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Wat je ver haalt is lekker? Dat is 
lang niet altijd waar. In elk geval 
is het niet nodig om voor iets lek-
kers ver weg te zoeken. De taar-
ten van Yune haalt u gewoon in 
Andijk en zijn om te smullen! 
“Elke taart is vers en uniek!”

Yune Beerling (19 jaar) combi-
neert vier dagen werken en één 
dag school (opleiding Gastvrouw) 
met het bakken van taarten. “Het 
bakken heb ik altijd al leuk gevon-
den. Door COVID-19, het weg-
vallen van allerlei activiteiten en 
werk, kreeg ik opeens meer tijd. 
Stilzitten is echt niks voor mij, ik 
moet iets te doen hebben. Dus 
pakte ik het bakken op.”

Vijftig!
“Een kennis werd 50 jaar. Ik bakte 
voor haar als verrassing een taart. 
De reacties waren geweldig! Ie-
dereen vond hem prachtig, maar 
vooral ook lekker. Een taart moet 
er goed uitzien, maar de smaak is 
helemaal belangrijk!” Yune was 
zelf in april jarig en bakte voor de 
gasten in de drive through negen 
kleine taarten. “Die vielen bij ie-
dereen zo goed in de smaak, dat 
ik toen een Facebookpagina en 
Instagram ben gestart.”

Website
Naast de Facebook en Instagram-
pagina heeft zij de afgelopen pe-
riode ook hard gewerkt aan een 
webpagina. “Het is een inspire-

rende pagina geworden, geen 
webshop. Taarten bestellen wil ik 
graag via de e-mail en Whatsapp 
laten verlopen.” Dat de taarten 
erg lekker zijn, heeft inmiddels de 
nodige mond-tot-mond reclame 
opgeleverd. “Voor de maand sep-
tember heb ik nu al negen bestel-
lingen staan, dat is natuurlijk ge-
weldig. Veel meer kunnen er niet 
meer bij. Ik raad mensen dan ook 
aan om op tijd aan te geven dat ze 
graag een driptaart bij mij willen 
bestellen. Het zou jammer zijn 
als u te laat besteld en ik dan nee 
moet verkopen.”

Elke taart uniek
Het basisrecept is bij elke taart 
min of meer hetzelfde. “De invul-
ling van smaak en kleur en deco-
raties is elke keer uniek. De 
smaak van de vulling maak ik 
naar keuze van de klant, vaak 2 
verschillende smaken in 1 taart. 
Dat geeft mij en dus u volop 
keus.” Yune vindt het leuk om 
elke keer met een andere smaak 
of kleur te werken “Dat daagt uit 
en maakt een taart speciaal. Er 
zijn er geen twee hetzelfde. Zo 
kan ik aan (bijna) elke wens vol-

doen. Van een echte lichte, luch-
tige meisjestaart volop roze tot 
een wat stevigere, donker choco-
ladetaart met chocodecoratie ‘on 
top’. Een taart voor elke feestelijke 
gelegenheid of juist een hele neu-
trale taart, alles kan!”

Taart op bestelling
Na het afronden van de Horeca-

opleiding wil Yune met cursussen 
zich nog verder gaan specialise-
ren in het maken van taarten. 
“Nu moet ik mijn tijd nog goed 
verdelen tussen de opleiding, 
mijn werk en het maken van taar-
ten op bestelling. Hoe mooi zou 
het zijn als ik er echt een goed 
lopend bedrijfje van kan maken. 
Dat taarten van Yune een begrip 
wordt in heel de Streek? En dat 
allemaal omdat ik door het coro-
navirus wat extra tijd kreeg om 
me op mijn passie te storten!”

Proeven? Bestellen!
Bent u nieuwsgierig geworden? 
Neem een kijkje op de webpagina 
www.deliciousbakerys.nl op 
Facebook www.facebook.com/ 
Delicious.bakerysnl of via Insta-
gram www.instagram.com/Deli-
cious.bakerysnl. Bestel op tijd om 
teleurstelling te voorkomen. Be-
stellen kan via e-mailadres info@
deliciousbakerys.nl of stuur een 
Whatsapp aan 06-28 80 13 23. 
Tussen 27 september en 10 okto-
ber neem ik geen bestellingen 
aan i.v.m. vakantie. 

Unieke driptaarten van Yune Beerling

De taarten op de foto zijn allemaal in opdracht gemaakt. Foto aangeleverd

Hart voor Medemblik commissielid Hans 
Verschoor en raadslid Tjeu Berlijn brach-
ten vrijdag een bezoek aan de Huiskamer 
van Andijk. De Huiskamer van Andijk is 
een ontmoetingsplek voor inwoners van 
Andijk die een praatje willen maken onder 
het genot van een kop koffie/thee.

1 jaar lang koffie voor de Huiskamer van 
Andijk
“Het is een prachtig initiatief” begint Hans 
Verschoor. “Mensen komen met elkaar in 
contact onder het genot van een kop kof-
fie. Wij wilden graag iets bijdragen, dat 
doen we door een jaar lang de koffie te 
sponsoren”, aldus Tjeu Berlijn de voorman 
van Hart voor Medemblik.  Vrijwilligster 
Anne-Miek de Vries nam de koffie en de 
koeken in ontvangst. 

Fantastisch!
“De stuurgroep van de Huiskamer van An-
dijk vindt het fantastisch dat Hart voor 
Medemblik de Huiskamer voor een jaar 
wil sponsoren met koffie! Heel fijn want 
daarmee kunnen we het heel laagdrempe-

Vrijwilligster Anne-Miek de Vries ontvangt de koffie en de 
koeken van Tjeu Berlijn. Foto aangeleverd

Hart voor Medemblik sponsort de koffie 
van de Huiskamer van Andijk

lig houden voor iedereen die op de koffie komt! Het is ook 
fijn dat Hart voor Medemblik aansluit bij de andere raads-
fracties, CDA en VVD die hiermee ook de betrokkenheid 
onderstrepen met de inwoners van Andijk. Geweldig!”, zegt 
Gerrit van Keulen, die namens de Dorpsraad zitting heeft in 
de stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de 
KBO/PCOB, LSOB, SOW en De Zonnebloem.

Caroline Groot wint brons met 
wereldrecord!
Caroline Groot heeft op de 500 
meter tijdrit in Tokio een bron-
zen medaille gewonnen. De 
23-jarige renster uit Andijk snel-
de in een tijd van 35,599 naar de 
finish. Deze tijd betekende een 
wereldrecord in de klasse C5, 
twee rensters in de klasse C4 wa-

ren net iets sneller en wonnen 
goud en zilver in de klasse C4-C5.

Jet Fransen, tweede op de Af-
valkoers tijdens het NK Inline-
skaten in Heerde
Andijkse Jet Fransen werd  twee-
de in een wedstrijd die gewonnen 
werd door Sophia Schilder. Elan-
ne de Vries werd derde.

Andijker sporters in de prijzen

Caroline traint met de bondscoach. Foto aangeleverd
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Daar buiten op afspraak

MARIA MIDDELARES
VAN ALLE GENADEN
Pastor A. Dekker
tel. 06-28449410. Email:
pastorandredekker@ziggo.nl
secr: Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412, tel. 591408
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046
site regio: rkregiowh.nl

Zondag 5 september 9.30 uur:  
Mariaviering door pastor A. Dek-
ker m.m.v. Gemengd koor.
De collecte is voor onze kerk. 
Dank daarvoor.
Welkom in de viering en bij het 
koffiedrinken.

*Fijn, dat het koffiedrinken ook 
weer mogelijk is, maar wel op 
gepaste afstand.

Kerkdiensten, zondag 5 september
Gereformeerde Kerk Middenweg 4, Andijk

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

10.00 uur ds. Koos Staat. Bevestiging nieuwe ambtsdragers
19.00 uur Roept u maar zangdienst.

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

10.00 uur Voorganger: Gert Scholten STARTZONDAG  
 Organist: Dhr. Andrew Orme met Kees Posthumus

Diensten uit De Kapel zijn ook te volgen via kerkdienstgemist.nl 

Baptistengemeente  baptistenenkhuizen.nl

R.K. Kerk Bangert 6, Andijk rkregiowh.nl
09.30 uur Mariaviering, pastor A. Dekker, Gemengd koor

De Bovenzaal De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur J. Nugter

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur Arno van Engelenburg
De diensten zijn momenteel alleen digitaal te volgen via: 
https://www.youtube.com/c/WestfrieseEvangelieGemeente

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

Neem gerust contact op wanneer u vragen heeft  
en/of meer informatie wenst.

•  Vertrouwd gezicht en houvast in intense 
dagen

•  Een uitvaart en opbaring op een door u 
gekozen locatie

•  Geheel verzorgd of een afscheid waarbij  
u zelf veel wilt doen

 06 29 24 11 83    contact@carlabasjes.nl    www.carlabasjes.nl

Uitvaartbegeleiding
Carla Basjes

Bij een melding van overlijden ben ik 24/7 bereikbaar.

06 29 24 11 83

Zijn levenspad is opgebrand
het vlammetje is gedoofd
zijn altijd bezige handen
hebben nu voorgoed rust.

Verdrietig om het verlies, maar ook dankbaar dat verder lijden 
hem bespaard is gebleven, is rustig van ons 

heengegaan mijn lieve man, onze vader en opa 

Adriaan de Blank
Adri

      56 jaar met Corrie de Blank-van Holland

17 april 1942               Andijk               25 augustus 2021

 Corrie de Blank-van Holland

 Marco en Christine, Tilly in herinnering   
  Marlo en Ierfania  
  Sherina en Adrian
 
 Marcel en Astrid
  Wesley
  Sheila     

Dijkweg 100 | 1619 HE | Andijk

Het afscheid heeft plaatsgevonden in besloten kring. 

Zorgzaam en opgewekt, nooit klagend, moedig tot het einde.
Verdrietig nemen wij afscheid van onze buurman.

 Adri de Blank
Wij wensen Corrie, kinderen en kleinkinderen sterkte en kracht toe.

    Piet
    Jerry en Sjanni
    Henk en Gerda
    Ronald en Jacquelien

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

Ik heb uw belangstelling ervaren als een goed geneesmiddel 
van mijn heupoperatie. Hartelijk dank.

Marijke op ‘t Land

Wij bedanken u voor de overweldigende belangstelling 
van kaarten en bloemen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis 
en bij thuiskomst.

    Tiny en Piet Hovenga

Afgelopen weekend werd er 
beachvolleybal gespeeld op het 
‘strand’ naast Het Dorpshuis. Di-
verse teams deden -net als voor-
gaande edities- ook dit jaar weer 
mee. Ook nieuwe gezichten had-
den de weg naar dit gezellige 
spektakel gevonden. Sommige 
teams speelden vooral voor de 
lol, anderen waren duidelijk meer 
technisch onderlegd in de sport. 

Maar de lol was bij alle teams 
groot. 
Wie er vrienden en bekenden te-
gen kwam werd ook nog even 
gezellig met het hele team vastge-
legd op foto. We hopen met zijn 
allen dat we vanaf nu weer vaker 
dit soort leuke evenementen 
kunnen organiseren in Andijk. 
En dat de deelnemers hun leuke 
foto’s blijven insturen.

Dit dames team had weliswaar de eerste prijs niet gewonnen, maar 
heeft wel de grootste lol gehad. Foto aangeleverd

Andijk Beachvolleybal
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MAX OF BART
Zandvoort of Cultura Andijk

Sorry Max, je staat in de top-10 van mijn sporthelden, maar ik kies 
toch voor schrijver Bart Lankester. Wat is het toch moeilijk om keu-
zes te maken tussen allerlei leuke dingen, maar in ieder geval valt er 
momenteel weer wat te kiezen. Eigenlijk dacht ik dat ik dit weekend 
al voor de keuze stond tussen Spa-Francorchamps en Cultura Andijk, 
maar de lezing door Bart Lankester in Cultura over zijn biografie: 
Loes Hamel, is volgende week zondag. Dat maakt het er niet mak-
kelijker op. Of de Formule 1 in Zandvoort - met voor alle fans te 
hopen een spannendere race dan afgelopen zondag in de regen op 
Spa - of een naar verwachting mooi achtergrondverhaal over een 
jonge vrouw en haar leven in de sixties. Loes Hamel(Blokker), een 
Andijkse, maakte als mannequin furore in binnen en buiteland. Door 
Rames Shaffy werd ze gevraagd voor Shaffy Chantant en ontwikkel-
de zich tot podium diva en televisiepersoonlijkheid (bron: Binding 
vorige week). Dus dan sta je voor de keuze tussen de ‘performance’ 
van deze twee mannen, een autocoureur of een schrijver. Van een 
klant kreeg ik nog een tip om de documentaire over het leven van 
Max Verstappen te kijken. Dit schijnt echt een aanrader te zijn voor 
een inkijk in zijn leven, van jongs af aan. Voor wie zich afvraagt wie er 
op nummer 1 van mijn lijstje van sporthelden staat? Dat is natuurlijk 
Irene Schouten, zij is afgelopen weekend gestart met de voorberei-
dingen voor de Olympische Spelen. Vanuit de Stichting Support voor 
Irene krijgen we weer regelmatig updates. Een mooie manier om 
betrokken te blijven. Allemaal leuke dingen dus. Wat doet u komend 
weekend? Mocht u nog tijd over hebben en nog 
wat moeten regelen op juridisch gebied, dan kunt 
u bij ons op zaterdag nog terecht voor de gratis 
testament check. Rinske Mantel. 

U kunt ons bellen voor een afspraak: 
Andijk 0228-592224 en Benningbroek 
0229-591264, Mantel & Voors Notaris-
sen en Mediators. 

Silva Visser

Wie?

De vakantie zit er weer op, 
de scholen zijn weer begon-

nen. Gelukkig mogen we 
weer fysiek naar school en 

kunnen ze weer heerlijk met 
elkaar spelen of op oudere 
leeftijd “chillen” of andere 

kreten. De mens is klaarblij-
kelijk niet gemaakt om een-
zaam en alleen te zijn. We 
hebben ruzies met elkaar, 

conflicten maar we kunnen 
ook niet zonder elkaar. Na 
deze Coronatijd, gaan we 

weer de eenzame mensen be-
zoeken en uit hun isolement 
halen. Zo is er een heel mooi 

initiatief van o.a. onze 
Dorpsraad, in Andijk opge-
zet: “De Huiskamer van An-

dijk” aan de Sportlaan.  
Lekker kopje koffie, mooi 

aanzitten en kletsen. Ook de 
wereldproblematiek zal wel 
langs komen en daar is ge-

noeg over te vertellen. Of het 
initiatief “Ons lief klein plek-

je”. Buiten zitten op een 
bank, genieten van de groen-
tes die daar groeien en dan 

ook nog een kopje koffie. Op 
vakantie gaan is weer moge-
lijk. De wereld wordt weer 

toegankelijker. 
De raad is ook weer terug 

van reces en de agenda is al-
weer gevuld, weliswaar met 

maar 1 hoofdthema: er is 
geen geld…..dus geen plan-

nen. 
Dan kom je er niet met een 

kopje koffie. De plannen die 
we hadden zoals zwembad, 
accommodaties komen in de 
kast onder het mantra “Geen 
geld”. Jammer en eigenlijk 

“niet kunnen”. 
In maart komen weer de ver-
kiezingen en ook de Chris-
tenUnie gaat daar aan mee-
doen. Niet dat wij alle oplos-
singen hebben, maar we heb-

ben wel onze invloed en 
gaan dat ook weer inzetten. 
Daar kunnen we wel wat 

hulp in gebruiken om ons ge-
luid te versterken. Graag ko-
men we in contact met men-
sen die dit geluid herkennen 
en erkennen. Je krijgt leuke 
begeleiding en mogelijkhe-

den je te ontwikkelen. 
Wie o wie??

Silva Visser 
christenunie.medemblik@

gmail.com

Op zaterdag 11 september (tus-
sen 11:00 en 17:00 uur) openen in 
de gemeente Medemblik  21 mo-
numenten gratis hun deuren 
voor het publiek tijdens de Open 
Monumentendag 2021. Het lan-
delijke thema van deze 35e editie 
is “inclusie”. 

Onder de slogan “Mijn monu-
ment is jouw monument” laten 
we een zo breed mogelijk publiek 
kennis maken met het bijzondere 
cultureel erfgoed in Medemblik. 
Dit gebeurt onder meer door 
specifieke monumenten open te 
stellen of ruimte te bieden aan 
“andere” perspectieven die on-
herroepelijk verbonden zijn aan 
een monument of plek. Denk aan 
gebouwen met een religieus, 
maatschappelijk of politiek ka-
rakter of plekken die een rol heb-
ben gespeeld in onze koloniale 
geschiedenis.  Het feit dat de 
Open Monumentendag gratis te 
bezoeken is, maakt dat dit evene-
ment in de basis al een zeer toe-
gankelijk evenement is. 

Met het vertellen van nieuwe of 
andere verhalen hopen wij dat 
nog meer mensen zich betrokken 
en welkom voelen in de monu-
menten die Medemblik rijk is. Zo 
kunt u bijvoorbeeld in de stad 
Medemblik meedoen aan een 
theaterwandeling langs verschil-
lende monumenten of in Sijbe-
karspel aan een rondleiding door 
de Westfriese langhuisstolp “Ake-
rendam” en daar kennismaken 
met Mia en Dickie. Op zoge-
noemde doorlooplocaties kunt u 
de hele dag terecht. Op de andere 
locaties moet u reserveren voor 
een activiteit. 

Voor het totaaloverzicht van deel-
nemende monumenten en activi-
teiten verwijzen we naar de Open 
Monumentendag-krant die op 9 
september huis-aan-huis ver-
schijnt. Of kijk op www.openmo-
numentendag.nl/comite/medem-
blik Hier vindt u ook de vijf korte 
filmpjes die vorig jaar gemaakt 
zijn van een aantal bijzondere mo-
numenten in onze gemeente.

Open Monumentendag 2021: 
Mijn monument is jouw monument

Tijdens Open Monumentendag in Andijk doen Oud Andijk bij het 
Dijkmagazijn en de Gereformeerde Kerk ook mee. Van 10.00 tot 17.00 

uur laat Oud Andijk deze dag een aantal van haar oude machines 
zien en machines-tractoren van de Blokkerse Old Timer Club. Ook 
laten 2 Andijkers hun auto’s de A-Ford 1930 (zie foto) en Citroën 

Traction 1953 zien. Foto aangeleverd

Hoera, we zijn er weer  met een 
schrijverscafé in Cultura. Deze 
middag ontvangen wij Bart Lan-
kester, de schrijver van de biogra-
fie over Loes Hamel (Blokker).

Historicus, journalist en schrijver 
Bart Lankester dook diep in het 
leven van Loes Hamel (1938-
1974).
Hij sprak tientallen nog levende 
bekende Nederlanders en vrien-
den uit haar tijd. Van haar familie 
kreeg hij brieven, aantekeningen, 
plakboeken en persoonlijke noti-
ties waaruit hij vrijelijk mocht ci-
teren. Dat resulteerde in een 
boeiende biografie over een An-
dijks meisje dat  als verpleegster 
terecht kwam in Amsterdam, 
ontdekt werd als fotomodel en 
trouwde met de acteur Jules Ha-
mel.

Zij maakte als mannequin furore 
in binnen en buitenland. Door 
Ramses Shaffy werd ze gevraagd 
voor Shaffy Chantant en ontwik-
kelde zij zich tot podiumdiva en 
televisiepersoonlijkheid. 
Vanaf 1967 koos zij voor de ano-
nimiteit en leefde met haar nieu-
we partner een hippiebestaan in 
het verre oosten en keerde terug 
naar Andijk.
Een verhaal dat tot de verbeelding 
spreekt, kortom een boeiende 
middag in Cultura op zondag-
middag 5 september van 15.00 – 
17.00 uur. Er zullen ook filmbeel-
den vertoond worden en de 
schrijver verkoopt en signeert 
zijn boek na afloop. Toegang in-
clusief een kopje koffie of thee € 
10,00. De zaal is open vanaf half 3.
Toegang alleen na reservering op: 
CulturaPlus2.0@gmail.com.

Zondagmiddag 5 september 
Schrijverscafé bij Cultura Plus

Nieuwe cursus in de Kapel
In het najaar hopen we te starten 
met een nieuwe cursus; ‘Levens-
verhalen in woord en beeld’. Het 
doel van de cursus is om mensen 
te inspireren om een start te ma-
ken met hun levensverhaal. Daar-
naast willen we samen levenser-
varingen delen. 

Waardevolle herinneringen
Het leven is vol waardevolle erva-
ringen die we vast willen houden. 
Zonde om die te verliezen. Veel 
van onze dierbare herinneringen 
zitten in ons hoofd of in schrift-
jes, foto’s, dia’s, brieven, boeken, 
documenten en digitale archie-
ven. Soms willen we opruimen 
maar vaak kunnen we onze spul-
len nog niet loslaten, want we 
willen er nog iets mee!

Van verhaaltjes tot 
levensverhaal
In de cursus proberen we je een 
beetje te helpen om ervaringen, 
gedachten, woorden en beelden 
bij je los te weken. En zo ontstaan 
er waarschijnlijk spontaan losse 
verhaaltjes die je verrast weet her 
te beleven. En voor je het weet, 
rijgen de verhaaltjes zich als een 
ketting tot prachtige, leuke, maar 
soms ook ontroerende levensver-
halen. En dan is het fijn om in dit 

proces een beetje te leunen op 
ervaringen van anderen, die daar 
al langer mee bezig zijn. Zij kun-
nen je wellicht helpen in je boei-
ende zoektocht naar jouw levens-
verhalen. 

Schrijven ruimt op
Veel nog niet opgeruimde spullen 
kunnen de feitelijke basis vormen 
voor verhaaltjes.  Om te schrijven 
moet je ordenen. Je kijkt terug en 
beziet je leven met andere ogen. 
En als je ‘alles op een rijtje zet’ 
krijg je soms nieuwe inzichten.  
Soms snap je dan dingen opeens 
veel beter. Maar het belangrijkste 
is dat schrijven en tekenen je leef-
plezier kunnen bieden. Want 
schrijven en tekenen is leuk, en 
het ruimt op, zeker in je hoofd. 

Informatieavond 7 september
Op dinsdag 7 september 2021 
zullen Ineke Ruiter en Roel Doef 
in de Kapel, Middenweg 48 te 
Andijk, een toelichting geven 
over de te houden cursus ‘Le-
vensverhalen in woord en beeld’. 
Vanaf 19.15 uur staan de koffie en 
de thee klaar. We starten om 
19.30 uur en het programma 
duurt tot 21.30 uur. 

Kijk voor het verhaal van Roel 
Doef op www.andijker.nl.

Maak een start met uw levensverhaal. Foto aangeleverd

Cursus levensverhalen 
in woord en beeld 
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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

Autoservice Andijk is inmid-
dels al goed bekend in Andijk. 
Jos van der Stal en Rene Karre-
man hebben vanaf 1september 
versterking gekregen van Tim 
Moeijes. Na 3 jaar stage te heb-
ben gelopen heeft Tim zijn 1e 
autotechnicus diploma op zak 
en zal hij full-time aan de slag 
gaan bij de mannen van Auto-
service. Zeker omdat voor alle 
partijen het zeer plezierig sa-
menwerken was antwoordde 
Tim met een volmondig JA 
toen hem werd gevraagd volle-
dig in dienst te komen.

Liefhebber van techniek
Tim is een fervent techniek lief-
hebber en heeft ook vanuit hobby 
al veel ervaring in auto’s en alles 
wat er mee te maken heeft. Zo 
heeft hij zelfs enkele auto’s puur 
als hobby getransformeerd tot 
auto’s die qua prestaties zo het 
racecircuit op zouden kunnen. 
Geen wonder dat Jos en Rene blij 
verrast waren om weer eens ie-
mand te zien die vol passie en 
overgave het vak wil en kan uit-
oefenen. Tim voelt zich uitste-
kend op zijn plek bij Autoservice 
Andijk en is blij met zijn vaste 
aanstelling. Zowel Jos als Rene 
zijn in hun nopjes met Tim. 

Complete werkplaats 
Elke klus gaat hij enthousiast aan 
en laat zich niet zomaar uit het 

veld slaan. Dit heeft ook zeker te 
maken met het feit dat het bedrijf 
uitstekend is uitgerust met alle 
benodigde apparatuur en waar 
nieuwe eisen gelden wordt direct 
gereageerd op nieuwe apparatuur 
en regels. De zeer complete 
werkplaats met maar liefst 6 hef-

bruggen, uitlijn apparatuur, uit-
lees computers voor het stellen 
van diagnoses etc is op zich al 
indrukwekkend.

Diesel milieu eisen
Binnenkort zal de deeltjesteller 
voor de APK ook aangeschaft 

zijn vanwege de nieuwe diesel 
milieu eisen. Ook is de uitrusting 
uitgebreid met een extra airco-
station die noodzakelijk was van-
wege de huidige koudemiddelen 
met bijbehorende regels. Wat 
Tim tevens opviel was dat niet 
alleen de werkplaats maar het 

hele bedrijf altijd keurig netjes 
schoon en opgeruimd is wat het 
werken een stuk extra plezier 
geeft. Al met al was voor hem het 
besluit niet moeilijk om bij het 
bedrijf volledig in dienst te ko-
men. Tevens wordt hij betrokken 
bij veel zaken om zich zo com-
pleet mogelijk te kunnen ontwik-
kelen, dit gaat van het volgen van 
extra cursussen tot zelfs enkele 
administratieve taken.

Win win situatie
Tim is dan ook zeer content met 
de hem geboden kansen om door 
te kunnen groeien en nog beter te 
worden dan hij al is. Al met al een 
win win situatie voor zowel Tim 
als Jos en Rene die zich op deze 
wijze steeds meer voorbereid 
zien op de toekomst. Dat de toe-
komst er op termijn iets elektri-
scher zal uitzien is uiteraard bij 
de mannen bekend, al zijn  zij er 
van overtuigd dat er toch nog 
vele jaren benzine en diesel auto’s 
de werkplaats zullen passeren 
met daarbij een steeds ingewik-
kelder reparatie procédé. Dit 
neemt echter niet weg dat ook 
het volgen van cursussen een 
noodzaak is om bij te blijven in 
dit zeer snel veranderende vak.

U bent van harte welkom op 
Handelsweg 29 in Andijk. Tel./ 
(0228)-59 222 www.autoservice-
andijk.nl.

V.l.n.r.: Rene Karreman, Jos van der Stal met Tim Moeijes.Foto de Andijker

Autoservice Andijk heeft versterking
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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

Kantoormeubelen - Verhuizen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G

Tel. 06. 2182 3000 • www.deenisdeanderniet.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

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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Bovenkarspel. Tijdens de “Open Wan-
del Dagen“ kunt u meedoen aan een 
proeftraining Wandel Bootcamp, Spor-
tief Wandelen, Nordic Walking of een 
training “Beweeg Mee“. Dit allemaal 
o.l.v. een Allround Wandel Trainer.

Wandel Bootcamp
Is er voor iederéén, met die met vlotte 
wandelsnelheid (5-6 km p/u) kan wan-
delen, dit afgewisseld met veel spier-
versterkende oefeningen. Zaterdag-
morgen 10.00 uur. Dinsdag- en woens-
dagmorgen 09.00 uur. Parkeren bij het 
Streekbos, Veilingweg 21 Bovenkarspel

Sportief Wandelen
Bij Sportief Wandelen is de wandelsnel-
heid 4-6 km per uur, ook met oefenin-
gen maar minder. Maandag, woensdag 
en vrijdag om 10.30 uur. Parkeren bij 
het Streekbos, Veilingweg 21 Boven-
karspel.

Nordic Walking
Om aan Nordic Walking mee te kun-
nen doen is het wenselijk eerst een 
proeftraining of cursus te volgen, want 
met stokken wandelen is nog “wel een 
dingetje“. Dat doe je niet zomaar. Het 
vereist einige oefening om de techniek 

goed uit te voeren. Workshop/proefles 
op donderdag 10.00 uur. Trainingen 
op maandag, woensdag en vrijdag 
10.30 uur.

Beweeg Mee
Beweeg Mee groepen zijn er, om ook 
mensen met een beperking in de gele-
genheid te stellen om gezellig in 
groepsverband met elkaar te sporten. 
Meer pauzes en wandelen tussen de 2-4 
km per uur. Maandag 13.30 uur, woens-
dag en vrijdag om 11.30 uur. Parkeren 
bij het Streekbos, Veilingweg 21 Boven-
karspel.

Wervershoof - Vooroever
Op 14 september (dinsdagmorgen) 09.00 uur kunt u meedoen 
aan een workshop (proeftraining) Nordic Walking in het 
Kagerbos op de vooroever van Wervershoof en Andijk. Verza-
melplaats: Op de parkeerplaats van de Koopmanspolder.

Lange wandeltraining
Woensdags van 09.00 – 11.00 
uur. Wandelsnelheid 6 km per 
uur. U bent van harte welkom om 
deel te nemen aan deze één uur 
durende wandeltrainingen. Ver-
zamelen op de parkeerplaats van 
het Streekbospaviljoen IJgenweis, 
Veilingweg 21 Bovenkarspel. U 
kunt zich aanmelden per e-mail: 
info@sportwandelschool.nl  of 
bellen naar 0229-239 447.

Proeftrainingen in het Streekbos

Nordic Walking

Wandel Bootcamp
Schoorl
Iedere zaterdag van 08.30 – 13.00 uur 
een 4 uur durende wandeling met hal-
verwege een koffiestop. Vertrekplaats 
Hoorn P. Mediamarkt 07.40 uur. Start 
wandeling 08.30 uur Bergen. P. Breel-
aan 132 Bergen Binnen.

Wandeltrainer
De Sportwandelschool is voortdu-
rend op zoek naar trainers en organi-
seert een opleiding tot Wandeltrai-

ner. De opleiding duurt 6 dagen en 
gaat van start met een introductiedag 
op zaterdag 11 september 13.00 uur 
op de atletiekbaan in Hoorn. Voor 
Stage plaatsen wordt gezorgd. Na het 
volgen van de opleiding kan je aan de 
slag als trainer bij de Sportwandel-
school. U dient wel affiniteit te heb-
ben met de doelgroep. De opleiding 
vindt plaats in Hoorn. 
Aanmelden per e-mail: 
j.tonneman@quicknet.nl

 
Wist u dat...

… mensen op het voorstuk niet 
gapen?

... Popkoor Cantabile weer in 
Cultura gaat repeteren op 

3 september a.s.?

… Carla Basjes deze week haar 
eerste column heeft geschreven?

… berichten van gevonden en 
verloren voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

… de Dutch Country College op 
1 september willen starten met 

een beginnerscursus?

… fullcolour advertenties net 
zo goedkoop zijn als 

advertenties zonder kleur?

… Andijker verhuisbedrijf Deen 
is de ander niet uw inboedel 

graag voor u verhuist?

Wandelen langs de Wilden Endert (Eifel). Foto aangeleverd.

 
Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

Nu de zomerperiode bijna voor-
bij is en we toch weer veel activi-
teiten kunnen herpakken na een 
beperkende corona-periode, is 
het voor u wellicht tijd om spor-
tief in beweging te komen. 

Tijdens de corona-periode en 
lockdown  waren vele sport- en 
beweegactiviteiten niet of be-
perkt mogelijk. Daardoor is bij 
veel mensen minder aan de con-
ditie en kracht gewerkt. Iedereen 
weet waarschijnlijk al wel dat 
voldoende bewegen en sporten 
goed voor u is. U wordt er fit en 
vitaal van, uw weerstand neemt 
toe en dat is zeker in de tijd van 
een pandemie een gunstig effect. 
Samen sporten stimuleert ook 
nog eens om het op de lange ter-
mijn vol te  houden. 

Er wordt getraind in een corona-
veilige omgeving en naast het 
trainingsdoel dat u wilt bereiken, 
is er uiteraard ook ruimte voor 
gezelligheid.

FysioSport WFO biedt een mo-
gelijkheid om verantwoord te 
bewegen en te sporten voor ie-
dereen op elke gewenst niveau, of 
u nu beperkte beweegmogelijk-
heden hebt, of juist extra begelei-
ding voor een hoog niveau van 
sporten.  

Voordat u start met trainen bij 
FysioSport WFO wordt door-

middel van een intake uw doel en 
worden uw wensen besproken. 
Met een aantal testen wordt uw 
startniveau bepaald. Dit wordt 
door een van onze fysiotherapeu-
ten uitgevoerd. 

Met dit schema traint u bij een 
vaste begeleider in een vaste 
groep, zodat u goed begeleid kan 
worden en uw persoonlijke trai-
ningsdoelen gerealiseerd kunnen 
worden.  Wanneer dat nodig is of 
gewenst, worden tussentijds doe-
len bijgesteld. 

Naast onze FysioSport zijn wij als 
fysiotherapiepraktijk o.a. ook ge-
specialiseerd in knie- en heu-
parthrose, rugklachten, leefstijl-
begeleiding, looptraining, nek- 
en schouderklachten, dry need-
ling, COPD, COVID-hersteltrai-
ning, sportfysiotherapie bij bles-
sures en ontspanningstherapie.

Indien u zich wilt aanmelden of 
vragen heeft,  dan kunt u ons be-
reiken via onderstaande gege-
vens: 
Fysio WFO , Europasingel 118
1693 GV Wervershoof (achter de 
Dars) 0228 582270
groepspraktijken.wfo@planet.nl
  

Sporten bij FysioSport WFO

De zomervakantie zit er op en 
de scholen zijn weer begonnen. 
In de afgelopen weken hebben 
de kinderen op de buiten-
schoolse opvang van Berend 
Botje in De Piramide in Andijk 
veel leuke activiteiten gedaan.

De eerste drie weken van de zo-
mervakantie stonden in het teken 
van het thema ‘Hawaï’: de kinde-
ren bouwden onder andere een 
eigen strandbar waar ze ‘cock-
tails’ konden bestellen en drin-
ken. Ook maakten ze vrolijke 
slingers van bloemen en lekkere 
cakejes. Het thema werd afgeslo-
ten met een bezoek aan het 
strand.

In de laatste drie weken waanden 
de kinderen zich in het ‘Wilde 
westen’. Er werden broodjes bo-
ven een kampvuur gemaakt en 
een echte tipitent gebouwd. Ook 
versierden ze zelf T-shirts met 
textielstiften. 

Kortom: het was een geslaagde 
vakantie op de bso!

Meer informatie
Wil je meer weten over Kinder-
opvang Berend Botje of over Peu-
terspeelgroep en BSO De Pira-
mide? 
Kijk dan op berendbotje.nl of bel 
088-2337180 voor meer informa-
tie over opvang in Andijk. 

De strandbar. Foto’s aangeleverd

Een tropische zomervakantie 
op BSO De Piramide!

De tipitent
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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

• KBO/SBA, Iedere woensdag Soosmiddag in Sarto. Biljarten, 
klaverjassen. Iedere woensdag en donderdag Jeu de boules.

 
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.

SEPTEMBER
Woensdag 1 september
• KBO/SBA, klaverjassen & Jeu de boules. Sarto 13.30  u     
 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 
Zaterdag 11 september 
• Open Monumentendag bij Dijkmagazijn en Ger.Kerk Andijk 

10.00-17.00 uur
Zondag 12 september
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Woensdag 15 september
• KBO/SBA, Bingo 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.
Zondag 19 september 
• Koppelbiljarten Aanvang 14.00 uurEetcafé Sels Andijk
Woensdag 22 september
• KBO/SBA, Bingo en Jeu de boules, Sarto. 13.30 uur 
Woensdag 29 september
• KBO/SBA, klaverjassen & Jeu de boules. Sarto 13.30  u 

OKTOBER
Vrijdag 1 oktober 
• Jaarvergadering Seniorenbond Andijk in Sarto om 14.00 uur. 

Muziek voor deze dag Reuring uit Enkhuizen.
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
• Spellenmiddag LSBO in Sarto om 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, Bingo 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 & Jeu de boules. Sarto 13.30  u 
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, Bingo 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 & Jeu de boules. Sarto 13.30  u 
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
Vrijdag 17 december 
• kerstmiddag Seniorenbond Andijk in Sarto om 14.00 uur
Woensdag 22 december 
• KBO/SBA, Bingo en Jeu de boules. Sarto, 13.30 uur

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

Voormalig BAMM-er Leon Arends wordt op 9 sep-
tember voorgedragen als commissielid voor Hart 
voor Medemblik. Met Leon halen we een veelbelo-
vend politicus en een ervaren ondernemer in huis. 
Als bestuursvoorzitter en mede-oprichter van Stich-
ting Wings of Change heeft hij dagelijks te maken 
met de WMO en met de gemeente. Hij weet daarom 
als geen ander waar het op dit punt goed gaat en 
vooral waar het beter kan.  

HvM-bestuurslid Mark Hoogewerf is blij met de komst 
van de leden van BAMM: “Zij brengen veel ervaring 
met zich mee. Dit is een volgende stap in de groei van 
Hart voor Medemblik Wij worden een steeds bredere 
partij; in aantal mensen en in kwaliteit. Omdat wij aan-
wezig zijn in alle dorpen van de gemeente weten steeds 
meer inwoners ons te vinden. Daar zijn wij trots op!”

Leon Arends voorgedragen als commissielid voor Hart voor Medemblik

Vanaf augustus 2020 kent Gym-
vereniging Vek-Wik gym/bewe-
gen voor mensen met een ver-
standelijke beperking (Special 
Gym). Sinds begin juni 2021 
heeft Vek-Wik ook gym voor 
mensen met een fysieke beper-
king (Gym Extra). 

Momenteel wordt onderzocht of 
ook sporten/bewegen voor men-
sen met een visuele beperking 
kan worden gerealiseerd (Sport 
Unlimited).
Vek-Wik heeft hiervoor de sa-
menwerking gezocht met de heer 
Rob Wouters van Oogcentrum 
Noordholland, Oogvereniging 
Noord-Holland, Gehandicapten-
sport Nederland en Accessibility 
onderdeel van Bartiméus.

Rob Wouters, oogarts en eige-
naar Oogcentrum Noordholland: 
‘Een fantastisch initiatief waar wij 
graag aan meewerken. Wij zullen 

dan ook onze kennis en expertise 
inzetten om actief betrokken te 
zijn. Samenwerken en “bewegen” 
is belangrijk om van deze initia-
tieven een succes te maken’.

Vooralsnog dient eerst duidelijk 
te worden of inwoners met een 
visuele beperking in West-Fries-
land en (ruime) omgeving be-
hoefte hebben aan sporten/be-
wegen in groepsverband.

Bij sporten/bewegen voor men-
sen met een visuele beperking 
sport iedereen op eigen tempo en 
niveau. Vanuit een basis van ple-
zier en zelfvertrouwen wordt ge-
werkt aan het verbeteren van de 
motoriek en het uitbreiden van 
bewegingspatronen. Iedere deel-
nemer is uniek en krijgt de aan-
dacht en tijd die nodig zijn om 
binnen de groep te aarden.
 
De lessen staan onder leiding van 

deskundige en enthousiaste les-
gevers.

Het is bedoeling dat in januari 
2022 wordt gestart. Zo mogelijk 
nog eerder.
De lessen vinden plaats elke 
woensdag van 16.00 tot 17.00 in 
de  gymzaal van wijkcentrum De 
Bonte Veer, Wielewaal 1 te En-
khuizen.
De gymzaal is op de eerste ver-
dieping en uitstekend bereikbaar 
met een lift.
De lessen zijn bedoeld voor alle 
leeftijden.

Uniek bij deze tak van sporten is 
de samenwerking met het wijk-
centrum. Hier kan de begeleider 
van de sporter desgewenst een 
kopje koffie/thee/frisdrankje 
nuttigen tijdens de les en kan de 
sporter na de les even gezellig 
nazitten ten behoeve van de soci-
ale contacten.

Welwonen Enkhuizen neemt 
eventueel gewenst vervoer van 
en naar het NS-station Enkhui-
zen voor haat rekening.

Interesse? Aanmelden? 
Of vragen?
Neem dan contact op met Hans 
de Vries, voorzitter van gymver-
eniging Vek-Wik (voorzitter@
vekwik.nl / 06-83205270)

Start sporten voor mensen met een visuele 
beperking in West-Friesland en (ruime) omgeving

Ieder sport op eigen tempo. Foto aangeleverd

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

Wij, mijn vrouw en ik, hebben 
besloten ons bloemenstalletje op 
Knokkel 46a weg te doen. Het is 
wel een mooie kleurige hobby 
maar de tijd ontbreekt. Je wordt 
ouder maar niet gauwer. Er staat 
nog een hoop werk te wachten 

aangezien we hier nog lang willen 
blijven wonen.
We willen onze klanten hartelijk 
danken voor de vele bezoekjes 
aan onze stal, we zullen het zeker 
missen. Vriendelijke groeten van 
John en Ellen Appelman

John Appelman bij het stalletje. Foto: de Andijker

Bloemenstal stopt er mee
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Mantelzorgers dragen de zorg 
voor een ander. U zorgt bijvoor-
beeld voor uw naaste met de 
ziekte van Alzheimer. Ondanks 
dat u dit met veel liefde doet, 
kunnen de zorgtaken veel van u 
vragen. Zeker wanneer de hulp-
behoevende ook ‘s nachts onder-
steuning nodig heeft. Voorkom 
overbelasting en vraag als man-
telzorger op tijd naar hulp. De 
24-uurs zorg van particuliere 
thuiszorgorganisatie Zuster Jan-
sen kan een oplossing zijn voor u 
en uw hulpbehoevende naaste.

Oorzaken en gevolgen van 
overbelasting
Veel mantelzorgers krijgen te 
maken met overbelasting. Het 
kan ontstaan doordat de zorg van 
uw naaste over tijd steeds inten-
siever en onregelmatiger wordt. 
Bijvoorbeeld als de hulpbehoe-
vende in de nacht ook extra hulp 
nodig heeft, waardoor uw dag- 
en nachtritme verstoord raakt. 
Zo krijgen mantelzorgers niet de 
kans om volledig op te laden, 
waardoor zij steeds vermoeider 
raken. Overbelasting ligt dan op 
de loer.

Het grootste gevolg van overbe-
lasting is dat u zelf ziek wordt en 

hierdoor (tijdelijk) niet meer 
voor uw naaste kan zorgen. Om 
dit te voorkomen, is het belang-
rijk dat u de symptomen op tijd 
herkent. Enkele lichamelijke ver-
schijnselen zoals hoofdpijn, buik-
pijn, vermoeidheid of pijn in het 
lichaam kunnen tekenen zijn van 
overbelasting. Ook mentale 
klachten zoals stress, slapeloos-
heid of verstoorde eetlust zijn 

signalen van overbelasting.

Ondersteuning vragen helpt!
Naast het herkennen van symp-
tomen van overbelasting, dient u 
ook op tijd de signalen te erken-
nen. U zorgt het liefst zelf voor 
uw naaste, maar cijfer uw eigen 
gezondheid niet weg! Als mantel-
zorger zijn er meerdere manieren 
om ondersteuning en hulp aan te 

vragen. Een oplossing kan het in-
schakelen van particuliere thuis-
zorg zijn, zoals de 24-uurs zorg in 
huis van Zuster Jansen.

Bij 24-uurs zorg van Zuster Jan-
sen ontvangt de hulpbehoevende 
met Alzheimer dag én nacht 
hulp, thuis in zijn of haar eigen 
vertrouwde omgeving. Een vast 
team van vijf zorgverleners 

neemt de zorgtaken van de man-
telzorger over. Hierdoor ziet uw 
naaste met Alzheimer steeds de-
zelfde bekende gezichten en kunt 
u als mantelzorger een band op-
bouwen met het team. Zo wor-
den uw zorgtaken verlicht en 
kunt u zelf weer op krachten ko-
men.

Kosten regelen
Omdat Zuster Jansen een parti-
culiere thuiszorgorganisatie is, is 
de 24-uurs zorg die wij bieden 
niet kosteloos. Daarentegen kunt 
u wel de zorg die de patiënt nodig 
heeft geheel naar wens invullen. 
Daarnaast is het mogelijk om een 
deel van de kosten van deze zorg 
te financieren uit het persoons-
gebonden budget (PGB) van de 
patiënt. Ook kan er bij langdurige 
zorg een vergoeding vanuit de 
Wet Langdurige Ziektekosten 
(WLZ) worden aangevraagd. Bij 
vragen over dit administratieve 
proces, kunt u ook terecht bij 
onze medewerkers.

Verzorgt u uw naaste met Alzhei-
mer en merkt u dat de zorg u iets 
te veel wordt? Neem gerust con-
tact op met Zuster Jansen over de 
mogelijkheden naar particuliere 
thuiszorg in Andijk.

Vraag als matelzorger op tijd naar hulp. Foto aangeleverd

Overbelasting voorkomen bij mantelzorgers: 
zo kan 24-uurs zorg helpen

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. 

Leuke afsluiting zwemseizoen;

Snel naar de bel: 
Zondag 12 september 
Eindelijk weer wat nazomerweer! Kom nog even genieten in De Weid en no-
teer alvast de laatste zwemzondag goed in je agenda. Misschien komen jullie 
wel als snelste equipe de glijbaan af! Schrijf je in als team: maximaal 2 per-
sonen als er een volwassene deelneemt of maximaal 3 kinderen per bootje. 
Naast de prijs voor de snelste boten is er ook weer de originaliteitsprijs. 
Het thema is: “Doe is Gek!”

Inschrijven: aan de kassa vanaf woensdag 1 september tot de aanvang 
op zondag 12 september 13:00 uur. Kosten per equipe: 5 euro en vol=vol. 
Houd bij deze activiteit ook oog voor de corona-regels.

Zaterdag 11 september; afzwemmen
Een dubbel aantal leskinderen dit seizoen. De leskinderen en docenten doen 
reuze hun best om klaar te staan voor het zwemexamen op zaterdag 11 sep-
tember. Alvast veel succes gewenst!
Ook vrijwilliger worden? info@deweid.nl

Uitvaartbegeleiding
Carla Basjes

06 29 24 11 83 | contact@carlabasjes.nl | www.carlabasjes.nl

De rouwvrouw
Vroeger nooit gedacht dat uitvaartbegeleiding een zo veelzijdig en mooi vak is en al he-
lemaal niet dat dit ooit beroep zou worden wat ik zou gaan doen. Ik had daar als kind 
namelijk een onaangenaam beeld bij. Toen mijn ouders besloten te verhuizen van het fijne 
veilige kinderrijke Kerkepad naar Planzuid en wij mogelijkerwijs naast een uitvaartcentrum 
kwamen te wonen werd dat zelfs een angstige afkeer. Gelukkig werd onze nieuwe plek 
ongeveer 100 meter verderop en hadden we fijne levendige buren. 

Toen -eind jaren 70- werden veelal overledenen opgebaard in een uitvaartcentrum en wij 
zagen wel regelmatig de rouwauto langsrijden. Ik hoor mijn moeder nog zeggen: ‘De lijkwa-
gen (zo werd de rouwauto destijds en zelfs nu nog wel genoemd) reed weer langs vandaag’. 
En dan wisten we allemaal dat zij daarmee haar zorg uitsprak over wie er was overleden 
in het dorp. 

Dit gebeuren uit mijn jeugd was helemaal weggezakt tot een jaar of wat geleden toen ik te 
horen kreeg van een bekende dorpsgenoot dat haar zoon thuiskwam met de mededeling 
dat ‘de rouwvrouw’ door hem was gesignaleerd op de buurt. En daarmee bedoelde hij mij.  

Ik kreeg een spontane flashback van het gevoel van mij als kind als ‘de lijkwagen’ bij ons in 
de straat werd gesignaleerd. Ik moest wel lachen om dit verhaal maar ook eerlijk gezegd 
wel even slikken dat er dus ook zo naar mij werd gekeken. Maar ‘de rouwvrouw’ is wel 
prachtig, spontaan en mooi gevonden titel door die zoon!

En gelukkig is de dood allang geen taboe meer, er wordt er meer en open over gesproken 
en ook veel meer zelf gedaan. Hierdoor is de schimmigheid op de achtergrond geraakt. 
Daarvoor in de plaats komt duidelijkheid en het waardevolle van een afscheid die gaat zoals 
dat bij die persoon past.  

Zo kan een uitvaart iets zijn waar je goed op terugkijkt. En dat is troostrijk in het nabestaan. 
Ondanks heimwee en het gemis. 

Ik word ook steeds vaker voor een vrijblijvend (voor)gesprekje uitgenodigd. En echt niet 
alleen wanneer mensen aan het einde van hun leven zijn beland. Ik ben blij met dit soort 
verzoeken. Dat geeft aan dat mensen nadenken over hun uitvaartwensen en stilstaan bij het 
feit dat dit toch echt iets is wat ooit staat te gebeuren. Het kan ons ook zomaar overvallen.

Dus al moest ik er even aan wennen: De rouwvrouw is toch wel erg mooi. Dank je wel, 
zoon van bekende dorpsgenoot!  

Deze rouwvrouw mag zo nu en dan wat schrijven in De Andijker. 

Heeft u of heb jij vragen, suggesties, of wilt u reageren dan hoor ik dat graag, 
contact@carlabasjes.nl.      
       Carla Basjes

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2021 - week 35 Pagina 8


