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De ouders van Sven Kok krij-
gen wekelijks de Andijker op 
de mat. Daarin lazen zij dat de 
Andijker wel versterking en 
vernieuwing kon gebruiken. 
Hobbyfotografen en talentvolle 
schrijvers werden verzocht 
zich te melden.

“Is dat niet wat voor jou, Sven,” 
zeiden ze. “Mijn hobby is foto-
graferen en ik ben geboren en 
getogen op Andijk. Naast mijn 
school en in vakanties kan ik op 
deze manier mooi aan mijn port-
folio en naamsbekendheid wer-
ken. Dus dat leek me zeker wel 

interessant,” aldus Sven.

Enthousiasme
Sven (16 jaar) stuurde een e-mail 
aan de Andijker en kwam langs 
om kennis te maken. “Wat wij 
zagen was een enthousiaste jonge 
knul, die er zin in had,” vertelt 

Peter Ligthart. “Dat is wat we no-
dig hebben. Mensen die met pas-
sie voor ons op pad kunnen en die 
het onderwerp op een mooie 
manier in beeld of woord weten 
vast te leggen. Sven had al vlot 
een eerste opdracht te pakken.” 

Op school
Sven zit in Havo 4 van het Marti-
nuscollege. Daar heeft hij onder 
andere het vak bedrijfseconomie. 
“Een bewuste keus. Ooit in de 
toekomst zou ik het geweldig vin-
den om een autobedrijf te star-
ten. Mijn wens zou zijn om dan 
auto’s uit de VAG groep te im-
porteren en verhandelen. Auto’s 
van de merken Volkswagen en 
Audi vallen bij mij wel in de 
smaak!” Sven lacht: “Mochten er 
mensen zijn die hun bijzondere 
auto trots willen laten fotografe-
ren en er wat leuks over weten te 
vertellen kunnen zich melden bij 
de redactie en wellicht mag ik die 
foto dan maken.” 

Oefenen
“Het fotograferen van straatau-
to’s, zowel op een circuit als tij-
dens een toertocht als ook ge-
woon op de weg, dat is wat ik het 
allerliefste doe. De passie voor 

mooie auto’s deel ik met mijn va-
der en mijn broer. We zijn regel-
matig te vinden bij auto evene-
menten om te ‘carspotten’ en 
gaan zelfs jaarlijks naar Monaco 
op vakantie om de meeste bijzon-
dere bolides te kunnen zien rij-
den.” Hij is vrijwel elk weekend op 
weg om de mooiste auto’s te foto-
graferen. Toch zijn allerlei andere 
fotomomenten goed om mee te 
oefenen. “Voor de Andijker zal ik 
vaak mensen voor mijn lens krij-
gen. Helemaal leuk en toch weer 
een hele nieuwe uitdaging.” 

Online actief
De papieren krant, daar zullen we 
Sven niet heel vaak mee op 
schoot zien. “Hoewel dat nu na-
tuurlijk wel anders wordt als mijn 
foto er in staat,” lacht hij. “Zelf 
ben ik vooral actief op Facebook 
en Instagram en heb ik ook een 
eigen account waar ik mijn foto’s 
veelal op zet. Wie het leuk vindt 
kan mij uiteraard volgen. Het In-
stagramaccount waar u de foto’s 
kunt vinden heet @svkcarphoto-
graphy.”

Nieuw talent versterkt de Andijker

Ook al is de passie bij blitse auto’s fotograferen ontstaan, nu gaat Sven Kok voor de Andijker ook voor 
andere opdrachten met zijn camera op pad. Tekst en foto: OdB

Ruim een half jaar geleden had-
den we een artikel in de Andij-
ker staan. We hebben daar veel 
respons op gekregen. We 
plaatsten dit artikel omdat we 
regelmatig de vraag kregen van 
mensen: “Hoe kom ik in de An-
dijker?” Reden voor ons om het 
proces van het maken van onze 
dorpskrant eens nader toe te 
lichten. Want: Wij willen u en 
uw bijzondere verhaal ook 
graag in de Andijker! 

Juist in de zomerperiode hebben 
we u nodig om ons te laten weten 
wat er gebeurt in ons dorp. Laat 
het ons weten. Ook als het iets 
kleins lijkt kan het voor anderen 
interessant zijn. Wilt u een mooie 
wandelroute delen, loopt u weke-
lijks met de familie langs de dijk 
met de (oppas) hond? Heeft u een 
schaap dat op zijn rug lag gered? 
“Het kan klein lijken, maar het 
maakt wonen op een dorp juist 
zo leuk en dan delen we die din-
gen graag met elkaar.” 

“We kunnen iets alleen maar 
plaatsen als we er weet van heb-
ben,” zo vertelt Karin, die de op-

maak van de krant wekelijks voor 
haar rekening neemt. Heeft u een 
nieuwtje, een leuke hobby of een 
geweldige onderneming, dan 
kunt u ons altijd mailen op info@
andijker.nl. Laat u het ons ruim 
op tijd weten, dan kunnen we de 
ruimte inplannen. 

Mooiste foto’s
Bij de Andijker hebben we de mo-
gelijkheid om onze vaste fotogra-
fen op pad te sturen om een pas-
sende foto bij een artikel te ma-
ken. “Maar hebt u fotograferen als 
hobby, of heeft u ‘per ongeluk’ 
een heel mooie foto gemaakt in 
Andijk? Stuur hem naar de redac-
tie, met een kort berichtje waarin 
u laat weten wanneer de foto ge-
maakt is en waar, wanneer en 
door wie. Wie weet ziet u de foto 
dan wel terug in de krant!” 

Bijzondere hobby
Veel Andijkers hebben een hob-
by. Heeft u een bijzondere hobby 
waar u wel eens iets meer over 
wilt vertellen? Laat het ons weten 
en stuur een kort berichtje naar 
info@andijker.nl. Eén van de 
journalisten neemt contact met u 

op en komt langs voor een inter-
view. “Sommige mensen vinden 
het best spannend om met hun 
verhaal in de krant te komen, 
maar dat is ergens voor nodig,” 
vertelt Olga, die regelmatig voor 
de Andijker op pad is. “U krijgt 
de tekst altijd vooraf ter inzage en 
als er dan toch iets niet helemaal 
juist is opgeschreven passen we 
dat gewoon aan. Pas als u ak-
koord geeft plaatsen we uw arti-
kel. Er kan dus niks mis gaan.”

Bedrijven in de spotlights
Bent u de eigenaar van een be-
drijf in Andijk, dan kunt u bij de 
Andijker adverteren. Dit kan we-
kelijks, of een paar keer per jaar. 
Net wat uw bedrijf nodig heeft. 
Groot of klein, als pdf aangele-
verd of door ons verzorgd. 

De adverteerders uit de vaste ru-
briek ‘Andijker Onderneemt’ ko-
men allemaal één keer per jaar 
met een redactioneel artikel aan 
de beurt, waarbij hun bedrijf in 
de spotlights wordt gezet. Deze 
mogelijkheid is wellicht ook iets 
voor uw bedrijf. Vraag ons gerust 
naar de mogelijkheden.

Familieberichten plaatsen
Mooi nieuws over nieuw leven, of 
juist afscheid moeten nemen van 
een dierbare. Een felicitatie aan 
het bruidspaar of een verhuisbe-
richt? Via de Andijker weet u dat 
iedereen meteen op de hoogte is. 

Nieuws vind je samen
We hopen dat alle bedrijven uit 
Andijk en inwoners van Andijk 
ons ook in 2021 weer weten te 

vinden met leuke nieuwtjes en 
feiten. Wie is er 60 jaar getrouwd? 
Wie verwacht er een drieling? 
Welk bedrijf is nieuw en welk 
bedrijf viert het 100-jarig be-
staan. Is de trainer jarig of de club 
kampioen? Zorg dat je ons op de 
hoogte stelt, want alleen als we 
iets weten kunnen we er iets over 
plaatsen.

Heeft u tips? info@andijker.nl.

Stond u al eens in:
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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 25 juli 9.30 uur:  
Woord-Communieviering door 
pastor A. Dekker; m.m.v. de Vrien-
denkring.
Thema: “Delen = vermenigvuldi-
gen”. De collecte is voor onze 
kerk. Dank daarvoor. Welkom in 
de viering.

Mededeling:
*De volgende viering is: zondag 1 
augustus om 9.30 uur.
Het is een Woord-Communievie-
ring door pastor A. Dekker m.m.v. 
Gemengd koor. Welkom.
*Vergeet niet de mensen, die zich 
juist in deze vakantieperiode 
eenzaam voelen.
Een beetje aandacht doet zoveel.

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

Kerkdiensten, zondag 1 augustus
Gereformeerde Kerk Middenweg 4, Andijk

De dienst is ook online te volgen via 
www.gereformeerdekerkandijk.nl

10.00 uur ds. J. Verschoof te Leimuiden

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
De diensten uit De Kapel zijn te volgen via kerkdienstgemist.nl 
10.00 uur Voorganger: Nicoline Letteboer
 Organist: Dhr. Chris Kooiman 

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 Wo-Com. pastor A. Dekker, 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 Jack Nugter

De diensten zijn ook digitaal te volgen via: 
https://www.youtube.com/c/WestfrieseEvangelieGemeente

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

Wij zoeken nog een aantal vrij-
willigers in Andijk, die bij toer-
beurt als gastvrouw/gastheer 
willen fungeren voor de Huiska-
mer Andijk voor Senioren.
De Huiskamer Andijk is m.i.v. 2 
augustus van 10.00 – 12.00 uur 
geopend op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag. Wil jij een 
ochtend voor jouw rekening ne-
men? Neem dan contact met ons 
op!
Aanmelden bij de Dorpsraad An-
dijk op 0228 75 18 98 )op werkda-

gen van 13.00 tot 18.00 uur) of je 
contactgegevens mailen naar 
dorpsraadandijk@gmail.com.
 
Andere maatschappelijk betrok-
ken organisaties/instellingen die 
hieraan willen meedoen kunnen 
zich ook aanmelden bij de Dorps-
raad Andijk.
De Huiskamer Andijk is een initi-
atief van KBO/PCOB, LSOB, De 
Zonnebloem, SOW en Dorps-
raad Andijk in samenwerking 
met de Gemeente Medemblik.

Gezocht voor de Huiskamer Andijk!

 Wist u dat...

... Koos Dol donderdag 75 jaar wordt?

... de redactie volop bezig is met de kermiskrant 

van Lutjebroek?

... Johanna Abbekerk vorige week een 

alternatieve 4-daagse heeft gelopen?

... we altijd op zoek zijn naar leuke verhalen 

voor in de Andijker?

Fotograaf Koos Dol maakte weer een rondje in en om Andijk. Namens 
het team van de Andijker feliciteren wij Koos van harte met zijn 75e 

verjaardag op donderdag 29 juli.

Langs de weg... 

Gevonden:
In de bosjes bij tv Atlas lag een fiets, die is op het park 
neergezet maar nu staat hij daar al ongeveer 2 weken. 
Het is een blauwe Giant jongens/heren fiets. 
Mist u deze fiets? Ga even langs bij Tennisvereniging Atlas.

Graszaad aan het dorsen langs de Esdoornlaan.

Een prachtige bloemenzee met op de achtergrond de kerk van 
Wervershoof.

Ulco Dijkstra perst de balen bij boer v.d. Meer
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MOET IK MIJN TESTAMENT AANPASSEN NA SCHEIDING 
OF ONTBINDING SAMENLEVINGSCONTRACT?

Had u nog geen testament en is uw relatie geëindigd?
Dan bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Is dit wel uw wens? 

Had u al een testament en is uw relatie geëindigd?
Staat in uw testament dat uw partner (één van) uw erfgenamen is? Pas 
nadat de scheiding rond is vervalt dit. Tot die tijd erft uw aanstaande 
ex nog gewoon van u. Kijk daarom na of er in uw testament een ont-
snappingsclausule is opgenomen en vraag de notaris om advies. Het is 
op ieder moment mogelijk om uw testament aan te passen. 

Heeft u kinderen? 
Dan kan het zijn dat bij uw overlijden en het overlijden van uw kind 
(tegelijkertijd of nu u), uw ex-partner erfgenaam is. Wilt u dit uitslui-
ten, pas dan uw testament aan.

Let op: Zolang u nog niet gescheiden bent, bent u nog steeds el-
kaars erfgenamen, zelfs als het echtscheidingsconvenant al is inge-
diend bij de rechtbank. Is uw samenlevingscontract nog niet is ont-
bonden en heeft u uw partner in uw testament als erfgenaam be-
noemd, dan geldt hetzelfde.

Gratis controle testament: U kunt gebruikt maken van ons 
gratis half uur of de gratis inloop om uw huidige testament te laten 
controleren of om advies te vragen voor uw situatie.

Extra informatie over zaken die u 
kunt regelen in een scheidingstes-
tament? Abonneer u op onze gratis 
nieuwsbrief via www.mantelvoors.
nl of kijk op onze website of bel 
Andijk 0228-592224/Benningbroek 
0229-591264

Het koor zoekt muzikale mannen 
die eerder actief geweest zijn in 
koren of die dat altijd al hadden 
willen doen, maar nooit de stap 
hebben genomen.

Maak op 31 oktober een onverge-
telijke muzikale reis door mee te 
doen aan ons 75-jarig jubileum-
concert samen met het Noord-
Hollands Ouderen Orkest. Zing 
ook mee met ons 40e Kerstcon-
cert op 26 december in de Oos-
terkerk.

Het Westfries Mannenkoor heeft 
ca. 40 leden uit geheel West-
Friesland bestaande uit 1e en 2e 
tenoren, baritons en bassen. Wij 
repeteren op donderdagavond in 
de protestantse kerk aan de 

Raadhuisstraat te Wognum vanaf 
20.00 uur onder leiding van diri-
gent Frank de Ruyter en met be-
geleiding van pianist Hans 
Weenink.

Maak van uw donderdagavond 
een inspirerende zangavond
Proef de gezelligheid van een 
mannenkoor Studiemateriaal om 
thuis op de computer te oefenen 
wordt ter beschikking gesteld 
Start op donderdagavond 19 au-
gustus 2021 Kosten voor het ge-
hele project t/m 31 december 
2021 bedragen € 25,00

Aanmelden: aanmelden@west-
friesmannenkoor.nl 
Meer informatie via de voorzit-
ter: 0229 - 243192

Dit is de eerste katholieke lagere school, op de plaats waar nu 
SARTO staat.In de beginjaren 50 werd er les gegeven door de 

Juffrouwen Ootes en Brinkkemper en de meesters Goossens sr. 
en jr. Daar deze school al snel te klein werd, is er een nieuwe-

school aan de Burgemeester Doumastraat gebouwd.  
Uit de collectie van Hessel de Greeuw.

Toen en nu

 
Andijkertjes

Villavakantiepark IJsselhof Andijk 
– Geeft u een feest en zoekt u een 
plaats om uw familie en vrienden 
te laten overnachten? Denk dan 

eens aan Villavakantiepark IJssel-
hof! Voldoende ruimte, rust en een 
eigen villa voor uw gasten. En ui-
teraard bij u in het dorp! Neem 

vrijblijvend contact met ons op via 
www.villavakantieparkijsselhof.nl 

of 0228-591926. Ons IJsselhof 
team ontvangt u graag.  

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

Garage-Sale op 
zondag 1 augustus !

Knokkel 84 en 81.
Vanaf 10:00 uur tot 14:00 uur bent 

u welkom.
Covid-proof koffie staat klaar

bij Francis en Jolande!

Bart Huisman

Klimaatadaptatie.

Zelden wordt een relatief 
theoretisch vraagstuk van de 
gemeente zo letterlijk zicht-

baar als nu in Limburg, 
Duitsland en België. Afgelo-
pen februari moest de raad 
kiezen welk ambitieniveau, 
A, B of C, wij willen kiezen 

als het gaat om klimaatadap-
tatie. Hoe meer je investeert, 

hoe minder risico en vice 
versa. Meer dan eens werd 
dit door elkaar gehaald met 
klimaatbeleid, wat een heel 
ander onderwerp is. Of je 

klimaatverandering nu kunt 
stoppen of niet, het klimaat 

verandert sowieso. Extremen 
worden extremer. Extreme 
warmte wordt warmer, ex-

treme buien worden heftiger 
en komen beiden steeds va-
ker voor. Daar moeten we 

ons aan aanpassen. Adapta-
tie.

Wie het nieuws volgde heeft 
waarschijnlijk wel meegekre-
gen dat er de afgelopen jaren 

in Limburg en Brabant al 
veel is gedaan om “het water 

de ruimte te geven”. Nog 
steeds is het op sommige 
plekken flink mis gegaan, 

maar bijv in Roermond heb-
ben de dijken en schotten het 
water tegen kunnen houden. 
Was het ruimte voor water 
project niet uitgevoerd, dan 
zijn de inschattingen dat het 
water veel hoger was geko-
men, en was misschien het 

ziekenhuis wél overstroomd. 
Ook zagen we dat er diverse 
“zwakke plekken” waren die 
nog niet waren aangepakt. 

Ze stonden wel op het lijstje, 
maar waren nog niet gedaan.

Zo zal er straks ook in onze 
gemeente gekeken gaan wor-
den. Risico’s en kosten wor-
den afgewogen. Nemen we 
het risico dat het op een be-
paalde plek mis gaat en ne-
men we genoegen met de 

kosten die deze schade kost? 
Of investeren we er veel geld 
in om dat te voorkomen? In 
Medemblik is er voor risico 
profiel B gekozen. Niet het 
meeste, en niet het minste. 
Daarmee nemen we nog 

steeds bepaalde risico’s. Als 
inwoners kunnen we alvast 

wat doen. Grote bomen laten 
staan, tegels er uit en groen 

er in voorkomt hittestress én 
wateroverlast.

Bart Huisman
Commissielid GroenLinks 

Medemblik
bart.huisman@

raadmedemblik.nl
06 23 25 65 60

Allemaal liefde op de droogmolen. Foto: Thea Boelens

Langs de weg... liefde

Westfries Mannenkoor zoekt 
nieuwe leden

***VERS VAN HET LAND***
Nieuwe Aardappelen

Handgeraapt en natuurvriendelijk geteeld         
Jan & Tineke van der Jagt, Middenweg 39, tel. 593245

Afgelopen week heeft Johanna 
Abbekerk de alternatieve 4 daag-
se gelopen. Elke dag 40 kilometer, 
solo door West Friesland, 4 da-
gen lang (20 tot en met 23 juli )
Elke dag een andere route, kreeg 
ze gezelschap van verschillende 
mensen die een stukje hebben 
meegewandeld.
Tijdens deze wandeling heeft zij 
een sponsoractie opgezet t.b.v. 
Hart voor Moldavië wat enorm 
stimulerend is geweest. Met het 
geld wil zij in Moldavië voedsel-
pakketten (25 euro per pakket) 

samenstellen en bezorgen,  bij de 
mensen die het nodig hebben. 
Zij hoopt in november 2022 met 
een groep vrienden af te reizen 
om dit te realiseren.
Inmiddels is de uitdaging gelukt 
en is er al een fantastisch spon-
sorbedrag toegezegd maar:
Doneren kan nog steeds op:
NL65RABO0117645141 o.v.v. 
voedselpakketten Moldavië.

Alle sponsoren bedankt namens 
de bevolking in Moldavië.
www.hartvoormoldavie.nl

Johanna komt over de finish. Foto aangeleverd

Alternatieve 4 daagse voor Moldavië
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Gedigitaliseerd en met de nieuwste software krijgen 
wij óók in 2021 uw � nanciën weer op orde:

•  Inrichting boekhouding

•  Advies en koppelen software, 
 voor maximale automatisering

•  Jaarrekeningen opstellen

•  Belastingaangiftes particulier en zakelijk

•  BTW – inkomstenbelasting – vennootschapsbelasting

•  Controle op- of het bijhouden van- uw boekhouding

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons op 

Wie wij zijn?Waarom kiezen 
voor ons?

Bent u ZZP’er en zoekt u een betaalbare 
ervaren boekhouder? Of bent u niet tevreden 
over u huidige boekhouder? 
Heeft u gigantische achterstanden of 
schoenendozen vol papierwerk?
Geen probleem, wij helpen u graag.

Ook op zoek 
naar een 

boekhouder?

3: Inzicht
Goede boekhouders richten je boekhouding zo in, dat 
zowel de boekhouder als de klant tijd overhouden. 

Tijd die door je accountant besteed kan worden om 
jou proactief te laten zien hoe je omzet en je kosten 
zich ontwikkelen, om vervolgens samen te sparren 
over hoe je de omzet,  kosten en/of  marge zou kunnen 
verbeteren.

Online archief

Alle soorten documenten (facturen, contracten etc.) in 
de Cloud en 10 jaar veilig bewaard

Makkelijk aanleveren

Lever al je documenten aan via de e-mail, drag & drop, 
foto’s via mobiele apps

Declareren

Declareer direct: maak een foto van je bonnetje via de 
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• Lifestyle-test
 Kelly Groot

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan
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Hoveniersbedrijf de Kroon
Dijkweg 128, 1619 HH Andijk

tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

B. DE KROON

H O V E N I E R S B E D R I J F

H O V E N I E R S B E D R I J F

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

Tel.: 06-18966539
E-mail: info@dekroonhovenier.nl
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   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk
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Maarten,

kun je van het logo rechtsboven een advertentie maken

Volgende tekst mag erin,
-website en mobiele nummer
-een ster of zoiets met daarin het nummer 243
-Tuin aanleggen of restylen? Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

Gr

Tuin aanleggen of restylen?

Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

Tel.: 06-18966539
E-mail: info@dekroonhovenier.nl

w w w. d e k ro o n h ove n i e r. n l

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

Cornelis Kuinweg 22 - www.bosmantel.nl

Groenten en bio boerenzuivel!
Openingstijden: Woensdag 9:00-18:00
 Donderdag 14:00-20:00
 Vrijdag 9:00-18:00
 Zaterdag 9:00-18:00
Bloemenpluktuin maandag t/m zaterdag 

7.00 tot 21.00 geopend

Vanaf 15 juli tot 15 oktober is de Koopmanspolder toe-
gankelijk voor publiek mits u de hond thuis laat. Vanaf 
Wervershoof kunt u, als u de tweede ring rechtsaf aan-
houdt, het terrein doorlopen tot het dijkje en de vooroe-
ver aan de andere kant. Bij de molen kunt u dan het hek 
over en weer de koopmanspolder inlopen, en zo weer te-
rug lopen naar de Dijkweg. Het natte deel van het gebied 
is niet toegankelijk, vanwege de vele vogels die hier ver-
blijven. 

De broedvogels zijn geteld en daaruit bleek dat veel soor-
ten van rietland sterk zijn toegenomen. Dat is natuurlijk 
hartstikke logisch, maar het gaat wel om grote aantallen.
Kleine karekiet ging van 68 paar vorig jaar, naar 94(!) 
broedparen. Rietzanger ging van 31 paar in het voor-
gaande jaar naar 48(!) broedparen. En voor het eerst 
broedde dit jaar een paar blauwborst hier, en mogelijk de 
roodborsttapuit(nog niet zeker). Laatste soort broedt in 
Noord-Holland uitsluitend in de duinen, en om de koop-
manspolder nu te vergelijken met de duinen….. Dit bete-
kent wel dat we nog even wachten met maaien van sloot-

kanten: de broedperiode van deze soorten gaat door tot in 
augustus. 

Weidevogels deden het minder en zo hebben kievit, 
scholekster het maar matig gedaan met 3 tot 6 broedpa-
ren. Daarentegen rammelt het weer van de jonge meer-
koeten en in wat mindere mate van waterhoentjes. 
De Grauwe Gans nam licht toe tot 48 nesten. Daar is wei-
nig van terecht gekomen want deze eieren zijn geraapt. 
Ook kneutjes zijn toegenomen en er zitten nu 4 paren. 
Foerageren doen ze op onkruidzaden maar ook op gras-
zaad op de dijk. Broeden doen ze in de bramenbosjes die 
we daarom tegen de dijk bewust laten staan.
Maaien doen we liever niet zo vaak, om leefgebied in 
stand te houden voor insecten zoals vlinders en bijen. 
Bovendien bevoordeel je met maaien grassen en gaat het 
ten koste van kruiden die wij liever zien. Maar goed, tegen 
Wervershoof aan is de grond wel erg rijk en daar maaien 
we dan in combinatie met afvoeren, om zo de grond wat 
te verschralen en op termijn minder te hoeven maaien.
Bijzondere vogelsoorten zijn er de afgelopen maanden 
ook weer gezien. We worden daarbij geholpen door voge-
laars die van heinde en verre hier komen om in dit gebied 
bijzonderheden te zien. 

Topper was de ralreiger, die Nederland alleen bij hoge 
uitzondering bezoekt.
Verder bijzonder waren casarca’s, grote gansachtige 
oranje eenden, lepelaars natuurlijk, en de bruine kieken-
dief komt hier regelmatig ‘winkelen’. Ook de koekoek was 
regelmatig aanwezig en het zou mij niet verbazen als de 
soort hier eitjes heeft gedeponeerd in nesten van kleine 
karekiet en/of rietzanger. Vorig jaar zijn hier totaal 93 
soorten gezien, dus het is wel de moeite waard. 

In het natte deel komt nu weer wat kleur. Op het rechtse 
perceel ziet het geel van de ratelaar, en de paarse bloemen 
zijn van de kattenstaart.
Vanaf het bankje heeft u mooi uitzicht over het natte deel 
en het droge deel kunt u nu betreden tot 15 oktober.
De Koopmanspolder is eigendom van Provincie Noord-
Holland en wordt beheerd door de Agrarische Natuur-
vereniging Hollands Noorden. In het gebied wordt allerlei 
onderzoek gedaan, zoals naar migratie en voortplanting 
van vis en het effect van waterstanden op veiligheid, wa-
terkwaliteit en natuur. Tevens kijken we naar de invloed 
van het maaibeheer op de flora en fauna. 

Marco van der Lee, beheerder Koopmanspolder    
Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden

Koopmanspolder weer open

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.

Nest kleine karekietGele ratelaar

Kneu. Foto’s 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

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

Dealer van: 
Gazelle, Batavus, Sparta, Qwic, Pegasus en Cortina

Openingstijden
Maandag  Gesloten
Dinsdag  09:00 - 18:00
Woensdag  09:00 - 18:00
Donderdag  09:00 - 18:00
Vrijdag  09:00 - 18:00
Zaterdag  09:00 - 17:00
Zondag  Gesloten

Tweewielers

ANDIJK

              M iddenweg 54a

1619BN Andi jk

w w w.dek ker-tweewielers.n l

Middenweg 54a, 1619 BN Andijk
0228-745222

www.dekker-tweewielers.nl

www.hetzilverhuys.com

Het ZilverHuys 

Voor al uw liefdevolle momenten 
een geschenk:
 De grootste collectie kinderbestekjes   
 en spaarpotjes
 Rammelaars, tandendoosjes,    
 fotolijsten en fotoalbums
 Gratis graveren van kindergeschenken
 Cadeauservice

In Andijk gratis bezorgen!
code BEZORGENANDIJK

Heb je alles al geprobeerd, 
maar zit je nog steeds niet goed in je vel? 

Samen kunnen we hier iets aan doen! 
Amrita-Holistisch Centrum voor Natuurgeneeskunde
• Kruidengeneeskunde / Bloedtesten 
• Medicinale voedingstherapie (TCM)
• Energetische therapie
• Acupunctuur zonder naalden
• Ontspannings- & meditatietechnieken  

Bel voor een afspraak: 06-57 24 57 25

• Wil je op natuurlijke wijze beter worden?
• Wil je vakkundige en persoonlijke 
  ondersteuning met een duurzaam resultaat?
• Wil je je weer completer voelen?
• Tijd om nu stappen te ondernemen!
• Hiermee help ik je op weg naar natuurlijk herstel.

Bel voor een afspraak: 06-57245725
Natalja Mantel
Middenweg 10
1619 BL Andijk
www.amrita.nu
natalja@amrita.nu
      AmritaHolistischCentrum

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

• Wil je op natuurlijke wijze beter worden?
• Wil je vakkundige en persoonlijke 
  ondersteuning met een duurzaam resultaat?
• Wil je je weer completer voelen?
• Tijd om nu stappen te ondernemen!
• Hiermee help ik je op weg naar natuurlijk herstel.

Bel voor een afspraak: 06-57245725
Natalja Mantel
Middenweg 10
1619 BL Andijk
www.amrita.nu
natalja@amrita.nu
      AmritaHolistischCentrum

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

• Wil je op natuurlijke wijze beter worden?
• Wil je vakkundige en persoonlijke 
  ondersteuning met een duurzaam resultaat?
• Wil je je weer completer voelen?
• Tijd om nu stappen te ondernemen!
• Hiermee help ik je op weg naar natuurlijk herstel.

Bel voor een afspraak: 06-57245725
Natalja Mantel
Middenweg 10
1619 BL Andijk
www.amrita.nu
natalja@amrita.nu
      AmritaHolistischCentrum

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

Natalja Mantel / Middenweg 10 / 1619 BL Andijk
www.amrita.nu  

Plan zelf uw afspraak via www.salonbeautylounge.nl 
of neem contact met ons op.

Salon Beautylounge - Industrieweg 1e, 1619 BZ Andijk
06 12 50 53 52 - info@salonbeautylounge.nl

Medisch Pedicure 
(ook ambulant) 
Pedicure
Manicure en Gellak 
Acrylnagels

maandag t/m vrijdag 
geopend van 

08.00 tot 17.00 uur

 Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk
0228 – 59 2222

www.autoserviceandijk.nl
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Iedereen wil wonen, iedereen 
wil een eigen plek. Bijna dage-
lijks horen we op het journaal, 
of lezen we in de kranten, dat 
de huizenprijzen omhoog 
schieten vanwege de schaarste. 
Dat er snel nieuwe huizen ge-
bouwd moeten worden.

Voordat er bewoners in een huis 
kunnen, voordat het huis er zelfs 
maar staat, is er al heel veel werk 
verzet. Tussen het maken van de 
eerste plannen tot aan de eerste 
huizen die vorm beginnen te krij-
gen ligt een belangrijke taak.

Huizen met prik
Je wilt niet alleen een mooi huis, 
je wilt ook goede verbinding naar 
uitvalswegen zodat je vlot op je 
werk bent. Je wilt je vooral ook in 
huis prettig voelen. Je wilt dat er 
water uit de kraan stroomt, toi-
letten goed doorspoelen en ‘prik’ 
uit het stopcontact en uiteraard 
wifi op je werkplek boven. Dat 
lijkt allemaal ‘heel gewoon’ maar 
daar komt eerst wel heel wat vak-
kennis bij kijken.

Westfriese nuchterheid
Dat is waar Schadenberg Groep 
actief is. Schadenberg Groep is 

ooit begonnen als bedrijf voor  
infratechniek. Na de overname 
van VBK kwamen ook water en 
civiel binnen het pakket van dien-
sten. Met de recente overname 
van Aannemersbedrijf Plaisier 
B.V. en Plaisier Las en Montage 
B.V. geeft de Schadenberg Groep 

verdere invulling aan de strategie 
voor het bieden van een integrale 
aanpak op het gebied van onder-
grondse infrastructuur. Schaden-
berg Groep heeft ook nog de divi-
sies Dakwerken, Stedegroen en 
Bouw heeft. De diversiteit bij 
Schadenberg Groep is groot.

Bijzondere band
Janne jr. van Excel vertelt: “Het is 
belangrijk om in deze kleine we-
reld meteen aan tafel te zitten als 
de plannen gemaakt worden. 
Daar worden de lijnen uitgelegd 
die later in de grond moeten wor-
den aangelegd. De band met Plai-

sier is altijd al een goede geweest. 
Mijn vader Janne van Excel heeft 
er ooit met veel plezier gewerkt 
en die warme band is altijd wel 
gebleven. Dat de overname op 
deze manier alle partijen bij el-
kaar brengt en tot krachtenbun-
deling leidt in ieders voordeel, is 
een mooie vervolgstap.”

Plaisier
Plaisier is een hecht familiebe-
drijf en is al meer dan veertig jaar 
succesvol met de aanleg en mon-
tage van kabels en leidingen voor 
water, energie en dataverkeer in 
de kop van Noord-Holland. Met 
de Combi Infra Noord-Holland 
(CINH) als belangrijkste op-
drachtgever, bestaat een groot 
deel van het werk uit combipro-
jecten. Namelijk: werk aan ver-
schillende verbindingen dat in 
één keer wordt uitgevoerd.

Aanleg waterleidingnet
Schadenberg Infratechniek is ge-
specialiseerd in onder andere ri-
oolaanleg. “Ook nemen de vak-
mensen van deze divisie het zwa-
re grondverzet van infrastructu-
rele projecten voor hun rekening. 
Schadenberg Water & Civiel be-
schikt over specialistische kennis 
en jarenlange ervaring in optima-
lisatie en onderhoud van drink-
watersystemen. De bevlogen 
specialisten van deze divisie leg-
gen, net als de mensen van Plai-
sier, transport- en distributielei-
dingen aan voor het waterlei-
dingnet.”

Aanleg gas, data en elektriciteit
Met de overname van Plaisier is 
de aanleg van gas, data en elektri-
citeit aan het aanbod van de dien-
sten van Schadenberg Groep toe-
gevoegd. Beide bedrijven hebben 

een uitstekende reputatie als een 
bedrijf met vakmensen die kwali-
teit leveren. “Deze overname 
biedt ons de mogelijkheid een to-
taalpakket aan infradiensten aan 
te bieden aan opdrachtgevers.”

Groeiambities
De directie van Plaisier heeft met 
de bedrijfsovername een wel-
overwogen beslissing gemaakt: 
“Plaisier is een gezond bedrijf. 
Om in de toekomst gezond en 

succesvol te blijven - als werkge-
ver en als partner van onze op-
drachtgevers - is een zekere 
schaalvergroting nodig. Met de 
overname door een grotere, slag-
vaardige partij met groeiambities 
hebben we daarvoor gezorgd,” al-
dus directeur Anneriet Hoogland 
van Plaisier.

Ontwikkelen
Schadenberg Groep wil graag 
door ontwikkelen en inspelen op 
de veranderende milieueisen, de 
energietransitie en de gevolgen 
van klimaatverandering. “In onze 
dagelijkse bedrijfsvoering leggen 
wij het accent op: klantgericht-
heid, servicegericht werken, cir-
culariteit en ontzorgen van de 
klant met een integrale projec-
taanpak. Waar het lange tijd ging 
om gas- en waterleidingen, elek-
triciteitskabels en telecomverbin-
dingen, toont de toekomst een 
verschuiving van aardgas naar 
duurzamere energiebronnen. Bij-
voorbeeld elektriciteit die wordt 
opgewekt met behulp van de zon 
en de wind. Ook stadsverwar-
ming waarbij restwarmte van in-
dustrie nuttig wordt ingezet, is 
aan de orde.”

Krachtenbundeling
Door de werkzaamheden van 
Plaisier met die van Schadenberg 
Infratechniek en Schadenberg 
Water & Civiel te combineren in 
de vorm van combiprojecten, le-
vert dat significante voordelen 
op. “Het werkt efficiënter, we 
kunnen snel meters maken en de 
omgeving ondervindt veel min-
der overlast.”

Werken bij Schadenberg
Vakmensen, zowel handige hand-
jes voor de buitendienst als op 
kantoor, zijn van harte welkom 
bij Schadenberg Groep. “We heb-
ben diverse vacatures op onze 
website staan. Ben jij degene die 
we zoeken? We maken graag ken-
nis. De toekomst bouwen we sa-
men!”

Contactgegevens
Bent u benieuwd wat Plaisier, 
Schadenberg Infratechniek en 
Schadenberg Water & Civiel voor 
uw project kunnen betekenen?

Bent u geïnteresseerd in werken 
bij een bedrijf in ontwikkeling? 

Kijk op de website of neem contact 
op.

Schadenberg Groep,  
Zuiderkoggeweg 19,

1607 MV Hem.
Telefoon: 0228 - 541225

E-mail: info@schadenberg.nl
Website: www.schadenberg.nl

Plaisier B.V., 
Industrieweg 19, 

1775 PV Middenmeer.
Telefoon: 0227 - 501555
E-mail: info@plaisier.nl

Website: www.plaisier.nl

Schadenberg Groep van alle markten thuis

Janne jr. van Excel van Schadenberg Groep. Tekst: OdB. Foto’s: Hoekstra Grootebroek.

Grondwerkzaamheden zijn belangrijk.

Handige handen zijn welkom bij Schadenberg Groep.

Schadenberg Groep zie je overal 
in de regio.
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• 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 28 juli
• LSBO/Zonnebloem/Gemeente , Bingo in Sarto. 14.00 uur

Kosten € 5.00. Nadere informatie volgt.

AUGUSTUS
Zondag 1 augustus
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Zaterdag 7 augustus
• Verkoopdag hobbymaterialen, Verjaardagszaal Dorpshuis centr.
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, Sarto. 13.30 uur 
 Zondag 5 september 
• het verhaal van Loes Hamel bij Cultura Plus
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 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, 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, Sarto. 13.30 uur 
Woensdag 29 september
• KBO/SBA, klaverjassen en jeu de boules, Sarto. 13.30 uur

OKTOBER
Zaterdag 2 oktober
• feest 70jarig jubileum Cultura
Zondag 3 oktober
• Cultura Plus. Karin Bloemen & Old School Band: “Billie, Aretha, 

Norah, Amy…….Karin”
Woensdag 6 oktober
• KBO/SBA,  Bingo en Jeu de boules, Sarto. 13.30 uur 
Woensdag 13 oktober
• KBO/SBA,  klaverjassen en  jeu de boules, Sarto. 13.30 uur 
Woensdag 20 oktober
• KBO/SBA, Bingo en Jeu de boules, 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, Sarto. 13.30 uur

NOVEMBER
Woensdag 3 november
• KBO/SBA, Bingo en Jeu de boules, Sarto. 13.30 uur 
Woensdag 10 november
• KBO/SBA, klaverjassen en  jeu de boules, Sarto. 13.30 uur
Woensdag 17 november 
• KBO/SBA Bingo en Jeu de boules, 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, Sarto. 13.30 uur

DECEMBER
Woensdag 1 december
• KBO/SBA Bingo en jeu de boules, Sarto. 13.30 uur 
Woensdag 8 december
• KBO/SBA, klaverjassen en  jeu de boules, Sarto. 13.30 uur 
Vrijdag 11 december 
• Kerstmiddag KBO/SBA in Sarto. 14.00 uur 
Woensdag 15 december 
• Bingo en Jeu de boules, Sarto. 13.30 uur
• Vrouwen van Nu, Andijk West. Kerstdiner met 

muzikale omlijsting. 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 7 en 21 augustus, 4 en 18 september,  
 2, 16 en 30 oktober, 13 en 27 november, 
 11 december
Plastic:  Maandag 9 augustus, 7 september, 4 oktober, 
 1 en 29 november, 27 december.
Restafval:  Maandag 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 20 augustus, 
17 september, 15 oktober, 12 november, 10 december

Delen is hipper dan ooit. Van de deelauto 
en het deelhuis heb je dan ook vast wel-
eens gehoord, maar kende je het deelpaard 
al? Via het nieuwe deelplatform Horsify 
vinden ruiters en paardeneigenaren de 
perfecte match. Ook in de omgeving van 
Andijk wordt er fanatiek gedeeld.

Via Horsify kunnen enthousiaste ruiters in 
contact komen met paardeneigenaren bij 
hen in de buurt. Deze eigenaren willen 
hun paard delen omdat zij een ruiter, ver-
zorger, menmaatje (iemand die gezellig 
mee gaat op de kar) of lesklant zoeken. 
Ook fok- en draagmerries kunnen worden 
gedeeld. Op deze manier wordt de paar-
densport toegankelijk gemaakt voor ieder-
een. Het gaat hier met name om serieuze 
en langdurige samenwerkingen tussen 
ruiters en eigenaren, waardoor er een 
band met het paard opgebouwd kan wor-
den. Door Horsify kunnen ook ruiters 

zonder eigen paard actief zijn in de sport 
en deelnemen aan wedstrijden. 

Sinds de coronapandemie zijn er meer 

paarden verkocht. Mensen hadden im-
mers opeens meer vrije tijd en dan wordt 
een eigen paard steeds aantrekkelijker. 
Echter, nu de samenleving weer op gang 

begint te komen, wordt deze vrije tijd juist 
steeds minder. Hierdoor neemt de vraag 
naar ruiters en verzorgers toe. Op de web-
site van Horsify verschijnen er dan ook 
steeds meer paarden, momenteel zijn dit 
er maar liefst 370.

Om met vertrouwen te kunnen delen be-
oordelen eigenaren en ruiters elkaar op 
eigenschappen als paardvriendelijkheid, 
communicatie, betrouwbaarheid en net-
heid. Ook zorgt het platform ervoor dat 
elke ruiter handmatig geverifieerd wordt. 
Het platform is open over hoe er met paar-
den wordt omgegaan en ziet streng toe op 
paardenwelzijn. Zo wil het platform bij-
dragen aan een toegankelijke, sociale en 
paardvriendelijke paardensport.
Een mooie ontwikkeling binnen een sector 
die de afgelopen jaren nogal wat kritiek te 
verduren heeft gekregen op het gebied van 
paardenwelzijn.

Van deelauto naar deelpaard

Ruiters en paardeneigenaren vinden de perfecte match. Foto aangeleverd

Doortrappen fietstip: 
verkeersobstakels
Roep ‘paaltje’ als je een verkeersobstakel na-
dert. Bijvoorbeeld fietspalen, verkeersdrem-
pels, betonblokken of varkensruggen. Wijs het 
verkeersobstakel aan. Gebruik bij ieder ver-
keersobstakel de term ‘paaltje’ om verwarring 
en onduidelijkheid te voorkomen. Andere fiet-
sers in de groep volgen dit voorbeeld. Zij roe-
pen ook ‘paaltje’ en wijzen het verkeersobsta-
kel aan zodat iedereen weet dat er een ver-
keersobstakel volgt. Als de weg te smal wordt, 
moet je achter elkaar gaan fietsen.

Digitale aanrader: 
Welke remmen in welke situatie? In deze film 
laat TestKees van de Fietsersbond zien welk 
type remmen er zijn en hoe je ze zo goed mo-
gelijk kunt gebruiken om veilig tot stilstand te 
komen. https://youtu.be/7YDT5H85YDs

25

Verkeersobstakels

Wat doe je? Roepen ‘PAALTJE’ 
en aanwijzen verkeersobstakel

Veiligheidstekens

Doortrappen fietstips

Alle (sport)verenigingen kunnen gebruik maken van gratis ruimte 
in de Andijker.  De vereniging kan zelf een tekst van max 400 
woorden en een mooie foto in hoge resolutie aanleveren. 
Indien daar hulp bij nodig is, neem dan contact op.
 
Binnenkort een open dag? Op zoek naar nieuwe leden? Een zoveel 
jarig bestaan te vieren of een nieuw bestuur voorstellen. 
Via de Andijker heeft u een groot bereik. Actuele onderwerpen 
hebben de voorkeur.  Plaatsing altijd in overleg en bij voldoende 
ruimte. Deadline 7 dagen voor verschijning.  

Komende krant alvast een plekje reserveren?  
Bel ons op (0228) 59 36 05 of liever nog,  
mail naar info@andijker.nl.

Uw vereniging in het zonnetje 
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Meer info: berendbotje.nl

Wij hebben 
plekjes vrij!

Samen spelen,  
leren & ontdekken
op onze buitenschoolse opvang 
in basisschool De Piramide

Een vriendelijk woord, het is zo eenvou-
dig maar heeft vaak zo’n groot effect! 
Een hart onder de riem of een spontane 
felicitatie, een bedankje of een duwtje in 
de rug. We kunnen het zelf af en toe ook 
wel gebruiken, maar zo’n traditie begint 
bij jezelf. En wat wenst er nou vriende-
lijker dan een wens op een fairtrade of 
duurzaam geproduceerd wenskaartje?

Jouw Wereldwinkel in Stede Broec heeft 
een ongekend grote collectie wenskaarten 
in allerlei stijlen. Van kleurrijke bloemen, 
tot ingetogen. En van speelse kaarten tot 
moderne designs. Een groot deel van de 
collectie is afkomstig van Floris Stationery. 
Een Nederlands bedrijf dat ruim 40 jaar 
actief is in de gerecyclede kaarten-branche. 
En dat is niet alles: de kaarten worden ge-
maakt door gehandicapten én 10% van de 
winst gaat naar gratis ziekenhuizen voor 
arme Indase boeren. Dat is vriendelijk!

Fairtrade
Een ander deel van onze collectie is niet al-
leen duurzaam geproduceerd maar ook 
fairtrade. De Fairtrade onderneming Kin-
sumu Inovation Centre Kenya (KICK) 
Trading stimuleert lokale kunstenaars om 
handgemaakte wenskaarten te creëren. Zij 
gebruiken hierovor uitsluitend gerecyclede 
materialen en inheemse planten uit de 
moerassen rondom Lake Victoria in Oost 
Afrika. KICK biedt jonge mannen en vrou-
wen in Kinsumu een plek om te werken, 
nieuwe vaardigheden te leren en een eerlijk 
inkomen te verdienen. De impact op de le-
vens van deze jonge mensen is gigantisch. 
Zij kunnen nu iets betekenen voor de ge-
meenschap en hun families onderhouden! 
Ook een vriendelijk woord op een vriende-
lijk kaartje versturen? Je vindt onze giganti-
sche collectie in onze Wereldwinkel, aan de 
noordzijde van Winkelcentrum Het 
Streekhof. 10% van de winst gaat naar gra-
tis ziekenhuizen voor arme Indase boeren.

Vriendelijke wensen

Met de vakantie periode in het 
vooruitzicht, hebben we alle-
maal zin om er weer op uit te 
gaan. Nu het weer mag/kan, heb-
ben we zin om  in Nederland of 
het buitenland heerlijk te genie-
ten van het zonnetje.

Je favoriete beauty producten mogen 
ook op het vakantieadres natuurlijk 
niet ontbreken. 

Zon producten
Een zon product is misschien wel het 

belangrijkste om mee te nemen in de 
koffer. Voor de ogen bijvoorbeeld 
mooie watervaste oog make-up. Denk 
aan mascara of eyeliner. Voor de lippen 
mooie hydraterende lipsticks, die te-
vens ook bescherming geven. 

Kleurtje en geurtje
Je voelt dat het zomer wordt als je je 
favoriete zomerse geurtje ruikt. Er 
zijn ook parfums te verkrijgen die je 
heerlijk kunt dragen op zomerse war-
me dagen. Laat u goed adviseren, wij 
staan voor u klaar.

DEGEZONDHEIDSRUBRIEK

Groeten van Monique en Kim.

Vakantieplannen maken

Walbeschoeiingen
Veranda’s

Schuttingen
Vlonders

Boothuizen
Diversen

06-38 26 15 94
info@penwwalbeschoeiingen.nl
www.penwwalbeschoeiingen.nl

Informeer 
vrijblijvend 

naar de 
mogelijkheden!

Geheel op maat gemaakt!

KICK biedt jonge mensen een plek om te werken. Foto aangeleverd.

Met een helm op de e-bike?
Dat spreekt voor zich.

Een ervaren 
rijder kan
risico’s mijden

Het dragen van een fietshelm vermindert de 
kans op ernstig letsel bij een botsing of val.
Wij helpen je graag om zo lang mogelijk 
veilig te blijven fietsen.

Meer informatie en tips?
vvn.nl/ervarenrijder

Voor wie het nu nog niet doet 
gaat het ongetwijfeld even 
wennen zijn. Met een helm op 
je e-bike. Maar dat wennen is 
het meer dan waard. Want 
wist je bijvoorbeeld dat het 
dragen van een fietshelm de 
kans op ernstig letsel of over-
lijden aanzienlijk vermin-
derd? Als iedereen een fiets-
helm draagt zijn er naar 
schatting zo’n 2500 à 2600 
ernstige verkeergewonden 
minder zijn? Met een helm op 
de e-bike, dat spreekt voor 
zich! Ga voor een aanschaf 
van een fietshelm naar de fiet-
senwinkel bij jou in de buurt.

Veilig verkeer Nederland, 
afdeling Andijk

Met een helm op de e-bike?
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