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Het hele jaar rond opruimen
De afgelopen weken was er veel 
aandacht voor zwerfvuil en wer-
den er allerlei acties georgani-
seerd om met elkaar eens iets te 
doen aan al die blikjes, flesjes en 
andere rommel in de natuur. Jan 
Groenveld ruimt al enkele jaren 
zwerfvuil op, niet alleen in een 
week dat er aandacht voor is in de 
media, maar juist het hele jaar 
rond.
“Als ik fiets en ik zie vuil liggen, 
dan valt dat mij op. Ik heb daar 
last van,” vertelt Jan. “Klagen 
helpt weinig, je kunt er beter iets 
aan doen. Van de gemeente Me-
demblik heb ik een grijper gekre-
gen en inmiddels heb ik al vele 
kilo’s rommel uit de berm weg-
gepakt en afgevoerd.”

Multitasken
Jan probeert een zo klein moge-
lijke voetafdruk op de planeet 
achter te laten. “Zo hebben wij 
zonnepanelen op ons dak en rijd 
ik een elektrische auto. Als die 
aan de laadpaal staat moet ik een 
uur wachten. Dat uur probeer ik 
me nuttig te maken. Terwijl de 
auto oplaadt, ruim ik op rondom 
die plek. Tegelijkertijd luister ik 
naar een luisterboek op mijn 
koptelefoon.”

Nazomer het lastigst
Jan ruimt het hele jaar door rom-
mel op. De late zomermaanden 
zijn het lastigst. De gemeente 
kiest er voor, o.a. vanwege de bio-
diversiteit, om de bermen niet te 
maaien. Het gras staat dan hoog 

en daardoor zie je de rommel 
minder makkelijk liggen. 

Rondje MacDonalds
“Laatst was ik in de buurt van de 
Mac Donalds in Enkhuizen. En 
langs de weg daar lag er veel rot-
zooi op de grond. Dat leek me 
een mooi klusje voor komende 
zaterdag bedacht ik me. Die za-
terdag trof Jan echter een keurige 
berm aan! “Iemand anders was 
me voor geweest,” lacht hij harte-
lijk. 

Leuke vondsten
Meestal zijn het blikjes en plastic 
flesjes die je vindt. Maar ook voor 
sigarettenpeuken en weggewaaid 
of gegooid papier steekt Jan zijn 
happer uit. “Op de flesjes zit nu 
statiegeld, dus die probeer ik dan 
even apart te houden en in te le-
veren zodat ze op de juiste ma-
nier gerecycled kunnen worden.” 
Jan vindt ook wel eens bijzonder 
dingen die een lach om zijn 
mond geven. “Briefgeld vinden is 
natuurlijk altijd een bijzondere 

ervaring. Ook vind ik wel blikjes 

die nog gevuld zijn, helemaal nog 
afgesloten. Steeds verrast het me 
weer.”

Juiste mindset
Of het nu komt omdat zijn doch-
ter en de kleinkinderen (met 
school) ook zwerfvuil opruimen, 
of dat hij zich zo aan alle rommel 
stoorde dat hij wel iets moest 
doen? “Wanneer en waarom ik er 
precies mee begonnen ben weet 
ik niet meer. Wel word ik er 
steeds handiger in en heb ik in-
middels een metalen ring om de 
vuilniszak open te houden, die ik 
m.b.v. een vlaggenstok op mijn 
fiets heb gemonteerd. In mijn 
auto ligt altijd een rol vuilniszak-
ken,” vertelt Jan. “Vanuit mijn ge-
loof – dat God de schepping 
heeft gemaakt- kan en wil ik niet 
anders dan een bijdrage leveren 
aan een prettige wereld en daar 
draag ik mijn steentje aan bij.”

Met een slimme constructie achter aan zijn fiets en een happer ruimt Jan Groenveld regelmatig  
de omgeving op. Tekst en foto: OdB/Andijker

Loon- en aannemingsbedrijf Van 
Etten uit Andijk heeft de toegang 
van de The Future / Huiskamer 
van Andijk toegankelijk gemaakt 
voor mensen met een rolstoel of 
rollator. Het bedrijf sponsort 
hiermee The Future, G-Soos, 
‘Koffie met een rietje’ en de Huis-
kamer van Andijk! 

“Geweldig”, zegt Gerrit van Keu-
len van de Dorpsraad Andijk, “we 
zijn Bill van Etten en zijn mannen 
zeer erkentelijk voor dit stukje 
vakwerk, maar ook omdat het 
bedrijf op deze wijze de maat-
schappelijke betrokkenheid tot 
uitdrukking heeft gebracht! Echt 
fantastisch! 
Ook het straatwerk bij de nood-
uitgang is op hoogte gebracht 
waar het hoogteverschil ruim 20 
cm was. Het bestuur van The 

Future/G-Soos reageerde en-
thousiast toen we hen een aantal 
foto’s toe stuurde van het vak-
kundig straatwerk!”

Loon- en aannemingsbedrijf Van 

Etten uit Andijk is gevestigd aan 
de Ged. Laanweg 51, 1619 PB  
ANDIJK. Van Etten: Voor straat-
werk, riolering, grondverzet, 
sloopwerk, waterbouw, transport 
en nog meer!

Het straatwerk is op hoogte gebracht. Foto aangeleverd

Van Etten maakt de Huiskamer 
van Andijk rolstoeltoegankelijk

Een groep kajakkers had zo’n 5 kilometer uit de kust van Andijk, 
nabij het Vogeleiland opeens oog voor een bijzondere ‘vogel’. Een zee-
hond zwom rustig zijn baantjes. De foto is van veraf om het dier niet 

te storen. Toch duidelijk herkenbaar. Foto’s: Jan Dijkstra

Zeehond voor de kust van Andijk
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

Daar buiten op afspraak

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

Zondag 3 oktober 9.30 uur: 
Opening werkjaar. 
Woord-Communieviering door 
pastor A. Dekker met Vrienden-
kring.
Thema: “Toekomst?”.                        
De collecte is voor onze kerk. 
Dank daarvoor.
Welkom in de viering en bij het 
koffiedrinken.

*Overleden: Peter Ootes.
*Gedoopt: Mirre Jorien, dochter 
van Menno en Madeleine de 
Vries. 
*Allen een goed parochie-werk-
jaar toegewenst.

Kerkdiensten, zondag 3 oktober
Gereformeerde Kerk Middenweg 4, Andijk

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

10.00 uur dhr. R. Pasterkamp te Urk. Israël zondag
19.00 uur Concert Christiaan Verwoerd

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
Diensten uit De Kapel zijn ook te volgen via kerkdienstgemist.nl 
10.00 uur Voorganger: Gert Scholten
 Organist: Andrew Orme

Elke woensdag inloop van 10.00 tot 12.00 uur
Baptistengemeente  baptistenenkhuizen.nl

R.K. Kerk Bangert 6, Andijk rkregiowh.nl
09.30 uur Wo-Com. pastor A. Dekker, de Vriendenkring

De Bovenzaal De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur A. de Jong

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur Christian Spier    Israël zondag, m.m.v. Sound of Praise
De diensten zijn ook digitaal te volgen via: 
https://www.youtube.com/c/WestfrieseEvangelieGemeente

Vanaf  zondag, 3 oktober 2021 is er weer voor iedereen de gelegenheid om 
de kerkdiensten van de WEG bij te wonen. Er zal rekening gehouden wor-
den met mensen die toch die 1,5 mtr willen houden. Maar ook online wor-
den diensten uitgezonden.
Het is tevens Israëlzondag met een tafel met Israëlproducten en koffie en 
thee met Joodse lekkere hapjes. Neem gerust buren/vrienden/kennissen 
mee. 

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

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

Wij bedanken een ieder hartelijk voor de kaarten, 
brieven, bloemstukken, de online berichten 
en herinneringen en alle hulp die wij 
mochten ontvangen na het overlijden van 
mijn lieve man, onze geweldige vader en opa

Harm de Graaf
Deze belangstelling en alle hulp heeft ons geweldig veel steun gegeven!

Ook is het � jn om te weten dat niet alleen wij als gezin maar ook veel 
anderen goede herinneringen aan Harm hebben. Geweldig om hierover 
te lezen, soms van mensen die wij niet kennen!

Heeft u of heb jij nog een anekdote of herinnering aan Harm eventueel 
met foto, dan ontvangen wij die heel graag via www.cbu-online.nl. 
Daar maken we een herinneringsboekje van wat een prachtig 
blijvend aandenken voor ons blijft.

Ans de Graaf-Meijer
Kinderen en kleinkinderen

Andijk, september 2021

De koffieochtenden met en voor ouderen starten weer op de 
eerste woensdag van de maand in de Tuinkamer van 10:00 uur 
tot 11:30 uur. Onze ouderenpastor Nicoline zal deze 
ochtenden leiden. Er zal steeds een gespreksonderwerp zijn. 
Laagdrempelig d.m.v. een lied, een gedicht, een tekst of een 
artikel uit ‘Open Deur’. Voelt u zich vrij om zelf ook 
onderwerpen aan te dragen.

We lezen iedere zondag uit de Bijbel. 
Maar wat weten wij er eigenlijk van? 
Waar gaat de bijbel over? Wie schreef hem? Hoe hangen de 
honderden Bijbelverhalen met elkaar samen? En wat is het 
verschil tussen de diverse (joodse en christelijke) 
bijbelversies? We proberen te begrijpen wat de bijbel is, hoe 
die heeft geleid tot talloze discussies die in de loop van de 
eeuwen en hoe het boek onze wereld beïnvloedt.
Aanvang 19.30 uur in de Tuinkamer.

6 oktober “Koffieochtend in De Kapel”

7 oktober “Leerhuis” in De Kapel

Bedankt

Voor de felicitaties die wij mochten ontvangen voor ons 
50-jarig huwelijk. De prachtige erepoort, alle vlaggen uit 
op het Voorstuk, cadeaus, bloemen, veel, heel veel kaarten. 

Het was een schitterende dag.

    Nel en Koos Kreuk

Sjoelclub “De Middagskuivers”    
Op dinsdag 5 okt. gaan we weer van start.                    
Nieuwe leden zijn welkom!

Wij beginnen om 14.30 uur 
in het Dorpshuis Centrum

Kortgeleden heeft notaris Rinske 
Mantel het donatienummer over 
2020 getrokken van de Stichting 
Sport en Cultuur, waar  € 500 op 
is gevallen.

Het is nummer 278 geworden en 
degene die hem toebehoort is zo 
vriendelijk om het tegelijkertijd 
weer terug te schenken. In deze 
coronaperiode is dat een heel 

mooi gebaar.
Namens de Stichting nogmaals 
hartelijk bedankt.

Nieuwe donateurs kunnen zich 
melden bij Tineke telefoon 
(0228)591252 of per email jcm.
morsch@quicknet.nl voor € 10 
per donatienummer. Misschien 
bent u dan volgend jaar de geluk-
kige winnaar. 

Van 17 tot en met 22 mei moch-
ten we weer met de collectebus 
op pad voor het Longfonds. Ons 
doel: geld ophalen om weten-
schappelijk onderzoek naar het 
voorkomen van astma bij kinde-

ren mogelijk te maken, is be-
haald! Met trots kunnen we mel-
den dat we € 1.387.131 hebben 
opgehaald, waarvan €1.022.227 
contant en € 320.305 via de QR-
code en online collecte. 

Opbrengst collecte Longfonds

Mocht u nog geen sporter/verkoper van 
Sporting Andijk aan de deur hebben gehad, 
maar wilt u wel graag de vereniging sponso-
ren en zelf kans maken op mooie prijzen?!  

Scan dan de QR -code of ga naar de site.  Al-
vast bedankt!  https://lot.clubactie.nl/lot/
sporting-andijk/4903349 

€ 500 voor donateur van Cultura

Grote clubactie Sporting Andijk
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EEN OPGELUCHT GEVOEL

Dat horen we veelal van onze cliënten, als ze hun handtekening heb-
ben gezet onder hun testamenten of levenstestamenten. “Eindelijk 
geregeld!” Onze jaarlijkse testamentcheckdagen zijn weer voorbij-
gevlogen. De belangstelling was zo groot dat we de afspraken over 
meerdere dagen moesten verspreiden. Soms bleek na de ‘check’ dat 
de testamenten nog helemaal in orde waren en waren er alleen nog 
aanvullende levenstestamenten nodig, om aan de wens te voldoen, 
om het ook goed voor elkaar tijdens het leven te hebben geregeld. 
Bijzonder weer om te merken dat veel mensen dankbaar van deze 
dagen gebruik hebben gemaakt en om welke uiteenlopende redenen. 
In onze columns leest u vaak over belastingbesparende maatregelen 
tussen ouders en (klein)kinderen, door een goed testament te ma-
ken en eventuele schenkingen te doen. Zijn er geen (klein)kinderen? 
Dan kan het achterhalen van erfgenamen een hele lange en dure 
aangelegenheid zijn. Bovendien betalen andere erfgenamen tot 40% 
erfbelasting en is hun vrijstelling beperkt tot € 2.244 (2021) per 
persoon. Met een testament kun u zelf erfgenamen aanwijzen en 
kunt u voorkomen dat de afwikkeling stroef gaat, door een execu-
teur aan te wijzen. Goede doelen erven belastingvrij. Wilt u daaraan 
nalaten, of een executeur benoemen? Dan heeft u een testament 
nodig. 

Nalaten, niet het leukste om over na te denken, maar 
wel heel zinvol om te regelen. 
Wij zijn u - ook na de testamentcheckdagen -  
graag van dienst bij al u vraagstukken. Meld u te-
lefonisch of per e-mail aan om uzelf een half uur 
gratis te laten informeren. 

Sandra Voors Mantel & Voors Notaris-
sen en Mediators – Benningbroek 
0229-591364 – Andijk 0228-592224

Vakkundig
schadeherstel

Handelsweg 7
1619 BJ Andijk

Tel: 06 21 83 22 62
info@ronkarremanautoschade.nl
www.ronkarremanautoschade.nl

Vrijblijvende
taxatie van

schade

Afhandeling
met de

verzekering

U kunt bij ons ook terecht voor:

Restauratie van Oldtimers

Budgetreparatie (met tweede-

hands of imitatie-onderdelen)

Leenauto mogelijk bij

schadeherstel

Silva Visser

(S)AMEN

Het lijkt en blijkt erg moeilijk 
te zijn om een nieuw kabinet 

te vormen. D’66 gooit de deur 
dicht voor CU op ethische 

gronden. CDA en Rutte wil-
len niet met PvdA en GL, te 

links. 
De wereld is aan het bewegen 
en staat letterlijk in de brand. 
En de gemeente is blut……

Al een paar jaar pleit ik bij de 
algemene beschouwingen om 

zoveel mogelijk te gaan sa-
menwerken. Dat geldt voor 

de regio, de raad en het colle-
ge.  Samenwerken, is geen on-

derwerp van deze tijd.
Jezus zei het al: ‘Wie niet goed 
voor zichzelf kan zorgen en bereid 
is om samen te werken, kan ook 

niet voor anderen zorgen’. De 
grootste vijand van de mens is 
zelfgenoegzaamheid’. Zelfge-

noegzaamheid, dat al zoveel 
leed heeft berokkend. 

En dan nog het woord ‘Barm-
hartigheid’ om uitdrukking te 
geven aan het al even voor 
ons eng klinkende woord 

‘Naastenliefde’, oftewel in da-
gelijks Nederlands ‘voor ande-

ren zorgen’. 
Het is net als in een bokswed-
strijd: De bokser is niet bang 
voor de klappen, maar om te 

verliezen. Hetzelfde geldt 
voor ons, bang als we zijn om 
er niet meer bij te horen. De 
reden waarom wij, mensen, 
dan ook maar al te graag an-
deren stigmatiseren en weg-
zetten, opdat het ons vooral 

maar niet raakt en overkomt. 
Zie ons dagelijks politiek mis-

lukte theaterstuk. 
 

Samen sterk staan vraagt van 
ons echter ook een ‘offer van 
geven en nemen’, opdat we er 
uiteindelijk samen mentaal 

sterker en wijzer uitkomen.. 
Zoals licht van een lamp en 
die van anderen samen de 

duisternis verdrijven zo is het 
Wijsheid die Onwetendheid 

verdrijft. 
 

Goed voor jezelf zorgen is 
meer dan alleen maar voor 
‘jezelf zorgen’, het stelt om 
dienstbaar te zijn aan ande-

ren, je naasten, de uiteindelijk 
bron van ‘goed voor jezelf 

zorgen’.   

Ik wens de politiek veel 
Wijsheid van Jezus toe. 

Uiteindelijk zijn wij allemaal 
1…AMEN

Silva Visser ChristenUnie
Christenunie.medemblik@

gmail.com

Zaterdag  hebben wij het nacht-
vlinderdoek opgezet in de Julia-
nastraat om te ontdekken wat er 
rondvliegt aan vlinders. Een 
zwoele avond met weinig wind en 
19 graden was uitstekend ge-
schikt voordit onderzoek. Nacht-
vlinders komen op het licht van 
de lamp af en iedere week wordt 
eenandere locatie bezocht om de 
soorten op de kaart te zetten on-
der andere voorde Nederlandse 
Vlinderstichting. De gevangen 

grote vlinders worden opgevan-
gen in een vlinder kweker kooi en 
na 01:00 uur de volgende morgen 
vrij gelaten. Dit keer zijn er 18 
soorten gevangen door o.a. onze 
kleinzoon Dave Bakker. Uiteinde-
lijk hadden wij ruim 216 Buxus-
motten in de kooi zitten waar 
onderdeze twee apart in copula-
tie in een Petrischaal vanwege de 
privacy. Wilt u er meer over we-
ten neem contact met mij op.
Douwe Greydanus

Veel Buxusmotten. Foto Douwe Greydanus

Onderzoek

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

Bruggen.
Zo rond 1950 waren vrijwel alle 
huizen in Andijk per schuit be-
reikbaar. Dat betekende een he-
leboel sloten en slootjes en over 
die sloten lagen een heleboel 
bruggen. Eenvoudige bakken 
van gewapend beton waren het 
en als er twee auto’s elkaar tegen 
kwamen bij zo’n brug stopte er 
eenvoudig een. Nu waren er in 
die tijd niet veel auto’s dus die 
bruggen voldeden prima. Je kon 
bovendien op de leuning zitten 
en zo de autonummers op-
schrijven, een geliefde bezig-
heid in die tijd.
Onder die bruggen kwamen we 
als jongens bij elkaar en namen 
een schep van thuis mee. We 
groeven een gat in de modder 
onder de brug naast de sloot en 

van de vrijgekomen aarde 
maakten we de muren van ons 
hol tot het brugdek toe. Een 
goed dak hadden we al, dus 
voor lekkage zoals bij sommige 
hutten hoefden we niet bang te 
zijn. Als mollen groeven we en 
de grond werd bedekt met stuk-
ken karton of een stukje oud 
zeil dat iemand van thuis had 
meegenomen. 
Het toppunt van plezier was wel 
als iemand een doosje lucifers 
had meegenomen, zodat je in 
dat hol onder de brug een vuur-
tje kon stoken. Een nadeel was 
wel dat de rook niet weg kon en 
het duurde dan ook niet lang 
totdat de eerste kuchend en met 
rode ogen van de rook het hol 
kwam uitstommelen.
Later toen we groter waren za-
gen we wel eens rook onder zo’n 
brug uitkomen en zeiden we te-
gen elkaar: “Die zitten daar niet 
lang……… “.

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

• Dorpshuis Centr. Vrijdag: weekafsluiters

• Koffi  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.

SEPTEMBER
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
• Verkoopdag hobbymaterialen 

Verjaardagszaal Dorpshuis centrum 10-16 uur
Zondag 3 oktober
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
• Cultura Plus. Karin Bloemen & Old School Band: 

“Billie, Aretha, Norah, Amy…….Karin”
• Zanger Christian Verwoerd, Gereformeerde Kerk. 

Zaal open 18.300 uur, aanvang 19.00. Toegang gratis
Dinsdag 5 oktober 
• K.V.G. klaverjas avond, 19.30 uur, Sarto
• Middagskuivers, 14.30 uur, Dorpshuis Centrum
Woensdag 6 oktober
• KBO/SBA,  Bingo en Jeu de boules, Sarto. 13.30 uur 
Dinsdag 12 oktober
• K.V.G. avond, 20.00 uur, Sarto
• Ouderensoos, Dorpshuis Centrum (met geldige QR code)
Woensdag 13 oktober
• Spellenmiddag LSBO in Sarto om 13.30 uur
Vrijdag 15 t/m zondag 17 oktober
• Kermis bij de Klamp
Woensdag 20 oktober
• KBO/SBA, Bingo en Jeu de boules, Sarto. 13.30 uur
• Vrouwen van Nu, Andijk West. Anke Wolff  en Liddy Ackerman en 

hun fantasie kostuums. 20.00 uur Cultura
Vrijdag 22 oktober 
• pubquiz nieuwe stijl, Dorpshuis Centrum (met geldige QR code)
Zaterdag 23 en zondag 24 oktober
• Expositie bij Cultura Plus van Anke Peddemors en Jean Paul 

Bardelot
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
Vrijdag 29 oktober
• Halloween markt Wervershoof. 15.00-20.00 uur, Raadhuisplein

NOVEMBER
Woensdag 3 november
• KBO/SBA, Bingo en Jeu de boules, Sarto. 13.30 uur 
Zondag 7 november 
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Dinsdag 9 november
• K.V.G. klaverjas avond, 19.30 uur, Sarto
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
Dinsdag 23 november 
• K.V.G. avond, 20.00 uur, Sarto
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 
Dinsdag 7 december
• K.V.G. klaverjas avond, 19.30 uur, Sarto
Woensdag 8 december
• KBO/SBA, klaverjassen & Jeu de boules. Sarto 13.30  u 
Vrijdag 10 december 
• Kerstmiddag KBO/SBA in Sarto. 14.00 uur 
Zondag 12 december
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 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
Dinsdag 21 december
• K.V.G. avond, 20.00 uur, Sarto
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 2, 16 en 30 oktober, 13 en 27 november,  
 11 december
Plastic:  Maandag 4 oktober, 1 en 29 november, 
  27 december.
Restafval:  Maandag 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 15 oktober,  

12 november, 10 december

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2021 - week 39 Pagina 3



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

Sinds vier maanden komt vrijwilliger 
Cristel (56) wekelijks een middag bij het 
gezin van moeder Saida (32). Home-
Start is een project van Humanitas, be-
doeld om gezinnen te ondersteunen als 
de dagelijkse gang van zaken thuis niet 
zo goed loopt. “Fantastisch hoe goed 
Cristel dit gezin weer op weg helpt” zegt 
Christine Samsom, coördinator van het 
project in Medemblik en de SED ge-
meenten.

Meer genieten van moederschap
Saida vertelt:  “Na de verhuizing naar dit 
dorp voelde ik me alleen, ik kende hier 
niemand. De jeugdverpleegkundige van de 
GGD adviseerde mij Home-Start. Toen ik 
Cristel leerde kennen voelde ik meteen 
een klik. We doen nu samen met de kinde-
ren leuke dingen. We kletsen en lachen 
veel. Cristel is als een vriendin voor mij die 
het beste met mij en de kinderen voor 
heeft. Door haar voel ik me zelfverzeker-
der en dit maakt dat ik meer van het moe-
derschap geniet. Ik voel me minder een-
zaam en durf sneller op andere mensen af 
te stappen. Het maakt echt een verschil!”

Gelijkwaardig
Cristel over haar vrijwilligerswerk: ,,Ik ben 
zelf moeder van twee, inmiddels volwas-
sen, kinderen en weet dat het ouderschap 
vaak ingewikkeld is. Zeker als je een heel 
klein netwerk hebt. Als vrijwilliger sta ik 
naast Saida en die gelijkwaardigheid 
maakt het voor haar gemakkelijker om 
hulp te vragen. Er ontstond vanzelf een 
vertrouwensband waarin Cristel zich vrij 
voelde om haar zorgen te bespreken en 
ervaringen en tips te delen. Saida vraagt 

regelmatig of ik nog een tijdje kan blijven 
langskomen. Gelukkig kan ik ongeveer 
een jaar in het gezin blijven, we hebben 
nog lekker veel tijd om samen door te 
brengen.”

Vanaf zwangerschap
Ondersteuning van een Home-Start vrij-
williger is mogelijk in de periode vanaf 28 
weken zwangerschap tot gezinnen met 
kinderen in de leeftijd tot 18 jaar. Vrijwil-
ligers bieden ondersteuning door mee te 
denken over de opvoeding, voor een luis-

terend oor of bieden soms praktische hulp. 
Ze hebben ervaring met opvoeding en zijn 
hiervoor getraind. De hulp is voor het ge-
zin gratis.

Op zoek naar nieuwe vrijwilligers
Als aanvulling op het huidige team van 
vrijwilligers, is Home-Start op zoek naar 
hartelijke, ruimdenkende mensen die nét 
even dat extra steuntje in de rug willen 
geven aan gezinnen in de regio Medem-
blik en in de SED gemeenten. Mensen met 
opvoedervaring, die goed kunnen luiste-

ren en bereid zijn om een aantal uren per 
week een gezin te ondersteunen. De trai-
ning start op woensdag 13 oktober a.s. en 
duurt drie ochtenden.

Belangstelling om maatje te worden voor 
een gezin in de regio Medemblik/SED ge-
meenten? Of kent u een gezin dat steun 
kan gebruiken? Neem dan vrijblijvend 
contact op met coördinator Christine 
Samsom, c.samsom@humanitas.nl of kijk 
op www.home-start.nl. Bellen kan ook 
naar 06-10959288.

Vrijwilliger Cristel ondersteunt het gezin van Saida. Foto Anneke Hymmen

Home-Start: “Vrijwilliger Cristel was mijn lichtpuntje in deze moeilijke tijd”
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Ondernemen in Andijk!
Aanhangwagens

OMC-Andijk • Handelsweg 31a
Tel. 06. 1341 6240 • www.omc-andijk.nl

Accu’s
F.J. de Boer • Hoekweg 21a Andijk

Tel. 0228 - 592075 • www.fj deboer.com

Administratie
In de Haak • Sterappel 28 Andijk 

Tel. 06 - 5392 1885 • michel@indehaak.nl

Administratie en boekhouding
Reentje Dienstverlening • info@reentje.nl

EFJ Administratieve Dienstverlening • info@efj administratie.nl

Autobedrijf
Autobedrijf Köster • Handelsweg 20 Andijk 

Tel: 06 41 37 04 68 • info@autobedrijfkoster.nl

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

Brood & Banket
Bakker Koning • Middenweg 65a Andijk
0228 - 59 36 42 • www.bakkerkoning.nl

Computerhulp
PCHulpje • Kees Veerstraat 9 Andijk

Tel. 06 181 283 15 • www.pchulpje.nl

CV Monteur
Valk Service & Onderhoud • Tel. 0228 - 58 67 66

info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

Dorpshuis
Sarto • Bangert 4, 1619 GJ Andijk • Tel. 0228 - 59 16 13

info@sarto-andijk.nl • www.sarto-andijk.nl 

E-bike specialist
André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof

0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

Fietsenwinkel
Dekker Tweewielers • Middenweg 54a, 1619 BN Andijk

0228 - 74 52 22 • info@dekker2wielers.nl • dekker2wielers.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
Briljant Optiek & Sieraden • De Hoek 1, 1693 AA Wervershoof

0228 581 258 • info@briljant-optiek.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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Wist u dat...

… de ouderensoos voortaan op 

dinsdag wordt gehouden?

… berichten van gevonden en 

verloren voorwerpen gratis 

worden geplaatst en dat u deze 

berichten kunt mailen naar 

info@andijker.nl?

… de Andijker ook kunt volgen 

www.andijker.nl en op 

Facebook.com/Andijker?

… kermis Andijk bij sporthal 

de Klamp doorgaat op vrijdag 

15 t/m zondag 17 oktober?

 

Andijkertjes
***VERS VAN HET LAND***

Heerlijke Aardappelen div. soorten. 
Hand geraapt en natuurvriendelijk geteeld. 

Jan&Tineke van der Jagt    Middenweg 39 tel 593245

Op elk slotje past een sleuteltje, en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl     Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

Gezocht: Schoonmaakster voor ons vakantiehuisje.  
Wekelijks (1 of meer keren) van 10-11:30 uur.  

Info: 0228-596668 of mirandaboers@gmail.com

De decembermaand komt langzaam weer 
in zicht. Wat zou het fijn zijn als we de 
feestdagen weer kunnen vieren zonder al-
lerlei beperkende maatregelen! Naast ge-
zellig samenzijn met familie en vrienden 
denken we daarbij natuurlijk aan over-
vloedig eten en drinken. Iets wat voor veel 
gezinnen echter niet zo vanzelfsprekend 
is. Zij leven rond de armoedegrens en on-
dervinden hiervan dagelijks de gevolgen, 
die zeker voor de kinderen vaak schrij-
nend zijn. Zonder ontbijt naar school, 
geen geld voor een winterjas en niet kun-
nen sporten met vriendjes; het zijn maar 
enkele voorbeelden. De kerstdagen zijn 
voor deze kinderen niet anders dan alle 
andere, want ook in december hebben hun 
ouders grote moeite om rond te komen. 

10-jarig jubileum 
en tevens laatste editie 
Stichting Kerstactie Westfriesland zorgt 
sinds 10 jaar voor een lichtpuntje door 
Westfriese gezinnen in een moeilijke fi-
nanciële positie rond de kerstdagen een 
goedgevuld kerstpakket aan te bieden. Het 
pakket is vooral gericht op kinderen en 
bevat naast de dagelijkse levensmiddelen 
natuurlijk lekkere dingen, enkele verzor-
gingsartikelen en zelfs kleine cadeautjes. 
Om diverse redenen heeft het zeskoppige 
bestuur besloten dat deze jubileumeditie 
de laatste keer is dat de actie wordt geor-
ganiseerd. We zijn super trots op wat er de 
afgelopen 10 jaar is bereikt en op zijn 
Westfries gezegd is het nu ‘mooi weest’. 
Een groot woord van dank gaat naar alle 

enthousiaste vrijwilligers en sponsoren die 
betrokken zijn geweest bij de stichting. 
Zonder hun hulp en steun hadden we de 
actie niet kunnen realiseren en vele kinde-
ren die in armoede opgroeien hebben we 
op deze manier toch mooie herinneringen 
aan het kerstfeest kunnen geven!

Inschrijving binnenkort van start 
Maar natuurlijk willen we niet met stille 
trom vertrekken en hopen we op een  

succesvolle laatste editie!
Op 24 september is de inschrijving start 
gegaan. Via het formulier op de website 
kunnen gezinnen zich zo lang de voorraad 
strekt aanmelden voor een pakket, dat op 
maat wordt samengesteld. Een gezin moet 
wel aan bepaalde voorwaarden voldoen:
-  Woonachtig zijn in Westfriesland 
 (zie de website voor de lijst met woon- 
 plaatsen)
-  Er moet minimaal 1 kind tot en met 

 

14 jaar thuis wonen
-  Er moet worden aangetoond dat men  
 afhankelijk is van bijstand, 
 schuldsanering of Voedselbank.
Sponsoring en steun is ook voor deze laat-
ste editie nog van harte welkom.
Contact en meer info: info@stichting-
kerstactiewestfriesland.nl | www.stich-
tingkerstactiewestfriesland.nl
Facebook: www.Facebook.com/Stichting-
kerstactiewestfriesland

Rond de kerstdagen wordt een goedgevuld kerstpakket aangeboden. Foto aangeleverd

Bestuur Stichting Kerstactie Westfriesland stopt na 10 jaar
Nog één keer knallen tijdens jubileumeditie

U wilt uw lichaam en hersenen toch 
ook fit houden? Doe mee met de 
(bewezen effectieve) cursus Cogni-
tieve Fitness in Dorpshuis het Cen-
trum in Andijk. De cursus is voor 
iedereen die lichaam en denkver-
mogen wil prikkelen om fit en fris te 
blijven. Met als doel een gezondere 
lichaam en geest door het beperken 
en vertragen van functieverlies.

Uit onderzoek blijkt dat bewegen 
een gunstige invloed heeft op de 
hersenen. Bewegen zorgt voor de 
aanmaak van nieuwe hersencellen 
en het stimuleert het aantal verbin-
dingen tussen hersencellen. Daar-
om biedt Team Sportservice een 
cursus Cognitieve Fitness aan. Deze 
cursus bevat 15 lessen, 
waar fysieke inspan-
ning gecombineerd 
wordt met intellectuele 
uitdaging en bewuste 
ontspanning. De cur-
sus wordt onder andere 
ingezet als een preven-
tieve aanpak in de 
strijd tegen dementie 
en richt zich op het be-
houd en de verbetering 
van zowel de fysieke als 
cognitieve fitheid.

Waar en wanneer
De 15-weekse cursus is 
elke donderdag van 
14:00 tot 15:30 uur in 

Dorpshuis het Centrum, Sportlaan 
1, Andijk. De eerste les is op don-
derdag 30 september (bij voldoende 
animo) en de laatste op donderdag 
13 januari. 

Kosten
De kosten van de cursus zijn € 69. 

Meer info en aanmelden
Voor meer informatie en aanmel-
den kunt u contact opnemen met 
Michelle Maliszewski van Team 
Sportservice. Het mail adres is: 
westfriesland@teamsportservice.nl, 
en telefoonnummer: 0229 28 77 02. 

Aanmelden kan ook via 
www.noordhollandactief.nl 

Cognitieve Fitness in Andijk 
- Train je lijf én je brein!

Verkoopdag 
Hobby-

materialen
zaterdag 2 oktober 
10.00 - 16.00 uur

Verjaardagszaal, 
Dorpshuis centrum  

Meer info: 
zie redactioneel artikel 

elders in deze krant
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Om onze lieve huisdieren even in het zonnetje te zetten, maken 
wij van de Andijker ruimte voor uw huisdier in de volgende krant. 
Stuur ons uw foto waarop u zelf staat mét uw huisdier. Foto moet 
minimaal 2 Mb zijn. Bij voorkeur liggend genomen, dus geen 
staande foto. Een stukje tekst van max 150 woorden met een we-
tenswaardigheidje stellen we op prijs. 

Stuur uw bericht aan: info@andijker.nl

Dierendag 2021

Na het succes van begin augustus 
doen we het nog een keer.
Verkoopdag hobbymaterialen op 
zaterdag 2 oktober van 10 tot 16 
uur in de verjaardagszaal van 
Dorpshuis centrum.
Veel artikelen met 50% korting 
b.v. snij- en embossingmallen, 
paperpacks, uitdruk (stans)vel-
len, gereedschap, kleine stempel-
kussens. Verder embossingfol-
ders en stempels voor 5 euro p.st.  
Dots-en stitchpakketjes (van 

2020) 2 voor 5 euro, stickervellen 
2 voor 50 eurocent, dotsstickers 3 
voor 50 eurocent, diverse knip-
vellen 3 voor 50 eurocent.
Natuurlijk zijn er ook de nieuw-
ste knipvellen, dots- en stitch-
pakketjes. Kaartenkarton A4 en 
A5 en vierkant.
Alleen contant betalen mogelijk 
en bij binnenkomst graag handen 
desinfecteren.
Tot ziens bij Greet in het Dorps-
huis.

Verkoopdag hobbymaterialen

Vuurtoren de Ven in de steigers. Foto: Koos Dol

Na 75 jaar een strandvakantie 
voor Gre Groot.  

Foto: Greet Mizrahi

Slakken in de tuin. Foto: Mirjam de Boer

Langs 
de 

weg...

Verkoop 
van jong 

gebruikte 
auto’s.

Industrieweg 1, Andijk • info@profijtauto.nl

Nissan Qashqai 1.3 DIG-T Design Edition 
160 pk

Bouwjaar  23-02-2021
Brandstof  Benzine
Kilometerstand 9096
Transmissie  Automaat

Prijs  € 29.250,-

1e eigenaar
Fabrieksgarantie

Seat Leon 1.5 eTsi FR ST 150 pk

Bouwjaar  20-01-2021 
Brandstof  Benzine
Kilometerstand 6151
Transmissie  Automaat

Prijs  € 31.900,-

1e eigenaar
Fabrieksgarantie

Ironman door Andijk. Foto: Dirk Kaagman

Peugeot 107 1.0 12V XR 69pk

Bouwjaar  29-07-2011
Brandstof  Benzine
APK  29-07-2022
Kilometerstand 75476
Transmissie  Handgeschakeld

Prijs  € 4.250,-

1e eigenaar
Dealer onderhouden
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In het panelonderzoek van de Consu-
mentenbond haalde RegioBank ook dit 
jaar weer de hoogste cijfers. Klanten 
beoordeelden RegioBank met een 9,7 
voor algemene tevredenheid. Ook op de 
andere onderdelen werd RegioBank 
-voor het vijfde jaar op rij- als beste be-
oordeeld. 
 
De Consumentenbond vraagt jaarlijks aan 
consumenten wat ze van hun bank vinden. 
Dit jaar werd ruim 12.000 consumenten 
gevraagd hun oordeel uit te brengen aan 
de hand van vier categorieën. RegioBank 
scoort op alle fronten het hoogste cijfer. 
Een 9,7 voor de algemene tevredenheid, 
een 8,9 voor service én voor internet- en 
mobiel bankieren en een 8 voor de kosten.
 
Arend Vrolijk van Vrolijk fd: ‘Dit geeft aan 
dat onze klanten de persoonlijke dienst-
verlening en de digitale mogelijkheden om 
te bankieren hoog waarderen. Dát is pre-
cies de reden waarom wij het belangrijk 
vinden dat wij fysiek dichtbij de klant zit-
ten. Voor een vraag of advies kan de klant 
gewoon even binnen lopen.’

Vrolijk fd is als Zelfstandig Adviseur van 
RegioBank een onafhankelijke tussenper-
soon. Naast de producten van RegioBank 
adviseren en bemiddelen zij ook in pro-
ducten van andere aanbieders. Behalve 
voor spaar- en betaalproducten; daarin 
bemiddelen zij exclusief voor RegioBank.

Over RegioBank
RegioBank is al ruim 100 jaar actief in de 
buurt. In kleine dorpen en kleine steden 
zijn de Zelfstandig Adviseurs van Regio-
Bank een vertrouwd gezicht. Zij kennen 
hun klanten en weten hoe belangrijk een 
leefbare buurt is waar iedereen zich thuis 
voelt: bewoners, ondernemers, verenigin-
gen en stichtingen. Om het buurtgevoel te 
vergroten steunt RegioBank samen met 
het Oranje Fonds lokale projecten. En re-
gelt de klant zijn bankzaken gewoon in de 
buurt. Dat is RegioBank, de buurtzame 
bank. RegioBank is onderdeel van de 
Volksbank, samen met SNS, ASN Bank en 
BLG Wonen. Voor meer informatie: www.
regiobank.nl.
Zie de website van de Consumentenbond 
voor achtergrond informatie.

Vijf jaar op rij de 
hoogste waardering!

Bron: Bankenmonitor Consumentenbond 2021 

Vrolijk fd
Kleingouw 28, 1619 CB Andijk
Reigerweg 43, 1602 PA Enkhuizen
T (0228) 59 24 20 Andijk
T (0228) 31 67 86 Enkhuizen
I www.vrolijkfd.nl

RegioBank opnieuw hoogste waardering 
volgens onderzoek van de Consumentenbond

Elk jaar is oktober de maand van de ge-
schiedenis. Het grootste geschiedenise-
venement van Nederland. Honderden 
musea, bibliotheken, boekhandels en 
andere culturele organisaties brengen 
geschiedenis voor het voetlicht middels 
uiteenlopende activiteiten, op locatie en 
online. Dit jaar is het landelijk thema 
‘Aan het werk!’ Kom naar het Westfries 
Archief, luister naar de lezing, loop 
door het depot en ontdek het arbeids-
verleden van Westfriesland. 

Op vier vrijdagen wordt tijdens de lezing 
meer verteld over werk in voorbije eeuwen 
in Westfriesland. Bijvoorbeeld over gilden 
in de steden. En over de schippers van het 
platteland die naar het Oostzeegebied voe-
ren. Ook al lang verdwenen en vergeten 
beroepen komen aan bod, zoals de lan-
taarnopstekers en bullopers. Er wordt 
verteld over Cornelia van Est die een 
kraam had waar ze zout verkocht. En u 
komt te weten wat schipper Jacob Tasman 

vervoerde. Tijdens de rondleiding krijgt u 
een kijkje achter de schermen in de depots 
van het archief. Meer dan negen strekken-
de kilometer archief vertelt het verhaal van 
de rijke geschiedenis van Westfriesland. 
Uiteraard krijgt u ook originele archief-
stukken te zien die aansluiten bij het the-
ma.

Lijkt het u leuk om langs te komen? Meld 
u aan! Stuur een mail naar info@wfa.nl. 
Vermeld met hoeveel personen u wilt ko-
men, welke dag u wilt komen en uw tele-
foonnummer. Aanmelden is verplicht, er 
is plek voor een beperkt aantal personen. 
U kunt ook bellen naar: 0229-282500.

De lezingen en rondleidingen worden ge-
houden op vrijdag 1, 8, 15 en 29 oktober 
van 15.00 uur tot 17.00 uur. Inloop vanaf 
14.45 uur. 

U kunt parkeren bij het archief, kijk voor 
de route op de website www.wfa.nl.

‘Aan het werk’. Foto aangeleverd

Lezing en rondleiding in het Westfries Archief

Vanaf maandag 18 oktober controleren 
zo’n honderd schouwmeesters de sloten in 
het gebied van Hoogheemraadschap Hol-
lands Noorderkwartier. Zij kijken of de 
sloten voldoende schoon zijn. Een schone 
sloot is nodig om het water snel af te kun-
nen voeren naar gemalen bij hevige neer-
slag. De sloten moeten vrij zijn van (water)
planten die de doorstroming van het water 
belemmeren, overhangende takken en af-
val. De najaarsschouw start ieder jaar 
vanaf de 3de maandag in oktober.

Wie moet er iets doen?
Eigenaren van een  perceel grenzend aan 
een sloot zijn onderhoudsplichtig, en 
moeten de sloot onderhouden. In enkele 
gevallen is de onderhoudsplicht anders 

toegewezen. Op hhnk.nl/legger-wateren 
vindt u de informatie over de sloten gren-
zend aan uw perceel.

Wanneer is een sloot schoon? 
Een sloot is schoon als 90% van de sloot-
breedte vrij is van begroeiing, voor duikers 
en bruggen alle begroeiing is verwijderd, 
de sloot vrij is van afval en er geen takken 
en bomen over de sloot hangen. Daarnaast 
is het van belang dat uitgezakte oevers 
worden hersteld zodat het slootprofiel be-
schikbaar blijft voor de aan- en afvoer van 
water.
Hoe je een sloot schoon maakt van water-
planten leggen we uit in een filmpje op 
onze site.
 
Ecologie
Naast ruimte in de sloot voor een goede 
aan- en afvoer van water zijn ook water-
kwaliteit, ecologie en een stabiele oever 
van belang. Aan beide oevers van een sloot 
mag 5% van de slootbreedte aan begroei-
ing blijven staan. Zo mag er bijvoorbeeld 
bij een sloot van 4 meter breed, 20 cm be-
groeiing blijven staan per oever. Water-
planten dragen bij aan een gezonde water-
kwaliteit. Daarnaast geven de planten be-
schutting tijdens de maaiwerkzaamheden 
aan vissen en andere waterdieren. Door dit 
randje te laten staan wordt ook oeverafslag 
voorkomen en vindt er minder uitspoeling 
plaats van voedingstoffen in het water

Meer informatie
Meer informatie staat op hhnk.nl/najaars-
schouw. Bellen kan ook. Tijdens kantoor-
uren is het schouwteam bereikbaar via te-
lefoonnummer 072 - 582 8282. 

Sloot schoon? Foto aangeleverd

Najaarsschouw vanaf 18 oktober
Is uw sloot al schoon? 

TE HUUR GEVRAAGD
DROGE HOBBYRUIMTE
50–100 m2 met stroom en eventueel water

06-23 055 033 • Jakob den Hond
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