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Gratis half uur 
bespreking? Bel ons.
www.mantelvoors.nlBen jij op zoek naar een leuke 

en uitdagende baan in de kin-
deropvang? Solliciteer dan bij 
Kinderopvang Berend Botje! 
Bij Berend Botje vind je een 
baan waar je met plezier naar 
toe gaat. Er is persoonlijke aan-
dacht voor jouw talent en bin-
nen het grote, professionele 
bedrijf heerst een gemoedelijk 
sfeer. 

Berend Botje is op zoek naar 
goede, lieve pedagogisch mede-
werkers die hét verschil maken 
voor de kinderen. Misschien zijn 
de posters langs de weg of adver-
tenties op social media je niet 
ontgaan! Op de website www.
werkenbijberendbotje.nl vind je 
het meest recente vacatureaan-
bod. Met meer dan 50 vestigin-
gen in Noord-Holland zit er on-
getwijfeld een locatie tussen die 
bij je past! Eerder werd Berend 
Botje uitgeroepen tot ‘Great pla-
ce to work’ en dat niet zonder 
reden ‘Berend Botje is een grote 

professionele kinderopvangorga-
nisatie, maar toch voelt het ‘klein’. 
Veel collega’s kennen elkaar en de 
lijnen tussen de medewerkers op 
de locaties, het centraal bureau 
en de directie zijn kort. Dat ie-
dereen elkaar kent is handig, 
maar zorgt ook voor een fijne en 
gezellige werksfeer!’, vertelt peda-
gogisch directeur Gaby Alberts. 

Veel mogelijkheden 
om te groeien
Vind je het leuk om meer te leren 
over jouw vak als pedagogisch 
medewerker en ontwikkel je je 
graag verder? Dat kan bij Berend 
Botje, als je dat wilt! ‘Via onze 
Beren Botje Academie bieden we 
onze medewerkers diverse cur-
sussen, workshops en trainingen. 
Hierbij kun je denken aan Voor- 
en vroegschoolse educatie (VVE 
Startblokken), maar ook aan 
Dunstan babytaal en -gebaren of 
Oog voor Interactie. Bij Berend 
Botje laten we ons inspireren 
door de pedagogische stroming 

Reggio Emillia. Als iemand hier 
al mee bekend is, is dat natuurlijk 
mooi meegenomen. Maar ben 
wanneer dit niet het geval is, bie-
den we alle ruimte en mogelijk-
heden om daar kennis mee te 
maken.’

Stap jij aan boord bij Team 
Berend Botje? Grijp je kans!
Op www.werkenbijberendbotje.
nl staan de meest recente vacatu-
res. Er is momenteel veel moge-
lijk: vaste uren, flexibele uren, 
invalpoule. 
Staat jouw favoriete locatie of 
vacature er niet tussen? Neem 
ook dan gerust contact met José 
Schuit via 06-50057939, zij be-
spreekt graag de mogelijkheden. 

Op de website vind je tevens er-
varingen van andere medewer-
kers en wat werken bij Berend 
Botje nog meer inhoudt!

Wil je met mij spelen bij Berend Botje? 

Op zoek naar medewerkers. Foto aangeleverd

 

info@kuinmakelaardij.nl 

Ook uw huis  
verkopen?  

Bel  
Kuin Makelaardij 

0228-592253 

 

Het kan zijn dat de Andijker in uw wijk de komende 
tijd (tijdelijk) op donderdag bezorgd wordt. 

Onze excuses voor het ongemak.

    Redactie de Andijker

Op zondag 29 augustus speelt Pieter Rynja een be-
nefietconcert op het orgel van de Sint Werenfridus-
kerk te Wervershoof.

De opbrengst is bestemd voor de restauratie van de 
kerk, die onlangs is voorzien van nieuwe leien op 
het dak. Daar wordt wel subsidie voor verstrekt 
maar er moet ook een deel van de kosten d.m.v. ac-
ties worden gefinancierd. Onlangs konden belang-
stellenden een oud stukje lei met daarin een gegra-
veerde afbeelding van de kerk kopen.

Pieter Rynja is al meer dan 25 jaar als vaste gastor-
ganist bij de kerkkoren bespeler van het Wervers-
hoofse orgel. Behalve als organist is hij verder werk-
zaam als clavecinist, muziekdocent en componist. 
Op het programma staan werken van Dornel, Mar-
chand, Sweelinck, Rynja, Vierne en Lefebure-Wely

Het concert begint om 14.30 uur. Gratis entree, na 
afloop collecte.

Benefietconcert - Wervershoof

Pieter Rynja. Foto aangeleverd

Verloren/gevonden
Beste mensen, laatst was ik mijn zondagse badpak, met 
blauw en goud, vergeten bij Koppie Onder. (Je weet wel, 
de zwemplek met die mooie steiger.) Nu kan het zo zijn 

dat iemand hem op dat moment hard nodig had, heeft ge-
leend en vergeten is terug te hangen. Mocht jij degene 

zijn die weet waar het over gaat, zou je ‘m dan terug wil-
len hangen of bezorgen op Hornpad 3? De eerlijke vinder 

krijgt een leuke attentie! Groeten van Gitta Klopper

Deze zilveren schakelarmband is gevonden op de 
Kleingouw. Informatie: info@andijker.nl

Wat is er lekkerder dan even lekker varen op het IJsselmeer. Familie 
van Dijke ging mee met de MS Friesland. Maandag is het normale 

leven weer overal begonnen en kunnen we terugkijken op een zomer-
vakantie met soms de zon en soms wat regen.  

Tekst en foto Astrid van Dijke

Schoolvakanties weer voorbij
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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 29 augustus 9.30 uur:  

Eucharistieviering door kapelaan 

J.A. Correa m.m.v. Gemengd koor.

Thema:  “Zuiver je hart”.

De collecte is voor onze kerk. 

Dank daarvoor.

Na afloop is er een deurcollecte 

voor de MIVA.

Welkom in de viering.

Mededelingen:

*Na de viering is de jaarlijkse 

deurcollecte voor de MIVA. Deze 

is bestemd voor medische zorg 

voor de meest kwetsbaren in Ke-

nia. Zij hebben onze steun hard 

nodig. Van harte aanbevolen.

Folders hierover liggen op de ta-

fel in de gang.

*Zondag 5 september 9.30 uur: 

Woord-Communieviering door 

pastor A. Dekker m.m.v. Ge-

mengd koor. Welkom.

Kerkdiensten, zondag 29 augustus

Gereformeerde Kerk Middenweg 4, Andijk
De dienst is ook online te volgen via 
www.gereformeerdekerkandijk.nl

10.00 uur ds. R. Maurits te Lelystad

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. Johan Gootjes

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

Baptistengemeente  
baptistenenkhuizen.nl

R.K. Kerk Bangert 6, Andijk rkregiowh.nl
09.30 uur Euch. kapelaan J.A. Correa, Gemengd koor
De Bovenzaal De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
Geen studie in de Kapel.

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur Arno Post

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

Ik ben verhuisd van de Horn naar: 
Groteweid 7, 1619 XJ  Andijk

           Tineke de Kroon- Fledderus

Het is nogal verwarrend. Is het 
woord virus nu negatief of posi-
tief? Als je positief getest bent is 
dat negatief en als je negatief ge-
test bent is dat positief. Eigenaar-
dig!!
We zouden bijna vergeten dat er 
ook een heel goed virus is, het 
‘Bridgevirus’ dus. Iedereen die 
hierdoor aangestoken is zal be-
amen dat dit vrijwel het beste is 
wat hem/haar ooit is overkomen. 
Dus echt positief in de juiste zin 
van het woord. Vooral tijdens de 
beperkingen in de coronaperiode 
werd duidelijk hoe het wekelijkse 
avondje bridge werd gemist. In 
het bijzonder het sociale aspect, 
de ontmoeting, is van wezenlijk 
belang. Natuurlijk ook de uitda-
ging om een zo goed mogelijk 
resultaat te boeken is belangrijk 
maar lang niet voor iedereen top 
prioriteit.

Op maandag 20 september a.s. 

start er weer een beginnerscur-
sus in Andijk, locatie Sarto. Aan-
vang 19.30 tot 22.00. Het zijn 12 
cursusavonden en de laatste 
avond is op 6 december. Cursis-
ten uit Enkhuizen en Bovenkar-
spel zijn uiteraard ook welkom.
Een bridgecursus is net als een 
corona vaccinatie, niet verplicht 
natuurlijk maar wel heeel ver-
standig.

We hebben net als een aantal ja-
ren geleden ook weer samenwer-
king met Team Sportservice 
West-Friesland die soms zal aan-
schuiven om informatie te geven 
over het belang van bewegen 
naast hersenactiviteit. Dit alles in 
het kader van de actie Denken en 
Doen. 

Voor informatie en aanmelden:
L. Kooiman via 
l.kooiman@quicknet.nl 
of tel. 06 30 38 57 40

Bridgevirus

Gewoonlijk loop je voorbij bij het 
zien van zo een schamel beetje 
botjes maar deze keer nam ik het 
mee naar huis. De vorm en de 
houding deden mij iets. Daarom 

noemde ik de foto ook “op de 
vlucht.” Vlucht, vliegen weg lo-
pen, vluchten, gevaar, het nood-
lot. 
Ivo M. de Klerk

Op de vlucht. Foto: Ivo M. de Klerk

Langs de weg... 
op de vlucht

Onderweg in de regio. Foto’s Koos Dol

Langs de weg...

VACATURE
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Opa Piet betaalt je rijbewijs

“Opa Piet betaalt je rijbewijs” zei hij tegen Levi toen Levi nog maar 
5 jaar was. Ze zaten op een mooie zomerse zondagmiddag in opa 
zijn oude Volvo toen hij dat tegen zijn kleinzoon zei. Niet veel later 
overleed opa plotseling.

De belofte van opa leek een loze belofte, totdat Levi 17 jaar werd en 
hij van zijn moeder een goed gevulde enveloppe kreeg. Ze zei: “Opa 
Piet betaalt je rijbewijs”.

Hoe had opa dat geregeld?
Opa Piet had een testament, en daarin had hij een zogenoemd klein-
kindlegaat opgenomen. Hierdoor had opa een bepaald geldbedrag 
nagelaten aan zijn kleinzoon. Het legaat was destijds door de moe-
der van Levi, als wettelijk vertegenwoordiger van Levi, aanvaard en 
op een aparte spaarrekening ten name van Levi gezet. 

Het grote voordeel van een kleinkindlegaat is dat kleinkinderen een 
grote vrijstelling hebben in de Successiewet. Het kleinkind hoeft 
over het legaat tot een waarde van € 21.282,00 (kalenderjaar 2021) 
geen erfbelasting te betalen. Vaak zien we dat de erflater een bewind-
voerder aanwijst over het legaat. (Jonge) kleinkinderen die nog niet 
zo goed zelfstandig met geld om kunnen gaan, kunnen daardoor tot 
een in het testament te bepalen leef-
tijd niet zelfstandig over het legaat 
beschikken.

Levi haalde zijn rijbewijs in één keer, 
en kocht dezelfde Volvo als zijn opa 
had.

S.B.G. (Sharon) Groen
Kandidaat-notaris

Voor de 25e keer is er weer de 
nacht van de vleermuis. De nacht 
van de vleermuis is een internati-
onaal evenement dat in heel Eu-
ropa plaats vind in het laatste 
weekend van augustus. Zo ook 
dit jaar. Wil jij meer leren over 
het leven van de vleermuizen in 
West-Friesland. Ga dan mee. 

Vrijdag 27 augustus, van 19:30-

21:30 uur kun je met IVN gidsen 
mee om meer te leren over het le-
ven van vleermuizen tijdens een 
avondwandeling. Locatie: Eg-
boetje, Liederik 15, 1678 JC Oost-
woud. Aanmelden bij Ria de Graaf 
(via email: gerardria@quicknet.nl 
of via tel.: 06 40 39 27 03); max 20 
personen; Kinderen vanaf 8 jaar. 
Kosten: kinderen onder 8-12 jaar 
€2,-, volwassenen €4,-.

Vleermuizen in vleermuizenkast. Foto: Ria de Graaf

Nacht van de vleermuis bij het Egboetje

Wat is het?
Een oudercafé waar ouders elkaar 
kunnen ontmoeten en kinderen 
lekker kunnen spelen. Bezoek is 
gratis en iedereen uit de gemeen-
te Medemblik is welkom!

Wanneer?
Vanaf 1 september a.s. elke woens-
dag van 9.30 uur tot 11.00 uur.

Waar?
Jongerencentrum de Future.
Sportlaan 1A, 1619 XE Andijk

Voor meer informatie?
Wijkteam Oost 

Ingrid Suyk: 06 1094 9452
Sylvette Ernsting; 06 5015 4820

Koffie met een rietje
Voor ouders en kinderen

George van Keulen

Kijken, kijken, niet kappen 

Enige maanden geleden heeft 
de gemeente een kapvergun-

ning aangevraagd voor zes es-
sen bij gymzaal De Krimper 
aan de Notaris Steenpoorte-

straat. Die bomen zouden aan 
vergevorderde ‘essentaksterfte’ 

lijden. Maar eenmaal in blad 
zagen ze er tamelijk gezond 

uit. Omwonenden hebben be-
zwaar ingediend. Zij voelden 
zich geruggesteund door het 
advies van de landbouwuni-
versiteit in Wageningen: kij-
ken, kijken, niet kappen. Het 

heeft namelijk zin om af te 
wachten. Zieke essen kunnen 
over de ziekte heen groeien, 
vooral in meer verstedelijkte 

gebieden waar de bomen min-
der dicht op elkaar staan.On-

nodige bomenkap. Een telkens 
terugkerend probleem in onze 
gemeente. Zelf heb ik, voordat 
ik actief werd bij de gemeente-

raad, al eens met succes be-
zwaar aangetekend tegen de 
kap van een linde in Opper-
does. Die moest plaatsmaken 
voor een bloemenperk. ‘Ver-
fraaiing’ heette dat. We heb-
ben natuurlijk de kwestie ge-
had van de Kroningsboom in 

Medemblik, die moest worden 
opgeofferd voor twee parkeer-
plaatsen. Elzen in Wognum, 
die met hun takken over de 
sloot hingen en de doorgang 
van de maaiboot (die alles 

sloopt wat in en rond het wa-
ter leeft) belemmerden.Tijdens 
de zomervakantie, zijn er aan 

de Randweg in Medemblik zes 
à zeven waardevolle iepen ge-
kapt. Diameter meer dan 80 

cm, geschatte leeftijd meer dan 
zestig jaar. Hiertegen was geen 
bezwaar mogelijk. Gevalletje 
‘iepziekte’? In december 2020 
is nota bene - alhoewel door de 
wethouder met klem ontraden 
- een voorstel van GroenLinks 
aangenomen om waardevolle 
iepen in te enten. Nog altijd is 
dat niet gebeurd. Voor de prijs 
van het kappen en herplanten 
van deze zes hadden alle waar-
devolle exemplaren in de ge-

meente drie keer kunnen wor-
den ingeënt!Laten we alsje-

blieft zuinig zijn op de bomen 
die we hebben. Zij houden 

onze woonomgeving leefbaar 
en zijn onmisbaar in het tegen-

gaan van de opwarming van 
de aarde.

George van Keulen
Raadscommissielid 

GroenLinks Medemblik

george.vankeulen@
raadmedemblik.nl

Ankie van Lier

CU
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R CULTURA

Cultura-Andijk
kleingouw 112  1619 CHBO

EK

Impressionistische realist 
Peter Keeman

Zondag
5 

september
1500 – 1700

Uur
Entree € 10

Reserveren 
verplicht

Zaal open om 
1430 uur

Kleingouw 112  1619 CH Andijk

Scan Me

culturaplus2.0@gmail.com

Inclusief

1x
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Michael

Ankie van Lier

CU
LT

UU
R CULTURA

Cultura-Andijk
kleingouw 112  1619 CHBO

EK

Impressionistische realist 
Peter Keeman

Zondag
5 

september
1500 – 1700

Uur
Entree € 10

Reserveren 
verplicht

Zaal open om 
1430 uur

Kleingouw 112  1619 CH Andijk

Scan Me

culturaplus2.0@gmail.com

Inclusief

1x

Loes
Michael

Zondag 5 
september

15.00 - 17.00 uur
Zaal open om 14.30 uur
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Entree: €10,-, 
inclusief 1 x koffie of thee

Reserveren verplicht! 
culturaplus@gmail.com

Cultura, 
Kleingouw 112, 

Andijk

Vind jij het leuk om te ontdekken 
wat er allemaal in onze West-
Friese slootjes leeft? Zou je daar 
spelenderwijs wel eens iets meer 
van willen leren? Kom dan zater-
dag 4 september langs bij het Eg-
boetje in Oostwoud.

Onder begeleiding van gidsen 
van het IVN kunnen kinderen 
van alle leeftijden met een schep-
netje, zoekkaart en loepje ‘op sa-
fari’ in de sloot. Jonge kinderen 
graag met een begeleider. Water-
vlooien, libellenlarven, kokerjuf-
fers, rivierkreeftjes, bloedzuigers, 
bootsmannetjes, je kunt onder 

het wateroppervlak werkelijk van 
alles tegenkomen. 

Wie schept het bijzonderste 
beestje op? Veel plezier met ont-
dekken!

Zaterdag 4 september van 
13:00-15:00 uur kun je met IVN 
gidsen waterdiertjes vangen bij 
het Egboetje (Liederik 15 in 
Oostwoud). 
Opgave mag bij gerardria@
quicknet.nl. Kosten: kinderen 
onder de 12 jaar + leden IVN/
KNNV €2,-. Niet leden €4,-. Pin-
nen niet mogelijk.

Libellenlarf. Foto: Toos Brink

Kinderactiviteit: waterdiertjes vangen

AANLEVEREN KOPIJ
Advertenties en familieberichten: 
tot maandag 12.00 uur: info@andijker.nl. 

Rouwberichten: 
tot dinsdag 8.30 uur: info@andijker.nl

Kopij en fotomateriaal: 
tot maandag 12.00 uur: info@andijker.nl
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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 
mobiele app

Wij maken het u gemakkelijk

'

8

!

Eenvoudig aanleveren documenten
via e-mail, drag & drop of de app
Alle documenten zijn eenvoudig aan te leveren via e-mail of 
door een foto te maken met de app. Simpel en snel.
Vraag naar onze klantgerichte werkwijze.

Wij doen wat wij afspreken
We zijn betaalbaar
Geen nare afrekeningen achteraf voor telefoontjes, mails en 
dergelijke. Gewoon een van te voren afgesproken bedrag.

Goede bereikbaarheid
Je hebt een vast aanspreekpunt
We zijn 5 dagen per week telefonisch bereikbaar.
Mochten we in gesprek zijn, spreek dan even je 
telefoonnummer in. We bellen je gegarandeerd terug.

Tarieven
Prijs vanaf      €67,50 per mnd
 Aan te vullen met 
 Facturatie    €18,50 per mnd
 Debiteurenbeheer  €12,50 per mnd

Het opstellen van ondernemersplan  tarief op aanvraag

Voor kleine zzpers
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• Lifestyle-test
 Kelly Groot

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan

Adv_Praktijk Andijk.indd   1 20-04-2012   13:17:57

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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

Tel.: 06-18966539
E-mail: info@dekroonhovenier.nl
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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 9:00-20:00
 Vrijdag 9:00-18:00
 Zaterdag 9:00-18:00
Bloemenpluktuin maandag t/m zaterdag 

7.00 tot 21.00 geopend

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.

De verbouwing vordert. De tijdelijke ‘cam-
ping’ zoals Chris en Monique hun zaak 
momenteel noemen, maakt plaats voor 
een fonkelnieuwe winkel. Een ruimte die 
ook jou laat stralen. uitstraling. Het team 
kijkt uit naar 1 september. Dan vieren ze 
samen ‘Oud & Nieuw’ een wordt de nieu-
we naam onthuld. Dit unieke moment 
vieren ze graag met alle relaties. Houd de 
Andijker in de gaten voor het programma 
voor 1 september.

Vandaag geeft Monique Sijmons een up-

date vanaf ‘Camping Schouten Optiek’. 
Vakantie vieren is er niet bij. Het is hard 
werken op de camping. Maar met een en-
thousiast team en enorm veel plezier komt 
de finale in zicht: Oud & Nieuw.

Brillenboom
“Inmiddels is onze camping gesloten, daar 
de campingtafel plaats heeft moeten ma-
ken voor een (brillen)boom die in onze 
winkel groeit, gemaakt door RW Houti-

dee. Deze boom is speciaal in de kinder-
hoek geplant en er groeien zelfs hele vro-
lijke brillen in.

Stamtafel
Ook is er een pracht van een tafel geko-
men en een heerlijke ‘stam’tafel met hoge 
stoelen. Het zit als een vorst. De brillen-
spray-bar hangt ook weer aan de muur en 
zo bouwen we stapje voor stapje verder. 
De werkplaats was onze laatste klus en die 
sluit nu prachtig aan bij de stijl van de win-
kel. Wat een toppers zijn Buurman & 
Buurman (Ron en Tigo) en wat hebben ze 
veel werk verzet. Na afloop even een bier-
tje aan de nieuwe stamtafel uiteraard. En 
dat is dik verdiend.

Druk, druk, druk
Nog even een koof plaatsen, klok ophan-
gen, een plank ophangen, vensterbank 
maken. Hubo zag ons wel 5 keer per dag 
want ja, toch een andere schroef, kanten-
band vergeten, enz. enz..
Maar o, o, o wat zijn we trots!

Nieuw logo
En dan onze nieuwe uitstraling! Floor van 
Paassen van Zuiverwerk heeft ons echt 
positief verrast met een nieuw logo, een 
stralende mix van oud en nieuw, in een 
voor ons passend jasje. We kijken, met een 
stralende lach op ons gezicht, uit naar 
onze nieuwe toekomst.
Op naar Oud & Nieuw op 1 september 
aanstaande, wij laten u graag stralen!”

Nieuwe uitstraling én een nieuwe naam:
Schouten Optiek kijkt uit naar 1 september

De tijdelijke camping maakt plaats voor 
een nieuwe winkel. Foto: PL/De Andijker

Het nieuwe interieur

De stamtafel

Een tipje van de sluier...

Laat je 
stralen!
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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 
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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Tijdens de nationale collecte-
week van KWF Kankerbestrij-
ding (5 tot en met 11 september) 
wordt weer huis-aan-huis gecol-
lecteerd.  De Andijkers die iets 
over hebben voor het goede doel 
kunnen op twee manieren done-
ren: contant, door munt- of brief-
geld in de collectebus te doen. Of 
met hun telefoon, door een QR-
code te scannen. Die staat op de 
collectebus afgebeeld.

De wijkhoofden van het KWF-
collecteteam, is blij dat er dit jaar 
weer volop gecollecteerd kan 
worden. Door de coronacrisis 
was de landelijke opbrengst vorig 
jaar ongeveer een derde lager dan 
normaal: € 4,2 miljoen in plaats 
van € 5,8 miljoen. 

1 op de 3 krijgt kanker
We hopen dit jaar weer meer geld 
op te halen voor kankeronder-
zoek en -zorg. Dat is hard nodig, 
want nog altijd krijgt 1 op de 3 
Nederlanders kanker. Bovendien 
heeft de kankerzorg flink te lijden 
gehad onder de coronacrisis. Veel 
operaties zijn uitgesteld, diagno-
ses later geconstateerd. Voor al 
die patiënten is het belangrijk dat 
zorg snel weer op volle sterkte 
komt.

Doneren via je mobiel
Tussen 5 en 11 september kunt u 
een collectant aan de deur ver-
wachten. Behalve een donatie 
met contant geld kun je ook con-
tactloos via een QR-code done-
ren. Die scan je met je mobiele 
telefoon. Je betaalt vervolgens 
veilig, anoniem en eenmalig via 
iDEAL.

Ook gaan collectanten geld opha-
len via WhatsApp. Via een appje 
met een donatielink nodigen zij 

hun contacten uit om te geven 
voor kankeronderzoek.

Deze manier van geven wordt 
steeds populairder. In 2019 werd 
er nog 
€ 377.000 digitaal gedoneerd, vo-
rig jaar was dit maar liefst € 1,5 
miljoen. Ook dit jaar verwachten 
we weer veel online donaties.

Collectanten gezocht
Wil je ook helpen om zoveel mo-
gelijk geld op te halen, aan de 
deur of via je mobiel? Ons collec-
teteam in is nog op zoek naar 
collectanten. Voor de wijken 
Kleingouw 1 t/m 59, Voorstuk en 
Dwarsland, Dr. d.Arnaudstraat 
en Dirk Jonkerlaantje. Meld je 
aan via ank.goudsblom@gmail.
com.

Over KWF Kankerbestrijding 
Iedere Nederlander krijgt ooit te 
maken met kanker. Of je het nu 
zelf hebt, of iemand om wie je 
geeft, kanker ontwricht je leven. 
Voor al die miljoenen levens ma-
ken wij al ruim 71 jaar het ver-
schil. We bestrijden niet alleen de 
ziekte maar zetten ons ook in 
voor een beter leven met kanker. 
Door levensreddend onderzoek 
of het snel bereikbaar maken van 
dure geneesmiddelen. Maar net 
zo goed met initiatieven als in-
loophuizen en de community 
kanker.nl om iedereen die leeft 
met kanker te ondersteunen. En 
we mobiliseren heel Nederland 
voor onze gezamenlijke missie. 
Minder mensen die kanker krij-
gen, meer mensen die genezen en 
meer mensen die beter leven met 
en na kanker. Omdat er zoveel is 
om voor te leven. KWF. Tegen 
kanker. Voor het leven. 

www.kwf.nl

Wie weet wie de mensen op deze foto’s zijn?
Uit de collectie van Hessel de Greeuw.

Uw antwoorden mag u mailen naar: hdegreeuw@quicknet.nl

Wie zijn dit?

 

Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

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 IJsselhof! 
Voldoende ruimte, rust en een 
eigen villa voor uw gasten. En 

uiteraard bij u in het dorp! 
Neem vrijblijvend contact met 
ons op via www.villavakantie-

parkijsselhof.nl of 0228-591926. 
Ons IJsselhof team ontvangt u 

graag.  

 
Wist u dat...

... Mariëlle Kuin zondag 

29 augustus 40 jaar wordt? 

Hieperdepiep hoera!!

… berichten van gevonden en 

verloren voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

… dat er het komend weekend 

kermis is in Lutjebroek?

… er op diverse plekken op de 

Kleingouw 30 kilometer mag 

worden gereden en dat dit 

ook geldt voor automobilisten 

uit ons eigen dorp?

… Schouten Optiek uit 

Wervershoof na ruim 

100 jaar een andere naam 

gaat krijgen?

… de expositie van 

Marius van Dokkum tot en 

met 4 september duurt.

… pas gemaaid gras in de 

groene afvalbak thuis hoort 

en niet in de sloot?

KWF Kankerbestrijding 
collecteert 5 t/m 11 september

Als u door het gras loopt en goed 
op let dan ziet u de sprinkhaan-
tjes wegspringen uit lijfsbehoud.
De grote Groene Sabelsprink-
haan (Tettigonia viridissima) 
vrouw zoals hier op de foto kan 
een lengte van 8 cm behalen met 
een indrukwekkende legboor.

Deze zijn absoluut niet schadelijk 

voor uw tuin ze voeden zich met 
allerlei insecten, zoals rupsen en 
luizen. Wist u dat met de legboor 
de eitjes in de grond worden ge-
legd en 2 tot 5 keer kunnen over-
winteren? Door hun schutkleur 
vallen ze nauwelijks op in het 
gras, bij gevaar vliegende volwas-
sen exemplaren weg. Douwe 
Greydanus

Sprinkhaan. Foto: Douwe Greydanus

Sprinkhaan

Nieuws of tips?
Mail naar:

info@andijker.nl 
of bel: 59 36 05
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• Dorpshuis Centr. Woensdag: midweekbreak, vrijdag: weekafsluiters

• Ko�  edrinken in Huiskamer van Andijk, Sportlaan 1A.
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 10.00-12.00 uur

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

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

AUGUSTUS
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
Woensdag 8 september
• KBO/SBA, Bingo en Jeu de boules   in Sarto. 13.30 uur 
Zondag 12 september
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 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 70-jarig 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 4 en 18 september, 2, 16 en 30 oktober,  
 13 en 27 november, 11 december
Plastic:  Maandag 7 september, 4 oktober, 
 1 en 29 november, 27 december.
Restafval:  Maandag 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 17 september, 

15 oktober, 12 november, 10 december

Aan het Breed in Hoorn bevindt 
zich al vele jaren een bijzonder 
atelier. Leden van de vereniging 
Debutade komen daar bij elkaar 
om te (leren) schilderen en teke-
nen met verschillende materia-
len. Van vrijdag 17 september tot 
en met vrijdag 17 december 2021 
kan je wekelijks tekenen en schil-
deren bij Debutade, Breed 12 in 
Hoorn. Het winterabonnement 
bestaat uit 14 lessen voor de prijs 
van 90 euro. Je kunt kiezen voor 
de ochtendsessie van 10 -12 uur 
of de avond van 19.30 u - 21.30 u. 
Bij verlenging naar een jaarabon-
nement krijg je daarop nog eens 
20 euro korting. Als jouw voor-
keurdagdeel is volgeboekt, kijken 
we samen naar andere dagen. Al 
velen zijn je voorgegaan in star-
ten en/of verfijnen van hun te-
ken- en schildertechniek onder 
deskundige begeleiding. Begin-
ner of gevorderd, je bent welkom 

om je talenten verder te ontwik-
kelen. Het jeugdabonnement 
start op zaterdag 18 september 
tot en met 18 december en bevat 
14 lessen voor 60 euro; bij verlen-
ging naar een jaarabonnement 
krijg je 10% korting. De lessen 
voor de jeugd zijn op zaterdag-
morgen van 10 u -11.30 u. In de 
lessen hanteren wij de richtlijnen 
van het RIVM die dan gelden. 
Opgave kan via emailadres debu-
tade.hoorn@gmail.com Verdere 
informatie vindt u op onze web-
site debutade.nl.

In het cultuurweekend Hoorn 
staat Debutade op zondag 5 sep-
tember van 12 u tot 18.00 u met 
een stand op de Kunstmarkt en in 
het open atelier aan het Breed 12 
is een expositie van wat de deel-
nemers zoal gemaakt hebben 
naar aanleiding van de videoles-
sen tijdens de lockdown periode.

Debutade winterabonnement voor Jong en Oud

Vanaf donderdag 16 september starten in de Schoof 
de repetities voor de kerstproductie Koningskind. 
Een hartverwarmend verhaal over de liefde en 
kracht vinden om je eigen weg te gaan. Het geheel 
wordt ondersteund door bijzondere koorzang. 
Voorstellingen vinden onder andere plaats in de 
prachtige Bonifaciuskerk in Medemblik. En jij kunt 
hier aan meedoen! 

Er is nog plek voor een aantal koorzangers en -zan-
geressen om onze groep enthousiaste koorleden 
aan te vullen. Het repertoire bestaat uit 3 of 4-stem-
mige arrangementen van onder andere You raise 
me up, Als alles duister is, Dona Nobis Pacem/Song 
of Peace, May it be, Hallelujah en Inspiratie. Het 
script is zelfgeschreven, evenals een aantal liedtek-
sten. 

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de 
Schoof, het Prins Bernhard Cultuurfonds en VSB-
fonds. Centraal staat dat jij kunt genieten van jouw 
unieke talent op het gebied van zang en spel. Je 
wordt hierbij ondersteund door een enthousiast en 
gepassioneerd artistiek team bestaande uit Mar-
greet Drijver en Wendy Kamminga. Er is veel aan-
dacht voor ontspannen en natuurgetrouw zingen 
en acteren. Natuurlijk richten we ons ook op de er-
varing van samen zingen en warmen we onszelf zo 
innerlijk al helemaal op voor Kerst.

Heb je zin in een uitdaging en kijk je uit naar samen 
zingen tijdens Kerst? Meld je dan aan voor dit ge-
weldige project! 

Informatie en aanmelden
De repetities zijn vanaf 16 september tot en met 

half december 2021 wekelijks op donderdag van 
19.30-22.00 uur in de Schoof. Daarnaast organise-
ren we een gezellige repetitiedag. De voorstellingen 
zijn in december. Een overzicht van alle repetitie- 
en voorstellingsdata vind je op www.jouweigen-
wijs.nl. De kosten om deel te nemen aan dit project 
zijn €150,- Dit omvat deelname aan en begeleiding 
bij alle repetities, de repetitiedag, 5 voorstellingen 
en aankleding van het koor. Aanmelden kan door 
een mail te sturen naar wendy@jouweigenwijs.nl. 
Mocht je niet op alle voorstellingsdata kunnen en 
wil je wel graag meedoen, neem dan even contact 
met ons op voor de mogelijkheden. Met vragen kun 
je bellen met Wendy Kamminga op 06-425 37 633 
of Margreet Drijver op 06-12 60 10 89.

Uniek koorproject in de Schoof zoekt koorzangers!

Wendy en Margreet. Foto aangeleverd

Corona heeft niet alleen invloed gehad op de com-
merciële bedrijven, waar veel mensen besloten heb-
ben om te switchen naar een andere baan of zelfs 
een ander beroep. Corona heeft er ook toe geleid 
dat mensen eens goed zijn nadenken over ‘ Wat wil 
ik de rest van mijn leven’. Zo zien we b.v. horecame-
dewerkers en stewardessen besluiten om in de zorg 
te gaan werken. En zo zijn er wel meer voorbeelden. 
Als mensen ontdekken dat hun nieuwe keuze meer 
rust geeft en soms meer geld. Dan is de keuze niet 
zo moeilijk. 
Dit geldt ook voor het inloophuis Medemblik, door 
de tijdelijke sluiting en Corona beperkingen ont-
dekte mensen dat het ook wel prettig was om even 
geen verplichting te hebben, ‘vrijwillig betekent im-
mers niet altijd vrijblijvend’. En terwijl er altijd een 
verloop is van vrijwilligers (gastvrouw of  -heer), 
was dit de laatste 2 jaar opvallend. Door ziekte (te-
rugkeer van), door het vinden van een vaste baan, 
zelfstandige worden, oppas op de kleinkinderen, of 
door persoonlijke omstandigheden.  En  niet onbe-
langrijk: angst voor Corona. 
Voor inloophuis Medemblik vormt dit een nieuwe 
uitdaging voor de toekomst. Waar zijn de vrijwilli-
gers! Daarnaast ziet het inloophuis de aanvragen 
voor 1:1 gesprekken toenemen. Dit voelt voor veel 
mensen ook veilig aan. Ook vanuit diverse zieken-
huizen en zorginstellingen worden patiënten recht-
streeks doorverwezen voor deze 1:1 begeleiding. 
Het verwerken van een ernstige ziekte doet veel 
met mensen en juist hier kan het inloophuis een 

goede ondersteuning betekenen. Met name ‘hoe ga 
je er mee om’ en niet in de laatste plaats, ‘hoe zet je 
onmacht om naar kracht’ en ‘wat kun je zelf doen 
om je ziekte een plek te geven in je leven, maar niet 
de boventoon’. Je bent namelijk je ziekte niet. Het 
inloophuis biedt dan perspectief en geeft een haal-
bare weg.
Tijd dus om nieuwe vrijwilligers op te leiden, maar 
dan moeten ze zich wel eerst aanmelden. Iets wat in 
het verleden altijd weer nieuwe gemotiveerde men-
sen opleverde. Maar na diverse oproepen is het op-
vallend stil en is het aanbod minimaal. Ongetwijfeld 
speelt ook hier 1.5. afstand en Corona risico een rol. 
Veel vrijwilligers zijn al wat ouder en kwetsbaarder 
en diverse vrijwilligers zijn ex-patiënt en durven het 
risico niet aan. Toch zijn er voldoende mogelijkhe-
den om dit veilig te doen. Het inloophuis volgt de 
regels van de RIVM. Het werken in een inloophuis 
kan ook veel voor de vrijwillig zelf betekenen. Toe-
gegeven, vrijwilligers moeten beschikken over de 
nodige vaardigheden en bereid zijn, om een oplei-
ding te volgen. Maar ze krijgen er ook veel voor te-
rug. 
We hopen van harte dat onder de lezers mensen zit-
ten die ondanks corona, zich willen inzetten voor 
hun medemens. Juist om het deze nieuwe vrijwilli-
gers gemakkelijk te maken, nodigt het   inloophuis 
ze geheel vrijblijvend 1:1 uit. Waarna ze altijd nog 
kunnen besluiten om vrijwilliger te worden. De mi-
nimale inzet is 4 uur per week (dagdeel). Het in-
loophuis zoekt ook nog vrijwilligers voor klussen en 
schoonmaakwerk, hier is uiteraard geen opleiding 
verplicht. Voor een afspraak met Tom en Tonia, 
coördinators, stuur een bericht naar info@inloop-
huismedemblik.nl. dan maken ze snel een afspraak. 

Voor meer informatie over gastvrouw of -heer, va-
cature, zie onze website onder vrijwilligers: http://
www.inloophuismedemblik.nlHet inloophuis is 
voor kankerpatiënten en/of mensen met een andere 
levensbedreigende ziekte uit West-Friesland en 
Hollands kroon. Maar ook voor hun naasten en 
mantelzorgers.

Inloophuis Medemblik, nieuwe vrijwilligers 
vinden in Corona tijd een probleem!

Inloophuis Medemblik. Foto aangeleverd
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Wil jij met
mij spelen?
Kom werken bij
Berend Botje!

werkenbijberendbotje.nl
Samen spelen, leren & ontdekken

KNRM-reddingstations Medem-
blik en Andijk komen jaarlijks ca. 
40 keer in actie voor noodgeval-
len en hulpverleningen op het 
IJsselmeer. De reddingsacties zijn 
altijd anders. De vrijwilligers va-
ren het ene moment uit voor een 
zeiljacht met defect roer, het an-
dere moment voor een grote 
zoekactie naar een vermiste vis-
serman.

Bij noodgevallen wordt de 
KNRM gealarmeerd door het 
Kustwachtcentrum of de Alarm-
centrale. Het beschikbaarheids-
systeem zorgt ervoor dat dag en 
nacht minimaal vier beman-
ningsleden paraat zijn. De be-
manning bestaat uit mannen én 
vrouwen, en vormt een gemoti-
veerd en enthousiast vrijwilliger-
steam dat eerste hulp verleent 
waar nodig. Het reddingwerk is 
avontuurlijk, verantwoordelijk 
maar vooral dankbaar. KNRM-
vrijwilligers beschikken over het 
beste en modernste materieel en 
ontvangen een vrijwilligersver-
goeding.

Wil jij samen met het enthousi-
aste team van vrijwilligers dit 
dankbare reddingwerk uitvoe-
ren? Zoek je een hobby met veel 

Vrijwilliger bij de 
KNRM iets voor jou?

uitdaging en zelfstandigheid? Ben je gedreven en 
toon je initiatief? Heb je affiniteit met water(sport) 
en wil je mensen helpen? Dan ben je wellicht het 
nieuwe bemanningslid voor op de reddingboten! Je 
bent van harte welkom bij het bemanningsverblijf 
van KNRM Medemblik of Andijk!

Dinsdagavond is de vaste oefenavond van 19.30 tot 
21.30 uur.
KNRM Andijk, Nieuwe Haven 8
secretaris@medemblik.knrm.nl         www.knrm.nl

 

Vlam Machinefabriek vervaardigt in opdracht van diverse klanten machineonderdelen van enkele 
stuks tot middelgrote series. 
Het team bestaat uit ca. 15 medewerkers en wij hebben diverse metaalbewerkingen in ons aanbod 
waaronder (CNC) verspaning, constructie, montage en engineering. 

Om dit team te versterken zoeken wij op korte termijn een; 

LASSER CONSTRUCTIEBANKWERKER  
38 uur per week 

De werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit het samenstellen van machineonderdelen d.m.v. 
MIG en TIG lassen in zowel staal als RVS. 
Ook bijkomende verspanende bewerkingen (conventioneel) zullen tot de werkzaamheden behoren. 

Wij vragen: 

• Zelfstandig kunnen werken vanaf tekening en / of voorbeeld. 
• Kennis en kunde voor het bepalen van werkvolgorde en lasparameters. 
• Goede communicatieve vaardigheden. 
• Oog voor detail met betrekking tot kwaliteit en efficiëntie. 
• Goede beheersing van Nederlandse taal in woord en geschrift. 

Wij bieden een functie met voldoende zelfstandigheid en afwisseling. 
Mogelijk flexibele invulling van de uren. 
Een breed aanbod van bewerkingen en producten. 
Een schone en nette werkomgeving. 
Kleine vaste groep collega’s. 
Salaris in overeenstemming met de functie en ervaring en de geldende cao voor het metaalbedrijf. 

Sollicitaties voorzien van een CV uitsluitend schriftelijk (evt. via email): 

Vlam Machinefabriek BV 
t.a.v. Dhr. M. Vlam 
Handelsweg 16-16a 
1619 BJ Andijk 
mvlam@vlammachinefabriek.nl 

Voor eventuele informatie: 
0228-593066  (telefonische sollicitaties worden niet behandeld) 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld  
 

 
 

Bij het Nederlands Stoommachinemu-
seum, gevestigd in het voormalig 
stoomgemaal Vier Noorder Koggen, to-
nen leden van het Meccano Gilde Ne-
derland op zaterdag 28 en zondag 29 
augustus hun mooiste creaties. Vele ge-
neraties zijn opgegroeid met Meccano. 
Het nostalgisch montagespeelgoed be-
stond uit meer dan 400 onderdelen die 
met boutjes en moertjes aan elkaar be-
vestigd werden.
                                                                                                                                           
Frank Hornby (1863-1936), de uitvinder 
van Meccano, was een boekhouder in Li-
verpool die op het idee kwam duurzaam 
speelgoed voor zijn twee zoontjes te ma-
ken. Rond 1900 bouwde hij bruggen, kra-
nen en vrachtwagens van blik. In 1907 be-
gon hij een werkplaats in Liverpool. Hij 
registreerde dat jaar ook de merknaam 
Meccano die vanaf dat moment op alle 
bouwpakketten prijkte. Al gauw groeide 
het bedrijf en in de eerste helft van de vo-
rige eeuw was Hornby de grootste speel-
goedfabrikant ter wereld. Meccano was 
vooral favoriet bij jongens, maar ook vol-
wassenen waren én zijn nog altijd enthou-
siast over dit constructiespeelgoed.    

Rondvaarten stoomschip 
Christiaan Brunings   
De Christiaan Brunings, ijsbreker en oud-
directievaartuig van Rijkswaterstaat ge-
bouwd in 1900, stoomt dit weekend op 
naar Medemblik om af te meren aan de 
steiger in de stoomhaven tegenover het 
museum. Sinds 1968 is het schip eigen-
dom van het Scheepvaartmuseum in Am-
sterdam en behoort tot het Varend Erf-
goed. Meevaren met dit alleroudste va-
rende kolengestookte stoomschip van Ne-
derland? Reserveer dan een ticket à € 10 
(verkrijgbaar aan de kassa) voor een rond-

vaart van een uur over het IJsselmeer via 
0227 544732. Rondvaarten met maximaal 
30 passagiers vertrekken zaterdag en zon-
dag om 11.00, 13.00 en 15.00 uur vanaf de 
stoomhaven in het IJsselmeer.

Rondvaarten Koggevaarder 
Schipper Rob Smak van de Koggevaarder 
neemt zijn passagiers in een klein uur mee 
langs de mooiste plekken rondom Me-
demblik. Rondvaarten vertrekken zondag 
vanaf het museum om 13.00, 14.00 en 
15.00 uur. Tarieven combinatieticket mu-
seumbezoek én rondvaart: kinderen 5 tot 
12 jaar € 12,50, vanaf 13 jaar en volwasse-
nen € 15. Museumkaarthouders betalen € 
8. Reserveren combinatieticket via 0227 
544732.
Het museum is onder stoom en de machi-
nes draaien zowel binnen als buiten in de 
machinetuin.

Nederlands Stoommachinemuseum, 
Oosterdijk 4, 1671 HJ Medemblik. 
Tel: 0227 544732        
www.stoommachinemuseum.nl

Meccanoweekend 28 en 29 augustus & vaartochten

Foto: Christiaan Brunings

In het weekend van 3, 4 en 5 september wordt in heel Nederland gevierd hoe inspirerend, 
mooi en verblijdend de natuur kan zijn. Lees er meer over op fetedelanature.nl. Het IVN 
West-Friesland viert dit feestje mee, met wel 2 activiteiten: een mooie wandeling om 25 
jaar Ecoproject te vieren en een excursie naar het voedselbos om de oogst te vieren. 

Kom daarom op zondag 5 september naar het Streekbos. Van 13:00-17:00 uur kunt u 
uw gratis papieren wandelroute voor het Ecoproject ophalen bij het streekbos Paviljoen. 
Of, vanaf 13:00 uur kunt u met IVN Natuurgidsen wandelen naar het voedselbos (tot 
16:00 uur). Opgave hiervoor tot zaterdagavond 19:00 uur via voedselbos@ivn-westfries-
land.nl. Verzamelen bij het hek van het voedselbos. Kosten: gratis. Neem een zakje mee 
voor de ‘oogst’.

Gezinsactiviteit Fête de la nature: 
‘25 jaar ecoproject’ en ‘Eten in het voedselbos’

VACATURE
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