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De 14-jarige Romée Sijbrandij uit 
Andijk verruilde haar vakantie 
voor een week opruimen, slopen 
en opbouwen in Limburg. Samen 
met haar vader ging Romée op de 
bonnefooi naar Limburg om te 
helpen na de overstroming. Niet 
wetende wat hun te wachten 
stond. Zij kwamen terecht in Val-
kenburg, waar de schade enorm 
was.

Krantenwijk
Het was haar vader die op het 
idee kwam om te helpen na de 
overstroming. Hij nam via via 
contact op met een vrijwilliger in 
Valkenburg. Romée hoorde zijn 
plannen en wilde graag mee. Bei-
den hadden vakantie dus dat kon 
ook allemaal. Dat Romée haar 
krantenwijk (De Andijker en de 
Binding) dan niet kon doen werd 
opgelost, haar broer en zus na-
men de wijk voor een weekje over. 

Toen Romée en haar vader aan-
kwamen in Valkenburg leek de 
schade mee te vallen. De straten 
waren alweer schoon. De rivier 
de Geul was weer rustig waar-
door het voor een buitenstaander 
moeilijk voor te stellen is hoe het 
geweest moet zijn. Een afgesloten 
centrum en beschadigde bruggen 
herinnerden nog wel aan de over-
stroming. 

Onbewoonbaar
Veel erger was het binnen in veel 
huizen, sommigen zijn zelfs on-
bewoonbaar geworden. Het is 
onvoorstelbaar hoeveel schade 
water kan aanbrengen aan hui-
zen. De benedenverdieping vaak 
compleet onbruikbaar, aangetast 
door al dat water. Complete keu-
kens en andere inboedel vernield. 

De hoger gelegen Kloosterkerk in 
Valkenburg was het centrale punt 
na de overstroming. Vanuit daar 
coördineerden vrijwilligers de 

hulpvragen. Dit werd ook een 
plek waar overtallig huisraad ge-
bracht kon worden zodat dit ver-
deeld kon worden over de getrof-

fen bewoners. Denk aan schoon-
maakartikelen, keukenappara-
tuur, kleding, speelgoed en meu-
bels. 

De eerste nacht verbleven Romée 
en haar vader bij een gastvrije 
vrijwilliger in Valkenburg. Ge-
woon op een matje op de grond. 
Daarna in een plek in een hotel 
geregeld. Alle hulp van buiten 
werd ongelooflijk gewaardeerd. 

Bed & Breakfast
Romée en haar vader hebben veel 
klussen gedaan. Zo hebben zij 
schoonmaak- en voedselpakket-
ten samen gesteld en uitgedeeld 
aan mensen die wat minder te 
besteden hebben. Ook hebben zij 
in een bed & breakfast, die in een 
kelder was gevestigd, geholpen 
met het slopen van de keuken en 
het verwijderen van de inboedel 
en de vloer. Deze bed&breakfast 
was net verbouwd en hoopte na 
corona weer op volle toeren te 
draaien. 
Uiteraard was er ook nog tijd 
voor ontspanning. Even winkelen 
in Maastricht, lekker uit eten met 
andere vrijwilligers en van de be-
kende kabelbaan. Al met al een 
geslaagde werkvakantie. Helaas is 

dit voor veel bewoners niet vol-
doende. Het kan nog maanden 
duren voordat alle schades her-
steld zijn. 

Op Giro 777 is inmiddels al veel 
geld gedoneerd. Wilt u ook hel-
pen? Doneer dan ook. 

14- jarige Romée helpt opruimen in Limburg

Schoonmaak- en voedselpakketten werden uitgedeeld. 
Foto’s aangeleverd

Een keuken moest worden gesloopt

De hoger gelegen Kloosterkerk was het centrale punt

Op zaterdag 7 augustus heeft 
Greet een verkoopdag hobbyma-
terialen in de Verjaardagszaal 
(binnenkomen via de biblio-
theek) van Dorpshuis centrum 
van 10 tot 16 uur.

Omdat er door de coronamaatre-
gelen het afgelopen jaar geen 
creatieve markten zijn geweest, 
heb ik veel materialen van 2020.
Volgende week zou er jaarmarkt 
in Andijk zijn, maar helaas gaat 
dat niet door. Het zou de 50e 
jaarmarkt geweest zijn en ik had 
mijn prijzen daarop ingesteld, 
veel dus met 50 of een afgeleide 
daarvan. Daarom die aanbiedin-
gen op 7 augustus.

Snij-en embossingmallen met 

50% korting, diverse knipvellen 3 
voor 50 eurocent, gereedschap-
pen (schaartjes, vouwbenen, 
messen, enz.) 50% korting, stic-
kervellen 2 voor 50 eurocent, 
embossingfolders 5 euro, dots-
stickers 3 voor 50 eurocent, dots- 
en stitchpakketten (van 2020) 2 
voor 5 euro, uitdrukvellen 50 eu-
rocent, paperpacks 50% korting, 
kleine stempelkussens 50% kor-
ting, stempels 5 euro p. st. en nog 
meer.
Daarnaast zijn er nieuwe stitch- 
en dots pakketten (dotspakketten 
in kleur) kerstknipvellen, kaar-
tenkarton, lijmsoorten, enz.

Alleen contant betalen mogelijk 
en graag bij binnenkomst uw 
handen desinfecteren.

Verkoopdag hobbymaterialen

Gevonden:
op de dijk bij Koppie Onder, 
bij de zitbank: een gouden ketting.

Binnengebracht bij de redactie, 
2 sleutels. Vindplaats onbekend.

Af te halen (na afspraak 
via info@andijker.nl) 
op de redactie, 
Industrieweg 1 te Andijk.
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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 8 augustus 9.30 uur:  
Eucharistieviering door kapelaan 
J.A. Andres; m.m.v. Gemengd 
koor. Thema: “Brood des levens”.
De collecte is voor onze kerk. 
Dank daarvoor.
Welkom in de viering.

Mededelingen:
*De volgende viering is: zondag 
15 augustus om 9.30 uur.
Het is een Woord-Communievie-
ring door groep Andijk m.m.v. 
Gemengd koor. Welkom.
*Deze maand is pastor Dekker 
met vakantie. Wij wensen hem 
een fijne tijd toe.

Kerkdiensten, zondag 8 augustus
Gereformeerde Kerk Middenweg 4, Andijk

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

10.00 uur ds. Koos Staat en Willie Visser te Grootebroek

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

10.00 uur  Voorganger: Gert Scholten

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. Andres, Gemengd koor

De Bovenzaal De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
Geen studie in de Kapel.

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur Nog niet bekend
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

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

Buurtbus 438 is na de corona-
break weer enthousiast gestart 
met de dienstverlening. Na de 
herstart moesten de reizigers de 
bus wel weer opnieuw ontdek-
ken. Dat is inmiddels goed ge-
lukt. 
Reden om in de middagspits na 
de zomervakantie 2021 een aan-
tal ritten toe te voegen.Op de 
website www.buurtbuswase.nl is 

de vernieuwde dienstregeling in-
gaande 23 augustus te vin-
den. Voor deze uitbreiding zijn 
wij dringend op zoek naar nieuwe 
chauffeurs maar ook naar een 
nieuw bestuurslid die samen met 
het huidige bestuur deze vereni-
ging bloeiend kan houden. Infor-
matie over deze vacatures is te 
vinden op de website www.
buurtbuswase.nl/vrijwilligers/ 

Buurtbus WASE breidt dienstregeling uit

De Andijker publiceert regel-
matig de belevenissen van 
oud Andijker Jan Pijpker. 

Katapult.
Ik had een gevorkte tak gevon-
den en onder de werkbank in de 
smederij van mijn vader een 
oud stuk binnenband van een 
fiets. Met een schaar knipte ik 
het elastiek en met een paar 
spijkertjes bevestigde ik het ge-
heel op de tak. In stripverhalen 
schoten de helden dan met 
steentjes verschillende soorten 
wild. 

Omdat de stroomdraden bo-
vengronds waren en er vaak vo-
geltjes op zaten, besloot ik dat 
eerst te proberen. Bij buur-
vrouw Aukje zaten een paar in-
teressante vogels op die draden. 

De eerste poging mislukte jam-
merlijk, ik schoot tegen mijn 
vinger aan en toen ik de tweede 
steen afschoot hoorde ik glasge-
rinkel. In de ruit van Aukje zat 
een gat. Voor ik kon ontsnap-
pen stond Aukje buiten en pak-
te me bij mijn oor en sleurde me 
mee naar mijn vader die in de 
smederij aan het werk was. Tot 
mijn verbazing stuurde hij me 
naar Broerse (de kruidenier) om 
een reep chocola te kopen. Toen 
ik terugkwam was Aukje afge-
dropen en had mijn vader mijn 
spaarpot omgekeerd om een 
nieuwe ruit uit te betalen.

“Verdeel de reep in stukjes “, zei 
hij  “en bij ieder stukje proef je 
hoe dom je bent geweest”. Er 
zaten acht stukjes in de reep en 
acht keer……..

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

Moeder eend zat met haar kroost 
op een plankje in de sloot bij het 
Hornpad hoek Horn. Plots kwa-
men meerkoeten en twee jongen 
aan zwemmen en de ouders be-
gonnengelijk hun zwem snelheid 
op te voeren nou dan weet je het 
wel. Moeder eend probeerde al-
les nog te verdedigen maar het 

mocht niet baten zoals deze 
agressieve Meerkoeten te keer 
gingen. De twee jonge van de-
Meerkoeten wisten niet wat ze er 
mee aan moesten en peddelden 
met veel krachtsinspanning door 
het dikke kroos er maar achter-
aan en beklommen het plankje. 
Douwe Greydanus

Een gevecht in het water. Foto: Douwe Greydanus

Ergerlijk

Op maandag 2 augustus startte 
de ‘Huiskamer van Andijk’ aan de 
Sportlaan 1A. De eerste bezoe-
kers kwamen op de geurende 
aroma van de koffie af en werden 
verwelkomd door de gastvrou-
wen Ria Bieshaar, Anke van den 
Doel en Elly Slagter. Voor deze 
gelegenheid (en die daarop vol-
gen) werd de vlag uitgestoken aan 
de gevel van het gebouwtje dat 
ooit onderdak bood aan peuters.

Vrijwilligers
Afgelopen zaterdag werd het 
aanzien van het gebouw aan de 
buitenkant aangepakt door een 
groep enthousiaste vrijwilligers, 
die de ramen lapten, de kozijnen 
hun oorspronkelijke kleur terug-
gaven en het weelderig tierende 
onkruid wiedden. Dankzij de 
aanmeldingen kunnen de vrijwil-
ligers rouleren, wie zich wil aan-
melden kan dat nog steeds doen! 

Meedoen als vrijwilliger?!
Samen met de gemeente Me-
demblik, de PCOB/KBO, LSOB, 
SOW, de Zonnebloem en de 
Dorpsraad Andijk is dit initiatief 
tot stand gekomen en de oproe-
pen voor vrijwilligers werden be-

antwoord: we beschikken over 
een groep van meer dan 10 gast-
vrouwen, maar wie zich hiervoor 
wil aanmelden kan dat nog steeds 
doen! Mail naar dorpsraadan-
dijk@gmail.com als jij je hiervoor 
wilt opgeven!

Van harte welkom!
“Geweldig!”, zegt Gerrit van Keu-
len van de Dorpsraad Andijk, 
“Dankzij de vrijwilligers is dit 
mogelijk geworden, maar ook 
dankzij de welwillende medewer-
king van de gemeente Medem-
blik en de ouderenbonden! We 
zijn nog in gesprek met andere 
maatschappelijk betrokken orga-
nisaties in gesprek en hopen op 
verdere uitbreiding van de vrij-
willigerspool. Dit moet echt de 
Huiskamer van Andijk worden!”

De Huiskamer van Andijk biedt 
plaats aan iedereen die een kopje 
koffie of thee wil drinken en ter 
kennismaking is de koffie/thee in 
de maand augustus gratis! Dus 
niet alleen ouderen, maar ook 
jongere Andijkers kunnen even 
een praatje maken in de Huiska-
mer. Mogen we jou ook verwel-
komen?!”

De Huiskamer is van start gegaan. Foto: Sylvette Ernsting

Start Huiskamer van Andijk!

Oproep: Een inwoner van ons dorp vraagt:

Wil diegene die mijn zinken gieter heeft meegenomen 
weer terugbrengen? 
Het is een oud ding maar wel belangrijk voor mij.

Heeft u informatie? Mail naar info@andijker.nl
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Veranderingen voor verenigingen en stichtingen door 
de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Sinds 1 juli 2021 mogen supermarkten en slijterijen niet meer stun-
ten met alcoholprijzen, moet ook over de kleine hebbedingetjes van 
AliExpress belasting worden betaald, op kleine plastic flessen zit 
statiegeld en, het belangrijkste voor de vakantieperiode naast je 
normale paspoort, het coronapaspoort is beschikbaar via de Coron-
aCheckApp. Allemaal punten uit het nieuws die je vast hebt meege-
kregen. 

Ook de wereld van regels voor de vereniging en stichting bleef niet 
onaangeroerd. Op 1 juli 2021 trad namelijk de Wet Bestuur en Toe-
zicht Rechtspersonen, kort gezegd de WBTR, in werking met als 
doel de regels omtrent bestuur en toezicht te verduidelijken. Deze 
wet geldt voor alle verenigingen en stichtingen, dus van het KWF tot 
de lokale historische vereniging. De WBTR zorgt voor duidelijkheid 
over de uitgangspunten die bestuurders en commissarissen bij de 
vervulling van hun taak in acht moeten nemen, de positie van be-
stuurders en commissarissen bij tegenstrijdig belang, de regels over 
aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen en een wet-
telijke basis voor intern toezicht.

Als bestuurder hoef je niet direct in de stress te schieten. Maar het 
is wel belangrijk om als bestuur actie te ondernemen. Pak de statu-
ten en het huishoudelijk regle-
ment uit de kast en ga als be-
stuur er even goed voor zitten. 
Mocht je advies willen, dan ben 
je van harte welkom op ons 
kantoor voor de statuten-
check om te zorgen dat je met 
een gerust hart vol energie 
kunt blijven voortzetten. 

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

Het zal toch niet?

Een paar jaar terug hebben 
we met meerder partijen alles 
gedaan om de consultatiebu-
reaus open te houden in zo-
wel Andijk alsook in Abbe-

kerk. Er was geld vrijgemaakt 
om de toen geconstateerde te-
kortkomingen te verhelpen. 
Waarom? Omdat wij als CU 
het heel belangrijk vinden dat 
dit soort basisvoorzieningen 

goed bereikbaar zijn voor ge-
zinnen met pasgeboren kinde-

ren en/of andere zorg naar 
het gezin toe. Hoe preventie-
ver wij voor onze gezinnen 
zorgen, hoe minder zware 
zorg er nodig is voor later. 

Ook de zorg naar de moeders 
toe is heel belangrijk. Niet ie-
dereen wordt direct een moe-
der als het kind geboren is. 
En dat mag natuurlijk. Dan 
ben je blij dat er consultatie-

bureaus zijn. 
Nu schijnen er weer nieuwe 

tekortkomingen te zijn gecon-
stateerd. En daar stellen wij 

vraagtekens bij en hebben sa-
men met de VVD daar vragen 

over gesteld. Want hoe kan 
dat dan? En hoe lossen we 

het op? Wat is er nodig? Een 
aantal vragen en vraagtekens. 
Het college heeft nu al beslo-
ten zonder de raad te vragen 
wat te doen, om de consulta-
tiebureaus te sluiten. Ik denk 

dan: het zal toch niet? We 
voeren grote discussies over 

de accommodaties alsook 
over de leefbaarheid in de 

kernen. En geloof me dat gaat 
over heeeeel veel geld,. Dis-
cussie is nog steeds niet afge-
rond (na 4 jaar) en de huidige 
wethouder Fit zal dit onder-
werp waarschijnlijk over de 
verkiezingen brengen. Voor-

lopig geen besluit want in tus-
sentijd is ook het geld 

op……. Leefbaarheid is blijk-
baar geen levend onderwerp 

bij dit college.
Treurig dat dit college dan 

wel een beslissing neemt over 
de rug van baby’s en gezin-
nen. Een “beetje” schaamte-

vol.
Wij strijden door voor het be-
houd van…….en nog meer.

Silva Visser 
ChristenUnie 

Christenunie.medemblik@
gmail.com

• Dorpshuis Centr. Woensdag: midweekbreak, vrijdag: weekafsluiters

• Huiskamer, Sportlaan 1, open op maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag van 10 tot 12 uur.

 
Woensdag 30 juni t/m zaterdag 4 september
• Expositie Marius van Dokkum. Thema: LACHEN IS GEZOND! 

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

AUGUSTUS
Zaterdag 7 augustus
• Verkoopdag hobbymaterialen, Verjaardagszaal Dorpshuis centr.
Zondag 22 augustus 
• Koppelbiljarten, 14.00 uur. Eetcafé Sels, Dijkweg 338
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 fi 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 Wolff  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

Twee foto’s van Corinne de Kroon

Langs de Molenweg. Foto: Rob Kooijman. Meer foto’s: andijker.nl

Langs de weg...

 

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
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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

“Het grootste deel van de hui-
dige gezondheidszorg bestaat 
uit symptoombestrijding. 
Mensen hebben bijvoorbeeld 
een zere voet, door een ver-
zwikking van de enkel. Daar 
geeft een arts pillen voor, tegen 
de pijn. Die verzwikking kan 
eventueel met een verband ex-
tra steun krijgen en dat lijkt 
dan te helpen.”

Oefentherapeut Wim Koopman 
legt uit: “Eigenlijk helpt dat niet, 
of het helpt maar heel even! Vaak 
komt het verzwikken van enkels 
vanuit een instabiele heup. Dat is 
dan ook waar de oplossing voor 
de klachten ligt. De oorzaak aan-
pakken, in plaats van de sympto-
men. Dat is waar wij voor staan. 
Doordat er binnen Koopman 
Oefentherapie meerdere discipli-
nes worden gehanteerd bent u 
hier met al uw bewegingsklach-
ten aan het juiste adres. ”

Samenwerking
Wim heeft het zo druk gekregen 
in zijn praktijk voor oefenthera-
pie, dat hij extra handen nodig 
heeft om iedereen de juiste hulp 
te kunnen bieden. “In Rick, die 
reeds een half jaar heeft meegelo-
pen in de praktijk, heb ik een 
prettige en goede samenwer-
kingspartner gevonden. Hij komt 
met ingang van 1 augustus in elk 
geval alle donderdagen hier wer-
ken. De andere dagdelen worden 

nog ingevuld. Ook kunnen we 
elkaar tijdens afwezigheid, bij-
voorbeeld bij vakantie of ziekte, 
vervangen. Dat is prettig voor de 
cliënt, de therapie kan gewoon 
doorgaan.” 

Vuur aanwakkeren
“Wat wij doen is de klacht onder-

zoeken en het probleem aanpak-
ken. Wij willen het innerlijke 
vuur aanwakkeren zodat het zelf 
herstellend vermogen van het li-
chaam wordt aangesproken. Dat 
is waarmee we u van uw klachten 
af helpen. Zodat de pijn of last 
die wordt ervaren niet alleen nu 
‘eventjes’ wegzakt, maar ook in 

de toekomst te voorkomen is.” 

Scholing
“Wij zijn nooit uitgeleerd en vol-
gen extra opleidingen om onze 
cliënten nóg beter te kunnen hel-
pen,” vertelt Wim. Hij is nu hal-
verwege de opleiding Master Fy-
siotherapie Orthopedisch Manu-

ele Therapie (OMT). Een OMT is 
expert in gewrichten en zorgen 
dat bewegingen direct weer opti-
maal uitgevoerd kunnen worden. 
De OMT is specialist in het diag-
nosticeren van klachten waarna 
de specifieke deskundigheid u 
helpt de oplossing voor uw licha-
melijke problematiek te vinden. 
Ervaar hoe het is als uw bewegin-
gen weer geoptimaliseerd wor-
den. Rick start binnenkort ook 
aan deze opleiding. “Daarnaast 
is  Rick  ook net klaar met zijn 
HBO opleiding tot oefenthera-
peut met specialisatie de ‘geria-
trie en revalidatie’. Binnen de 4 
jarige opleiding tot oefenthera-
peut heeft ie zich ook gespeciali-
seerd tot HBO-geregistreerde 
leefstijlcoach”.

Meer info
Wordt u beperkt in uw dagelijkse 
handelingen bij werken, sporten 
of andere activiteiten dan bent u 
bij Koopman Oefentherapie aan 
het juiste adres. Hier wordt de 
oorzaak van de pijn behandeld. U 
krijgt inzicht en wordt bewust in 
uw houding- en beweegpatroon. 

Koopman Oefentherapie vindt u 
aan de Gedeputeerde Laanweg 
43, 1619 PB Andijk. 

Kijk op www.koopmanoefenthe-
rapie.nl of neem contact op via 
e-mail info@koopmanoefenthe-
rapie.nl of bel met 06-25 11 69 16.

De echte klacht aanpakken, in plaats van symptomen bestrijden

Oefentherapeuten Rick Schuitemaker en Wim Koopman (r) gaan een mooie samenwerking  
aan per 1 augustus. Tekst en foto: 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.fj 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@efj 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...

… de vrijwilligers u welkom he-

ten in de Huiskamer van 10-12 

uur op ma. di. do. en vr. en dat 

de koffie en thee in de maand 

augustus GRATIS is?

...er bij Wings of change ook een 

sociale huiskamer is?

... er nog plaatsen beschikbaar 

zijn op het vakantieschip de 

PWA?

... handbalster Estavana Pol-

man afgelopen zaterdag in An-

dijk was om haar eigen aardbei 

“Estavana” bij ABZ Seeds te 

dopen?

… de redactie op zoek is naar 

oude kermisfoto’s van Andijk, 

Bovenkarspel, Grootebroek 

Hoogkarspel en Lutjebroek?

… de Andijker ook kunt volgen 

op Facebook?

... de Grijze Panters zondag 1 

augustus een gezellige bbq 

hebben gehad?

“Muziek is mijn hobby, muziek is mijn passie. Naast 
muziek luisteren en maken, vind ik het ook heel fijn 
om anderen van mijn liefde voor muziek mee te la-
ten genieten.”

Premnath Gonesh gaat verder: “Muziek is voor mij 
iets waarbij je iets mag voelen. De stukken die ik 
heb gecomponeerd toen ik blij was klinken anders 
dan stukken uit een donkere periode. In mijn mu-
ziek kun je dat allemaal horen.”

Muzikale opvoeding
De vader van de uit Curaçao afkomstige ‘Prem’ is 

zeer muzikaal. “Hij werd de Jimmy Hendrix van 
Curaçao genoemd. Hij kon geen muzieknoot lezen, 
speelde vanuit zijn gevoel en had een voorliefde 
voor gitaar. Hij motiveerde ons om muziek te ma-
ken. Al vanaf een jaar of 5 ging ik naar de muziek-
school. Pianolessen waren het begin. Muzieknoten 
lezen kan ik nog steeds niet, liever kijk en luister ik. 
Daarna speel ik het na!”

Meer instrumenten
Er is veel veranderd na zijn 20e jaar. Premnath ver-
huisde naar Nederland, trouwde en kreeg kinderen. 
De piano maakte plaats voor een synthesizer. “Maar 
ook gitaren en  basgitaren, drumstel hebben een 
plek gekregen in ‘mijn studio’. Met de nodige appa-
ratuur en een eigen plek op de zolder van onze wo-
ning heb ik alles wat ik nodig heb om tot nieuwe 
muziek te komen. De afgelopen periode heb ik heel 
veel nummers kunnen componeren en dat heb ik op 
twee albums gezet die ik in eigen beheer uitbreng.”

Twee albums
Premnath Gonesh heeft nu twee nieuwe albums 
uitgebracht vol heerlijk muziek. De stijl van de in-
strumentale stukken is niet meteen onder één noe-
mer te vangen. “Sommige composities hebben iets 
weg van rustgevende klassieke stukken, andere zijn 
steviger en energieker. Het geluid van de synthesi-
zer kan aangevuld zijn met snerpende gitaren, zon-
der dat die de overhand nemen. 

Eigenlijk is luisteren de beste manier om te ontdek-
ken hoeveel verschillende muziek ik maak. Dat kan 
door de CD’s (met de titels: Nil Desperandum, Re-
flections, Circumstantia en A journey through the 
depths of the soul) aan te schaffen of te zoeken op 
alle soorten streamingsdiensten zoals Spotify.”

Vlinders
Naast eigen muziek, maakte Prem ook zelf de al-
bumhoezen. “Vlinders hebben voor mij een specia-
le betekenis, die hebben op alle vier de albums een 

Geniet van de nieuwe muziek van Premnath Gonesh 

In mijn compacte studio heb ik alles bij de hand 
om de mooiste muziek te maken.  

Tekst en foto’s OdB

Premnath Gonesh heeft nu twee 
nieuwe albums uitgebracht. 

Premnath Gonesh Music

Reflexions

plek gekregen. Hoe een vlinder 
zich vanuit een rups tot zo’n vlie-
gend, kleurrijk dier ontpopt vind 
ik bijzonder. Deze vlinders heb ik 
zelf gefotografeerd,” aldus Prem-
nath. “Naast muzikant zijn foto-
grafeer ik graag.”

Spelen met de band
De muziek die op de CD’s te ho-
ren zijn is niet te vergelijken met 
de muziek die hij speelt samen 
met de band Slechtvalk. Hij lacht: 
“Met ‘Slechtvalk’ maken we black 
metal muziek. Dat is niet voor 
iedereen bedoelt, maar ik hou er 
van!”

Fotocollage: Koos Dol
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Op zaterdagmorgen 31 juli j.l. vond bij 
aardbeizaadveredelaar ABZ Seeds in 
Andijk de feestelijke doop van het nieu-
we aardbeienras “Estavana” plaats. De 
aardbei werd door niemand minder dan 
Estavana Polman zelf overgoten met 
echte aardbeienchampagne! Het was 
een indrukwekkende en sportieve in-
troductie van dit nieuwe smaakvolle 
zomerkoninkje.

ABZ Seeds sponsort al vele jaren jeugd-
teams van handbalvereniging Sporting 
Andijk. Voor deze bijzondere gebeurtenis 
waren een aantal handbalmeiden uitgeno-
digd. Toen Estavana Polman van het natio-
nale handbalteam door de deuren van 
Holland Strawberry House het bordes op-

gelopen kwam, ging er dan ook een luid 
gejuich op.

Estavana werd in november 2019 uitge-
roepen tot beste speelster van het toernooi 
in Japan, waarin de Nederlandse ploeg 
wereldkampioen werd. Helaas kon Esta-
vana wegens een knieblessure deze zomer 
niet meedoen met de Olympische Spelen, 
waarop het nationale team weer succesvol 
deelneemt. Tegenwoordig is Estavana een 
nationale bekendheid geworden op de Ne-
derlandse televisie door haar commentaar 
bij de wedstrijden van het nationale hand-
balteam.

Er volgde een gezellige signeersessie, 
waarbij handbalballen en speciale ‘Estava-
na’ bidons werden getekend door de be-
kende topsportster. De handbalmeiden 
mochten één voor één met Estavana op de 
foto. Daarna scoorde Estavana nog een 
keer in het speciaal opgestelde handbal-
doel.

Estavana reageerde enthousiast op de 
doop van haar naamgenote: “De eerste 
keer dat ik hoorde dat er een aardbei naar 
mij vernoemd zou worden, dacht ik: hoe 
dan.. wat leuk! Maar echt te gek om de 
aardbei Estavana vandaag voor het eerst te 
zien en natuurlijk te proeven. Ze zijn heer-
lijk en zien er zien er fantastisch uit. Ik 
vond het een eer om mijn aardbei samen 

met de handbalmeiden van Sporting An-
dijk te mogen dopen.”

Ook Directeur-eigenaar Gé Bentvelsen 
was zeer verheugd over de feestelijk verlo-
pen morgen: “ABZ Seeds is als sponsor al 
jaren verbonden met de handbal van An-
dijk en het is voor ons een grote eer dat 
ons nieuwe aardbeiras naar Estavana Pol-
man vernoemd is. We vonden het heel 
leuk dat Estavana er was en echt de tijd 
nam voor de handbalmeiden.”

Na afloop van de feestelijke morgen werd 
Estavana Polman door iedereen enthousi-
ast uitgezwaaid. Zij spoedde zich weer 
naar de televisiestudio waar ze de wed-

strijd Nederland-Noorwegen van com-
mentaar zou voorzien. 

Estavana Polman doopt nieuwe aardbei bij ABZ seeds 
Handbalmeiden Andijk ‘scoren met Estavana’!

Estavana Polman doopt de aardbei. Foto’s aangeleverd

Handbalsters van Sporting Andijk mochten met Estavana op de foto.Voor allemaal een glas om te proosten.

De meiden van Sporting An-
dijk afdeling Handbal genie-
ten van hun spel. Het is een 
combinatie van snelheid, 
techniek en tactiek. Samen-
werken en vooral plezier heb-
ben. “Er is niks leuker dan 
handbal,” klinkt eensgezind.

Kom erbij!
Handballen kan al vanaf een 
leeftijd van ongeveer 6 jaar. 
Bij de teams in de leeftijd van 
9 tot 13 jaar, kan de club bij 
de start van het nieuwe sei-
zoen versterking gebruiken. 
“Het zou leuk zijn als we er 

een paar nieuwe talentjes bij 
zouden kunnen krijgen. Hand-
ballen: iedereen kan het le-
ren en we helpen je graag. 
Dus ook als je het nog nooit 
gedaan hebt? Kom eens mee-
doen. De eerste lessen zijn 
uiteraard gratis, zodat je 
kunt ervaren hoe leuk hand-
bal is.”

Meedoen is gratis
Omdat je pas weet of je het 
leuk vindt om deze sport te 
beoefenen als je het eens ge-
probeerd hebt, geeft de club 
regelmatig bijzondere trai-

ningen, clinics en ben je ook 
gewoon welkom op de regu-
liere training om eens mee te 
doen. Wel is het handig als je 
je vooraf even aanmeldt. Dat 
kan met een e-mailtje aan 
andijk@handbal.nl. 

Commissieleden afdeling
handbal gezocht
De afdeling handbal is op 
zoek naar nieuwe commissie-
leden. Vrijwilligers voor het 
aansturen van diverse taken 
binnen de commissie en spil 
binnen de vereniging naar 
hoofdbestuur en leden

Er zijn allerlei soorten taken 
die je als vrijwilliger kunt 
vervullen: commissielid, trai-
ner/coach, scheidsrechter, 
kantinedienst, onderhoud, 
organisatie of begeleiding van 
of hulp bij jaarlijkse acties/
evenementen (toernooien/
tentenkamp/vogelvoeractie/
grote clubactie/dorpsveiling/
enz.). Net als bij het sporten 
zelf staat ook bij het vrijwil-
ligerswerk het plezier voorop. 
Daarom zoeken we graag sa-
men met de vrijwilliger naar 
een juiste match in tijd en 
taak. 

Handballen: het leukste dat er is!

Er was ook tijd om even te handballen 
met Estavana.
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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!

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. 

U wilt graag op hoogte zijn van wat er 
staat te gebeuren in uw woonomgeving? 
Zoals de geplande nieuwe schuur van de 
buren, de plannen voor een nieuwe wijk 
in uw woonplaats, de afsluiting van een 
straat vanwege de kermis of het par-
keerverbod in de straat dat onlangs 
werd ingesteld? Dit leest u allemaal we-
kelijks in de ‘bekendmakingen’ van de 
gemeente, in de gratis huis-aan-huis-
krant de ‘Medemblikker’. 

Ontvangt u deze bekendmakingen het 
liefst in uw mailbox? Dan kunt u zich 
aanmelden voor de e-mailservice van 
overheid.nl.

Op de pagina ‘Mijn gemeente Medem-
bliknieuws’ in de Medemblikker vindt u 
iedere week de bekendmakingen van ont-
vangen aanvragen, besluiten en verleende 
vergunningen. Ook staan hier de aankon-
digingen van de vergaderingen van ge-
meenteraad en raadscommissies. Deze 
bekendmakingen staan ook op onze web-
site (https://www.medemblik.nl/over-me-
demblik/bekendmakingen) én op Over-
heid.nl (berichten over uw buurt).

Actuele informatie over besluiten 
in uw buurt
U ziet de bekendmakingen door op www.
overheid.nl uw postcode en huisnummer 
in te vullen. Geef daarbij de straal waar-
binnen u wilt zoeken. U krijgt vervolgens 
de betreffende publicaties over vergunnin-
gen, bouwplannen en regelgeving in beeld. 
Het kan nog makkelijker met de e-mailser-
vice voor berichten over uw buurt. Ga 
hiervoor naar www.overheid.nl 

Meer nieuws in onze nieuwsbrief 
Vanaf 2021 staan alleen nog maar de offi-
ciële bekendmakingen en de raadsinfor-
matie van gemeente Medemblik in de 
Medemblikker. Wilt u op de hoogte blijven 
van het laatste nieuws, tips, aankondigin-
gen en verhalen van Medemblik? Bijvoor-
beeld dat burgerzaken twee dagen geslo-
ten is, welke evenementen er zijn in de 
gemeente, welke vacatures, of nieuws over 
subsidie voor duurzaam wonen. Dan 
abonneert u zich op onze nieuwsbrief die 
u wekelijks in uw mailbox ontvangt. In de 
nieuwsbrief zit óók een link naar de be-
kendmakingen. U meldt zich aan via: 
www.medemblik.nl/over-medemblik/in-
schrijven-voor-onze-nieuwsbrief

Wat speelt er in uw buurt? 
Op de hoogte met e-mailservice van overheid.nl

Doortrappen fietstip: 
(e-)fiets kopen? Let op!
Waar moet je op letten bij de aanschaf 
van een e-bike? De fietsenmaker infor-
meert je over de plek van de accu en 
van de motor. Deze zijn bepalend voor 
de actieradius, de stabiliteit en de ma-
nier van opladen van de e-bike.

Digitale tip: een middenmotor of een 
voorwielmotor? DOORTRAPPEN  Vormen 
van ondersteuning op de e-bike

Doortrappen fietstips

Van maandag 16 t/m zaterdag 21 augustus 
organiseert het Jongerenwerk in de ge-
meente Medemblik weer een activiteiten-
week voor jeugd t/m 18 jaar! Er zijn maar 
liefst 10 verschillende activiteiten waar je 
uit kan kiezen. Geef je dus snel op, want 
vol = vol!

Maandag 16  augustus:
Suppen vanaf 10 jaar bij het Egboetswater 
Hauwert
Kids Yoga & Smoothies voor 7 t/m 10 jaar 
bij het dorpshuis in Abbekerk
Tiener Yoga & Smoothies voor 13 t/m 16 
jaar bij het dorpshuis in Abbekerk

Dinsdag 17 augustus:
Pannenkoeken bakken! Voor 10 t/m 12 
jaar en 13 t/m 16 jaar bij JC de Bunker in 
Abbekerk

Woensdag 18 augustus:
Aquafun in Zwembad de Spetter in Abbe-
kerk
Workshop Rappe Rappers voor 12 t/m 18 
jaar in de Bibliotheek Medemblik

Donderdag 19 augustus:
Freerunning voor 12 t/m 18 jaar in de 
Muiter in Medemblik
Calisthenics voor 12 t/m 18 jaar in de Mui-
ter in Medemblik

Jumping Fitness voor 12 t/m 18 jaar in de 
Muiter in Medemblik
Vrijdag 20 augustus:
Wakeboarden voor 12 t/m 18 jaar in Enk-
huizen
Panna K.O & Skillz voor 10 t/m 18 jaar bij 
VV MOC/Cafe de Post in Midwoud

Zaterdag 21 augustus:
AquaFun voor 6 t/m 14 jaar in Zwembad ’t 
Ploetertje in Benningbroek

Voor meer informatie en vragen over de 
activiteiten stuur je een mailtje naar  acti-
viteiten@medemblik.nl  Opgeven voor de 
activiteiten kan op hetzelfde mailadres. 
Zorg dat je in je mail duidelijk je naam, 
adres, telefoonnummer, leeftijd en de 
keuze voor welke activiteit(en). Je wordt in 
eerste instantie ingedeeld bij maximaal 2 
activiteiten. Dit om iedereen de kans te 
geven om deel te nemen! Mochten we 
daarna nog ruimte hebben bij activiteiten, 
dan delen we je in voor eventueel extra 
activiteiten. Dus geef je voorkeur aan en 
dan proberen we daar rekening mee te 
houden.

Een uitgebreide beschrijving van de activi-
teiten kun je ook vinden op de facebook 
pagina van het Jongerenwerk – Opbouw-
werk Medemblik.

Urban, Aqua & Lifestyle

Verkoopdag Hobbymaterialen
zaterdag 7 augustus 10.00 - 16.00 uur

Verjaardagszaal, Dorpshuis centrum  

Meer info: zie redactioneel artikel elders in deze krant
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