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Gratis half uur 
bespreking? Bel ons.
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Verkoop Tip #7

Zorg voor een 
frisse geur in 
de woning.
Lucht de
kamers!

info@kuinmakelaardij.nl

Helaas is het nog steeds zo dat 
er regelmatig dieren zwervend 
op straat gevonden worden. 
Dat er na een aanrijding geen 
baasje komt om het dier op te 
halen of dat mensen door aller-
lei omstandigheden afstand 
moeten doen van hun dier. Bij 
het dierentehuis St. Herbedina  
Japin- Timmer in Hoorn wor-
den dieren uit de regio West-
Friesland opgevangen, opge-
lapt en herplaatst.

“Binnengekomen dieren gaan 
eerst in quarantaine. Zo snel mo-
gelijk na binnenkomst worden ze 
nagekeken door de dierenarts. 
Alle asieldieren zijn ingeënt, ge-
chipt, ontwormd en ontvlooid. 
De katten worden bovendien ge-
castreerd of gesteriliseerd.”

Herplaatsen
Dieren gaan vanuit de quarantai-
ne naar de open afdeling en kun-
nen dan herplaatst worden bij 
een nieuwe baas. “Ook al willen 
wij graag dat alle dieren vanuit 
het asiel snel weer een plekje in 
een gezin vinden, denk alstublieft 
goed na voordat u overgaat tot de 
aanschaf van een dier. Een dier 
heeft naast aandacht ook zorg 
nodig, vergeet niet de kosten van 
eten en eventueel medicijnen. 

Een dier hoort deel te worden 
van het gezin en is geen logé die 
na een week of maand weer weg 
gaat.” Mensen die een dier uit het 
asiel halen, betalen hiervoor een 
onkostenvergoeding. 

Euthanasiebeleid
Het is nog steeds een wijdver-
breid misverstand dat dieren die 
niet binnen een bepaalde termijn 
uit het asiel worden opgehaald, 
afgemaakt worden. “Dit is abso-
luut niet waar! De dieren krijgen 
alle tijd om een nieuw (t)huis te 

vinden.  Gelukkig komt voor  ver-
reweg de meeste dieren binnen 
een paar weken een mooie nieu-
we kans.”

Vrijwilligers onmisbaar
In het dierentehuis werken enke-
le betaalde krachten en een grote 
groep vrijwilligers. Samen zorgen 
zij ervoor dat de dierenverblijven 
elke ochtend worden schoonge-
maakt en dat de dieren hun voer 
en medicijnen krijgen. ‘s Middags 
worden er klanten rondgeleid en 
worden er diverse andere klusjes 

gedaan. “Zonder vrijwilligers zou 
het asiel niet kunnen draaien, 
daarom worden er altijd mensen 
gezocht die één of meerdere dag-
delen willen komen helpen of een 
speciale taak op zich willen ne-
men. Zo zijn er sinds kort een 
aantal ‘knuffeloma’s’ actief die op 
gezette tijden langskomen om 
schuwe katten wat extra aan-
dacht te geven.”

Giften welkom
Het dierentehuis is een ANBI in-
stelling, derhalve kan uw gift af-
trekbaar kan zijn. “Elke gift is 
welkom, kleine beetjes maken 
samen ook een groot bedrag. 
Wilt u liever een gift in natura 
geven? Dan maakt u onze dieren 
heel blij met droge kattenbrokjes, 
kattensnoepjes, kauwstangen van 
buffelhuid voor de honden en 
kleine kittenkrabpaaltjes (voor in 
de hokken). Alle beetjes helpen!”

Medicijnen te geven
Indien u een gift in natura wilt 
geven kunt u ook denken aan de 

kleine blikjes Gourmet Gold fijne 
mousse. “Wij gebruiken dit om 
medicijnen in te geven en ook 
voor de hele slechte eters. Het 
moet voor het toedienen van 
deze medicatie dus echt de 
mousse zijn (in allerlei smaken). 

Medisch noodfonds
“Na de succesvolle operatie van 
kat Bikkel en de overweldigende 
respons in de vorm van uw finan-
ciële bijdragen hebben wij een 
medisch noodfonds opgericht. 
Het geld uit dit noodfonds zal 
uitsluitend gebruikt worden voor 
asieldieren die extreme medische 
zorg nodig hebben.”  
Te naam stelling rekening: Stich-
ting Heberdina Japin Timmer, 
rekeningnummer NL 68 RABO 
0101 4999 22.

Contactgegevens asiel
Ook hier bij het dierentehuis  gel-
den beperkingen i.v.m. het coro-
navirus. U kunt alleen langsko-
men op afspraak. 
Bezoekadres: Schellinkhouter-
dijk 1, 1621 MJ, Hoorn.  
Voor een afspraak belt u met  
0229- 21 81 97.

Streekasiel Dierentehuis Hoorn 
regio West-Friesland

Wij zoeken ook nog een huisje waar we van harte welkom zijn. Foto Pixabay

De enthousiaste zwerfvuil opruimersclub Andoik 
Skoônheeft afgelopen zaterdag ook de handschoe-
nen uit de mouwen gestoken. In verschillende ge-
meenten in West-Friesland ontstonden groepen die 
met rapen bezig gingen. Via een app hielden de 
initiatiefnemers uit die plaatsen contact met elkaar. 
Zo ontstond er een zwerfvuilcollectief. Via verschil-
lende media werden oproepen gedaan. Door de sa-
menwerking konden verschillende nieuwe aanmel-
dingen aan elkaar doorgegeven worden. Met heel 
veel succes.

Zo speelde Andijk in het West-Fries zwerfvuilcol-
lectief een belangrijke rol. Elf vrijwilligers prikten 
bij elkaar 22 volle vuilniszakken en een oude kin-
derfiets uit sloten, bermen en straatkanten.
We hebben geprikt langs de Dijkweg (traject Drie-
huizen-Hoekweg) de Middenweg (Dijkweg tot de 
rotonde), de Beldersweg, de wijk rond het zwembad 
en langs de Kleingouw. Dat deden we in groepjes 
van 2 tot 3 vrijwilligers.

Door een artikel in het Noord Hollands Dagblad 
afgelopen maandag hebben we ons ook regionaal 
op de kaart gezet. Zwerfvuil opruimen blijft actueel.
Andoik Skoôn komt elke eerste zaterdag van de 
maand bij elkaar. De eerstvolgende raapdag is zater-

dag 5 februari. Verzamelen: 8:45 uur, start 9:00 uur. 
Einde: 11:15 Koppie na. Opruimmaateriaal, grijpers 
en afvalzakken worden geleverd. Verzamelplek: de 
keet van IJsclub Andijk.
Aanmelden via e-mail:  henk.smits@quicknet.nl; 
via whatsapp/telefoon: 06 - 50484398.

Andoik Skoôn draait elke maand op volle toeren
Succesvolle deelname aan West-Friese schoonmaakactie

Het resultaat. 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 16 januari 10.00 uur: 
Actie Kerkbalans. Begin Gebeds-
week voor de eenheid van de 
christelijke kerken. 
Eucharistieviering door kapelaan 
J.A. Correa met muzikale onder-
steuning van Gemengd koor. 
Thema: “Water -> wijn”.
De collecte is voor onze kerk. 
Dank daarvoor.
Welkom in de viering. 
*Dit weekend staat in het teken 
van actie Kerkbalans en heeft dit 
jaar als thema: “Geef vandaag 
voor de kerk van morgen”. Maan-
dag wordt de antwoordenvelop 
met hopelijk een gulle gift door 
uw kontaktpersoon  weer opge-
haald. Heel hartelijk dank daar-
voor alvast. 

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

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

Nieuws of tips?
Mail naar: info@andijker.nl

of bel: 59 36 05

Kerkdiensten, zondag 16 januari

Gereformeerde Kerk 
Middenweg 4, Andijk

10.00 uur ds. W. Meijles te Roden

De dienst is online te volgen via 

www.gereformeerdekerkandijk.nl

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 

De Kapel, Middenweg 48, Andijk 

10.00 uur Voorganger: Gert Scholten

  Organist: Andrew Orme

Vanwege de Lockdown die geldt vragen wij iedereen thuis de 

diensten te bekijken via: kerkdienstgemist.nl

Ook de inloop op woensdag gaat tot nader bericht niet door.

Baptistengemeente
Boendersveld 3, 1602 DK  Enkhuizen 

10.00 uur Cees Hanemaaijer

Onze diensten worden uitgezonden via  onze website en YouTube:

www.youtube.com/c/baptistenenkhuizen

R.K. Kerk 

Bangert 6, Andijk   rkregiowh.nl

10.00 uur Euch. Kapelaan J.A. Correa, Gemengd koor

De Bovenzaal De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu

Niet bekend

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek

10.00 uur Niet bekend

De diensten zijn digitaal te volgen via: 

www.youtube.com/c/WestfrieseEvangelieGemeente

We willen iedereen hartelijk bedanken voor het meeleven, 
kaarten en bloemen die we hebben ontvangen na het 
overlijden van onze lieve moeder en oma Riet. 

    Familie van der Jagt

 Waar vroeger de burgemeesters van Andijk woonden, is nu het 
Andre Volten plein met het 5 mei herdenkingsmonumentUit de 

collectie van Hessel de Greeuw.

Toen en nu

Op het nieuws heeft u misschien 
al de akelige beelden gezien van 
wilde ganzen die dood in het wa-
ter liggen of van zwanen die 
rondjes blijven zwemmen? Vo-
gelgriep grijpt om zich heen. be-
drijven worden geruimd indien 
nodig, maar wat te doen met de 
vele wilde vogels?

Ziet u een dode vogel, bel dan de 
dierenambulance. Ga niet zelf het 
dier oppakken. Vogelgriep is be-
smettelijk. 

Ziet u een dier verzwakt of raar 
gedrag vertonen, maak ook dan 
melding. Eventueel kunt u daar 
een kort filmpje bij doen.

Dat kan er ook nog wel bij: Vogelgriep

Wij hebben afgelopen half jaar 
gespaard voor Lorelei’s Pluktuin 
in Wervershoof. We hopen daar 
in het voorjaar te gaan kijken 
naar het prachtige resultaat. 
Want vanaf maart 2022 opent 
Lorelei’s pluktuin haar deuren. 

Een plek voor ontspanning, een 
mooie bos tulpen, een kopje kof-
fie of thee en de rust om te geniet 
van als het moois dat er te zien is. 
Het spaarbedrag zullen we dan 
ook overhandigen. Het spaarbe-
drag komt weer uit de spaarpot 

van onze brillenspray actie en 
onze (gratis) service. 

We blijven weer verder sparen en 
blijven deze keer nogmaals in ons 
eigen dorp. Het baken van Wer-
vershoof, is bezig met een prach-
tige restauratie. 
Naast dat wij bedrijfsambassa-
deur zijn van de Werenfridus 
kerk, komt ook het spaarbedrag 
straks ten goede aan deze restau-
ratie. Hopelijk spaart een ieder 
weer mee! (inmiddels zit er al 
weer wat in uiteraard).

Sparen bij Brilant

Sparen voor de kerk. Anja & Gerard Fotografie. 
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Joke Kool

Dit is de eerste keer in  mijn le-
ven, dat ik een column schrijf en 

ik ben toch al wat jaartjes op deze 
aardkloot of is die benaming on-
eerbiedig? Ik zal mij even voor-
stellen: Ik ben Joke Kool en ik 
word deze maand 70! Jeetje, 
weer zo’n mijlpaal. Hoe ik mij 

hierbij voel? Eigenlijk neutraal. 
De leeftijd van  40 vond ik echt 

vreselijk maar alles went 
(zelfs…………).

Ik ben gevraagd om deze column 
te schrijven, omdat ik lid ben van 
GroenLinks (Ja Ria, aan elkaar 

met een hoofdletter bij Links. 
Haha.) en het idee is dat ik mij 
aan de lezers van de Andijker 

voorstel. 
Zoals ik al vertelde, ben ik net of 
bijna 70. Ik ben getrouwd, al 47 
jaar. Gelukkig? Ja, maar natuur-
lijk met alle uitdagingen die daar-
bij horen. Mijn partner Henk is 
77 en gehandicapt, zo goed als 
blind en doof en dat is niet fijn. 

Je leert er wel mee leven, je moet 
ook wel want anders mis je ook 
de ruimte om van veel positieve 

dingen te genieten zoals de kinde-
ren en de kleinkinderen. Wij wis-
ten ook al aan het begin van onze 
relatie dat dit er ergens in de toe-
komst aan er zat te komen, het is 
namelijk erfelijk en Henk heeft 

het in zijn jeugd meegemaakt bij 
zijn opa, neven, tante etc. 

Het gaat stapsgewijs, zoals veel 
chronische aandoeningen. Je 

krijgt telkens even tijd om je aan 
te passen, maar het blijft een hele 
uitdaging. Dit is de reden dat wij 
in een aanleunwoning wonen te 

Opperdoes. Ook hier gaat het he-
laas stapsgewijs de kant op van 
inleveren: eerst de Spar weg, nu 
de bakken van HVC weg. Hoe 

gaan we dit nu weer op een werk-
bare manier oplossen? De restaf-
valbak staat nu ongeveer 400 me-

ter ver, evenals de groenbak. 
Laatst hoorde ik de wens van be-
woners dat zij graag een autoloze 
winkelstraat willen. Wij hebben 
in Opperdoes een winkelloze au-

tostraat in de aanbieding. 
(Haha).

Gelukkig heb ik 40 jaar ervaring 
in de gezondheidszorg, als ver-
pleegkundige en afdelingshoofd 
en als klinisch verloskundige. 

Ook hier is het veel inleveren ge-
blazen geweest en nog. Neder-
land Veranderland. Ik heb mijn 
opleiding voor verloskundige in 
België gedaan en de Belgen kij-

ken met oprechte verbazing naar 
die Hollanders: “Allee, waarom 
komen al die Hollanders hier 

voor een operatie? Kunnen jullie 
dat zelf niet?”

 Ik ben sinds kort commissielid in 
de Gemeenteraad. Mijn zoon rea-

geerde: “Mijn moeder start een 
nieuwe carrière, een nieuw leven. 
Ik merk dat ik door deze stap te 

maken, ineens weer veel positieve 
energie heb gekregen. Naast mijn 
verantwoordelijkheid als mantel-

zorger voor mijn man,  kan ik 
maatschappelijk invloed uitoefe-

nen op de veranderingen die er in 
onze samenleving gebeuren, al-
thans ik heb een stem. Ik sta op 
de kieslijst voor GroenLinks op 
nr. 2 en ik ga ervaren wat er de 
komende verkiezingen gebeurt. 
Ik ga voor een betere samenle-

ving voor ons allemaal. 
Joke Kool

Vestiging Andijk ook op zaterdag open. Maak hiervoor een afspraak.

GRATIS INLOOP  
OP AFSPRAAK
van 9-17 en 19-21 uur 
Andijk: 20-01 en 03-02
Benningbroek: 25-01 en 08-02

Voor meer informatie: www.mantelvoors.nl

Ineens stond er 
een bouwkeet!

Het kan u haast niet zijn ontgaan: 
er staat een keet op de plek waar 
voorheen pompstation Marees 
zat. Wat doet deze hier? Een bel-
letje gaf meteen helderheid!

Deze keet is voor het personeel, 
dat binnenkort hoopt te kunnen 
starten met drie woningen op de 
nu nog lege kavels. De voorberei-
dingen zijn in volle gang. De 
bouwhekken zullen een dezer 
dagen worden geplaatst. de ver-

wachting is dat de palen ergens in 
maart 2022 geslagen gaan wor-
den.

Wat komt er dan precies? Hoe 
gaat het eruit zien? Via de Andij-
ker zullen we met enige regel-
maat een update van de werk-
zaamheden plaatsen. We hopen 
dat de bouw voorspoedig ver-
loopt en dat de nieuwe bewoners 
veel woongenot mogen ervaren 
in ons mooie Andijk.

Alles waaraan Irene Schouten dit 
seizoen heeft meegedaan heeft ze 
gewonnen. Op de EK afstanden 
van het afgelopen weekend won 

ze de 3.000 meter (3.56,62), de 
ploegenachtervolging (in een 
baanrecord van 2:54:12) en de 
massastart.

Irene Schouten wint 
op EK afstanden

Irene Schouten. Archieffoto Fred Homan

Ontmoeten, vragen en ontdek-
ken - dat doe je op Alpha. Alpha 
is een introductie in het christe-
lijk geloof. Op 17 januari om 
19.30 uur gaat een Alpha small 
groups van start. In 10 interac-
tieve en gezellige bijeenkomsten 
ontdek je wat het christelijk ge-
loof inhoudt. Elke avond begint 
met een sociaal moment. Hét 
moment om elkaar te zien en op 
een ontspannen manier elkaar te 
leren kennen. Hierna kijk je een 
filmpje waarin een praatje over 
een bepaald onderwerp wordt 
gehouden. Elke bijeenkomst staat 
een ander onderwerp centraal 
waarover je doorpraat met je 
groepje.

De cursus is gratis en vrijblijvend 

en wordt gegeven van 19.30 - 
21.30 uur bij iemand thuis.Wat je 
ook bent, wat je ook gelooft, je 
bent van harte welkom! Alpha 
geeft je de kans om de zin van het 
leven te onderzoeken, samen met 
anderen. Er is ruimte voor al je 
vragen. 

Kijk voor meer informatie en ver-
halen van Alpha-deelnemers op 
alphacursus.nl of op baptiste-
nenkhuizen.nl.Je kunt ook con-
tact opnemen met Cees Hane-
maaijer, voorganger van de Vrije 
Baptistengemeente Enkhuizen, 
06-36 14 33 92.

Aanmelden voor de Alpha kan 
via alphacursus@baptistenenk-
huizen.nl.

Alpha small groups

De één vindt het heerlijk om bij 
een knetterend haardvuur te zit-
ten, de ander hoest de longen uit 
zijn lijf en hoopt op een landelijk 
verbod. We zullen het er niet snel 
over eens worden. Overlast is 
nooit de bedoeling, dus is het be-
langrijk je aan een aantal ‘regels’ 
te houden.

Vooral mensen met luchtweg-
aandoeningen, hart- en vaatziek-
ten, ouderen en kinderen kunnen 
gezondheidsklachten ervaren 
door de rook die houtkachels de 
lucht in blazen. 

Goed stoken
Warmte van een houtvuur voelt 
aangenaam en behaaglijk. Sinds 
mensenheugenis stookt men 
hout. Ook voor de bereiding van 
een maaltijd. In de wet staat dat 
het verboden is afvalstoffen te 
stoken. Daarom mag je in een 
houtkachel alleen onbehandeld 
en ongeverfd hout verbranden.  
Een goede schoorsteen, goed en 
droog onbehandeld hout stoken 
en regelmatig de schoorsteen la-
ten vegen verminderen de over-
last enorm.  Een goed vuur sto-
ken is een kunst: Laat het vuur 
echt branden. Smoor het niet. 
Geniet, maar stook met mate.

Veiligheid voorop
Het is buiten fris en nat, we zijn 
veel thuis. We stoken de houtka-
chel of haard voor de gezellig-
heid, maar natuurlijk vooral voor 
de warmte. Zeker met de huidige 

torenhoge gasprijzen zijn hout-
kachels populair. Het is de tijd 
van het jaar van de schoorsteen-
branden. Daar kun je een hele-
boel aan doen om dat te voorko-
men. Enkele tips: Laat het rook-
kanaal één keer per jaar vegen. 
Gebruik droog en schoon hout in 
je kachel. Droog hout geeft de 
minste overlast als het gaat om 
fijnstof en rook. En met schoon 
hout bedoelen we hout dat niet is 
geverfd of geïmpregneerd. Dat 
voorkomt vooral stank!

Zwitserse methode
Een goed vuur stook je via de 
Zwitserse methode. Dat betekent 
dat het vuur aan de bovenkant 
wordt aangestoken. Dat zorgt 
namelijk vanaf het begin voor een 
bijna volledige verbranding. Laat 
tot slot het vuur vanzelf uitbran-
den. Het vuur ‘knijpen’ maakt 
juist dat er meer rookoverlast is 
voor uw buren en dat kan nie-
mands bedoeling zijn.

Stookalert van RIVM
Het RIVM roept soms op om 
geen hout te stoken. Vaak geldt 
deze oproep voor een deel van 
het land en dat heeft te maken 
met de weersomstandigheden.  
Rook blijft vooral hangen bij wei-
nig wind en als de onderste lucht-
laag dun is en dat kan leiden tot 
overlast en gezondheidsklachten. 
Het is fijn als iedereen met een 
houtkachel dit advies/verzoek 
ook serieus zou nemen.
Met dank aan het RIVM

Hout stoken? 
Hou rekening met elkaar

De bouwkeet op de hoek Middenweg/Kleingouw. Foto Koos Dol
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Krokus 22, Andijk • 06 373 1414 8 
www.LNChuidverbetering.nl
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• Lifestyle-test
 Kelly Groot

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan

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

Hoveniersbedrijf de Kroon
Dijkweg 128, 1619 HH Andijk

tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

B. DE KROON

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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

kun je van het logo rechtsboven een advertentie maken

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

Gr

Tuin aanleggen of restylen?

Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

Cornelis Kuinweg 22 - www.bosmantel.nl

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

7.00 tot 21.00 geopend

Hoekweg 21a • 1619 EB Andijk • 0228 - 59 20 75 • www.fjdeboer.com

Startvermogen op maat!
Accu’s voor verschillende

toepassingen zoals:
Auto • Truck • Motorfi ets • Tractor • Camper 

Jetski • Grasmaaier • Aggregaat • Etc.

Bakker Bouwen & Wonen maakt vanaf januari 2022, als 
één van de eerste spelers in de houtbranche, een stap in 
het toegankelijk maken van circulair bouwen. De leveran-
cier van hout, bouwmaterialen en woonproducten, neemt 
vanaf december 2021 gereviseerd bouwhout op in het as-
sortiment. Het Noord-Hollandse bedrijf is hiermee de 
pionier in de transitie naar circulair bouwen. Het landelijk 
streven is een circulaire economie in 2050.

Dirk Ploegstra, algemeen directeur van Bakker Bouwen & 
Wonen, licht toe: “Wij zijn ontzettend trots op het feit dat 
wij als regionale hout- en bouwmaterialenhandel als één 
van de eerste in Nederland handen en voeten gaan geven 
aan het toegankelijk maken van circulair bouwen. Al ge-
ruime tijd zochten wij een manier om ons streven naar 
duurzame bedrijfsvoering écht inhoud te geven. Met ‘De 
Heren van Demonteren’ vonden wij de perfecte samen-

werking. Het door de Heren van Demonteren gedemon-
teerde en vervolgens gereviseerde hout krijgt door onze 
verkoop hiervan opnieuw het podium dat het verdient. 
Oersterk kwalitatief goed hout belandt niet meer op de 
afvalhoop maar gaat zorgen voor mooie projecten in de 
regio en dat voelt goed!”

Bedrijfsvoering op een duurzame 
en verantwoorde manier
De Heren van Demonteren is een initiatief van Boy Lim-
men Sloopwerken B.V. Het bedrijf verzamelt bij sloop-
werkzaamheden alle materialen die anders bij het afval 
terecht zouden zijn gekomen. Deze materialen worden 
gereedgemaakt voor een tweede leven. Met een samen-
werking tussen Bakker Bouwen & Wonen en de Heren 
van Demonteren, zet Bakker Bouwen & Wonen de toon 
binnen de branche als het gaat om duurzame bedrijfsvoe-
ring. Dirk Ploegstra vult aan: “Met dit initiatief vervullen 
we niet alleen de wensen van de consument en de zake-
lijke markt die steeds duurzamer worden, maar zorgen 
wij er als bedrijf ook voor dat er bewustwording wordt 
gecreëerd rondom circulair bouwen. Want bouwen met 
een prachtproduct als hout is én blijft ongekend populair. 
Als wij dit toegankelijk kunnen maken op een duurzame 
en verantwoorde manier, dan doen wij dat vol overgave.”

Over Bakker Bouwen & Wonen
Bakker Bouwen & Wonen, gevestigd te Hoogkarspel, is 
ooit begonnen als Bakker dé Houthandel. Inmiddels is 
Bakker Bouwen & Wonen uitgebreid tot een allround le-
verancier van hout, bouwmaterialen en woonproducten 
voor de zakelijke klant en de consument. Bakker Bouwen 
& Wonen heeft ruim 15.000m² terrein en meer dan 
10.000 producten in het assortiment. 

Al bijna 30 jaar is de organisatie een begrip in Noord-
Holland.

Bakker Bouwen & Wonen maakt circulair bouwen breed 
toegankelijk door verkoop van gebruikt bouwhout 

Van links naar rechts: Justin Duyff (Heren van Demonteren, mede-eigenaar Boy Limmen Sloopwerken), Bas de Ruijter 
(Sales), Dirk Ploegstra (Algemeen directeur Bakker Bouwen & Wonen). Foto aangeleverd
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Ondernemen in Andijk!
Aanhangwagens

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

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

Tel. 0228 - 592075 • www.� deboer.com

Administratie
In de Haak • Sterappel 28 Andijk 

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

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

06 2656 8616 • info@kleinvolendam.nl

Yoga
Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk

0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Zonnepanelen
SolEnergy • Industrieweg 5, 1619 BZ Andijk

0228-597272 • www.solenergy.nl

Zonwering
Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk

06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl

Uw bedrijfsnaam in deze lijst?
Mail naar: info@andijker.nl

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

Zondag en maandag Gesloten
Dinsdag   09:00 - 18:00
Woensdag   09:00 - 18:00
Donderdag   09:00 - 18:00
Vrijdag    09:00 - 18:00
Zaterdag   09:00 - 17:00

Tweewielers

ANDIJK

              M iddenweg 54a

1619BN Andi jk

w w w.dek ker-tweewielers.n l

Middenweg 54a
1619 BN Andijk 

0228-745222 

info@dekker2wielers.nl
www.dekker2wielers.nl

Ook voor service, reparatie en onderhoud 
aan uw (elektrische) fi ets.

Maak nu een afspraak! 
(Gratis halen en brengen)

Openingstijden:

www.hetzilverhuys.com

Het ZilverHuys 

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

In Andijk gratis bezorgen!
code BEZORGENANDIJK

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

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

Bel voor een afspraak: 06-57 24 57 25

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

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

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

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

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

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

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

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

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

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

Salon Beautylounge
Industrieweg 1e
1619 BZ Andijk

06 12 50 53 52
info@salonbeautylounge.nl
Plan zelf uw afspraak via:
www.salonbeautylounge.nl

Medisch Pedicure 
Pedicure
Manicure en Gellak 
Acrylnagels

maandag t/m vrijdag 
geopend van 

08.00 tot 17.00 uur

 Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk
0228 – 59 2222

www.autoserviceandijk.nl
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Andijkertjes
Villavakantiepark IJsselhof Andijk – 
Ben jij op zoek naar een leuke (bij)
baan in jouw dorp? Wie weet kun-
nen wij iets voor elkaar betekenen! 
Neem eens een kijkje op www.villa-
vakantieparkijsselhof.nl voor onze 

actuele openstaande vacatures! 

Op elk slotje past een sleuteltje,  
en wij maken ze.

www.sleutelserviceandijk.nl
Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

 
Wist u dat...

 … je op de Hoekweg je aanhan-

gers gewoon op de openbare weg 

mag parkeren?

… het legen van de grijze bak 

naast de jaarlijkse rekening 

van gemeente Medemblik 

extra geld kost?

… er vanaf 17 januari een vrije 

inloop is om een Boosterprik 

te halen bij de GGD locaties in 

Hem en Middenmeer?

… je een reservesleutel bij OMC 

in Andijk kan laten maken?

… op 21 januari in Dorpshuis 

Centrum voor PCOB ledenbij-

eenkomst een korte film over 

de bevrijdingsfesten van 1945 

wordt gedraaid?

… oud papier in een 

kartonnen doos hoort en niet 

in een plastic zak?

Gemeente Medemblik en de 
Westfriese Bibliotheken zijn op 
zoek naar de Dichter van Me-
demblik. Tijdens deze eervolle 
rol voor een periode van één jaar 
schrijft de Dichter van Medem-
blik bij bijzondere gelegenheden 
in de gemeente een gedicht. 

Overtuig de jury
Inmiddels hebben we prachtige 
inzendingen gekregen van deel-
nemers die wonen in de gemeen-
te Medemblik of uit de gemeente 
afkomstig zijn. Van 10 tot en met 
19 januari 2022 kan het publiek 
meestemmen op deze ingezon-
den gedichten. Dit kan via www.
cultuurmedemblik.nl/dichter en 

via de bibliotheken in Medem-
blik, Wognum en Wervershoof. 
De gedichten worden gepresen-
teerd door middel van mooie 
beeld- en geluidsfragmenten van 
de dichters. 

De jury bestaat uit Harry Neder-
pelt (wethouder gemeente Me-
demblik), Chantal Trigallez (di-
recteur-bestuurder Westfriese 
Bibliotheken) en Joost van Alfen 
(lid Cultuurplatform Medemblik 
en verbonden aan het Groene 
Kerkje). 

Op zondag 30 januari maakt de 
jury bekend wie zich Dichter van 
Medemblik mag noemen!       

Als u de dijk op fietst net voorbij 
Onderdijk richting Medemblik 
dan is daar rechts buitendijks 
Vooroever een plasje. Daar ver-
blijven verschillende soorten vo-
gels die opvallen zoals de Brand-
gans. Als u goed de waterrand 
afspeurt dan kunt u daar Water-

snippen aantreffen, mogelijk wel 
38 bij elkaar die daar goed ver-
scholen zitten te rusten zoals 
deze foto laat zien. Deze trekken 
in de nacht verder maar deze zijn 
gezien de huidige omstandighe-
den nog al plaatstrouw. Douwe 
Greydanus

Wekelijks nieuwe items!

Sorghvlietlaan 51, 1619 XA AndijkCasual mode

Ontmoeten
Vragen
Ontdekken

alphacursus.nl

Alpha small groups
Ontmoeten, vragen en ontdekken

intro-avond  17 januari 2022
aanvang 19.30 uur

Heb je interesse of ben je nieuwsgierig?
Meld je dan vrijblijvend aan

alphacursus@baptistenenkhuizen.nl
06-36143392

Wie wordt de Dichter van Medemblik?
Stemmen kan van 10 tot en met 19 januari

Schutkleur

Watersnippen die zitten te rusten. Foto Douwe Greydanus

Pink Ribbon vraagt in het najaar 
door middel van allerlei acties 
extra aandacht voor borstkanker-
onderzoek. DekaMarkt kwam 
ook in actie en heeft in alle win-
kels speciale boeketten verkocht 
waarbij een deel van het aan-
koopbedrag gedoneerd werd aan 
Pink Ribbon.

In de afgelopen periode werden 
3000 Pink Ribbon boeketten in 
de winkels van DekaMarkt ver-
kocht, waardoor het bedrag van 
€7.500 overhandigd kon worden 
aan Pink Ribbon. In het filiaal 
Beverwijk Spoorsingel werd de 
cheque symbolisch overhandigd 
door Niels Grootjen, Super-
marktmanager DekaMarkt aan 
Indira Balgobind, brandmanager 
Pink Ribbon.

Ruben Minnee, Manager Merk 
en Formule DekaMarkt: “Een op 
de zeven vrouwen krijgt borst-
kanker. Dat is veel te veel en 
daarom vonden wij het belangrijk 
om hier aandacht aan te geven. 
Gedurende de afgelopen periode 
werden er hele mooie, roze Pink 
Ribbon boeketten verkocht. 
Bloemen waar iedereen blij van 
wordt. Klanten kunnen genieten 
van onze prachtige bloemen en 

vanuit onze samenwerking met 
Pink Ribbon doneren we op deze 
manier geld dat hard nodig is 
voor onderzoek.”

Indira Balgobind - Brandmana-
ger Pink Ribbon: “We vinden het 
super dat DekaMarkt samen met 
haar klanten in actie is gekomen 
voor Pink Ribbon door de ver-
koop van boeketten. Wij zijn 
dankbaar voor deze mooie bij-
drage voor borstkankeronder-
zoek. Pink Ribbon financiert 
projecten en onderzoek om 
borstkanker te voorkomen en om 
het beter te kunnen behandelen. 
Daarnaast doen we er alles aan 
om het leven na borstkanker zo 
prettig mogelijk te maken. Deze 
donatie helpt ons daarbij.”

Pink Ribbon
Pink Ribbon financiert weten-
schappelijk onderzoek en projec-
ten op het gebied van behande-
ling, nazorg en lange termijn ef-
fecten van borstkanker. Met als 
doel de juiste behandeling en op-
timale begeleiding én een beter 
en langer leven voor iedere borst-
kankerpatiënt. Pink Ribbon heeft 
inmiddels meer dan 200 onder-
zoeken en projecten gefinan-
cierd.

Dekamarkt doneert deel bloemen-
opbrengst aan Pink Ribbon

De cheque werd symbolisch overhandigd door Niels Grootjen, aan 
Indira Balgobind, brandmanager Pink Ribbon. Foto aangeleverd

Vanaf maandag 17 januari is het 
op de GGD-locaties in Midden-
meer, Hem, Den Helder en Alk-
maar mogelijk om zonder af-
spraak binnen te lopen voor een 
prik. Tot die tijd kan de booster-
prik uitsluitend op afspraak wor-
den toegediend.

Bij de XXL GGD-locatie in Leeu-
warden is al gestart met vrije in-
loop voor inwoners die de boos-

terprik willen halen. Er waren 
voldoende tijdsloten beschikbaar 
om extra mensen uit te nodigen 
voor een booster. Op veel andere 
locaties in het land is het daar nu 
nog te druk voor. Ook bij GGD 
Hollands Noorden is er tot nu toe 
géén capaciteit om tot vrije in-
loop over te gaan. Uiteraard geldt 
wel dat u voor een eerste of 
tweede vaccinatie zonder af-
spraak welkom bent.

Vanaf 17 januari vrije inloop booster
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• Dorpshuis Centrum: Elke woensdag weer de midweekbreak 
Vrijdag: weekafsluiters

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

Controleert u van te voren of de activiteiten doorgaan!
Dit i.v.m. de aangescherpte maatregelen.

JANUARI 2022
Vrijdag 21 januari
• PCOB ledenbijeenkomst  om 14.30 uur in Dorpshuis Centrum.

Film Oud Andijk van 1967 en kort stukje � lm over de 
bevrijdingsfeesten van 1945, door de heer Klaas Burger

• Klaverjasavonden Sporting Andijk. Inloop vanaf 19.00 uur, 
uiterlijk 19.30 uur beginnen we met klaverjassen.

Woensdag 26 januari 
• KBO Seniorenbond,  bingo en jeu de boules. Sarto 13.30 uur

FEBRUARI
Vrijdag 4 februari 
• Klaverjas in Dorpshuis Centrum, aanvang 19.00 uur
Woensdag 9 februari 
• KBO Seniorenbond, klaverjassen & jeu de boules. Sarto 13.30 uur
Vrijdag 18 februari
• PCOB leden jaarbijeenkomst  om 14.30 uur in. Met seniorenband 

“Zo was ut”.
• Klaverjasavonden Sporting Andijk. Inloop vanaf 19.00 uur, 

uiterlijk 19.30 uur beginnen we met klaverjassen.
Woensdag 23 februari 
• KBO Seniorenbond,  bingo en jeu de boules. Sarto 13.30 uur

MAART
Vrijdag 4 maart 
• Klaverjas in Dorpshuis Centrum, aanvang 19.00 uur
Woensdag 9 maart 
• KBO Seniorenbond, klaverjassen & jeu de boules. Sarto 13.30 uur
Vrijdag 18 maart
• Klaverjasavonden Sporting Andijk. Inloop vanaf 19.00 uur, 

uiterlijk 19.30 uur beginnen we met klaverjassen.
Woensdag 23 maart 
• KBO Seniorenbond,  bingo en jeu de boules. Sarto 13.30 uur

APRIL
Vrijdag 1 april 
• Klaverjas in Dorpshuis Centrum, aanvang 19.00 uur
Woensdag 6 april 
• KBO Seniorenbond, klaverjassen & jeu de boules. Sarto 13.30 uur
Woensdag 20 april 
• KBO Seniorenbond,  bingo en jeu de boules. Sarto 13.30 uur

MEI
Woensdag 4 mei 
• KBO Seniorenbond, klaverjassen & jeu de boules. Sarto 13.30 uur
Woensdag 18 mei 
• KBO Seniorenbond,  bingo en jeu de boules. Sarto 13.30 uur

JUNI
Woensdag 1 juni 
• KBO Seniorenbond, klaverjassen & jeu de boules. Sarto 13.30 uur

AGENDA De hele agenda kunt u 
vinden op www.andijker.nl

Oud papier: Zaterdag 8 en 22 januari, 5 en 19 februari, 5 en 19  
 maart, 2, 16 en 30 april, 14 en 28 mei, 11 en 25   
 juni, 9 en 23 juli, 6 augustus, 3 en 17 september, 
 1, 15 en 29 oktober, 12 en 26 november, 
 10 en 24 december
Plastic:  Maandag 24 januari, 21 februari, 21 maart, 
 zaterdag 16 april, maandag 16 mei, 13 juni, 11 juli,  
 8 augustus, 5 september, 3 en 31 oktober, 
 28 november, woensdag 28 december
Restafval:  Maandag 10 januari, 7 februari, 7 maart, 4 april, 
 2 en 30 mei, 27 juni, 25 juli, 22 augustus, 19 sep - 
 tember, 17 oktober, 14 november, 12 december
Gft:  Overige maandagen

Let op: Op adressen waar het plastic in zakken wordt 
opgehaald zijn de data als volgt:  vrijdag 7 januari, 4 februari, 

4 maart, 1 en 29 april, 27 mei, 24 juni, 22 juli, 19 augustus, 
16 september, 14 oktober, 11 november, 9 december

Langs de weg...
Maak die foto!

Iedereen ziet onderweg wel eens iets 
geks, iets bijzonders of iets raars. Zo 
ziet de een een mooie zonsopgang, 
de ander een koppeltje eenden met 
pullen. Misschien valt uw oog op een 
hele vieze auto of een nieuw ge-
plaatste bouwkeet? Sommige plaatjes 
zijn gewoon te leuk, om niet vast te 
leggen.

Daarvoor rekenen wij bij de redactie 
ook een beetje op u! U bent onze 
oren en ogen in het dorp! Loopt u 
ergens langs, waarvan u denkt: ‘hoe 
dan?’, maak dan vooral die foto! Ver-
geet niet hem ook aan onze redactie 
te sturen!

Sportveldje na een hagelbui. Foto: Thea Boelens

Aan de Keizerskroon staat een boot die niet op slot staat. Foto’s: PL

Deze Toyota uit 1990 heeft al een tijd geen wasborstel gezien

Gevonden tijdens opruimactie van Andoik Skoôn 
op 8 januari in de bosjes bij de Kuyperschool: 

Een Ajax broodtrommel 
met naam aan de onderkant geschreven. 

Ben je hem kwijt? 59 24 66

Nieuws of tips?
Mail naar: info@andijker.nl of bel: 59 36 05

Bijna iedereen heeft tegenwoordig een telefoon op zak, waarmee ook prima foto’s te maken 
zijn. Maak een kort berichtje en stuur dat samen met de foto (in hoge resolutie) naar: 
info@andijker.nl. Misschien is het wel het begin van een nieuwe carierre?
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Kom jij mij 
avonturen
voorlezen?

werkenbijberendbotje.nl
Samen spelen, leren & ontdekken

Kom werken bij
Berend Botje!

De Hoek 1

 1693 AA

 Wervershoof

Tel. 0228-581258 

OPTICIËN • OPTOMETRIE • CONTACTLENS SPECIALIST

Daglenzen zijn handig om te dragen bij 
een mondmasker. Maak nu een afspraak bij 

Briljant Optiek & Sieraden en probeer GRATIS 
een proefset lenzen uit.

De bomen zijn nu kaal. Weet je eigenlijk 
waarom dat is? En ondanks dat ze kaal zijn 
valt er nog heel veel over ze te vertellen. 
Meer weten? Ga dan mee op excursie in 
het streekbos met een gids van het IVN. 

Wanneer: zondag 23 januari in het 
Streekbos. Tijdstip: 14:00u. Opgave tot 
zaterdagavond  22  januari 17.00 uur bij 
publieksactiviteiten@ivn-westfries-
land.nl. Verzamelen bij het Streekbos Pa-
viljoen (Veilingweg 21a, 1611BK Boven-
karspel). 
Bijzonderheden: Kledingadvies: goede 
schoenen mee. Leden IVN & KNNV & 
kinderen t.m 12 jr € 2,-. Niet leden v.a 12 jr 
€ 4,- betalen  bij de gastvrouw in het 
Streekbos paviljoen en is mogelijk via be-
taalverzoek.

Gezins-excursie: 
Bomen in de winter

Kale bomen in de winter. Foto: Bart Oud

Foto: website IVN

Buiten spelen in de winter moet 
vanzelfsprekend worden. Terwijl 
kinderen in de zomermaanden 
gemiddeld 17 uur per week bui-
ten spelen, is dit in de koude 
maanden slechts 8 uur per week. 
Daarentegen brengen kinderen 
veel meer tijd achter een scherm-
pje door. IVN Natuureducatie en 
kinderopvangorganisatie Hu-
mankind willen met de campag-
ne ‘Hartje Winter’ dit tij keren. In 
de provincie Noord-Holland 
doen 385 kinderopvanglocaties 
vanaf maandag 10 januari mee 
met de eerste landelijke editie.

Buiten spelen in het groen is goed 
voor de motoriek, concentratie en 
gezondheid, zo bewijst weten-
schappelijk onderzoek. Deson-
danks is buiten spelen sterk op 
zijn retour. Vijftien procent van 
de kinderen speelt überhaupt 
nooit buiten (onderzoek Kantar 
Public in opdracht van Jantje Be-
ton) en in de wintermaanden 
wordt ruim vijftig procent minder 
buiten gespeeld dan in de zomer 
(onderzoek Mulier Instituut). Bij-
na de helft van de kinderen is in 
de wintermaanden amper 5 uur 
per week buiten te vinden.

Succesvolle proef
IVN Natuureducatie en kinder-
opvangorganisatie Humankind 
hebben om die reden de handen 
ineengeslagen en het buitenspeel-
programma ‘Hartje Winter’ ont-

Bijna 400 kinderopvanglocaties in Noord-Holland doen mee 
met landelijke campagne voor buiten spelen in de winter

wikkeld. Dit programma, boordevol winterse activi-
teiten en spelletjes buiten, heeft de afgelopen drie 
winters als pilot gedraaid op locaties van Human-
kind. Vanwege het grote succes wordt het nu gratis 
aangeboden aan alle kinderdagverblijven en bso’s in 
Nederland en daarbuiten, zodat alle kinderen in de 
opvang hiervan kunnen profiteren. In heel Neder-
land doen ruim 3700 kinderopvanglocaties mee.

‘In de winter is naar buiten gaan een extra uitdaging. 
Het is koud en nat, wat de drempel verhoogt. Maar 
het is natuurlijk wel heel gezond,’ licht Marijke Koek-
koek, manager Pedagogiek en Kwaliteit van Human-
Kind het programma toe. ‘Daarom is er echt gekozen 
voor activiteiten waar iedereen blij van wordt, zoals 
spelen met de wind, schilderen in de sneeuw, winters 
koken en verhalen vertellen rond een kampvuur. De 
boodschap is: naar buiten gaan is leuk.’

Sneeuwbaleffect
Vincent van der Veen, programmamanager Kind en 
Natuur bij IVN Natuureducatie, onderschrijft dit 
volledig. ‘Kinderen zitten helaas steeds meer bin-
nen en dan vaak achter een schermpje. Dat is best 
een treurige constatering, want buiten spelen is 
juist zo leuk en goed voor de ontwikkeling. We zijn 
daarom heel bij met deze campagne. Het zou mooi 
zijn als het een sneeuwbaleffect veroorzaakt en nog 
meer kinderopvanglocaties zich aansluiten.’
Het buitenspeelprogramma ‘Hartje Winter’ loopt 
van 10 tot en met 28 januari 2022.

Wij zijn op zoek naar iemand die naast het verzorgen van de fi-
nanciële administratie van onze diverse bedrijven voor alle voor-
komende vragen/problemen vanuit de financiële sector en over-
heidswege etc. een oplossing weet te vinden.

- Heb je een MBO, HBO werk- en denkniveau
- Kennis van Word, Excel en Davilex boekhoudprogramma
- Goed cijfermatig inzicht
- Goede beheersing van de Engelse taal.
-  flexibel, accuraat, stressbestendig en weet je van aanpakken
-  zie je uit naar een prettige werkomgeving en gezellige collega’s

Dan ben jij degene die we zoeken.

Ben je enthousiast geworden voor deze vacature, 
stuur dan een e-mail met CV naar: 

info@wingseed.nl ter attentie van Gerie Boon / Frederik Gerrits

Voor meer informatie:
www.wingseed.nl
0228-321157

Reageren kan tot 28 januari 2022.

Wij, Wing Seed bv 
De Star 23H, Enkhuizen
zoeken een financiële duizendpoot 
voor 24 uur per week.

WIJ ZIJN OPEN, 
wij zijn essentieel dus 
mogen open blijven!
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