
Woensdag 25 mei 2022 • week 21 • voorheen De Andijker Middenstander, sinds 1921

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

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

Gratis half uur 
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www.mantelvoors.nlZaterdag 28 mei a.s. is er weer 

volop activiteit bij het Dijkmaga-
zijn aan de Dijkweg 319a bij het 
oude gemaal in Andijk. 
Van ‘s morgens 11.00 uur tot ’s 
middags 16.00 uur is er in het 
Dijkmagazijn en op het naastge-
legen terrein te zien wat er in 
Andijk en omgeving aan spullen 
van vroeger bewaard is gebleven. 
Verzamelaars en liefhebbers uit 
Andijk en omgeving laten zijn 
waar ze trots op zijn en wat ze 
met zorg bewaren en koesteren. 
Dat varieert van klassieke auto’s 

tot een heuse tuindersschuit met 
zeil. 
In het Dijkmagazijn kunt u de 
archeologische collectie bestude-
ren. Met behulp van de Archeo-
logische Dienst uit Hoorn zijn 
deze schatten overzichtelijk  op-
gesteld in de vitrines op de zolder 
van het magazijn. Ook de ma-
quette van de molens en het ge-
maal Grootslag 1 is te bewonde-
ren. Al met al reden genoeg om 
de komende zaterdag even langs 
te komen. U bent van harte wel-
kom. De toegang is vrij.

Welkom bij het Dijkmagazijn. Foto aangeleverd

Verborgen schatten bij Oud Andijk

Eindelijk konden we weer 
strijden om het kampioen-
schap van Andijk. Vorige 
week hadden we nog 30 
slagen gespeeld dus we 
stonden allemaal op scherp. 

Om 15.00 uur begonnen we 
met met koffie en gebak in 
gezelschap van de biljart 
heren. In de eerste serie 
stond Elly Vink met 46 
punten bovenaan en na de 
tweede serie stonden er 
vier dicht bij elkaar: Elly 
Vink, Hannie Bakker, Hetty 
Schriek en Anita Vis.  Om 
zes uur gingen we aan tafel 
en Peter had met zijn me-
dewerkers een heerlijk di-
ner voor ons klaar. 

In de derde serie speelden 
we van onderaf naar de 
spelers met de hoogste 
punten. Het bleef spannend 

Allemaal schilders die werden 
behandeld in de cursus tekenen/
schilderen van Ineke Ruiter in De 
Kapel aan de Middenweg. Ineke 
is bekend van “ik teken ervoor” 
Vanuit haar expertise wil ze delen 
met cursisten. En wat is dat leuk!

Natuurlijk is het zo dat je als cur-
sist vaak al “iets” hebt met teke-
nen en schilderen. En natuurlijk 
vind je het dan leuk om een cur-
sus te doen. Wat deze cursus leuk 
en anders maakt is dat je uitge-
daagd wordt om in de stijl van 
andere schilders te tekenen en te 
schilderen. Dat betekent dat je 
vaak uit je comfortzone stapt. 
Het betekent ook dat je leert over 
de levens van verschillende schil-

ders die je vaak al van naam kent. 
Hoe ontwikkelde zich hun talent. 

Hoe ontstond hun eigen schil-
derstijl. Wat kun je zien in hun 
gebruik van kleur, hun techniek 
en hoe doen ze dat. Dat maakt 
deze cursus voor mij anders dan 
anders. Op de cursusavond 
wordt er nog iets verteld over de 
schilder en zijn/haar stijl en krijg 
je een opdracht van Ineke waar je 
mee aan de slag gaat. 

De ene stijl past beter bij de ene 
cursist. De andere stijl bij een 
ander. Je kijkt bij elkaar, leert van 
elkaar en staat verbaasd van el-
kaar. Ineke geeft je ook inzicht in 
wat je geschilderd hebt, waarom 
je gekozen hebt om de afbeelding 
horizontaal te tekenen of verti-
caal. Waarom je figuren rechts 

staan of links. Ik stond er versteld 
van wat je uit een tekening/ schil-
derij kunt halen. Terwijl je vol-
gens jezelf gewoon “zomaar” 
dingen doet, plaatsen bepaalt en 
kleuren kiest.

De laatste paar avonden waren er 
ook twee cursisten uit de Oekra-
ine aanwezig. Juist voor hen moet 
het heel fijn zijn om even uit de 
dagelijkse moeite en problemen 
te kunnen stappen. Even focus-
sen op iets anders. En zelfs al 
versta je dan elkaars taal niet, 
toch is er contact. Ik vond dat 
heel prettig en hoop dat dit ook 
door de dames uit Oekraïne zo 
ervaren is.
We hebben samen met Ineke be-

sloten dat we in het najaar weer 
verder gaan met nog meer arties-
ten en schilders. Ik heb er weer 
zin aan.

Ook voor vluchtelingen uit de 
Oekraïne worden er avonden ge-
organiseerd. We hopen allemaal 
dat er veel mensen zullen komen. 

Een tevreden cursist 

Aanvulling: 13 september a.s. 
beginnen we weer met een nieu-
we reeks van 6 avonden in De 
Kapel aan de Middenweg. 
Zes dinsdagavonden om de twee 
weken. 
Voor meer informatie of opgave 
ineke@iktekenervoor.com

 
 
Foto van een werkstuk vanuit de schilderworkshop mei 2022 

Werkstuk vanuit de  
schilderworkshop mei 2022.  

Foto aangeleverd

Hundertwasser - Picasso - Chagall -  Paul Klee - Gustav Klimt, Levensboom

Hetty Schriek, Anita Vis en Hannie 
Bakker. Foto aangeleverd

Anita Vis Andijker kampioen 
bij kolfclub ‘De Vrouwenkliek’

tot de laatste klap. Anita stond er 
heel goed voor, maar de laatste 
klap was nog een poedel. Ze gaf 
het niet meer uit handen en met 
124 punten werd ze kampioen. 
Hetty Schriek tweede met 118 
punten (mooie partijen gespeeld 
Hetty, je kunt het wel!) en derde 
werd Hannie Bakker met 112 
punten. 
De winnaars werden hartelijk ge-
feliciteerd en in de bloemetjes 
gezet. Anita had nog een wed-
denschap met haar kleindochter 
Tessa en ze zouden de prijs dan 
delen. Van de bloemen mocht 
Tessa ruiken maar de bon, die 
kun je delen met Tessa. Het was 
weer een spannende dag en leuk 
om zo weer samen te zijn.

Wil je ook een keer komen kijken 
en meespelen, op de dinsdag-
avond ben je van harte welkom in 
Cultura.

De JVT Band (de Jeroen van Tuijl 
Band) staat te boek als zijnde een 
bluesrock band. Het is echter niet 
afdoende om alleen deze term op 
de band los te laten want deze 
jongens voelen zich hoorbaar 
ook thuis in de afdeling Southern 
Rock. Denk daarbij richting Ly-
nyrd Skynrd en the Allman Bro-
thers Band. Southern Rock uit 
Noord-Holland, Andijk om pre-
cies te zijn. Wie had dat nou ver-
wacht! Jeroen en zijn band zijn al 
flink wat jaartjes bezig en spelen 
ook regelmatig in de States.

De laatste cd van de JVT Band 
met de titel “Southern Comfort” 
werd gelijk genomineerd als 
“beste zelf geproduceerde album” 
voor de I.B.C. (International 
Blues Challenge) in Memphis.
Er wordt op dit moment hard 
gewerkt aan het 5e album waar-
van er als primeur enkele num-
mers zullen worden gespeeld. 
Het is een beetje een thuiswed-
strijd voor de JVT Band omdat 
hun eigen JVT Studio waar alle 
nummers geschreven en opgeno-
men worden in Andijk gehuisvest 
is.
Naast Jeroen van Tuijl op zang en 
gitaar bestaat de band uit Paul 
Slaman (ook bekend van Maple 
Leaf ) op drums en Claudio Guli-
ker (o.a. Final Touch) op basgi-
taar en zang.

Aanvang: 21.00 uur/ Zaal open 
20.0 0uur, Entree € 10
Jonger dan 25 jaar gratis entree 

Zaterdag 4 juni “JVTBAND” 
bij Club Jazz& Pop in Cultura
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Colofon
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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

Donderdag 26 mei (Hemelvaart) 
en zondag 29 mei zijn er geen 
vieringen in onze kerk. U bent 
dan van harte welkom in de re-
giokerken. 
Zondag 5 juni 10.00 uur: 1e Pink-
sterdag.
Woord-Communieviering door 
pastor Dekker met de Vrienden-
kring. Na afloop koffiedrinken. 
*Zaterdag 28 mei is de 49e editie 
van 40 MM sponsorwandeltocht. 
Het doel is om zoveel mogelijk 
geld bijeen te brengen om pro-
jecten in minder ontwikkelde 
landen te helpen. Veel wandel-
plezier toegewenst!

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

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. 

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

23 mei 2019   23 mei 2022

PETER NIJMAN

3-9-1956
ALWEER DRIE JAAR.......

IN LIEFDEVOLLE HERINNERING
IN ONS HART

WILMA, MARC, LEONIE, MONIEK
ELLA, ED, LISA

LINCOLN, LIEKE, JULIA, EVA, IRIS, HANNAH

Kerkdiensten, 
Hemelvaartsdag en zondag 29 mei
Gereformeerde Kerk 
Middenweg 4, Andijk

Donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag
09.30 uur drs. E. Leune te Bentheim. Hemelvaartsdag

Zondag 29 mei
10.00 uur  ds. J. Staat.

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

Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen

Donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag
09.30 uur  ds. G. Heijkamp

Zondag 29 mei
09.30 uur  leesdienst
16.00 uur  leesdienst

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

Zondag 29 mei 
10.00 uur Voorganger: Adriaan Rodenburg, Ochtendgebed
 Organist: Cilia Koenis-Gerdes

De dienst bekijken kan via: kerkdienstgemist.nl

Elke woensdag inloop van 10.00 tot 11.30 uur.

Baptistengemeente
Boendersveld 3, 1602 DK  Enkhuizen

Zondag 29 mei 
10.00 uur Machiel Jonker

Onze diensten worden uitgezonden via  onze website en YouTube:
www.youtube.com/c/baptistenenkhuizen

R.K. Kerk 
Bangert 6, Andijk   rkregiowh.nl

Geen vieringen in Andijk, welkom in de regiokerken.

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

Zondag 29 mei
19.00 uur Jan Groot

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

Zondag 29 mei
10.00 uur Arno van Engelenburg

Het is heerlijk winkelen in het 
historische stadshart van Enk-
huizen. Kom genieten van alle 
leuke winkeltjes, de mooie markt 
en de fantastische horeca in dit 
beroemde stadje aan het IJssel-
meer!

Vandaag staat op de belangrijkste 
winkelstraten tussen 11.00 en 
17.00 uur een grote en superge-
zellige markt met vrolijk en fleu-
rig voorjaarsaanbod op de kra-
men. De markt wordt extra aan-
trekkelijk gemaakt met straatthe-
ater en muzikanten die je tussen 
de kramen tegenkomt.
La Belle Dame komt reusachtige 
zeepbellen blazen en je kunt met 
behulp van een styliste een vro-
lijke foto van jezelf laten maken 
die je later kunt downloaden om 
hem te bewaren. 

Lentemarkt Enkhuizen op zaterdag 28 mei

Op zaterdag 28 mei heeft Hobby 
Greet weer een verkoopdag hob-
bymaterialen in de bibliotheek-
zaal van Dorpshuis centrum van 
10 tot 16 uur.

Aan het eind van het jaar stopt 
Greet ermee, dus nog een paar 
keer kans om uw voorraad hob-
bymaterialen aan te vullen. Er 
zijn deze keer geen nieuwe arti-
kelen. Veel van de aanwezige  
materialen gaan voor halve prijs 

b.v. snij-embossingmallen, pa-
perpacks, uitdrukvellen. Alle 
knipvellen en  stickers (ook de 
hobbydotstickers) 5 voor 1 euro, 
Dots en Stitch pakketjes voor 3 
euro, pakketjes flowerfoam (van 
het merk  Leane) voor 3 euro.

Greet staat NIET op de jaarmarkt 
op 9 juni, dus wilt u profiteren 
van de  aanbiedingen kom dan op 
28 mei naar het Dorpshuis cen-
trum.

Verkoopdag hobbymaterialen

In 6 lessen leer je zwemmen als 
een zeemeermin op een veilige 
manier. Je leert om te gaan met 
de vin en de staart: aantrekken, 
nood-uitschop, uittrekken.
Je leert de basisvaardigheden van 
het zeemeerminzwemmen: dolp-
hin kick, rugzwemmen, zij-
zwemmen, duiken en opduiken 
enz. Je sluit af met een certificaat.
Minimaal diploma B verplicht/
doorgang met minimaal 6 Zee-
meerminnen.
Kosten: 55 euro voor zes lessen 
van circa 45 minuten. Start 

woensdag 8 juni om 16.00 uur.

Vrijwilligers gezocht!
Vind je het leuk om een paar keer 
in het seizoen de kiosk de be-
mannen of bevrouwen? Niet 
moeilijk en in een positieve sfeer 
de gemeenschap helpen? Je bent 
van harte welkom! 
Mail bij belangstelling even aan 
info@deweid.nl. Bedankt!

Wil jij ook leren zwemmen als een Zeemeermin?

Dat kan bij Weid!
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LAAT UW SAMENLEVINGSOVEREENKOMST, 
HUWELIJKSVOORWAARDEN EN/OF (LEVENS)
TESTAMENT, GRATIS, GOED CONTROLEREN

Herken je het? Je bent al zoveel jaar getrouwd en hebt ooit testa-
menten laten opmaken. Misschien liggen ze nog in dat ene laatje of 
zijn ze met een verhuizing zoekgeraakt. Bij de laatste verhuizing, nu 
al weer heel wat jaren gelden, heeft u ze zekerweten nog in handen 
gehad. Maar weet u nog precies wat er in uw testament staat? Sluiten 
uw huidige wensen daar nog op aan? Iedere levensfase is anders. 
Wellicht heeft u kinderen of kleinkinderen gekregen, is uw woning 
flink in waarde gestegen of bent u hertrouwd en hebt u kinderen uit 
een eerdere relatie. Al deze gebeurtenissen zorgen ervoor dat uw 
situatie verandert en dat kan gevolgen hebben voor uw (levens)tes-
tament. Ook zijn er jaarlijks veranderingen in de wet die eventueel 
aanpassingen met zich meebrengen. Daarom is het belangrijk om 
deze akten regelmatig (bijvoorbeeld iedere 5 jaar) weer eens te laten 
controleren. Heeft u voor 2013 testamenten gemaakt, kom dan so-
wieso even langs voor een check. 

Gratis half uur familierecht bespreking en 10% korting
Vanaf 17 juni a.s. kunt u 2 weken op onze kantoren terecht voor een 
gratis informatiegesprek over een samenlevingsovereenkomst, hu-
welijks- of partnerschapsvoorwaarden, testament, levenstestament 
of het nut van schenken (op papier).

Extra zaterdag openstellingen
Benningbroek 18 juni en 2 juli 
(reserveer nu uw afspraak 
0229-591264);  

Andijk 25 juni, 2 en 9 juli (reser-
veer nu uw afspraak 0228-592224).

U kunt ons ook mailen via het con-
tactformulier op onze website: 
www.mantelvoors.nl en daarbij uw 
voorkeur qua dag en tijdstip en uw 
telefoonnummer doorgeven.

Rinske Mantel en Sandra Voors en alle medewerkers   

Deze avond beginnen we wat 
vroeger met de verkoop van mee 
gebrachte boeken en puzzels. Dat 
neemt even tijd en de opbrengst 
gaat deels naar ons ziekenpotje, 
want we schenken  ook extra aan-
dacht aan de leden die op zijn tijd 
iets onder de leden hebben.

Daarna beginnen we met onze 
creatieve inspiratie, gegeven door 
Trudy Ypma-Turkenburg. Onze 
leden hadden er zijn in want we 
moesten stoelen bij zetten. Trudy 
gaf vroeger jazz ballet en gymles 
in de Krimper en aan huis. Ze 
kwam na de brand van haar huis 
en diverse omzwermingen in 
aanraking met een tekentherapie. 
Diverse opleidingen gevolgd en 
nu is ze bij ons. www.holos.nu. 
Een groot wit papier ligt op tafel 
en veel kleurpotloden. Wat kun-
nen we hiermee? Nou gaan staan, 
een potlood pakken, op het pa-
pier zetten, niet eraf halen en met 
elkaar al slingerend tekenend 
rondom de tafel lopen. Stop zegt 
Trudy en dan zie je op iedere tafel 
al andere vormen ontstaan. Maak 
nu je eigen cirkel op een wille-
keurig plekje. Kies dan een tafel-
genoot waar je op bezoek zou 
willen. Volg dan de lijnen om 
daar te komen. Op deze manier 

zoek je verbinding. Als Trudy 
cursus geeft in kleinere groepen 
gaat ze verder in op de wijze van 
je tekening. Nu is de groep te 
groot om er dieper op in te gaan. 

Na de pauze krijgen we een 
4-kantig tekenvel. Teken er een 
cirkel op, daarin een ronde wille-
keurige lijn en daar weer over 
heen enkele rechte lijnen. Zo 
krijg je allemaal vlakken. Die 
gaan we inkleuren naar eigen in-
zicht. Alles is goed. Er bestaat 
geen “kan ik niet”-”is niet mooi” .  
Alles is goed. Vertrouw op je zelf. 
Ik kan dit. Als je dan van een af-
stand kijkt zie soms onwillekeu-
rig aparte vormen ontstaan. Cij-
fers, letters, dier figuren, ballon-
nen. Enz. We laten aan het einde 
van de avond al onze tekeningen 
aan elkaar zien met een korte 
tekstregel, wat voor gevoel je er-
bij hebt. Inspirerend en eenvou-
dig ook zelf thuis uit te proberen. 

Samen hebben we een gezellige 
avond gehad en hebben we na 1 
juni de zomerstop tot 21 septem-
ber. 

Als lid aanmelden bij ons, kan al-
tijd, eventueel via vrouwenvan-
nu.nl noord holland andijk west.

Tekentherapie door Trudy Ypma. Foto aangeleverd

Vrouwen van Nu Andijk West

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

Dick Visser

HvM weigert bestuursver-
antwoordelijkheid

Na zes weken onderhandelen 
zijn de formatiebesprekingen 
tussen Hart van Medemblik, 
Gemeentebelangen, CDA en 
D66 vorige week plots afge-
broken door Hart voor Me-

demblik.
Breekpunt was de weigering 
van de andere drie partijen 

om het nieuwe afvaltarief per 
2023 ongedaan te maken. No-
tabene het verkiezingsonder-

werp waarmee Hart voor 
Medemblik heel veel stem-

mers heeft getrokken.
Volgens reacties van de ande-

re drie partijen heeft Hart 
voor Medemblik het forma-
tieproces afgebroken zonder 

dat er werkelijk inhoudelijk is 
gesproken over dit punt. 

Voorts hebben we begrepen 
dat Hart voor Medemblik 

meteen afziet van coalitiedeel-
name.

Wat een teleurstellende keus! 
Hart voor Medemblik gooit 
na zes weken overleggen bij 
het eerste meningsverschil 

met de beoogde coalitiepart-
ners meteen de handdoek in 
de ring. En met alle respect 

voor het belang van het nieu-
we afvaltarief voor de kiezers 
van Hart voor Medemblik, er 

staan de komende periode 
nog veel belangrijker uitda-

gingen te wachten. Denk aan 
de gemeentefinanciën, het ac-
commodatiebeleid, jeugdzorg, 

WMO, verduurzaming en 
woningbouw. Onderwerpen 
waarvoor Hart van Medem-
blik veel toezeggingen heeft 

gedaan aan haar kiezers. Toe-
zeggingen die vaak veel ver-

der gaan dan die van de ande-
re partijen in de gemeente-

raad.
De opstelling van Hart voor 
Medemblik staat ook haaks 

op haar verkiezingsprogram-
ma. Een citaat uit dat pro-
gramma: ‘Wij weten dat na de 

verkiezingen samenwerking nodig 
is om onze gemeente te kunnen be-
sturen. Wij staan daarvoor open 
en willen bestuursverantwoorde-
lijkheid nemen. Juist daarom is 

het belangrijk dat Hart voor Me-
demblik de grootste partij wordt, 
zodat wij, namens u, een duidelij-
ke stempel op een nieuw coalitie-

akkoord kunnen drukken.’

Volgens MORGEN! laat 
Hart voor Medemblik haar 

kiezers in de kou staan. Weg-
lopen van bestuursverant-

woordelijkheid, als grootste 
partij in de gemeenteraad 

zorgt sowieso niet voor de ge-
wenste verandering waarvoor 
Hart voor Medemblik zich zo 

hard heeft ingezet.

Dick Visser

Zaterdag 28 mei 2022

Open Dag bij Oud Andijk
Van 11.00 tot 16.00 uur, Vrij entree 

Show van antieke spullen
Dijkmagazijn, Dijkweg 319a

Kinderopvang Berend Botje 
start  in september 2022 met 
een BBL-traject waarin je leert  
en tegelijkertijd werkt. 
Wil jij graag met kinderen wer-
ken en heb je niet de juiste op-
leiding? Ben je toe aan een car-
rièreswitch, of ben je werkzoe-
kend en/of herintreder? Meld 
je dan nu aan en ga direct aan 
de slag. 

Berend Botje biedt jou de kans 
om direct te starten als pedago-
gisch medewerker in opleiding.  
Tijdens het BBL-traject ga je aan 
de slag op de buitenschoolse op-
vang. Daarnaast ga je één dag per 
week naar school. Heb je de op-

leiding afgerond, dan ga je verder 
als pedagogisch medewerker bij 
Berend Botje. Berend Botje be-
taalt de opleiding; start je, dan is 
een  studieovereenkomst  onder-
deel van dit traject. Na het afron-
den van je opleiding ontvang je 
een officieel erkend diploma.  
 
Meer informatie over 
Berend Botje?
Berend Botje biedt kinderdagver-
blijf, peuterspeelgroep, buiten-
schoolse opvang en gastouderop-
vang op meer dan 60 locaties in 
de regio. Kijk voor meer informa-
tie over het BBL-traject op be-
rendbotje.nl/bbltraject of bel 
naar 088-2337020.

Unieke kans bij Kinderopvang 
Berend Botje: leren en werken tegelijk 

Samen bouwen aan een kunstwerk in de timmerruimte.  
Foto: Hélène de Bruijn fotografie
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Het adres voor uw 
fiets, E-bike, verhuur 

en reparatie!

De 2wielerwacht voor snelle 
en vakkundige reparaties met 
gratis haal- en brengservice.

20
jaarTweewielers

Nieuwe webshop met alles 
op het gebied van fietsen. 

Aantrekkelijke prijzen, 
snel en gemakkelijk!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

t.w.v. €10,-
bij besteding v.a. € 35,-

Knip uit en lever in!
Geldig t/m 5 december, max. 1 bon per persoon.

FIETSWERELD
CADEAUBON

NIEUW!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

NIEUW!

Nieuwe webshop met alles op het gebied 
van fietsen. Aantrekkelijke prijzen, 

snel en gemakkelijk!

Een prettige kermis gewenst 
namens het hele team:

André, Carina, Dirk-Jan en Martijn.

Voor particulieren, 
bedrijven 
en instellingen

Schoonmaak professionals uit Andijk
Stenekescleaning.nl / 06-51948585

Uw glazenwasser uit Andijk!
Onze diensten:
* Glasbewassing
* Houtwerk reinigen
* Dakgoten reinigen
* Dakkapellen reinigen
* Zonnepanelen reinigen

   Ook binnen:
   * Interieurverzorging
   * Glasbewassing
   * Desinfectie

Middenweg 65a in Andijk 
tel. 0228 593 642     www.bakkerkoning.nl 

Openingstijden Andijk 
Maandag t/m vrijdag     08:30 - 18:00 
Zaterdag                     08:00 - 17:00

Het is weer mei en je weet wat 
ze zeggen: In mei leggen alle 
vogels een ei. Voor vrouwen 
gaat dat helaas niet zo makke-
lijk. Vrouwen gebruiken vaak 
10 á 15 jaar de anticonceptiepil 
voor ze aan een zwangerschap 
toe zijn. Het lichaam is hier-
door zo aan de anticonceptiepil 
gewend geraakt, zeker als de 
stopweek regelmatig wordt 
overgeslagen, dat het wel even 
kan duren voordat de cyclus 
weer normaal en regelmatig is. 

Maar juist een regelmatige cyclus 
helpt bij het zwanger worden. 
Hiernaast kan ook stress vaak 
een grote onderliggende factor 
zijn. Met behulp van acupunc-
tuur kunnen we zowel de stress 
reduceren als de cyclus onder-
steunen. Diverse onderzoeken la-
ten zien dat vrouwen die acu-
punctuur ondergingen vaker 
zwanger worden dan de testgroep 
die geen acupunctuur onderging.

Teleurstelling
Ans zit voor me en doet haar 
verhaal. Het onderwerp ligt erg 
gevoelig, ze is erg emotioneel. Ik 
geef haar een zakdoek en luister 
naar haar verhaal. Ze is 29 en 
heeft eigenlijk al 3 jaar een 
zwangerschapswens. Door om-
standigheden werd haar wens 
steeds uitgesteld en Ans en haar 
man zijn nu ruim een jaar bezig. 

Ze vertelt verder en geeft aan 
veel stress van haar werk te heb-
ben, haar nek- en schouders zit-
ten vast en geven pijn, ze heeft 
regelmatig migraine-aanvallen 
en haar cyclus is erg onregelma-
tig. Elke keer voelt ze de teleur-
stelling als het weer niet is ge-
lukt en heeft ze huilbuien. 
Vriendinnen om haar heen zijn 
wel zwanger en daar heeft ze het 
erg moeilijk mee. Ze vindt het 
nog te vroeg om naar de huisarts 

te gaan en wil graag weten of 
acupunctuur iets voor haar kan 
betekenen.

Kleine adviezen in combinatie 
met acupunctuur voor een 
groot resultaat 
Tijdens het uitgebreide intake-
gesprek licht Ans haar klachten 
toe en verteld over haar hobby: 
survival.  Hiervoor springt ze 
regelmatig in een koude sloot en 
dat is nu net iets wat niet helpt 

bij een zwangerschapswens. 
Voor een zwangerschap is het 
handig als de buik constant lek-
ker warm blijft. Als acupunctu-
risten kijken we naar het hele li-
chaam. We weten de samenhang 
tussen klachten als stress, mi-
graine, menstruatie-problemen 
en nek- en schouderklachten 
bijvoorbeeld. Als ik deze samen-
hang aan Ans uitleg, zie ik dat ze 
duidelijk opgelucht is. Ze beseft 
dat ze zelf ook invloed uit kan 

oefenen door even niet meer in 
sloten te springen. Ik geef haar 
nog meer kleine adviezen en be-
handel haar met een speciale 
puntencombinatie.

Zwanger
In de weken hierna zien we voor-
uitgang. De stress werd minder 
waardoor ze ook minder nek- en 
schouderklachten heeft. Ze heeft 
geen migraine meer gehad. Bij de 
vijfde behandeling was ze nog 
steeds niet ongesteld, maar durf-
de nog geen zwangerschapstest 
te doen. Ze vertelt dat haar li-
chaam op de een of andere ma-
nier anders aanvoelt. Ik moedig 
haar aan om toch maar even een 
test te kopen.  Een week later zie 
ik Ans met een glimlach van oor 
tot oor binnenlopen. ‘Ik ben 
zwanger’ zegt ze vol trots. En 
mijn glimlach is even groot als 
die van haar. 

Bij veel verzekeraars komt acu-
punctuur voor vergoeding in 
aanmerking. Kijk hiervoor bij uw 
eigen zorgverzekeraar. 

Praktijk Acure is gevestigd aan 
Het Voert 3F in Grootebroek en is 
bereikbaar via 0228-511 517 of 
www.praktijkacure.nl. Hier kunt 
u ook online een afspraak of in-
take inplannen. De praktijk ligt op 
5 minuten lopen van het NS-Sta-
tion Bovenkarspel-Grootebroek.

Als zwanger worden niet vanzelf gaat

Met behulp van acupunctuur kunnen we zowel de stress reduceren als de cyclus  ondersteunen. 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 • 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

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

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 wisselbeker op het 

scholen-badmintontoernooi 

gewonnen is door de 

Idenburgschool?

... er bij Club Jazz&Pop

zaterdag 4 juni weer een 

geweldige band op het 

podium staat?

…. u op 9 juni weer oliebollen 

van Ben kunt proeven op de 

Andijker jaarmarkt?

… berichten van gevonden en 

verloren voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

 
Andijkertjes

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

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

De Andijker publiceert regelmatig 
de belevenissen van oud Andijker 

Jan Pijker. 

Indrukwekkend
Afgelopen week was ik in Sofia en daar 
werd ik gewezen op drie gedenkplaten 
aan de zijkant van de kathedraal daar. 
Toen de Duitsers Bulgarije binnenvielen 
en het bezetten, wilden ze de joden daar 
deporteren net zoals ze in andere landen 
deden. Maar de koning van Bulgarije 
vluchtte niet, bleef in zijn land en wei-
gerde daaraan mee te werken. Net als het 
parlement en een groot deel van de be-
volking. Er wordt gesproken over 49000 
mensen die door die dappere houding 
gered werden. Ik wist het wel van Dene-
marken, maar dit was nieuw voor me.

Toen ik uit de trein stapte stond er op het 

perron een grote tent, waarin vluchtelin-
gen uit Oekraïne werden opgevangen. 
Flesjes water, koffie, medische hulp, alles 
stond klaar op het perron. En vriendelij-
ke vrijwilligers hielpen de mensen verder 
reizen, of zorgden dat ze bij vrienden of 
verwanten kwamen. In een coupe zaten 
een grootmoeder, een moeder en twee 
kinderen. Ze hadden hun kat meegeno-
men en die zat aan een touwtje. De twee 
kinderen speelden met haar dat was ont-
roerend om te zien. Het was een laatste 
stukje van thuis, van alles wat ze achter 
hadden gelaten en ze moesten maar af-
wachten of ze het ooit terug zouden zien.

En ik hoopte zo, dat een deel van het 
Europese geld ook naar de hulp gaat die 
de omringende landen geven. 

Want oorlog is een afschuwelijk iets……

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

Gezellige en mooie markt
Straattheater en -muzikanten
Volop gezelligheid

lentemarkt

zaterdag 28 mei 11.00 - 17.00 uur

Enkhuizen

Peuterinloop: Van peuter naar kleuter!
Donderdag 9 juni van 9.00 - 10.00

Flamingolaan 35 - 1619 VC Andijk 
0229 – 591609
info.piramide@openbaaronderwijspresent.nl
www.depiramideandijk.nl

Ouders krijgen een rondleiding door 
de school terwijl de peuters mogen 
wennen in de kleuterklas.

Kleine kleutergroepen
Engels vanaf groep 1!

Op het modderige Cube festival van 
afgelopen zaterdag klaagde de jeugd 
over de prijzen die werden berekend 
over frisdrank, bier en snacks. 
Voor één muntje betaalde je 3,20 en 

voor een broodje hamburger moest 
je, jawel 2,5 munt betalen. 

Ondanks deze prijzen was het een 
geslaagd festival. Een bezoeker.

Verkoopdag hobbymaterialen  

zaterdag 28 mei 10 - 16 uur 

Bibliotheekzaal Dorpshuis centrum

Ingezonden

Bij de Vooroever Andijk 
spotte ik dit lieve heers-

beestje in de top! Prachtig 
al dat kleine leven.  

 
Als je even blijft staan en 

met aandacht kijkt gaat er 
een wereld voor je open!  

 
Foto: Ronald Pit

Langs de weg...

Van 22 t/m 25 augustus 2022 
wordt er bij Hertenkamp Enkhui-
zen weer een zomerkamp geor-
ganiseer door MAD Science! Met 
het CRAZY programma hoeven 
wetenschappers in de dop zich 
geen dag te vervelen!

Leer van alles over licht en geluid 
en maak een chemische zaklamp! 
Onderzoek, test en bouw je eigen 

machine en doe mee aan de race. 
Ontdek hoe geheim agenten en 
detectives hun werk doen. Spoor 
de verdachten op met vingeraf-
drukken en nog veel meer onder-
zoek. Leer over bruggen en struc-
turen, en test je inzicht door een 
Romeinse brug én je eigen kata-
pult in elkaar te zetten!

Ieder dagkamp heeft een eigen 

thema en activiteiten. De thema’s 
van het Crazy kamp zijn: Junior 
Engineers, Mega Machines, CSI 
en Licht en Geluid.

Aanmelden doe je rechtstreeks 
bij Mad Science: https://inschrij-
ven.mad-science.nl/kamp

TIP: Tot en met 31 mei krijg je 
€30 vroegboekkorting!

Zomerkamp in Enkhuizen. 
Foto aangeleverd

MAD-Sceince zomerkamp in Enkhuizen
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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
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
Donderdag 9 juni
• Jaarmarkt Andijk
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 
Zondag 19 juni
• Koppel biljarten Eetcafé Sels, aanvang 14.00 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
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
Maandag 22 augustus
• Rest afvalbak (grijze) wordt geleegd
Maandag 29 augustus
• Groene afvalbak wordt geleegd

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

Sorghvlietlaan 51, 1619 XA AndijkCasual mode

Wethouder van economische za-
ken van de gemeente Medem-
blik, Harry Nederpelt heeft dins-
dag 17 mei het startsein gegeven 
voor de aanleg van een glasvezel-
netwerk in de dorpskernen Ab-
bekerk, Andijk, Benningbroek, 
Hauwert, Lambertschaag, Mid-
woud, Nibbixwoud, Onderdijk, 
Oostwoud, Opperdoes, Sijbekar-
spel, Twisk, Wervershoof, Wog-
num, Zwaagdijk-Oost en Zwaag-
dijk-West en de stad Medemblik. 
Samen met Piet Grootenboer, di-
recteur DELTA Netwerk, en 
Theo Ellenbroek, namens de di-
rectie van VolkerWessels Tele-
com, zette hij hiervoor de eerste 
schop in de grond in Wognum.

Glasvezel belangrijk
Wethouder Nederpelt vertelt 
over het belang van glasvezel 
voor de gemeente: ”We kunnen 
het internet niet meer wegden-
ken uit ons leven. Het is een eer-
ste levensbehoefte geworden en 
nu we steeds meer thuiswerken, 
onderwijs volgen en zorgdien-
sten regelen via internet is het 
belangrijk dat wij in onze ge-
meente over een snel up-to-date 
en veilig netwerk kunnen be-
schikken”. Grootenboer vult aan: 
“Wij danken de gemeente Me-
demblik voor het vertrouwen en 
de prettige samenwerking. Glas-
vezel is een goede investering 
want het kan snel enorme hoe-
veelheden data verwerken. Dat 
betekent dat meerdere mensen 
probleemloos tegelijkertijd on-
line kunnen werken, gamen, 
films kunnen streamen en be-
standen kunnen up- en downloa-
den. Met de aanleg van dit solide 
glasvezelnetwerk, worden de in-
woners van de gemeente goed 
voorbereid op de toekomst en 
profiteren ook de volgende gene-
raties gebruikers van deze snelle 
en betrouwbare infrastructuur”.

Een groot project voor 
20.000 woningen
VolkerWessels Telecom voert 
meerdere projecten uit voor DEL-
TA Netwerk en is blij dat zij nu 
ook de opdracht hebben gekregen 
voor de aanleg in de gemeente 
Medemblik. Theo Ellenbroek: “In 

Wognum loopt al een team langs 
de huizen om toestemming te vra-
gen voor de plaatsing van de aan-
sluiting in huis. En vandaag star-
ten daar ook al de eerste graaf-
werkzaamheden. Het totale pro-
ject omvat ca 20.000 woningen. 
Om al deze woningen te bereiken 
moet er ongeveer 325 kilometer 
aan graafwerk verricht worden. 
We doen er natuurlijk alles aan 
om ervoor te zorgen dat inwoners 
zo min mogelijk last van de werk-
zaamheden ondervinden.” Ellen-
broek vervolgt: “Het is een be-
hoorlijk project dus er gaat wel 
wat tijd overheen voor iedereen 
gebruik kan maken van glasvezel. 
Als alles volgens planning ver-
loopt kunnen de bewoners in 
Wognum in het vierde kwartaal 
van dit jaar gebruik maken van 
glasvezel. De andere dorpen van 
Zuid-West volgen in 2023. In het 
derde kwartaal van dit jaar begin-
nen we in Noord Oost en in de 
derde kwartaal van 2023 volgen 
dan nog de laatste dorpen in Me-
demblik Noord. Dit betekent dat 
we dan in het tweede kwartaal van 
2024 helemaal klaar te zijn in deze 
gemeente.”

Alle woningen een 
glasvezelaansluiting
Gezien het animo voor glasvezel 
in de gemeente Medemblik kan 
iedere woning een glasvezelaan-
sluiting laten plaatsen. Ook bij 
bewoners die nog niet hebben 
gekozen voor een abonnement 
op glasvezel. Hiermee worden 
alle woningen voorbereid op het 
netwerk van de toekomst. De 
aansluiting in de meterkast is ge-
heel kosteloos en vrijblijvend. Of 

men nu of later voor een abon-
nement op glasvezel kiest, dat 
bepaalt men zelf. En pas als men 
voor een abonnement kiest, gaat 
men betalen voor de diensten 
over het netwerk.

Communicatie over de aanleg
Samen met DELTA Netwerk 
communiceert de aannemer voor 
en tijdens de aanleg met de inwo-
ners over de werkzaamheden en 
het plaatsen van de aansluiting in 
de huizen. Zodra zij langskomen 
of gaan graven, ontvangen de in-
woners een brief met meer infor-
matie. Via de postcodecheck op 
www.deltanetwerk.nl kunnen de 
inwoners met een abonnement de 
status en de verwachte oplever-
maand voor hun adres bekijken.

Inwoners die belangstelling heb-
ben voor de gratis huisaanslui-
ting, maar nog geen abonnement 
willen, kunnen een afspraak ma-
ken met de aannemer via 088 18 
60 004 of via noordholland@vw-
telecom.com.
Inwoners die belangstelling heb-
ben voor een glasvezelabonne-
ment, kunnen zich aanmelden 
via www.deltanetwerk.nl.

Ook glasvezel op de 
bedrijventerreinen
Ook ondernemers en bewoners 
op bedrijventerreinen in West-
Friesland kunnen zich aanmel-
den bij een lokale telecomaanbie-
der voor internet via glasvezel. 
Als er voor 20 mei 2022 voldoen-
de abonnementen zijn afgesloten 
wordt ook glasvezel aangelegd op 
deze bedrijventerreinen. www.
deltanetwerk.nl/west-friesland.

Wethouder Nederpelt geeft startsein voor aanleg 
internet glasvezelnetwerk in gemeente Medemblik

De eerste schop is gezet. Foto aangeleverd

Afgelopen zaterdag was het een 
drukte van jewelste in Sprookjes-
wonderland in Enkhuizen. Maar 
liefst 4500 genodigden - kinderen 
en hun ouders, gastouders en col-
lega’s van Berend Botje - vierden 
daar met elkaar het 30-jarig be-
staan van Berend Botje. 

Om 10:00 uur ’s ochtends stond 
er al een rij voor de toegangs-
poorten. Van alle Berend Botje-
locaties kwamen de kinderen 
toegestroomd. “30 jaar Berend 
Botje is een hele mijlpaal. Het is 
fijn om al die blije kinderen hier 
te zien,” aldus algemeen directeur 
Gaby Alberts. 

Speciaal voor deze gelegenheid 
was het plein achter het Violinde 
kasteel omgedoopt tot Berend 
Botje-plein. De activiteiten die 
daar werden aangeboden door de 
medewerkers van Berend Botje 
trokken grote belangstelling. 
Vooral het schminkteam had het 
erg druk. “We hebben ontzettend 
genoten vandaag,” vertelde één 
van de ouders, “het weer zat mee 
en hoewel het druk was, liep alles 
toch vlot door. Weer top geregeld 
door Berend Botje!”  

Kinderopvang Berend Botje viert 
jubileumfeest in Sprookjeswonderland

Schminken was favoriet.  
Foto aangeleverd
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Dekker Tweewielers
(0228) 31 29 61
Torenstraat 10

1601 HH Enkhuizen 
www.dekker-tweewielers.nl

Molenaars Tweewielers
(0228) 56 13 43
Nieuweweg 1

1616 BA Hoogkarspel
www.molenaarstweewielers.nl

Dekker Tweewielers
(0228) 745 222

Middenweg 54a
1619 BN Andijk

www.dekker2wielers.nl

Dealer van Pegasus, Gazelle, Sparta, Qwic, Cortina en Ebike das Original.
Wij houden u mobiel met 3 � lalen in Oostelijk West Friesland.

U bent van harte welkom, ook voor een proefrit.
E-bike lease � ets specialist voor LEASE A BIKE en LEASEFIETS.NL

Qwic actie weken
De Qwic 

Premium I-MN7+
prijs inclusief accu update 540wh 

voor € 3099

De Qwic MN7D+  
prijs € 2699 

inclusief accu update 625wh.

De Qwic MN7D
nu van € 2499 voor € 2199 

inclusief 417wh accu 

Al deze � etsen zijn voorzien van krachtige midden motoren.

Op alle QWIC Modellen 5 jaar gratis garantie


