orgel van de Sint Werenfridus-
kerk. Hij studeerde orgel bij Hans 
van Nieuwkoop aan de Muziek-
pedagogische Akademie te Alk-
maar. Ook behaalde hij daar zijn 
akte koordirectie. Als dirigent 
was hij verbonden aan de koren 
van de Sint Werenfriduskerk, en 
ook aan verscheidene andere ko-
ren in Noord-Holland.

Op het programma staan orgel-
werken van drie 17e/18e-eeuwse 
barok- componisten: Raison, 
Boely en Buxtehude, en drie 19e-
eeuwse romantische componis-
ten: Saint-Saëns, Reger en Schu-
mann. Aanvang: 20.00 uur. Toe-
gang € 10,-, kinderen gratis.

Jan van der Leek. Foto aangeleverd

Benefietconcert - Wervershoof
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Vestiging Andijk ook op zaterdag open. Maak hiervoor een afspraak.

GRATIS INLOOP 
OP AFSPRAAK
van 9-17 en 19-21 uur 
Andijk: 22-07 en 05-08
Benningbroek: 13-07 en 27-07

Voor meer informatie: www.mantelvoors.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

Silva Visser

Afval

Mijn vorige column ging over 
de beschikbare openbare toi-
letten of eigenlijk aan het ge-
brek aan de openbare toilet-
ten en hoe problematisch dat 
is voor mensen met darm – en 
blaasproblemen. Ondanks dat 

de motie ondersteund werd 
door meerdere partijen heeft 

het geen meerderheid ge-
haald. Heel jammer want het 
argument “geen geld” is een 

non-argument. Zo keuren we 
alles af en gaan de geldstro-

men naar het Sociale Domein 
en naar allerlei geldverslin-

dende onderzoeken die keurig 
in de kast belanden. Dit is ge-

woon niet willen. 
Tijdens de raadsvergadering 
was ook Gerrit van Keulen, 

onze voorzitter van de Dorps-
raad, aan het meekijken en 

zocht direct contact met me. 
Hij vond het niet kunnen dat 
hier geen meerderheid voor 

kwam. Gezamenlijk zijn we in 
actie gekomen om onderne-
mers aan te spreken om hun 
toilet beschikbaar te stellen. 
De uitkomst is nog niet be-
kend maar we verwachten 

meerdere reacties. Er is een 
app, de Hoge Nood app, wat 
alle beschikbare openbare toi-
letten laat zien vanuit de plek 
waar je je begeeft. We streven 
naar maximaal 500 meter om 
een toilet te bereiken. Of het 

gaat lukken, we gaan het zien. 
Het was in ieder geval een 

mooi project samen.
Een heel ander punt maar 

wat ook met “afval” te maken 
heeft: de invoering van de 

DIF-TAR voor het ophalen 
van huisvuil. Strekking van 

de nieuwe methode: hoe meer 
restafval, hoe meer je betaalt. 
In de kranten staat dat Me-

demblik heeft ingestemd met 
deze nieuwe manier van op-
halen. Echter, niet unaniem. 

Wij hebben NIET ingestemd. 
Omdat wij het een onredelijk 
systeem vinden, wat de eerste 

jaren nog niets oplevert en 
wat spanning geeft waar men-
sen wel of niet hun vuil laten 

om niet veel te betalen.
Voor een schoon maar ook 

eerlijk Medemblik,

Silva Visser 
ChristenUnie

 

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

Tijdens mijn strooptocht kroop 
er een vlinder mijn tas op uit het 
lange gras. De vleugels waren 
zichtbaar niet volgroeid en dan 
denkt u misschien aan een te-
kortkoming van moeder natuur.
Het ging om een nog pas ver-
popte Graswortelvlinder (nacht-
vlinder) wat later zullen de vleu-
gels wel de vlinder kunnen dra-
gen. Juli is dé vlindermaand bij 
uitstek. Daarom organiseert de 
Vlinderstichtingvan 3 t/m 25 juli 
de Landelijke Tuinvlindertelling. 
Om mee te doen is één keer tel-
len al voldoende. Maar vaker mag 
ook! Of u nu een tuin of een bal-
kon hebt: iedereen kan meedoen. 
https://www.vlinderstichting.nl.

Openingstijden zomervakantie 
12 juli t/m 22 augustus 2021
Maandag 08.00-09.00 uur banen 
zwemmen, 09.00-09.45 uur 
Aquavitaal diep, 10.00-11.00 ou-
der & kind vrij zwemmen, 11.00-
11.45 uur Aquavitaal ondiep, 
12.00-13.00 uur Warm water 
zwemmen, 13.3 0-16.30 uur vrij 
zwemmen, 18.45-20.00 uur vrij 
zwemmen, 20.00-20.45 uur 
Aquafit. 
Dinsdag 13.30-16.30 uur vrij 
zwemmen, 18.30-19.00 uur 
Floatfit. 
Woensdag  08.00-09.00 uur ba-
nen zwemmen, 13.30-16.30 uur 
vrij zwemmen, 18.45-20.00 uur 
banen zwemmen volwassenen, 
20.00-20.45 uur trimzwemmen. 
Donderdag 13.30-16.30 uur vrij 
zwemmen. 
Vrijdag 13.30-16.30 uur vrij 
zwemmen, 19.00-20.30 uur disco 
zwemmen.  
Zondag 09.30-12.00 uur familie 

zwemmen, 13.00-14.30 uur vrij 
zwemmen.

Belangrijk: voor de activiteiten 
vrij zwemmen, banen zwemmen 
volwassenen, disco zwemmen en 
familie zwemmen moet men van 
te voren reserveren. Dit kan al-
leen telefonisch (maandag t/m 
vrijdag tussen 09.00-16.30 uur).  
Voor de activiteiten Aquafit, 
Floatfit, Trimzwemmen kan men 
een toegangsbewijs reserveren 
via de webshop (https://web-
shopwervershoof.recreatex.be).

Voor meer informatie openings-
tijden en corona protocollen zie: 
www.zwembaddezeehoek.nl  of 
download de gratis Sport com 
app en kies ons zwembad.
 

Openingstijden zomervakantie 
Zwembad de Zeehoek

Foto: Douwe Greydanus

Afwijking? 

In de maanden juli en augustus 
organiseert het bestuur van de 
jeu de boules vereniging de 
“Westrandboulers” in Wer-
vershoof open inloopavonden 
op de woensdagavond. Ieder-
een, wel of geen lid en ouder 
dan 12 jaar is op woensdag-
avond welkom om vrijblijvend 
kennis te maken met deze leuke 
sport en een paar partijtjes te 
spelen.

De Westrandboulers beschikken 
sinds vorig jaar over maar liefst 
11 mooie banen die gelegen zijn 
naast de Sjoerd Huismanpiste op 
het sportcomplex de Westrand 
aan de Theo Koomenlaan. 

Lijkt het u leuk om ook een keer 
een paar partijtjes te spelen zon-
der dat u juist lid moet worden 
van deze club? We starten op 
woensdag 7 juli en gaan hier bij 

voldoende belangstelling mee 
door tot en met woensdag 25 au-
gustus. Aanmelden vanaf 19.00 
uur en we starten met spelen om 
19.15 uur. Vol = vol. De kosten 
hiervoor zijn voor niet-leden ou-
der dan 16 jaar: € 2,- per avond. 
Voor de jeugd van 12-16 jaar  € 
1,- per avond. Heb je zelf geen jeu 
de boules ballen? Geen pro-
bleem. In het materiaalhok heb-
ben we diverse sets die gebruikt 
mogen worden. 

En lijkt het je leuk om misschien 
ook lid te worden van deze snel 
groeiende gezellige club? Je mag 
het een maand lang gratis probe-
ren voordat er contributie be-
taald moet worden. De vaste 
speelmiddagen zijn de dinsdag- 
en vrijdagmiddag vanaf 13.00 
uur. Wil je meer informatie? Kom 
dan gewoon een keer langs op 
een van deze middagen.

Vanaf vanavond: open inloopavond. Foto: aangeleverd

Vrije inloop bij de Westrandboulers 
op de woensdagavond 
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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

Amber de Kroon (28) is pedicure. 
Ze heeft haar praktijk al zes jaar 
in het centrum van Andijk. Het 
bord in het tuintje wijst u de weg. 
Er is volop gratis parkeergelegen-
heid recht voor de deur. 

Het is een aparte ruimte, die van 
alle gemakken voorzien is. “Of u 
nu komt voor een mooi zomers 
kleurtje of voor de juiste voetzorg 
bij problemen als eelt, eksterogen 
of nagelproblemen. Ik zorg voor 
uw voeten!”

Flexibel inzetbaar
Amber heeft geen hele strikte 
werkdagen of tijden. “Meestal 
werk ik vanuit mijn praktijk aan 
de Sorgvlietlaan. Indien nodig 
kan ik ook naar iemands huis ko-
men. De avonden ben ik in over-
leg ook beschikbaar.”

Noodzaak, geen luxe
De zorg voor uw voeten is be-
langrijk. Voor mannen en voor 
vrouwen, voor jong en oud. Jonge 
mensen moeten leren hou ze na-
gels goed afknippen om proble-
men te voorkomen. Oudere men-
sen kunnen vaak zelf niet meer 
makkelijk bij de voet. Ook pro-
blemen als schimmelnagels en 
een likdoorn zijn door een goede 
pedicurebehandeling op te los-
sen. Informatie en kennis zijn erg 
belangrijk om problemen defini-
tief op te lossen!

Mooi kleurtje
Zomerse voeten in een sandaal of 
slipper, dat ziet er meteen vrolijk 
uit. “Na en pedicure behandeling 
meteen een gezellig kleur op de 
nagels kan uiteraard. Om te zor-
gen dat ik niet per ongeluk ie-
mand besmet met een schimmel, 
laat ik iedereen zijn eigen potje/
kleurtje kopen. Zo weet je zeker 
dat je mooie voeten veilig en ge-
zond er weer weken tegenaan 
kunnen.”

Akelige schimmels
Om één nagelprobleem eruit te 
lichten; de schimmelnagel. 
“Daarvoor zijn vele middeltjes te 
koop bij de drogisterij. Toch hel-
pen die niet afdoende. Schim-
mels zijn besmettelijk en hard-
nekkig. Ook de sokken, de schoe-
nen en de nagelomgeving hebben 
de juiste aanpak nodig. Anders 
herbesmet je steeds je eigen voet 
weer. Ik leg u uit wat er wél helpt! 
Want echt, u kunt van die verve-
lende problemen af komen.”

Verras met cadeaubon 
Zie je dat iemand het lastig vindt 
zichzelf op een goede voetverzor-
ging te geven of dat de stap naar 
de pedicure te groot is? Verras 
iemand dan eens met een ca-
deaubon. “Vaak zijn mensen na 
de eerste keer zo blij met het re-
sultaat, dat ze daarna verkocht 
zijn. Ook mannen hebben voeten 

en nagels, ook zijn vinden het 
heerlijk om een pedicure te krij-
gen. Ook hun voeten verdienen 
die zorg. Neem je vader, opa of 
vriend gewoon eens mee.”

Maak een afspraak
Wie zijn voeten een goede be-
handeling gunt kan een afspraak 
maken door een e-mail te sturen 
aan Amber via a_ten_napel@hot-

mail.com of bellen naar 06-51 80 
10 40. 

Ook een whatsapp bericht sturen 
is een mogelijkheid.

Pedilicious: omdat uw voeten goede zorg verdienen

Amber verzorgt uw voeten en voorziet u van het juiste advies. Tekst en foto: De Andijker/OdB
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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

Computerhulp
PCHulpje • Kees Veerstraat 9 Andijk

Tel. 06 181 283 15 • www.pchulpje.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
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Wist u dat...

…leven en laten leven..en ieder 
van zijn eigen fouten laten le-

ren…de mooiste natuur is?

… dat ons dorp weer twee 
versmallingen, op de Belders-

weg en Middenweg rijker is, en 
dat het nu wachten is op 

de eerste aanrijding?

… dat met name eigen 
bewoners de 30 kilometer 

zones negeren?

… berichten van gevonden en 
verloren voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

... Sursum Corda vrijdag 9 juli 
om 19.30 uur een zomercon-
certje geeft op het terras van 

Dorpshuis Centrum?

... de agenda van de Andijker 
weer gevuld begint te raken?

... de Huiskamer Andijk voor 
ouderen op 1 augustus start?

... we op zoek blijven naar leuke 
verhalen voor de Andijker?

... u tips altijd kunt mailen 
naar: info@andijker.nl?

• Dorpshuis Centr. Woensdag: midweekbreak, vrijdag: weekafsluiters

 
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
Woensdag 7 juli 
• Vrouwen van Nu Andijk West, 14.30 - 16.00 uur informeel bij 

elkaar komen om een koppie.
Vrijdag 9 juli
• Zomerconcert Sursum Corda, 19.30 uur, terras Dorpshuis
Zondag 18 juli 
• Koppelbiljarten Aanvang 14.00 uur. Eetcafé SELS, Dijkweg 338
Woensdag 28 juli
• LSBO/Zonnebloem/Gemeente , Bingo in Sarto. 14.00 uur

Kosten € 5.00. Nadere informatie volgt.

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

SEPTEMBER
Woensdag 1 september
• KBO/SBA, klaverjassen en Jeu de boules in Sarto. 13.30 uur 
Woensdag 8 september
• KBO/SBA, Bingo en Jeu de boules   in Sarto. 13.30 uur 
Woensdag 15 september
• KBO/SBA, klaverjassen en  jeu de boules in Sarto. 13.30 uur
• Vrouwen van Nu, Andijk West. We gaan vanavond om een “bak-

kie” naar Melbourne. Op de � ets naar Australië. 20.00 uur Cultura
Vrijdag 17 september
• Jaarvergadering KBO/SBA in Sarto. 14.00 uur
Zaterdag 18 september
• Cantabile boekenbeurs Cultura.
Woensdag 22 september
• KBO/SBA, Bingo en Jeu de boules in Sarto. 13.30 uur 
Woensdag 29 september
• KBO/SBA, klaverjassen en  jeu de boules in Sarto. 13.30 uur

OKTOBER
Woensdag 6 oktober
• KBO/SBA,  Bingo en Jeu de boules in Sarto. 13.30 uur 
Woensdag 13 oktober
• KBO/SBA,  klaverjassen en  jeu de boules in Sarto. 13.30 uur 
Woensdag 20 oktober
• KBO/SBA, Bingo en Jeu de boules in Sarto. 13.30 uur
• 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,-
Woensdag 27 oktober
• KBO/SBA,  klaverjassen en  jeu de boules in Sarto. 13.30 uur

NOVEMBER
Woensdag 3 november
• KBO/SBA, Bingo en Jeu de boules in Sarto. 13.30 uur 
Woensdag 10 november
• KBO/SBA, klaverjassen en  jeu de boules in Sarto. 13.30 uur
Woensdag 17 november 
• KBO/SBA Bingo en Jeu de boules in Sarto. 13.30 uur
• Vrouwen van Nu, Andijk West. Sint spel door het bestuur. 

20.00 uur Cultura
Woensdag 24 november
• KBO/SBA, klaverjassen en  jeu de boules in Sarto. 13.30 uur

DECEMBER
Woensdag 1 december
• KBO/SBA Bingo en Jeu de boules in Sarto. 13.30 uur 
Woensdag 8 december
• KBO/SBA, klaverjassen en  jeu de boules in Sarto. 13.30 uur 
Vrijdag 11 december 
• Kerstmiddag KBO/SBA in Sarto. 14.00 uur 
Woensdag 15 december 
• Bingo en Jeu de boules in Sarto. 13.30 uur
• 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 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 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 23 juli, 

20 augustus, 17 september, 15 oktober, 12 november, 
10 december

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.
Ga mee op avontuur door Enkhuizen en kraak de 
Cultuurcode? 
 
Gewapend met een geheime envelop met een kaart 
en aanwijzingen ga je, samen met je ouders, broer, 
zus, opa, oma of vriendjes op jacht in Enkhuizen. 
Onderweg kom je allerlei toffe dingen tegen die met 
cultuur te maken hebben: muziek, kunst, erfgoed 
en nog veel meer! Op elke stop is er wat te doen en 
ontvang je een stukje van de code. De start en de 
finish zijn bij de Drom en daar krijg je na afloop een 
drankje en wat lekkers.
 
Wie doen er met ons mee aan de #dromkid Cul-
tuurTour? Nou, dat zijn er nogal wat: het Zuider-
zeemuseum, Sow to Grow, de Zuiderkerk, Compag-

nieshaven, Harddraverijvereniging Enkhuizen en de 
Stadsgevangenis. Maar ook Dana Koppes, Joost 
Botman en Iris Schouten. Oh, het wordt zo leuk!
 
Zin gekregen in deze interactieve, culturele speur-
tocht door Enkhuizen speciaal voor kinderen van 6 
t/m 12 jaar? Boek dan jouw tijdslot op zaterdag 17 
juli! Vertrektijden zijn tussen 10.00 en 15.30 uur en 
de #dromkid CultuurTour duurt 100-120 minu-
ten. Tickets kosten   € 6,00 per persoon (inclusief 
een drankje en wat lekkers na afloop) en kan je be-
stellen via www.drom.nl. 
 
LET OP: Online kan je voor 4 personen een ticket 
bestellen in het tijdslot van jouw keuze. Ben je gezel-
lig met meer, dan kan dat natuurlijk ook (maximaal 
10 personen waarvan maximaal 4 volwassenen). 
Voor een groepsreservering, mail ons dan even op 
info@drom.nl of bel 0228-312076. 

Zaterdag 17 juli: #dromkid CultuurTour

Ik had toestemming gevraagd aan de kerkenraad en aan de 
aannemer of ik een keer naar boven mocht om foto’s te maken. 

Met knikkende knieën buitenom naar boven geklommen naar 
het hoogste punt via kleine laddertjes. Boven gekomen was het 
uitzicht heiiger dan ik dacht, kon de windmolens aan de over-

kant niet eens zien. Maar toch een boel foto’s genomen. 
De Kuyperschool staat er in volle glorie met de tuintjes achter 
de school. Alle grond om de huizen werd volledig voor de tuin-

derij gebruikt. Wat een verschil nu met 70 jaren later. 
De school is verdwenen en er zijn huizen en veel groen voor te-

rug gekomen. Heel in de verte is de Slibbert nog te zien, nu 
zijn daar de waterbekkens en panden van de PWN.

Uit de collectie van Hessel de Greeuw.

Toen en nu

Na een paar repetities gaan we er 
gewoon voor: een klein concert-
je! We hebben er zo’n zin in, want 
ons laatste optreden was decem-
ber 2019... Op het terras van 
Dorpshuis Centrum zitten om 

19.30 uur onze jongste leden 
voor u klaar. Aansluitend zal het 
grote orkest zomerse klanken 
door de instrumenten blazen. We 
zien u graag vrijdag 9 juli om 
19.30 uur!

Tot aanstaande vrijdag! Foto aangeleverd

Zomerconcert Sursum
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Pedicure salon pedilicious
Wij zijn weer open!

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

Onze voeten verdienen meer aandacht dan 
ze krijgen. We blijven vaak te lang met pro-
blemen rondlopen zoals eelt, likdoorns en in-
groei. Onze voeten leggen vele kilometers af 
in het leven daarom verdienen ze een goede 
behandeling. 

Een volledige behandeling is er al vanaf  €27,00.
Actie: Duo behandeling €50,00!

Bel: 06 51 80 10 40 of kom langs in de salon aan de Sorghvlietlaan 51. 

Op 1 juli was het eindelijk zover. Na een 
spannend traject van kopen, klussen en 
fors verbouwen, opende de deuren van 
dorpscafé Sels voor publiek. “De timing is 
wat betreft de aflopende maatregelen 
rondom het coronavirus perfect!”

Kim en Niels zijn er helemaal klaar voor. 
“We hebben hard gewerkt om zover te 
komen en nu gaat het echte werk, maar 
ook het allerleukste deel, beginnen. Vanaf 
1 juli zijn gasten van harte welkom. Elke 
woensdag tot en met zondag gebeurt het 
hier in Sels!”

Gezellig sportief
Bij grote wedstrijden op tv, zoals te denken 
valt aan de Formule 1 of een mooie pot 
voetbal, kun je bij Sels aanschuiven. Met 
een heerlijk drankje en een smakelijk hapje 
is er eigenlijk geen reden meer om van je 
plek te komen! “Naast koffie, thee en een 
lekker biertje of wijntje hebben we ook een 
kleine kaart. Reserveren is verstandig, de 
voorraad is beperkt. Naast de kleine kaart 

zullen vleesliefhebbers ook de plank -die 
we ‘Meatlovers’ noemen- ongetwijfeld wil-
len uitproberen.

Muziek optredens
Nu de deuren geopend zijn en de eerste 
biertjes getapt zijn, is het team bezig met 
allerlei leuke dingen te plannen. “We kun-
nen natuurlijk nog niet alles verklappen, 
maar denk naast gezelligheid, goed eten en 
drinken, sport kijken ook bijvoorbeeld aan 
muziekoptredens. Ideeën genoeg, maar 
eerst maar eens genieten van deze schitte-
rende plek.”

Niks missen?
Het nieuwe café Sels is te vinden op de 
plek waar voorheen ’t Ankertje zat, Dorps-
weg 338 te Andijk. Sels is ook te vinden op 
Facebook en Instagram en heeft ook een 
website www.eetcafesels.nl. Daar vindt u 
ook de openingstijden. Woensdag en don-
derdag voorlopig van 12.00-24.00 uur, 
vrijdags en zaterdags van 12.00 tot 02.00 
uur en zondags van 12.00 tot 01.00 uur.

Niels en Kim genieten zelf nog even van een kopje koffie voordat het feest losbarst.  
Tekst en foto’s: OdB.

Sels opent de deuren

Kim en Niels zijn er helemaal klaar voor om iedereen een fijne tijd te bezorgen bij Sels.

De Koninklijke EHBO verenging afdeling Andijk wil alle kinderen van groep 8 van 
basisschool De Kuyperschool  feliciteren. Want ondanks de corona tijd zijn óók deze 
leerlingen 30 mei jl. geslaagd voor het Jeugd EHBO! Zoals u kunt zien hebben ze hun 

oorkonde ondertussen al ontvangen! Foto: aangeleverd

EHBO de Kuyperschool

Na het niet doorgaan van de veiling is 
2020, als gevolg van de Covid-19 pande-
mie en de daaraan gekoppelde beperkin-
gen, heeft het bestuur van Stichting Vei-
ling Dorpshuis besloten te starten met de 
voorbereidingen voor de veiling op zater-
dag 6 november 2021.

We gaan er vanuit dat we op de veiling  
mooie kavels kunnen aanbieden. Voorals-
nog zien de ontwikkelingen van de Co-
vid-19 pandemie er positief uit en ver-
wachten we dat we de veiling, net als in 
2018, voor een vol Dorpshuis Centrum 
kunnen houden. Als afslagers hebben we 
Richard de Beer en Rolf Keur weer bereid 

gevonden de kavels met enthousiasme aan 
te bieden en de biedingen vakkundig op te 
drijven.

Met de opbrengst kunnen we de aangeslo-
ten verenigingen weer van een welkome 
financiële bijdrage voorzien. Daarnaast 
kunnen ook andere verenigingen  een aan-
vraag tot een bijdrage indienen.
De komende periode zullen we u op de 
hoogte houden van de voortgang van de 
voorbereidingen op de socialmedia (Face-
book en Instagram).

Noteer de datum zaterdag 6 november 
2021 alvast in uw agenda!

Het bestuur van veiling Dorpshuis, v.l.n.r.: Klaas Groot, Nienke de Kort,  
Heidi Veninga-Wierstra, Yfke Abbekerk-Mantel, Marianne Harders-Bloemendaal, 

Hans van den Bosch. Foto: de Andijker

Dorpshuis Veiling 
zaterdag 6 november 2021

Nieuws of tips?
Mail naar:info@andijker.nl

of bel: 59 36 05
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Woon je in Andijk en werk je 
graag met kinderen vanuit je ei-
gen huis? Dan zijn we op zoek 
naar jou!

Opvang in huiselijke kring 
Voor kinderen is gastouderop-
vang een opvangvorm die het 
dichtst bij ‘thuis’ ligt. Een mooi 
voorbeeld hiervan is gastouder 
Carina Kooiman-Boersma, die 
inmiddels als familie aanvoelt 
voor haar gastkind Sarah. “Sarah 
gaat alweer bijna 4 jaar naar Ca-
rina en ik ben dankbaar voor elke 
dag dat ze daar is,” vertelt Sarah’s 
moeder Liliana. “Carina en haar 
gezin ontvangen Sarah met zo-
veel liefde. Carina staat altijd 
klaar om te helpen en mee te 
denken. En dat is een fijn gevoel.”

Wil jij net als Carina een kind een 
liefdevol thuis bieden? Kinderop-
vang Berend Botje zoekt in An-
dijk nieuwe gastouders voor 
meerdere gezinnen. Ben je gast-
ouder in Andijk of wil jij je laten 
omscholen tot gastouder, meld je 
dan nu aan via www.berendbot-
je.nl/gastouder.

Over gastouderopvang bij Kin-
deropvang Berend Botje
Bij Kinderopvang Berend Botje 
werken meer dan 250 gastouders 
verspreid over een groot deel van 
Noord-Holland. Als gastouder 

Hoe lang heb je voor de uitvaartvereni-
ging De Laatste Eer gewerkt? 
Zo’n 15 jaar geleden begon ik als uitvaart-
verzorgster bij Uitvaartvereniging De 
Laatste Eer (DLE) in Andijk. Mijn eerste 
uitvaart zal ik nooit vergeten, wat was ik 
nerveus! Die 15 jaar zijn echt omgevlogen. 
Met veel plezier, passie en loyaliteit heb ik 
veel uitvaarten voor De Laatste Eer mogen 
begeleiden. De samenwerking met de col-
lega’s van DLE, beheerders van het uit-
vaartcentrum, de dragers, het zorgteam en 
de gastvrouwen was goed en prettig. De 
korte lijnen met het bestuur en hun ver-
trouwen in mij maakten het mogelijk om 
de uitvaarten vorm te geven naar de wens 
van de overledenen en de families. Het 
was geen gemakkelijke beslissing om te 
vertrekken, maar de kogel is door de kerk.  
 
Waarom dit vertrek?
Door niet meer voor twee grote uitvaart-
verenigingen te werken, wordt mijn werk-
druk lager en komt er meer ruimte om 
mijn eigen missie voor dit vak nog meer na 
te kunnen leven. In december vorig jaar 
zette ik voorzichtig de eerste stap en heb ik 
afscheid genomen van de uitvaartvereni-
ging in Medemblik. Dat maakte deze vol-
gende stap iets gemakkelijker.

Na 15 jaar goed bij DLE toch weggaan? 
Ja, voor mij kon niet alles zo blijven, dat 
was voor mij helder. Het was tijd om te 
kiezen en stappen te zetten. Mijn tijd bij 
De Laatste Eer is heel goed en fijn geweest, 
het heeft de uitvaartvereniging en mij veel 

gebracht. Juist goed op die periode terug 
te kunnen kijken maakt het anders verder 
gaan gemakkelijker. Met een beetje pijn in 
‘t hart, dat wel, maar dat hoort bij afscheid 
nemen. Voor mij een teken dat het goed 
was.

Hoe verder?
Ik blijf uitvaarten begeleiden onder mijn 
eigen naam, wat ik naast het werk voor de 
uitvaartverenigingen al sinds 2012 doe. Zo 
blijf ik mijn passie voor dit vak volgen on-
der mijn eigen naam: Uitvaartbegeleiding 
Carla Basjes. Het zelfstandig ondernemen, 
met alles wat daarbij komt kijken, vind ik 
ook een heel mooi onderdeel van mijn 
werk.

Word je nu een concurrent van de  
uitvaartvereniging DLE?
Ik begrijp dat deze gedachte er is of zal 
zijn. Ik ben er van overtuigd dat mensen 
kiezen voor wat en wie bij hen past. De één 
kiest voor de plaatselijke uitvaartvereni-
ging en een ander maakt een andere keuze. 
Dat kan ik zijn, maar net zo goed een an-
dere uitvaartondernemer uit de regio. Dat 
is niet nieuw, dit gebeurt altijd al. Ik denk 
zelf daarom liever niet in concurrentie, 
maar in mogelijkheid tot kiezen. Er is ge-
noeg ruimte voor elkaar. Daar geloof ik in. 
Het belangrijkste is dat mensen zich hele-
maal goed voelen bij hun keuze. Juist in 
een zo’n intense tijd als na een overlijden. 
 
Uitvaartbegeleiding Carla Basjes |  
06.29.24.11.83 | info@carlabasjes.nl

Carla Basjes: het was tijd om te kiezen en stappen te zetten. Foto: OdB/de Andijker

Uitvaartverzorgster Carla Basjes stopt en gaat door

Gastouder Carina met Sarah. Foto aangeleverd

De Andijker publiceert regelmatig de belevenissen 
van oud Andijker Jan Pijpker. 

De langste dag.
Wat waren dat toch bijzondere avonden zo rond de lang-
ste dag van het jaar. Daar hoorde de geur van de bloei-
ende vlier bij als je buiten kwam. De hele dag werkte je in 
de zomervakantie op het land, het was warm geweest en 
stoffig en de grote fles water die je had meegenomen van 

thuis was helemaal leeg gedronken. Met een zucht van 
verlichting zocht je zo tegen half zes de laatste tulpen-
bollen van die dag op en voer daarna met de schuit naar 
huis. Het was een lange dag geweest, maar je had geen 
huiswerk en was de rest van de dag vrij. Dus fietste je na 
het warme eten nog even naar “Zwemlust“ het strandje 
aan de Oosterdijk. Je spoelde al het stof weg in het koele 
water van het IJsselmeer en na het zwemmen lag je nog 
even aan de voorkant van de dijk naast het stenen trap-

petje met wat anderen te kletsen die die dag hetzelfde 
hadden gedaan als jij. Op de terugweg stopte je nog even 
bij cafe Mos, waar je met elkaar nog een pilsje dronk en 
een praatje maakte met Mos en zijn vrouw. Het voelde 
alsof je in een huiskamer zat. Ze verstonden de kunst het 
gezellig te maken. Daarna fietste je naar huis en snel naar 
bed, want om kwart over vijf ging de wekker weer. Toch 
waren het dagen van vrijheid, geen school en geen huis-
werk, het leek wel eeuwig te duren.

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

Kinderopvang Berend Botje viert ModderDagGastouders gezocht voor meerdere gezinnen in Andijk

kun je zelf bepalen welke dagen en tijden je wilt 
werken. Je bent namelijk niet in dienst van het gast-
ouderbureau, maar je ontvangt een opvangvergoe-
ding per uur per kind. Het voordeel van gastouder-
opvang via Berend Botje is dat zij je helpt met je 
opleiding en dat je wordt gekoppeld aan een bemid-
delingsmedewerker, die jou met raad en daad bij-
staat. Daarnaast doen zij nog veel meer voor je! 
Nieuwsgierig? Informeer naar de mogelijkheden via 
088-233 70 55 of kijk op berendbotje.nl/gastou-
der. 

Voor vragen of een interview kunt u contact opne-
men met de afdeling communicatie. Dit kan via 
communicatie@berendbotje.nl of 088-2337000. 
Kijk voor meer informatie over Berend Botje op 
www.berendbotje.nl 

Elk jaar op 29 juni vieren we 
landelijke ModderDag. Speci-
aal op deze dag spelen kinderen 
in Nederland met modder en 
mogen zij lekker vies worden. 
Kinderopvang Berend Botje 
onderstreept het belang van 
buiten spelen en doet daarom 
ieder jaar mee aan ModderDag. 
Sommige Berend Botje locaties 
vieren zelfs de hele week Mod-
derDag!

Spelen met modder is 
goed voor de ontwikkeling
Sinds 2013 vieren wij jaarlijks 
ModderDag in Nederland. Naast 
ons land doen Nepal, Australië, 
Schotland, Engeland, Tanzania, 
Bangladesh, Mexico, Vlaanderen 
en de Verenigde Staten mee aan 
de jaarlijkse ‘International Mud 
Day’. Slootje springen, in bomen 
klimmen of moddersoep maken 
in de zandbak; tijdens Modder-
Dag ontdekken en ervaren kinde-
ren hoe leuk en leerzaam het is 
om actief bezig te zijn in de na-
tuur. Bovendien draagt buiten-
spelen bij aan de ontwikkeling 
van kinderen en vergroot het de 
creativiteit en de weerstand. 

Niet vies van een beetje  
modder!
Op het kinderdagverblijf, de peu-
terspeelgroep en de buiten-
schoolse opvang van Berend 

Lekker smerig worden tijdens ModderDag.  
Foto aangeleverd

Botje is volop werk gemaakt van ModderDag. Wat 
dacht je bijvoorbeeld van moddersoep ‘koken’ en 
rennen door de blubber? Of vieze voeten krijgen 
van het blote-voeten-modderpad? Omdat het af en 
toe flink regende, kon er extra veel modder worden 
gemaakt! De wasmachines draaiden een extra 
rondje, maar de kinderen (en de pedagogisch mede-
werkers) hebben enorm genoten.  

Meer informatie over Berend Botje
Wil je meer informatie over kinderopvang of wer-
ken bij Berend Botje? We hebben diverse leuke va-
catures openstaan. Ga naar berendbotje.nl of infor-
meer naar de mogelijkheden via 088-2337000. 
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