
Ze omschrijft zichzelf als ‘een 
kijker’. “Ik ben iemand die oog 
heeft voor de schoonheid van 
het landschap, ik kijk als een 
kunstenaar en kan erg van 
mooie dingen genieten. Dus 
viel mijn oog ook op de veran-
deringen en ik stoorde me aan 
de gigantische verrommeling 
van het landschap, de vele gro-
te schuren en kassen. Dat vond 
ik ronduit lelijk!”

“Altijd heb ik een sterke mening 
gehad en ‘een grote mond’ heb-
ben vind ik prima. Echter, van 
roepen langs de lijn zonder on-
derbouwing of plan voor verbete-
ring moet ik niks hebben.”

Meedenken
Ria rolde de politiek in door een 
vraag van een toenmalig raadslid. 
“Joke Schouw (toentertijd raads-
lid voor GroenLinks) vroeg mij 
op een moment of de politiek 
niks voor mij was. Of ik zin had 
eens een fractievergadering bij te 
wonen? Zo kwam het dat ik eens 
aanschoof en werkelijk: het voel-

de als een warm bad. Al snel was 
ik aan het meedenken over pro-
blemen en aan het brainstormen 
over oplossingen. Actief meeden-
ken werd al spoedig een plekje als 
commissielid.”

Voorkeurstemmen
“Bij GroenLinks vond ik hele-
maal mijn draai. Tijdens de ver-
kiezingen die plaats hadden 
rondom de fusie (van Andijk, 
Wervershoof en Medemblik) 
stond ik op een niet verkiesbare 
plek, maar werd met voorkeurs-
stemmen toch gekozen als raads-
lid.” Ria vertelt: “Dat vond ik erg 

bijzonder en ook mooi. Als 
raadslid kon ik nog meer doen 
dan vanaf de zijlijn als commis-
sielid. Met veel plezier ben ik vele 
jaren in de Raad actief geweest.”

Biodiverstiteit
Na ongeveer 17 jaar politiek actief 
te zijn geweest, waarvan 14 jaar 
als Raadslid heeft Ria veel bereikt. 
Om maar een paar dingen te noe-
men, de bomenmotie komt van 
haar hand, bij de afschaf van 
Round up speelde zij een grote rol 
en de oprichting van de werk-
groep Biodiverstiteit komt o.a. uit 
Ria’s koker. “Vooral op het gebeid 

van groenbeheer hebben we flink 
wat stappen gezet en heel wat 
bereikt op het gebied van de ver-
betering van de biodiversiteit,” 
klinkt zij tevreden. 

Mannen en vrouwen 
verschillen
Gedragsverschillen tussen man-
nen en vrouwen is een bekend 
verschijnsel. “Zelf zag ik het ook 
wel. Ik ervaarde het echter als 
een uitdaging, een aanvulling en 
een kracht. De afgelopen vier jaar 
heb ik daarin veranderingen ge-
zien en werd ik mij bewuster van 
het minder positieve verschil in 
gedrag tussen mannen en vrou-
wen. Vanaf die tijd bemerkte ik 
ook de belemmeringen en beper-
kingen die de verschillende ego’s 
en het hanengedrag met zich 
meebrachten.”

Tijd voor nieuwe mensen
“Inmiddels vond ik het tijd het 
stokje door te geven. Je merkt dat 
je jezelf gaat herhalen en dat er 
nieuwe mensen klaar staan. Die 
wil ik ook de ruimte gunnen, met 

hernieuwde inzichten en daad-
kracht.” Ria vervolgt: “Natuurlijk 
blijf ik wel betrokken, vooral bij 
de werkgroep Biodiversiteit  sa-
men met IVN en KNNV blijf ik 
actief.”

Liefde voor mensen
“Politiek is liefde. Liefde voor 
mensen en oprechte betrokken-
heid bij het algemeen belang,” 
zegt Ria ter afsluiting mooi. “De 
politiek heeft de verantwoorde-
lijkheid voor de grote lijnen, zon-
der zich af te laten leiden door de 
waan van de dag. Soms kan iets 
nu heel belangrijk lijken, maar 
eigenlijk strooit dat alleen zand 
in de molen. Mijn tip voor alle 
politici is dan ook: blijf bij de ide-
alen die jou in feite richting de 
politiek hebben gestuurd, dan 
verlies je jezelf niet en ook je doel 
niet uit ‘t oog. Dat is in ieders 
belang.”

Mr. R.M. Mantel-KooistraMr. A.W.M. Overtoom

www.mantelovertoom.nl
Tel. 0228 59 22 24 | 0229 59 12 64

Gratis half uur 
bespreking? Bel ons.
www.mantelvoors.nl

 

info@kuinmakelaardij.nl 

Ook uw huis  
verkopen?  

Bel  
Kuin Makelaardij 

0228-592253 

 

Verhuizen? 
Dat begint met een gratis adviesgesprek

Bel ons op 0228 - 59 22 44

Na vele jaren als raadslid namens GroenLinks, gaat Ria nu tijd vrij 
krijgen voor projectmatig werken en met de werkgroepen  

samenwerken. Tekst en foto OdB.

Ria Manshanden blikt terug op afgelopen jaren politiek

Feest voor team en coaches! Foto aangeleverd

YES!! De D1 van Sporting Andijk Hand-
bal is zondag 8 mei kampioen geworden! 
Met weer een heerlijk doelpuntenfestijn 
zijn deze meiden de beste in hun poule! 
Dat verdient natuurlijk een feestje! Dus 
na de wedstrijd dansen in de kleedkamer 
en een stuk van de allermooiste Sporting 
Andijk kampioenstaart! En dat terwijl er 
mooie woorden over de meiden werden 
gesproken door de vernieuwde handbal-
commissie! Sporting Andijk Handbal 
kijkt met positieve blik de toekomst in! 
Ben jij tussen de 6 en 14 jaar? Op zoek 
naar een leuke sport vol actie en gezellig-
heid? Enthousiaste speelsters, coaches 
en trainers, de vernieuwde handbalcom-
missie en natuurlijk een prachtige sport-
accommodatie wachten op jou! Kijk op 
de website van Sporting Andijk voor 
meer informatie over wedstrijden en 
trainingstijden en volg ons op Facebook!

D1 van Sporting Andijk Handbal kampioen! 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

Verkoopdag hobbymaterialen zat. 
28 mei Bibliotheekzaal Dorpshuis 

centr. 10 – 16 uur

De afgelopen twee weken werd 
de Andijker extreem laat bij ons 
op kantoor aangeleverd. Er waren 
problemen met het transport van 
de drukkerij naar Andijk. Dat dit 
twee weken op rij is gebeurd is 
voor alle betrokkenen heel verve-
lend. 

We hopen dat de problemen nu 

verholpen zijn en dat deze krant 
op de vertrouwde tijd bij de be-
zorgers is en u hem weer op tijd 
op de mat aantreft.

Onze excuses voor het ongemak.

Wat waren we laat...
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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 22 mei 10.00 uur: 
6e zondag van Pasen.
Woord-Communieviering door 
pastor A. Dekker met Gemengd 
koor. Thema: “Het Woord onder-
houden”.
De collecte is voor alle onkosten, 
waarvoor onze parochie staat. 
Dank daarvoor.
Welkom in de viering.

*Zondag 22 mei organiseert de 
Raad van Kerken een fietstocht. 
De start is om 13.30 uur bij de 
Gereformeerde Kerk aan de Mid-
denweg. Zie verder in Kontakt. 
Veel plezier toegewenst. 

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

06 83 95 18 92
info@alineuitvaartbegeleiding.nl | alineuitvaartbegeleiding.nl

“AFSCHEID OP UW MANIER”
Voor het melden van overlijden ben ik 24/7 bereikbaar. 
Neem gerust contact op voor informatie of bij vragen. 

Kerkdiensten, zondag 22 mei
Gereformeerde Kerk 
Middenweg 4, Andijk

10.00 uur ds. J. Staat. Muzikale medewerking Sursum Corda.

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

Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen
09.30 uur  ds. G. Heijkamp
16.00 uur  ds. G. Heijkamp

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

10.00 uur Voorganger: Nicoline Letteboer
 Organist: Arie Heemsbergen

De dienst bekijken kan via: kerkdienstgemist.nl

Elke woensdag inloop van 10.00 tot 11.30 uur.

Baptistengemeente
Boendersveld 3, 1602 DK  Enkhuizen 

10.00 uur Simon van Groningen

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 Wo-Com. pastor A. Dekker, Gemengd koor

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

19.00 uur Oscar Lohuis

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

Geen dienst in het Martinuscollege, gemeenteweekend 

Akke Mantel - Heemsbergen

“ Veilig in Jezus armen “

Sinds 3 mei 2021 weduwe van Wout Mantel

Op 14 mei 2022 is onze lieve schoonzus en tante overleden

Afie † en Simon †
Homme en Joyce †
Wim †
Jos † en Grietje †

Lammie † en Carl †
Anton en Ria

Dirk † en Jans
Alie en Wim †

Neven en nichten

Diep in de nacht
vertelt water verhalen
en daar wil ik naartoe

om een droom te gaan halen.

Daarna zal ik slapen
gewiegd door de wind
tot morgen de wereld

opnieuw begint.

Een jaar na het overlijden van onze vader heeft onze moeder, 
schoonmoeder en oma Akke ons verlaten op een leeftijd 

van 87 jaar. Met heel veel liefde omringd door haar 
familie is zij zacht en rustig ingeslapen.

Wat zullen wij haar missen.

Akke Mantel-Heemsbergen
echtgenote van Wout Mantel †

30 september 1934   Andijk    14 mei 2022 

Janneke en Marcel
Aart en Sylvia
Harry en Joke
Bert
Hans en Tineke
en alle kleinkinderen

Correspondentieadres:
Sportlaan 2, 1619 XE Andijk

Onze moeder ligt in het uitvaartcentrum in Andijk.
U bent van harte welkom bij het afscheid op donderdag 19 mei om 
11.30 uur in crematorium Schagen, Haringhuizerweg 3 in Schagen. 
Na afloop is daar gelegenheid voor een informeel samenzijn.

Onze dank gaat uit naar het thuiszorgteam en 
het team van Sorghvliet voor de liefdevolle zorg 

en warme betrokkenheid bij onze moeder.

Verdrietig en dankbaar voor alle goede herinneringen 
nemen wij afscheid van mijn lieve vrouw, 

onze lieve moeder en oma

Shui-Lee de Klerk-Chuang
Shirley

Shanghai, 24 november 1941 Andijk, 16 mei 2022

Zoveel gegeven en weinig gevraagd

Ivo de Klerk

Aad de Klerk
  Bern
  Finn

Nancy de Klerk en Marcel Otto
   Saskia
   Eline

Dijkweg 36
1619 HB Andijk

Er is gelegenheid tot condoleren op donderdag 19 mei 
tussen 17.00 en 18.00 uur in crematorium Hoorn, 
Berkhouterweg 26 te Hoorn.

Het afscheid is in besloten kring.

Volop boeken, voor ‘elk wat wils’ 
op zondag 22 mei bij IVN West-
Friesland in het Streekbos Pavil-
joen in Bovenkarspel. Boeken-
liefhebbers kunnen van 13.00 – 
17.00 voor kleine prijsjes boeken 
kopen. De opbrengst wordt be-

steed aan bijzondere projecten 
van IVN West-Friesland. Zondag 
22 mei in het Streekbos van 13.00 
– 17.00 uur in het Streekbos Pa-
viljoen (Veilingweg 21a, 1611BK 
Bovenkarspel). Donatie van boe-
ken mag tussen 12:00-13:00 uur.

Mini-boekenmarkt bij IVN

Op zondag 1 mei werd door IJs-
club Andijk de Tulpenwandel-
tocht georganiseerd. Men kon 
kiezen tussen afstanden van 8,5 

of 15 km. Dankzij de vele deelne-
mers kon de IJsclub 800 euro 
overmaken op Giro 555. Alle lo-
pers hartelijk bedankt!

Opbrengst tulpenwandeltocht
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DE BIBLIOTHEEK VAN DEMENTIE
“Ik vergelijk in mijn hoofd dementie weleens met een bibliotheek. 
Telkens verdwijnt er een boek, eerst alleen de dunne boeken, of zelfs 
alleen een hoofdstuk, dan verdwijnen de dikkere boeken. Het ver-
schil is dat bij de bieb de boeken weer terugkomen en bij deze 
ziekte niet. De lege plekken vullen zich met eiwitten.” Ik ben verge-
ten of ik deze treffende vergelijking nu ergens heb gelezen of dat een 
klant dit zei. Als je je bewust wordt dat er wellicht iets mis zou kun-
nen zijn, dan is dat flink schrikken. Wanneer je vervolgens de diag-
nose krijgt, dan staat je leven op z’n kop. Je weet dat er niks aan te 
doen is én je hebt geen idee hoe de ziekte zich zal ontwikkelen. 

Is euthanasie mogelijk bij iemand die dement is?
Euthanasie is mogelijk bij iemand die dement is. Het is wel van het 
grootste belang dat u in gesprek gaat en blijft met uw huisarts. De 
notaris kan u helpen door in een levenstestament uw wensen op 
papier zetten. Dit is ook een goede manier om hierover met uw 
naasten te spreken. Ook kunt u in een levenstestament vastleggen 
wie voor u mag spreken, als u dat zelf niet meer zou kunnen.

Zijn uw overige zaken goed geregeld?
In een gesprek op kantoor kijken we naar uw situatie. Bent u de 
langstlevende en heeft u kinderen? 
Dan is de vraag of de erfdelen inza-
ke het overlijden van uw 
echtgeno(o)t(e)/partner zijn vastge-
legd belangrijk. Voor iedereen is het 
van belang om te bekijken of uw 
testament nog goed is. We zijn er 
om u te helpen.

Mantel&Voors Notarissen en Media-
tors – Andijk 0228-592224/Benning-
broek 0229-591264

Bart Huisman

Klaar voor de start...

De eerste weken als nieuw 
raadslid zitten er op. Afge-
lopen jaren heb ik natuur-

lijk al veel meegekeken met 
mijn voorganger, maar het 
moment dat je zelf raads-
lid wordt is toch anders. 

Het is misschien een klein 
dingetje, maar het eerste 
moment dat ik ook echt 
iets zelf mocht doen als 
raadslid was het aange-
ven dat we GroenLinks 
een motie van Morgen! 
en ChristenUnie wilden 
ondersteunen die ging 

over het versoepelen van 
regels voor parkeren bij 

het splitsen van woningen, 
daarna volgen nog vele 

eerste keren. Als raadslid 
kun je ook meer tijd be-

steden aan het raadswerk 
omdat je er nu ook een 

salaris voor krijgt waar dit 
als commissielid alleen een 
kleine vergoeding was. We 
hebben allerlei trainingen 
gehad, we hebben met een 
bustour door de gemeente 
kennisgemaakt met allerlei 
projecten en met de afde-

lingen binnen de gemeente. 
Ook ben ik nu elke woens-
dag een GroenLinks werk-
dag gaan houden. Op dit 
moment doe ik dat nog in 
de bibliotheek van Wog-
num, maar op termijn wil 

ik dit ook in andere dorpen 
gaan doen. Dit is een leuke 

manier van buitenshuis 
werken, ik heb al verschil-
lende inwoners over aller-

lei onderwerpen gesproken 
en heb zaken aangekaart 

bij de gemeente. Afgelopen 
tijd hebben we maar erg 

weinig voorstellen behan-
deld in de raad, maar zodra 
dit meer wordt kan ik deze 

werktijd ook gebruiken 
om meer naar buiten te 
brengen over keuzes die 

wij maken. Ook spreek ik 
zo steeds meer mensen die 
niet met ons in contact zijn, 

maar wel op ons hebben 
gestemd, ik hoop dat we de 
komende tijd zo met meer 
mensen in contact komen.

Bart Huisman
06-23 25 65 60

bart@
groenlinksmedemblik.nl

 Tiede Nauta Perkplanten

Volop keus in perkgoed.
Gedeputeerde Laanweg 62, Andijk.

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag: 13.00-18.00 uur

Zaterdag: 9.00-17.00 uur
www.tiedeplanten.nl

Hemelvaartsdag en 
2e Pinksterdag geopend!

Op dinsdag 10 mei was Nancy 
Konijn bij ons te gast. Samen met 
haar broer Marco en met Leon 
Arends zijn zij de oprichters van 
Wings of Change.

Nancy heeft als achtergrond de 
zorg en een eigen praktijk in na-
tuurgeneeskunde, Marco’s ach-
tergrond is het ondernemers-
schap en Leon is de roofvogelex-
pert. Zij hadden het plan een 
stichting op te richten met als 
doel dagbesteding voor mensen 
met een beperking  te zorgen met 
behulp van natuurlijk welzijn.

Toen ze op zoek waren naar een 
locatie kwamen ze er achter dat 
hun spaargeld niet voldoende 
was om iets te kopen. Dus op 
zoek naar iets om te huren. Zo 
kwamen ze op de Schoolweg in 
Andijk terecht. Hier hebben ze 
met subsidie van de gemeente en 
diverse fondsen een organisatie 
neergezet waar mensen terecht 
kunnen voor dagbesteding, re-
intregatie, leerwerkproject, indi-
viduele begeleiding, wings thera-
pie. Met behulp van roofvogels 

en uilen wordt gewerkt aan een 
wisselwerking waarbij de clienten 
en de vogels natuurlijk welzijn 
ervaren.
Deze werkzaamheden vragen 
veel administratie en door bu-
reaucratie wordt dit steeds moei-
lijker en is de administratie dan 
ook uitbesteed aan een gespecia-
liseerd bedrijf.
Vrijwilligers helpen een handje 
b.v. in de huiskamer of bij het 
vervoer van de clienten.
Nancy vertelde ook een gebeur-
tenis die veel indruk heeft ge-
maakt: De hulp van Leon werd 
ingeroepen bij de terror-oehoe in 
Purmerend. Nadat deze uil ge-
vangen was ontvingen ze bij 
Wings of Change diverse bedrei-
gingen en moest zelfs bewaking 
ingesteld worden.
Het onderhoud en beheer van 
Park de Put zou ook door hen 
gedaan worden. Dit ligt momen-
teel stil omdat niets van Gemeen-
te Medemblik wordt vernomen.
Het was een interessante avond, 
die misschien nog een vervolg 
krijgt met een bezoek aan Wings 
of Change. GDD

Gestopt met je opleiding of ben 
je bijna klaar met je examens?

Ben je op zoek naar 
een leuke afwisselende job?

Reageer dan snel 
op onze vacature!

Wij zijn voor onze tuinplanten kwekerij op zoek naar:

SEIZOENSMEDEWERKERS   (Fulltime)
Periode: medio mei t/m augustus

Herken jij jezelf in het onderstaande?
 Ben jij 16 jaar of ouder?
 Ben jij een harde werker die zelfstandig taken kan uitvoeren?
 Vind je af en toe overwerken en op zaterdagochtend 
 werken geen probleem?          
Stuur dan vóór 23 mei een mailtje met je 
gegevens naar info@kwekerij-deweet.nl

Bas Pasterkamp
Tel: 06 1415 9121   www.kwekerij-deweet.nl

Vrouwen van Nu afd. Andijk-Oost

Vacature

We kijken zo de Landstraat in met café en kegelbaan de Krim-
per. In de jaren 50 is het pand verkocht en is er de katholieke 
kerk in gevestigd. Weer later werd het meubel- en tapijt win-
kel de Zeehoek, nu heeft het plaats gemaakt voor nieuwe wo-

ningen. Uit de collectie van Hessel de Greeuw.

Toen en nu
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ASA - Allround Service Andijk
Nieuw in Andijk:
Voor verhuur van 
• Steigers ( 1 mtr. – 9 mtr ) / 
 machines / gereedschappen / aanhangers
• Complete schildersbenodigdheden
• Op maat zagen/schaven houtwerk
• Verkoop materialen ( van pvc tot losse schroef )
• Renovatie / restauratie van o.a.kozijnen

Ook voor bouwkundig advies 
en totale bouwwerkzaamheden.

Waarom verder zoeken als het in het eigen dorp is.

A.S.A., Handelsweg 29 c, 1619 BJ  ANDIJK
06-15 94 03 45

allroundserviceandijk@gmail.com
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• Lifestyle-test
 Kelly Groot

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan
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Hoveniersbedrijf de Kroon
Dijkweg 128, 1619 HH Andijk

tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

B. DE KROON

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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

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.

Heerlijk in de zon op het terras 
genieten met een roséetje. Een 
koud biertje na een dag hard 
werken. Een geslaagd feestje 
met bubbels? Mitra dranken-
speciaalzaak in winkelcentrum 
de Reigerspassage Hoogkar-
spel biedt volop mogelijkhe-
den.

Sinds 4 mei 2022 is het winkel-
centrum in Hoogkarspel een 
speciaalzaak rijker. De in Andijk 
wonende Okko Bouman en zijn 
partner Monika staan van maan-
dag tot en met zaterdag voor u 
klaar. “Als wij het zelf mogen zeg-
gen is de winkel echt fantastisch 
mooi geworden. Met dank aan 
alle hulp die wij de afgelopen we-
ken hebben gehad. Zonder deze 
hulp was het nooit gelukt. We 
nodigen iedereen dan ook uit om 
binnenkort eens een kijkje te ko-
men nemen. Mocht u dan in de 
winkel geweest horen wij graag 
van u wat uw mening. Alle feed-
back is welkom.”

Keus genoeg
“Naast 180 bieren en een grote 
keus aan wijnen hebben wij een 
prachtig assortiment van likeu-
ren, wodka, gin, rum en cognac. 
Of bent u een liefhebber van 
whisky, port, champagne of pro-
secco? Bij ons kunt u terecht. 
Staat uw merk niet in de schap-
pen, dan kunnen wij dit voor u 
bestellen. Enkele dagen later kunt 

u het in de winkel al ophalen. 
Mits dit op voorraad is en besteld 
kan worden bij de groothandel 
waarbij wij aangesloten zijn.”

Wat eet jij?
“Bij elk gerecht is een passend 
drankje te vinden. Wij helpen 
daar graag bij.” Okko en Monika 
helpen u graag met deskundig 
advies om een keus te maken uit 
het assortiment. Juist door langs 
te komen kunt u ook nieuwe 
ideeën opdoen. Laat u eens ver-

rassen. Kies eens voor iets met 
bubbels of maak een keus uit 
kant en klare cocktails.”

Reigerspassage
“We hebben de eerste weken al 
vele mooie complimenten mogen 
ontvangen over de ruime en 
overzichtelijke winkel. Ook de 
andere ondernemers reageren 
enthousiast. We vullen elkaar 
mooi aan. ”Okko vervolgt: “Met 
een heerlijke bakker, een gewel-
dige slagerij en smakelijke kaas-

boer staat de beleving die we bij 
Mitra met ons uitgebreide assor-
timent aan alcoholische versna-
peringen hebben garant voor een 
lekker feestje.”  De Reigerspassa-
ge is  een veelzijdig winkelcen-
trum waar een ieder zijn of haar 
aankopen kan doen.  

Cadeauverpakkingen
“Voor elke gelegenheid hebben 
wij cadeautjes en geschenkver-
pakkingen klaar staan. Voor 
mensen met specifieke wensen 

kunnen wij ook een pakket op 
maat maken. Dus wie op zoek is 
naar een geschikte verrassing 
voor Vaderdag of iemand die ge-
slaagd is voor zijn opleiding of 
rijbewijs? Als je iemand wilt  feli-
citeren met de aankoop van een 
nieuwe woning of bij een jubile-
um: Mitra maakt iets moois van 
uw cadeau!”

Flyers vol nieuws
Twee wekelijks zijn er nieuwe 
aanbiedingen die u overzichtelijk 
terug vindt in de flyer die huis-
aan-huis verspreidt wordt. “Bin-
nenlopen kan natuurlijk ook al-
tijd, want naast de aanbiedingen 
uit de folder hebben wij nog veel 
meer leuke acties. We verwelko-
men u graag!” Voor de laatste 
nieuwtjes en weetjes: Mitra 
Hoogkarspel is ook actief op so-
cial media zoals Facebook en In-
stagram.

Bezoek de winkel
Mitra Drankenspeciaalzaak Bou-
man vindt u in winkelcentrum 
Reigerspassage , Raadhuisplein 7, 
Hoogkarspel. Online bestellen 
kan via de website van Mitra htt-
ps://www.mitra.nl/winkels/mi-
tra-hoogkarspel-bouman-raad-
huisplein Bestelt  u onder de 75 
euro, dan kunt u de bestelling bij 
de winkel laten bezorgen zonder 
extra kosten. Mitra Bouman is 
bereikbaar via 0228 446 000 of 
mail naar hoogkarspel@mitra.nl.

Met Mitra Bouman Hoogkarspel wordt het echt een feestje

Andijkers Okko (rechts) en Monika (2e van rechts) tijdens de opening begin mei. Vanaf nu is iedereen  
welkom bij Mitra Bouman in de Reigerspassage Hoogkarspel. Tekst OdB. Foto Hoekstra Grootebroek.
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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 • Joh. Poststraat 40, 1624 CD Hoorn

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

Manicure en (medisch) Pedicure
Salon Beautylounge • Industrieweg 1e • 1619 BZ Andijk 

06 12 50 53 52 • www.salonbeautylounge.nl

Natuurgeneeskunde
Amrita- Holistisch Centrum • Natalja Mantel

Middenweg 10 Andijk • 06-57245725 • www.amrita.nu

Oefentherapie
Koopman Oefentherapie • Ged. Laanweg 43, 1619PB Andijk

Tel: 06 25 11 69 16 • 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

Verhuur/verkoop bouwmaterialen
Allround Service Andijk • Tel. 06 15 94 03 45

allroundserviceandijk@gmail.com • Handelsweg 29c Andijk

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

of bel: 59 36 05

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

Zondag en maandag Gesloten
Dinsdag   09:30 - 18:00
Woensdag   09:30 - 18:00
Donderdag   09:30 - 18:00
Vrijdag    09:30 - 18:00
Zaterdag   09:30 - 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:

Johannes Poststraat 40, 1624 CD Hoorn 
06 373 1414 8 • www.LNChuidverbetering.nl

❤ Holistische aanpak op maat met pure en 
 biologische middelen uit de Natuur.   

❤ Voor duurzaam herstel / beterschap 
 bij diverse gezondheidsklachten.  

❤ Uniek–onder één dak al deze therapievormen:     
 Kruidengeneeskunde / Energetische therapie
 Medicinale paddenstoelen / Bloedtesten
 Oosterse medicinale voedingstherapie 
 Dr. Schüssler celzouten / Aromatherapie
 Ontspanningstechnieken & Meditaties 

“Natuurlijk Beter, duurzaam & completer.”  

• 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
Tel. 06-57 24 57 25 / www.amrita.nu / natalja@amrita.nu

Holistisch Centrum 
voor Natuurgeneeskunde

 

Amrita

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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Kom jij mij 
avonturen
voorlezen?

werkenbijberendbotje.nl
Samen spelen, leren & ontdekken

Kom werken bij
Berend Botje!

Pedicure salon pedilicious
Wij zijn weer open!

Ik ben Amber de Kroon, sinds 7 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  €29,50.
Actie: Duo behandeling €55,00!

Bel: 06 51 80 10 40 of kom langs in de salon aan de Sorghvlietlaan 51. 

Voor losse en vaste loupies 
individueel en calamiteiten.

"Bij ons kan uw hond 
lekker een uurtje 

uitrennen en spelen 
als het u niet uitkomt."

Kijk op de website 
www.hondeloupies.nl 

voor meer info of bel
 06-40 75 82 89.

  Volg ons op facebook.

Benodigdheden:
1 pak bladerdeeg 10 plakjes
2 kuipjes Boursin 
500 gr kip
snufje peper/zout

Je ontdooit de bladerdeeg, bakt de kip lekker 
bruin en doet deze in de bladerdeeg in stukjes. 
Je smeert de kip in met boursin of crefée en 
bestrooit de pakketjes met wat peper en zout.

Daarna vouw je het pakketje dicht zie foto en smeert het in met een ei dat zet je in de 
oven op 180 graden 25 minuten lang.

Je doet er een paar krieltjes bij met kant en klare sperziebonen of sla,
ik zeg eet smakelijk! Astrid van Dijke 

Bladerdeeg gevuld kippakketje

In 2016 hielden het hoogheemraadschap, Defensie en de veiligheidsregio’s een grote 
oefening op Marken. Het inpakken van een dijk tegen eroderende wateroverslag was ook 

toen onderdeel van de oefening. Foto: Phil Nijhuis.

Hoogheemraadschap en Genie Bataljon oefenen watersnoodsituaties

Meerdaagse oefening op diverse locaties in West-Friesland

Aan alles komt een eind…
Een terugblik hoe het allemaal is gegaan…
In april 2011 besloten Hans en Annet 
Mantel-van Dokkum om het werk van 
onze oud plaatsgenoot Marius van Dok-
kum te gaan promoten. (Marius is de 
broer van Annet) In dat jaar was hun eer-
ste expositie in hun pand op het Hornpad. 
Zelf dachten zij om een éénmalige exposi-
tie te houden, maar dat is achteraf toch 
heel anders gelopen. Doordat er zoveel 
mensen deze expositie bezochten, beslo-
ten zij jaarlijks in de zomermaanden expo-
sities te houden met steeds een ander the-
ma. Dit ondernemende echtpaar bleef 
verder niet stil zitten en bezochten ook de 
afgelopen jaren veel beurzen met Marius 
zijn leuke artikelen. Intussen kwam er een 
website waar alles online werd aangebo-
den. 
In 2014 besloot Annet om lezingen over 

Marius zijn werk te gaan houden in hun 
eigen pand. Dat dit een groot succes is ge-
worden, bleek niet alleen uit de vele groe-
pen uit de omgeving die kwamen, maar 
ook de bussen vol met enthousiaste bezoe-
kers! Helaas door de corona periode en de 
lockdowns kwamen er minder bezoekers, 
zodat ze nu toch hebben besloten om te 
stoppen met de beurzen, exposities en de 
lezingen.

Hans en Annet blijven nog wel doorgaan 
met hun website: www.advedi.nl waar de 
artikelen van Marius van Dokkum online 
zijn te bestellen. 

Wilt u iets afhalen op het Hornpad 19? Dat 
kan natuurlijk! Even een telefoontje: 0228-
591425 en u kunt rustig in de winkel rond-
kijken èn u ontvangt dan ook op elk artikel 
10% korting!

Expositieruimte ‘De Mantel’ is gestopt

Van 16 tot 20 mei oefenen militairen van 
de genie en crisismedewerkers van het 
hoogheemraadschap op diverse locaties in 
West-Friesland. Op verschillende plekken 
zullen zich gefingeerde noodsituaties 
voordoen. Met een civiel-militaire samen-
werking worden deze watersnoodsituaties 
het hoofd geboden.
De oefening maakt onderdeel uit van een 
intensief gezamenlijk trainings- en oplei-
dingstraject van hoogheemraadschap en 
Defensie. De noodsituaties die in de week 
van 16 tot en met 20 mei worden nage-
speeld, maken deel uit van dit traject. Doel 
van de oefening is vertrouwd te raken met 
elkaars processen en werkwijzen, alsmede 
elkaars ervaring en materieel.

Locaties
Er zal geoefend worden op diverse plekken 
in de gemeenten Schagen, Medemblik, 
Enkhuizen, Stede Broec en Drechterland. 
Het betreft dan diverse noodsituaties, 
waarbij pompmateriaal moet worden aan-
gevoerd en opgebouwd, een dijk moet 
worden beschermd tegen wateroverslag 
en delen van polders moeten worden ge-
compartimenteerd. De betreffende ge-
meenten en de veiligheidsregio zijn op de 
hoogte van deze oefening. Ter plaatse van 
de oefenlocaties zal het verkeer indien no-
dig worden omgeleid. Het begeleiden van 
verkeersstromen is onderdeel van de oefe-
ningen. 

Zichtbaarheid
De aanwezigheid van militairen en water-
schappers en hun respectievelijke voertui-

gen en materialen zullen in het oog sprin-
gen. Zowel hoogheemraadschap als De-
fensie hechten waarde aan een zo groot 
mogelijke openheid. Daarom wordt deze 
oefening van te voren aangekondigd. Wij 
kunnen ons voorstellen dat de aanwezig-
heid van militairen en waterschappers in 
een (fictieve) noodsituatie vraagtekens 
oproept. Echter kan zich ten alle tijde een 
noodsituatie rondom water voordoen, 
waarbij het hoogheemraadschap de assis-
tentie en expertise van de genie moet in-
roepen. Tijdens de oefening proberen wij 
de overlast te beperken, maar geheel voor-
komen kunnen wij dit niet.

Samenwerking
Tijdens deze oefening werken hoogheem-
raadschap en genie samen. De genie als 
onderdeel van Defensie, bouwt en onder-
houdt complete (militaire) infrastructu-
ren. Denk aan wegen, bruggen, nutsvoor-
zieningen. De genie voert deze taken uit 
voor de gehele krijgsmacht, in Nederland 
of in een missiegebied. Daarnaast onder-
steunt de eenheid op verzoek ook Neder-
landse civiele organisaties. In die hoeda-
nigheid kan de genie bijspringen bij bij-
voorbeeld wateroverlastsituaties. Om dat 
in noodsituaties zo goed mogelijk te kun-
nen, is het zaak om dit te trainen en te oe-
fenen. Het hoogheemraadschap op zijn 
beurt wil deze samenwerking in noodsitu-
aties ook zo soepel mogelijk laten verlo-
pen. Daarom slaan beide organisaties de 
handen ineen, om samen in staat te zijn 
een onverhoopte calamiteit het hoofd te 
bieden.
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• Ko�  edrinken in Huiskamer van Andijk, Sportlaan 1A.
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 10.00-12.00 uur

• Dorpshuis Centrum:  Elke woensdag de midweekbreak 
    Vrijdag: weekafsluiters

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

MEI
Woensdag 18 mei 
• KBO Seniorenbond,  bingo en jeu de boules. Sarto 13.30 uur
• Vrouwen van Nu, Andijk-West, verrassingsavond, 

inspiratie door Trudy Ypma, 19.15 uur, Cultura
Donderdag 19 mei 
• Breek de Week, Lichtboei, Hoekweg 12a
Zondag 22 mei
• Fietstocht Raad van Kerken, 13.30 uur, Geref. kerk Andijk
Maandag 23 mei
• Groene afvalbak wordt geleegd
Donderdag 26 mei
• Hemelvaartstoernooi, Sporting Andijk
Vrijdag 27 mei
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
Zaterdag 28 mei 
• Oud papier
• Rommelmarkt bij boekshop Josia, Middenweg 77, 10.00 uur
• Nostalgische dag rond Dijkmagazijn
• Verkoopdag hobbymaterialen, Bibliotheekzaal Dorpshuis 10-16 u
Maandag 30 mei
• Rest afvalbak (grijze) wordt geleegd

JUNI
Woensdag 1 juni 
• KBO Seniorenbond, klaverjassen & jeu de boules. Sarto 13.30 uur
• Familie Bedrijven toernooi korfbal, Sporting Andijk
• Vrouwen van Nu, Andijk-West samen met afdeling Oost 

optreden Keep ’t Simple, 20.00 uur, Cultura
Zaterdag 4 juni
• LET OP: Groene afvalbak wordt geleegd
• Opruimactie  van 8:45 – 11:15  door Andoik Skoôn. Start IJsbaan
• “JVT Band” bij Club Jazz&Pop in Cultura, Aanvang 21.00 uur
Vrijdag 10 juni
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
Zaterdag 11 juni
• Oud papier
• 40 jaar Asonia badminton
Zondag 12 juni
• Open dag Modelvliegclub Pegasus, 11-17 u, Elsenburg Enkhuizen
Maandag 13 juni
• Plastic afvalbak wordt geleegd
Maandag 13 en dinsdag 14 juni
• Schoolvoetbal bij Sporting Andijk
Dinsdag 14 juni              
• KVG, Klootschieten, geheel verzorgd. Sarto, 19.00  uur        
Zaterdag 18 juni
• Rommelmarkt Geref. Kerk, Middenweg 4, 10:00-13:30 uur 
Maandag 20 juni
• Groene afvalbak wordt geleegd
Vrijdag 24 juni
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
Zaterdag 25 juni 
• Oud papier
Maandag 27 juni
• Rest afvalbak (grijze) wordt geleegd

JULI
Vrijdag 1 juli
• Avond van Andijk
Zaterdag 2 juli
• Dijkpop
Maandag 4 juli
• Groene afvalbak wordt geleegd
Vrijdag 8 juli
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (in de wijken zonder bak-

ken)
Zaterdag 9 juli
• Oud papier
Maandag 11 juli
• Plastic afvalbak wordt geleegd
Maandag 18 juli
• Groene afvalbak wordt geleegd
Vrijdag 22 juli
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (in de wijken zonder bak-

ken)
Zaterdag 23 juli 
• Oud papier
• Expositie bij Cultura Plus van kunstschilder Berry Kuiper
Zzondag 24 juli
• Expositie bij Cultura Plus van kunstschilder Berry Kuiper
Maandag 25 juli
• Rest afvalbak (grijze) wordt geleegd

AUGUSTUS
Maandag 1 augustus
• Groene afvalbak wordt geleegd
Vrijdag 5 augustus
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
Zaterdag 6 augustus
• Oud papier
• Opruimactie  van 8:45 – 11:15  door Andoik Skoôn. Start IJsbaan
Maandag 8 augustus
• Plastic afvalbak wordt geleegd
Maandag 15 augustus
• Groene afvalbak wordt geleegd
Vrijdag 19 augustus

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

 
Wist u dat...

… er dit jaar door omstandig-

heden geen collecte gelopen 

wordt voor het Longfonds?

... maar dat u natuurlijk wel 

zelf een bedrag kunt storten?

... de Toeristenkerk in 

Onderdijk weer gaat beginnen 

op zondag 5 juni?

... het koffiedrinken in het lief 

plekje grond van de dinsdag 

naar de maandagmiddag 

15.00 uur is verzet?

Handelsweg 6 - Andijk - tel: 0228-591494
gruiter@gruiter.nl

Van de Gruiter Zeildoekprodukten
is een bedrijf dat gespecialiseerd is in zeilen, 
hoezen,  verandadoeken, vrachtautozeilen 

en dekkleden.

i.v.m. de aanhoudende drukte in 
onze zeilmakerij zijn wij op zoek

naar een leuke en handige:

Die lekker met zijn/haar handen wil werken,

Bij ons mag je:

Knippen

Lassen Stanzen

Snacken
Vouwen

Snijden

Klinken

Rollen
Verpakken

Wikkelen

Koffie drinken

Op klus

Knopen
Lachen

Slaan

MonterenNaaien

Plakken

MEDEWERKER

Meer informatie op: www.gruiter.nl

Lijkt dit je wat ? 

www.gruiter.nl De Hoek 1

 1693 AA

 Wervershoof

Tel. 0228-581258 

OPTICIËN • OPTOMETRIE • CONTACTLENS SPECIALIST

kom daarom bij ons 
een setje (GRATIS) 

daglenzen ophalen

OOK JE BRIL WIL 
GRAAG OP
VAKANTIE

Na twee jaar afwezigheid vindt 
op donderdag 26 mei de 31e edi-
tie van het Hemelvaartstoernooi 
plaatst bij Sporting Andijk. De 
voorbereidingen zijn weer in vol-
le gang en gelukkig kunnen we 
deze dag weer rekenen op de hulp 
van vele enthousiaste vrijwilli-
gers.
 
Er zullen ruim 25 teams gaan 
strijden om een gloednieuwe 
wisselbeker. Om 11 uur zullen de 
scheidsrechters de eerste wed-
strijden van start laten gaan. Met 
de vele deelnemers en hopelijk 
ook weer supporters en belang-
stellenden langs de lijn zal het 
weer een gezellige dag worden op 
het Sporting Andijk complex. 
Omstreeks half 4 zal de prijsuit-
reiking zijn, waarna de gezellig-

heid uiteraard voortgezet wordt 
in de kantine en op het terras. We 
gaan er vanuit dat de weergoden 
ons weer goed gezind zijn, net 
zoals vele voorgaande edities van 
het Hemelvaartstoernooi.
 
Voor de jongste supporters zal er 
deze dag weer een springkussen 
aanwezig zijn. Om het feest com-
pleet te maken is de ijskar met 
heerlijke ijsjes ook weer aanwe-
zig. Ook is er natuurlijk weer een 
loterij waar leuke prijzen te win-
nen zijn, die weer door vele spon-
soren ter beschikking zijn ge-
steld. Dit jaar kun je zelfs voor 
een knipbeurt terecht bij Spor-
ting Andijk!
Kom op Hemelvaartsdag gezellig 
langs om van deze gezelligheid te 
genieten!

Mooi weer in 2017. Foto: B.V.D. Media

Hemelvaartstoernooi 
Sporting Andijk
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De laatste jaren is door Bayer 
in samenwerking met hove-
niersbedrijf Maartens gewerkt 
aan het ontwikkelen van een 
insectentuin. Op het Westein-
de 166 verschijnt er de laatste 
jaren een oase van bloemen en 
planten. 

In het centrum van de tuin is 
een picknickplaats gecreëerd 
waar personeel, maar ook iedere 
bezoeker van de tuin, van de 
heerlijk geurende bloemen-
pracht kan genieten. 

Inspirerend groen
De binnen cirkel van de tuin be-
staat uit vaste planten die aan-
trekkelijk zijn voor bijen en an-
dere insecten en waar wij als 
mensen ook ontzettend van kun-
nen genieten. Het buitenste blok 
van de tuin bestaat uit eenjarige 
bloeiers. Wij (Bayer) hopen dat 
het bezoekers inspireert om zelf 
ook voor een meer bloemrijke, in 
plaats van een stenen tuin te kie-
zen. Dit zal de bijen- en insecten-
stand ten goede komen en maakt 
ieder tuin veel levendiger en dus 
gezelliger. 

OR-code vertelt meer
In de Bayer insectentuin vindt u 
diverse bordjes met daarop een 
QR-code; als u deze met uw 

smartphone scant, kunt u gratis 
bloemzaadjes bestellen die u in 
uw tuin of op balkon in pot kunt 
uitzaaien. De bloemzaden zijn 

direct op te halen bij de receptie 
van Bayer op Westeinde 166, En-
khuizen. De insectentuin van 
Bayer is het hele jaar open, maar 

is het fraaist in de zomermaan-
den en begin van de herfst. 

Voor jong en oud(er)
De tuin is ook voor scholen toe-
gankelijk; er kunnen proefjes 
uitgevoerd worden om bijvoor-
beeld de insectenstand te me-
ten, welke bloemen en planten 
het meest aantrekkelijk voor in-
secten zijn. Een mooie manier 
ook kinderen al jong in aanra-
king te laten komen met het be-
lang van biodiversiteit en ge-
zonde insecten- en bijenstand 
voor de voedselketen. Hoe dan 
ook genoeg reden om eens een 
kijkje te komen nemen in de 
Bayertuin waar het nuttige en 
aangename op inspirerende ma-
nier is samengebracht.

Meer informatie
Wilt u meer weten hoe u zelf zo’n 
mooi tuin kunt maken? Loop dan 

even binnen bij Tuincentrum en 
Hoveniersbedrijf Maartens, Wes-
teinde 94 in Enkhuizen. Ook kunt 
u kijken op http://www.tuincen-
trummaartens.nl/. Zij vertellen u 
hier graag meer over of kunnen u 
helpen bij de aanleg. Wilt u ook 
een kijkje nemen in de bedrijfs-
hallen van Bayer, maak dan een 
afspraak met tours.enkhuizen@
bayer.com of scan de QR-code 
onderaan dit bericht. Er worden 
maandelijks rondleidingen ver-
zorgd voor scholen maar ook 
particulieren.

U bent welkom in de Bayer-tuin

 In de tuin is een picknickplaats gecreëerd waar iedere bezoeker van 
de  bloemenpracht kan genieten. Foto’s aangeleverd

In samenwerking met hoveniersbedrijf Maartens wordt er volop gewerkt aan  het  ontwikkelen van een insectentuin.

Op het Westeinde 166 verschijnt er de laatste jaren een oase van bloemen en  planten. 
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