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Op maandag 13 juni en dinsdag 
14 juni kon er, na twee jaar van 
afwezigheid, eindelijk weer ge-
streden worden voor de titel 
“beste voetbalschool van Andijk”. 
Op het sportcomplex van Spor-
ting Andijk streden de jongens en 
meisjes van de Kuyper, Bangert, 

Idenburg en Piramide weer voor 
de prijzen. Mede dankzij het 
goede weer en het eerlijke spel 
van alle spelers/speelsters was 
het weer een groot succes!

Bij de jongens werd er al weken 
uitgekeken naar de strijd voor de 

eerste prijs. In totaal deden er zes 
teams mee. Voor de plekken twee, 
drie en vier was het spannend tot 
de laatste wedstrijd. De jongens 
van Bangert 1 wisten hier uitein-
delijk de tweede plek te bemachti-
gen. De grootste beker was voor 
de jongens van de Kuyperschool. 

Op dit team stond geen maat. Zij 
hebben alle vijf de wedstrijden 
gewonnen en hadden maar liefst 
een doelsaldo van +17.

Bij de meisjes waren er dit jaar 
iets minder teams dan de laatste 
editie van schoolvoetbal. Hier-

door speelden de teams twee 
keer tegen elke tegenstander. Eén 
keer wist de Idenburg knap de 
overmacht van de Bangert een 
halt toe te roepen, maar zij kon-
den ze niet van de eerste plaats af 
houden. De Bangert werd met 15 
punten overtuigend kampioen en 
zij kregen dan ook de wisselbeker 
mee naar huis. Verder comple-
teerden de meisjes van de Iden-
burg en de meisjes van Kuyper 2 
het podium.  

Een woord van dank gaat uit naar 
alle vrijwilligers die dit jaar weer 
betrokken waren bij de organisa-
tie. 
Zonder de hulp van de EHBO, 
scheidsrechters, de maandagoch-
tendploeg en het kantineperso-
neel is dit allemaal niet mogelijk. 

Uit handen van zijn partijgenoot 
en dorpsgenoot Els van den 
Bosch ontving Gerard Kuin De 
Gouden Speld met de bijbeho-
rende oorkonde. In het bijzijn 
van zijn echtgenote Trees en zijn 
‘tweede familie’ zijnde de leden 
en bestuurders van CDA afdeling 
Medemblik werd hij het zonnetje 
gezet bij de ledenvergadering van 

CDA Medemblik op 15 juni 2022 
in dorpshuis Sarto op Andijk.

Waarnemend voorzitter Jacko 
Wiering: “Gerard is al sinds 1973 
actief bij het CDA, eerst in de 
toenmalige gemeente Andijk en 
later in de gefuseerde gemeente 
Medemblik. Achtentwintig jaren 
als raadslid en vervolgens nog 
drie jaar als wethouder. Vervol-
gens schoof Gerard weer graag 
aan in het lokale bestuur”. 

Gerard is decennialang actief en 
betrokken geweest binnen het 
CDA. Hij heeft zich binnen de 
vertrouwenscommissie ingezet 
voor de kandidatenwerving en 
screening daarvan, is na zijn ja-
ren als bestuurder jarenlang zeer 
gewaardeerd voorzitter geweest 
van de afdeling Medemblik en 
zijn lijst van activiteiten is einde-
loos lang. Maar ook voor het fly-
eren deden we nooit tevergeefs 
een beroep op Gerard zegt Wie-

ring. Sinds 2013 was Gerard 
voorzitter van het bestuur van 
CDA Medemblik. Hij was voor-
nemens deze taak na de verkie-
zingen van 2022 aan een ander 
over te dragen. Tegenslag met 
zijn gezondheid dwong hem in 
september 2021 zijn taken over te 
dragen aan vicevoorzitter Jacko 
Wiering. Bij de ledenvergadering 

kreeg Gerard alsnog het afscheid 
dat hem toekomt.

Fractievoorzitter Els van den 
Bosch (CDA) heeft Gerard voor-
gedragen bij de landelijke CDA, 
ondersteund door de Provinciale 
CDA Noord-Holland afdeling. 
“Omdat veel van onze leden zich 
betrokken voelen bij Gerard heb 

ik ondersteunde motivaties ge-
vraagd aan de leden”. Het is lastig 
om te kiezen uit die motivaties 
want het zijn mooie en terechte 
complimenten maar als ik er dan 
toch eentje moet kiezen wordt 
het deze, zo stelt van den Bosch: 
“Op zijn eigen bescheiden wijze 
zet hij de mensen aan het werk 
om het beste uit zichzelf te halen 
en daardoor en daarmee het bes-
te te bereiken voor onze partij”. 

“Gerard is een lid die enorm veel 
voor het CDA heeft betekend en 
daar zijn wij trots op. Daarom is 
juist Gerard degene die deze 
Gouden Speld dik verdient”, sluit 
Wiering af.  

Wiering trad bij de ALV zelf ook 
af als waarnemend voorzitter van 
CDA Medemblik. Zijn opvolger 
is Bauke de Jong uit Midwoud.

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@kwantesmakelaardij.nl
0228 - 59 22 44

Kuyper en Bangert overtuigende winnaars schoolvoetbal

Gerard Kuin ontvangt hoogste CDA onderscheiding

Het team van de Kuyperschool. Foto’s aangeleverd

De onderscheiding wordt opge-
speld. Foto’s aangeleverd

Bij de meisjes won het team van de Bangert

Els van den Bosch en Gerard Kuin

Snelle nachtvlinder
Plots schiet er een overdag actieve nachtvlinder, genaamd de Kolibrie-
vlinder, door de tuin naar de Spoorbloemen en weer over naar de 
Duizendschoon. Met dit mooie warme weer waren er twee actief bij 
ons, met snelle vleugelslagen en hun lange roltong hangen ze boven de 
bloem als een Kolibrie vogeltje en schieten onrustig heen en weer. 
Deze snelle vlinder familie van de pijlstaarten (Sphingidae) is een trek-
vlinder die zich verspreid over het noorden en westen van Europa.
De rups heeft als waardplant walstro en meekrap maar ook wel andere 
planten nodig. Ze overwinteren in Zuid-Europa en Afrika. Door de 
zachte winter willen ze wel blijven maar kunnen niet tegen vorst.    
Heeft u er ook al een gezien? Douwe Greydanus.
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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
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site regio: rkregiowh.nl

Zondag 26 juni 10.00 uur: 1e 

Communiefeest.

Feestelijke viering door kapelaan 

J. Correa met Gemengd koor.  Tij-

dens deze viering doen kinderen 

van onze parochie en van Onder-

dijk hun eerste H. Communie.

De collecte is voor de onkosten 

van onze parochie. Dank daar-

voor.

Welkom in de viering. 

*Communicanten, een mooie en 

feestelijke dag 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

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 26 juni
Gereformeerde Kerk 
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. J. Staat. Openluchtdienst op het André Volten plein. 
 M.m.v. Living Proof

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 
15.00 uur Middagdienst, Voorganger: Gert Scholten

  en Nicoline Letteboer. Organist: Andrew Orme
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 Hans Borghuis, zendingsdienst
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 Eerste Communiefeest, kapelaan Correa, 
 Gemengd koor

De Bovenzaal De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Jacques Brunt

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

10.00 uur David Lodder

Toeristenkerk Onderdijk
Sportlaan 10, Onderdijk

10.30 uur Deze dienst wordt verzorgt door zanggroep Alom 
 Muzikale Medewerking: Zanggroep Alom 

Met veel plezier hebben wij 44 jaar aan de Dijkweg gewoond. 
Een hartelijke groet aan buren en overige bekenden!

Ons nieuwe adres is Sorghvlietlaan 2D, 1619XB

   Jurjen en Gina Mellema-de Jager

Morgen, 23 juni 2022, zijn onze lieve ouders en opa en oma
50 jaar getrouwd!

Albert Mantel & Henny Mantel-Buitenhuis
Van harte gefeliciteerd!

We wensen jullie samen nog veel mooie en gezonde jaren.

 Jan-Willem en Jikke
 Feiko en Geranda
      Joy en Dione
 Yfke en Rob
      Thijs, Jelle en Maureen

Middenweg 44, 1619 BN Andijk

Het was een onvergetelijke dag en we willen iedereen 
bedanken voor de kaarten en gelukswensen.

Cor en Bettie Gorter

Leuke activiteiten bij de 
zwemvierdaagse!
Deze week heeft de zwemvier-
daagse op woensdag echt een 
knalmiddag! Kom genieten van 
onder meer het springkussen, 
ranja koe, zakslaan en buikschui-
ven op een waterglijbaan van 
ruim 6 meter. Veel plezier!

Noteer ‘m: Discozwemmen 
op vrijdag 24 juni!
De zwemvierdaagse wordt afge-
sloten met een gezellige avond; 
vooral voor de jeugd, maar alle 
leeftijden zijn van harte welkom. 
Tijdens de discoavonden is er een 
dj aanwezig die zorgt voor de 
perfecte zwembeats. Kom gezel-
lig zwemmen; het kan weer!

Crowdfunding; 
mindervalidetrap
De Weid hoopte de mindervali-
detrap inmiddels in gebruik te 
hebben. De productie vordert 
maar het stokt naar verluidt bij 
de aanlevering van de RVS-trap-
treden. De producent zit er hard 

achteraan, we hopen op een 
snelle plaatsing!

Zwemles Oekraïense 
vluchtelingen
Betrokken bewoners hebben 
aandacht gevraagd voor de 
zwemveiligheid van de Oekra-
iense vluchtelingen die in Andijk 
verblijven. Inmiddels is hierover 
contact gelegd met de gemeente. 
We houden u op de hoogte. De 
reguliere zwemlessen lopen in-
middels op rolletjes met flinke 
groepen en ook een snorkelgroep 
van 10 deelnemers!

Kassavrijwilligers gevraagd
Zonder kassavrijwilliger gaat het 
bad niet open. Naast de professi-
onele zwemtoezichthouder(s) 
moét de kassa nu eenmaal bezet 
zijn. Heet u zich aangemeld als 
vrijwilliger? Check nog eens of er 
wellicht een kassadienst is die 
nou nét handig door u is in te vul-
len. Nog geen vrijwilliger maar 
wel beschikbaar om af en toe in 
een positieve en gezellige sfeer 
wat voor de gemeenschap te 
doen? Neem eens contact op via 
info@deweid.nl. Grote dank na-
mens zwemmend Andijk!

Zwembad de Weid

We nodigen u uit om zondag 26 
juni met ons te komen zingen. U 
kunt luisteren en meezingen met 
de liederen van Johannes de Heer 
en vele andere bekende liederen. 
De begeleiding is met de ver-
trouwde accordeon. Na deze 
zangdienst is er een warme maal-
tijd. We komen samen in het ge-

bouw van het Leger des Heils aan 
de Murillostraat 22 te Bovenkar-
spel. In de pauze wordt er een 
kopje koffie of thee geschonken.  
De organisatie is door t Leger des 
Heils.  We zien naar u uit. We 
beginnen om 15.00 uur. Voor 
meer info:  06-12 76 01 30. De 
toegang is vrij.

Zangdienst in het Leger des Heils
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Schenkbelasting bij verkoop woning
In de huizenmarkt van dit moment, waarin veel jonge mensen moei-
te hebben om een betaalbare woning te vinden, willen ouders hun 
kinderen vaak een handje helpen. De ouders gaan kleiner wonen en 
verkopen hun woning aan hun kind, het liefst voor een zo laag moge-
lijke prijs. Hier kunnen echter fiscale nadelen aan zitten. Als de koop-
prijs namelijk té laag is, kan het zijn dat de Belastingdienst dit be-
schouwt als een schenking. De schenkbelasting is dan 10-20% van 
het geschonken bedrag.

De vraag die opkomt is: hoe hoog is dan het geschonken bedrag? In 
de juridische praktijk was er veel onduidelijkheid over hoe dit be-
drag berekend moet worden. Daarom heeft ons kantoor 
Mantel&Voors Notarissen en Mediators een Wob-verzoek ingediend 
bij de Belastingdienst, met het doel om hier duidelijkheid over te 
krijgen. Uit de openbaar gemaakte documenten blijkt dat de Belas-
tingdienst in het geval van een (te) lage koopprijs rekent met de 
WOZ-waarde. Voor de belastingplichtige is dit goed nieuws, zie het 
rekenvoorbeeld hierna.

Stel, de marktwaarde van de woning is € 300.000, de WOZ-waarde 
is € 250.000 en de met het kind afgesproken koopprijs is € 200.000. 
Als de Belastingdienst zou reke-
nen met de marktwaarde, zou de 
schenking € 100.000 bedragen. 
Nu is dus echter gebleken dat de 
belaste schenking dan het verschil 
is tussen de WOZ-waarde en de 
koopprijs, dus slechts € 50.000! 
Dit scheelt al gauw zo’n € 5.000 
aan schenkbelasting. Wij zijn blij 
dat hier nu meer duidelijkheid 
over is.

Jona komt naar

Andijk!

Het is zover...

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM!
VANAF 10 UUR STAAT DE KOFFIE AL KLAAR!

zondag 26 juni • 10.30 uur

andré voltenplein (aan de middenweg)

Openluchtdienst

spreker: Ds. K. Staat 

m.m.v jeugdband Living Proof

Silva Visser

China, een gevaar 
wat op ons afkomt!

De ChristenUnie maakt zich 
grote zorgen over de situatie 

in China. De Oeigoeren 
worden daar systematisch 

gemarteld, uitgebuit en 
vrouwen verkracht. Buiten 

deze interne genocide neemt 
China stelselmatig onze in-
frastructuur over zoals ha-
vens, spyware in software 

en andere zaken. Wij probe-
ren via een bespreeknotitie 
de Raad wakker te schud-
den dat zaken doen met 

China verboden zou moeten 
worden.

Maar niet alleen de Raad 
ook wij als consumenten 

moeten alert zijn en stoppen 
met kopen van rotzooi in 
China. Buiten bovenge-

noemde argumenten, zijn de 
producten ook niet duur-

zaam en slecht voor het mili-
eu. En het is ook niet nodig, 
er zijn goede alternatieven 
in ons eigen land en onze 

buurlanden. Denk ook aan 
de inkoop van zonnepane-

len.
Jonathan Holslag, hoogle-
raar aan de universiteit in 
Leuven, heeft in China ge-

woond .  
In zijn boek Oorlog en vre-
de legt hij deze oorlogsvoe-

ring uitgebreid uit.  
Als wij doorgaan, zoals we 
nu bezig zijn, kan China op 
elke dag zijn economische 
en militaire macht opbou-

wen. 
Het doel is duidelijk: 

onderwerping!  
Als wij willen dat onze kin-
deren en kleinkinderen nog 
in een vrij land leven, dan 

moeten we maatregelen ne-
men.  

De Chinese overheid heeft 
officieel afgekondigd dat in 
2049 de gehele wereld hun 
leer zal worden opgelegd 

met schoolmateriaal in het 
Chinees.  

We moeten stoppen met de 
handel met China en het im-
porteren van allerlei Chine-
se producten, het liefst zo 

snel mogelijk!  
Wordt dat gemakkelijk?? 
Nee. Het zal een stuk wel-
vaart kosten. Maar wat wij 
kunnen doen, doen we. CU 
dient een motie in om het 

Inkoopbeleid aan te passen 
om zo veel mogelijk Chinese 
producten te boycotten en 

past natuurlijk eigen gedrag 
aan.  

Jan Groot en Silva Visser
Christenunie.medemblik@

gmail.com

Aanstaande vrijdag 24 juni sluit 
Sursum Corda het seizoen feeste-
lijk af met een concert voor jong, 
oud en iedereen daar tussenin. 
Met, zoals altijd, live muziek. Om 
19.30 uur begint het opleidings-
orkest Jong Sursum en daarna is 
Sursum Corda aan de beurt, ook 
samen zullen we nog muziek ma-
ken. Veel vlotte, zomerse en ook 
veel herkenbare nummers staan 

op het programma. Kortom fees-
telijk, want dit jaar bestaat we 
100 jaar! Ook aan de innerlijke 
mens is gedacht, zo staat er een 
wafelkraam en is er koffie, thee 
en limonade verkrijgbaar. Neem 
een stoeltje of picknickkleedje 
mee en maak het jezelf comforta-
bel op het André Voltenplein. We 
zien jullie graag om 19.30 uur op 
het André Voltenplein!

Familieconcert Sursum Corda

Sursum speelt a.s. vrijdag op het Andre Voltenplein. Foto aangeleverd

De formerende partijen in de 
gemeente Medemblik hebben 
hun programma op hoofdlijnen 
rond. De coalitie bestaande uit 
CDA (5 zetels), Gemeentebe-
langen (5 zetels), MORGEN! (4 
zetels) en D66 (2 zetels) heeft 
donderdagochtend haar coali-
tieakkoord in concept gepre-
senteerd aan alle fractievoor-
zitters.

Adviesronde inwoners en 
oppositie
Op zaterdagochtend 25 juni krij-
gen inwoners en ondernemers de 
gelegenheid om van gedachten te 
wisselen met de formerende par-
tijen over het conceptakkoord 
tijdens een openbare adviesronde 
in het gemeentehuis. Inwoners 
zijn uitgenodigd om kennis te 
nemen van het programma, vra-
gen te stellen of advies te geven. 
Iedereen is van harte welkom.

“Financiële positie verstevigen”
Formateur Astrid Nienhuis: “Nu 
is het aan inwoners en onderne-
mers om de coalitie te adviseren. 
De gemeente Medemblik moet 
de komende twee jaar eerst het 
eigen huis op orde brengen. Dit 
betekent dat er in de eerste jaren 
van deze periode geen speel-
ruimte is voor politieke ambities. 

Dat is geen fijne boodschap, 
maar dat is wel de realiteit.”

CDA Fractievoorzitter Els van 
den Bosch: “Eind mei hebben we 
onder deskundige en plezierige 
procesbegeleiding van formateur 
Astrid Nienhuis de onderhande-
lingen hervat. Met genoegen 
constateer ik dat alle formerende 
partijen samen de schouders er-
onder willen zetten met een con-
ceptakkoord als resultaat. Er is 
bewust gekozen voor een brede 
coalitie. Wij nemen in deze finan-
cieel onstuimige tijden onze ver-
antwoordelijkheid.”

Adviesronde
Inwoners en ondernemers zijn 
welkom op zaterdag 25 juni van 
10.30 uur tot 12.00 uur in het 
werkcafé van de gemeente Me-
demblik in Wognum (midden 
gebouw). Aanmelden is niet no-
dig. Het conceptakkoord is te 
vinden op de website van de ge-
meente via https://www.medem-
blik.nl/raad-en-bestuur/coalitie-
akkoord

Vervolg
Voor het zomerreces wordt het 
definitieve coalitieakkoord ge-
presenteerd en de wethouders 
benoemd.

Coalitieakkoord Medemblik 90% rond: 
coalitie wil in gesprek met inwoners   

Ouderwetse rommelmarkt bij de 
Dorcaswinkel Andijk, Bedrijvenweg 6a

Zaterdag 25 juni van 10:00 tot 13:00 uur.

Gratis kopje koffie met wat lekkers, 
voor de kinderen gratis ijsje en grabbelen…
dus kom allemaal gezellig bij ons op het plein.

De markt wordt opgebouwd op de 
parkeerplaats dus elders parkeren graag.

De winkel is natuurlijk ook open.
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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

Ga je mee op groepsvakantie? In juli en 
augustus, samen met een groep jonge-
ren tussen de 18 en 39 jaar kamperen op 
een mooie locatie in Hoogwoud. Deze 
vakanties worden georganiseerd door 
Woodst en Jongeren van West-Friesland 
(JWF). 

Vanuit een eigen passie voor kamperen, 
bewust leven en werken met jongeren, or-
ganiseren Joris Slagter (32) en Anoek Har-
der (26) deze vakanties. 

Joris: ‘Nergens kon ik vinden wat ik zocht. 
Ik kampeer al mijn hele leven en kom hele-
maal tot leven in de natuur. Maar de com-
binatie van kamperen, vrienden maken, 
creatief bezig zijn en focus op zelfontwik-
keling, die had ik nog niet gevonden. 

Door Woodst voel ik me niet meer moe en 
ben ik zoveel socialer. Ik heb altijd al veel 
te maken gehad met het gevoel van een-
zaamheid. Ik voelde me altijd al anders. Ik 
hield niet van feesten of uitgaan, maar 
wilde het liefst gezellig bij het kampvuur 
zitten en genieten van de natuur. Ik had 
zelf niet veel vrienden waarmee ik dit sa-
men kon doen. Zo jammer. Ondanks dat 
heb ik de behoefte aan meer diepgang en 
verbinding. 

Na jaren op zoek te zijn geweest, heb ik 
besloten om zelf een kamp te organiseren. 
Voor en door jongvolwassenen. Waarin ik 
aandacht heb voor verbinding en gezellig-
heid. Op basis van respect, liefde en ver-
binding. Iedereen mag en kan hier zichzelf 
zijn. We doen leuke activiteiten, zijn veel 

buiten en slaan een goed gesprek niet uit 
de weg. Hier zijn we bezig met diepgang 
en zelfontwikkeling.’

Anoek: ‘Van jongs af aan kampeer ik al 
veel. Toen ik overspannen raakte kwam ik 
weer helemaal tot mijzelf bij een yogaret-
reat in Cambodja. Ik ging toen twee maan-
den alleen op reis. Vorig jaar ging ik voor 
het eerst mee op een jongeren kampeerva-
kantie in Nederland, met veel outdooracti-
viteiten. Het mooie aan dit soort reizen 

vind ik dat compleet onbekende mensen, 
aanvoelen alsof je elkaar al jaren kent.’

Verbinding vinden de jonge ondernemers 
belangrijk. Dat iedereen zichzelf mag zijn 
en omkijken naar elkaar. Ze proberen tij-
dens de kampeerweken jongeren te inspi-
reren tot een gezonde levensstijl. Met 
yoga, meditatie, samen muziek maken, 
dansen, reflecteren en creativiteit. Hierin 
is balans belangrijk. 

Outdooractiviteiten
Een beetje beweging, daar houden ze ook 
van bij Woodst en JWF. Ze nemen de jon-
geren mee op avontuurlijke outdooractivi-
teiten, gaan samen een zweethut maken, 
vuurceremonies houden, kanoën, naar het 
klimbos en natuurlijk tenten opzetten! En 
nog veel meer avontuur.

Ga je mee? Voel je welkom! Aanmelden 
kan via joris@woodst.nl of ga naar www.
woodst.nl voor meer informatie.

Kampeerweek met jongvolwassenen

Kamperen, vrienden maken, creatief bezig zijn en focus op zelfontwikkeling. 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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De Avond van Andijk zal voor de 15e keer 
georganiseerd worden op vrijdag 1 juli. 
Voor jong en oud is de Avond inmiddels 
een begrip. Ook deze editie zal de avond 
weer een feest van herkenning worden. 

Op de Rheino’s stage beginen BANWA-
KAOOM. Een voorstelling van deze waan-
zinnige act betekent swingen, meedoen en 
nog meer swingen! Een spetterend concert 
voor de hele familie! Na BANWAKAOOM 
is het tijd voor Bente. 

Bente is zangeres en actrice. Ze is bekend 
door de singles ‘Ga Maar’ en ‘Nee is Nee’ 
die ze met Maan uitgebracht. Vele zullen 
haar kennen uit de hoofdrol in de film 
Kappen!’ en ze speelde in de hit-serie ‘Soof 
2’ en is te zien in de populaire (film)serie 
‘Misfit’. Bente is veel te horen op de radio, 
en op de Avond van Andijk kun je haar live 
aanschouwen op onze Rheino’s stage. 

Na Bente wordt er uitgepakt met de boys 
van Fokke Simons. Zij  zijn inmiddels goed 

op dreef. Afgelopen jaar brachten zij plaat 
na plaat uit, waaronder de gloednieuwe EP 
Helemaal Verdwaald. Door hun spette-
rende shows op het podium in hun ster 
reizende en groeit hun fanbase met de dag. 
In augustus 2021 lanceerde ze hun nieuw-
ste single Adder ft. Antoon. 
Ze staan op de Avond van Andijk en ze 
zullen ze de lat van voorgaande boybands 
ongetwijfeld verleggen.

De Rheino’s sluit af met STUK. STUK be-
staat uit Giel de Winter (DJ) en Stefan Jur-
riens (MC). Je zal ze voornamelijk kennen 
van hun eigen YouTube kanaal StukTV 
met ruim 2.3 miljoen abonnees, waar ze 
samen met Thomas van der Vlugt bizarre, 

grappige en uitdagende content maken. 
Maar als DJ’s staan ze inmiddels ook be-
kend om hun hoge party-gehalte en ener-
gieke liveshows. Stilstaan is geen optie! 
Tijdens een set van Stefan en Giel wordt de 
hele boel gesloopt. Inmiddels hebben ze al 
op veel grote festivals en in bekende clubs 
gestaan, nu zijn ze helemaal klaar voor de 
Avond van Andijk.

Op het hoofdpodium starten de lokale 
helde; The Generations. Deze band speelt 
onder leiding van Menno Bruin en Eva 
Lena eigen werk en smaakvolle covers. 

Na The Generations is het tijd voor Mari-
us. Deze volkszanger uit Medemblik heeft 
zijn sporen verdient op vele podia en zal 
garant staan voor een feest. Na Marius is 
het tijd voor een feest van herkenning, 
traditiegetrouw gebracht door Marsha & 
Friends. Marsha & Friends zijn inmiddels 
geen onbekende meer op het podium van 
De Avond van Andijk. In 2019 speelden ze 
een tribute to Fleetwood Mac. Dit jaar is 
de powerpop van Blondie aan de beurt. De 
band met de blonde frontvrouw die rock, 
punk, disco, reggae en hiphop samen-
bracht tot een unieke sound en wereldhits 
scoorden als “Denis”, “Call Me” en “The 
Tide Is High”. De “blonde” frontvrouw 
Marsha zal ook deze keer met haar ervaren 
muzikanten Friends een spetterende en 
energieke tribute ten gehore brengen. 

De avond is niet compleet zonder een Ne-
derlandse gigant. Ze stonden al lang op het 
verlanglijstje. Helemaal vanuit America 
naar West-Friesland; Rowwen Hèze. Row-
wen Hèze op z’n best; als ze de zaal moe-
ten veroveren is de band in z’n element. 
Een feest van troost, zo wil je ze zien op 
het podium. Zodra het startsein wordt ge-
geven gaat de vlag in de grond en doet 
Rowwen Hèze waar ze het beste in zijn; 

muziek maken, een feest bouwen voor de 
mensen. Het was een kwestie van geduld... 
maar ze staan op de Avond van Andijk.

Op deze avond vol tradities kunnen de 
Locals niet ontbreken. Zelf vinden zij dat 
ook en zijn daar niet bescheiden over. 
“Géén Avond van Andijk zonder The Lo-
cals, maar ook geen Locals zonder de 
Avond van Andijk” De 14-koppige band 
staat in deze samenstelling maar één keer 
per jaar op het podium speciaal voor dit 
evenement. Dit maakt het voor iedereen 
die hierbij betrokken is, altijd iets om naar 
uit te kijken. Eigen publiek,…prachtige 
sfeer,…spelen met stuk voor stuk geweldi-
ge muzikanten,…..en dat allemaal uit de 
eigen regio!!  Met de drukke agenda’s van 
alle leden is het een hele opgave om de re-
petities te plannen, een thema te bedenken 
en weer een mooie show neer te zetten. 
Het is uiteraard wél weer gelukt! “We love 
it when a plan comes together”. The Locals 
nemen ons mee terug naar de tijd van twéé 
TV-kanalen, The A-Team, te grote schou-
dervulling, Flippo’s, Buckler, Walkman’s 
en Miami Vice. Maar belangrijker nog…
naar de tijd van Madonna, Wham, Doe 
Maar, USA for Africa, Whitney Houston 
en ga zo maar door…..Kortom een heerlij-
ke muzikale “trip down memory lane” en 
de perfecte afsluiter van de avond van An-
dijk 2022!!

Op het splinternieuwe Singer songwriter-
podium komen twee steengoede bands die 
aan de wieg van een mooie carrière staan… 
en dan zijn het nog “locals” ook. Pointless 
Arrow en Searching Valentine zullen daar 
vol gas gaan met hun werk.  

Wat een avond gaat dit weer worden, De 
organisatie en alle vrijwilligers kijken er 
naar uit om er weer een spetterend feest 
van te maken!

De Avond van Andijk. Hét uitje voor het 
hele gezin! Dit jaar zijn er nog meer 
leuke activiteiten bij de Avond van An-
dijk voor jong en oud. 

Ook dit jaar hebben we weer het foodplein 
voorzien van talloze te gekke foodtrucks 
die de hongerige festivalbezoeker van alles 

te bieden heb-
ben zoals; Ver-
se handgesne-
den friet, 
Smokey Bur-
gers vanuit de 
BBQ, Turkse 
Pizza, Wafels 
& Smoothies, 
Verse Pasta, 
Saté & Loem-
pia en heerlij-
ke Frozen Yo-
ghurt. 

Huub Cooijmans is natuurlijk weer van de 
partij en zal met zijn twee spectaculaire 
shows van 30 min je verstelt doen staan 
van zijn kunsten zoals; jongleren, goochel-
trucs, fakkels jongleren en nog veel meer. 

Nieuw dit jaar is dat je midden op het ter-
rein een ritje kunt maken in de zweefmo-
len en er is vermaak in het Avond van An-
dijk dorp. In het Avond van Andijk dorp 
vind je een heuse fotostudio, kun je je haar 
laten doen in de haarsalon, koekjes bakken 
in een bakkerij, snoep kopen in de snoep-
winkel en je laten schminken in de 
schmink salon.

Natuurlijk kun je weer klimmen en klaute-
ren op één van de luchtkussens en je maakt 
kans op een Meet en Greet met niemand 
minder dan de mannen van STUK! Hier-
voor moet je nog wel even de rebus op 
deze pagina oplossen.

Het kan allemaal bij de Avond van Andijk!

Speurtocht:
Voor de slimmeriken en speurneuzen die 
naar de Avond van Andijk komen is er dit 
jaar een speurtocht uitgezet. Bij de entree 
ontvang je een flyer met een speurtocht. 
Hierop staan diverse vragen die je op het 

terrein kunt terugvinden. Ga op zoek naar 
de juiste antwoorden door het terrein te 
verkennen en goed om je heen te kijken. 

Aan de hand van de juiste antwoorden bij 
de vragen kun je een zin vormen. Volg 
deze aanwijzing en wie weet waar je uit-
komt.

Bente

meet and greet 
met stuk tv!

Mail de oplossing van de rebus en de vraag voor vrijdag naar info@dijkpop.nl

Fokke Simons

STUK!

Rowwen Hèze
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RowwenHèze

vrijdag 1 JULI 

ROWWEN HEZE
BENTE fokke simons

blondie by marsha
& friendslocals 80’s

banwakaboom!
de escalatieploeg searching valentine diabolo huub’s kindershow dj contest

the generations THE pointless arrows
marius

STUK! DJset
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Jolien en Jim Harders en hun 
dochters wonen heerlijk in An-
dijk. Een mooi huis, een lekkere 
tuin. Tijd met elkaar doorbren-
gen en genieten van kleine din-
gen is voor het gezin heel vanzelf-
sprekend. “Voor ons wel ja, maar 
dat is niet overal zo,” vertelt Jo-
lien. 

“We zagen een oproep dat er va-
kantiegezinnen gezocht werden 
voor kinderen die heel erg toe 
waren aan een onbezorgde va-
kantie. We waren het er eigenlijk 
meteen over eens dat wij zo’n va-
kantieadres wilden zijn.”

Duitse kindjes 
Jolien vertelt: “Zeven jaar terug 
hebben we ons aangemeld. Na de 
nodige informatie vanuit de 
stichting Europa Kinderhulp over 
wat we konden verwachten en 

waar we rekening mee moesten 
houden, kwam er een kindje bij 
ons gezin vakantie houden. Het 
eerste jaar was dat een Duits jon-
getje van 7 en het tweede jaar een 
Duits jongetje van 10 jaar. Met 
beide kinderen hebben we een 
heel bijzondere tijd gehad. Het 
was fijn te zien hoe ze hier even 
onbezorgd ‘kind’ konden zijn.”

Een kindje uit Nederland
“Ons volgende vakantiekindje 
was een jongetje uit Nederland. 
Hij is drie jaar achter elkaar geko-
men, het beviel goed van beide 
kanten. In 2020 gooide corona 
bijna roet in het eten. De georga-
niseerde reizen gingen niet door, 

maar in overleg met zijn moeder 
en het RIVM besloten wij hem 
zelf op te halen voor een vakan-
tie. Helemaal bijzonder was het 
dat zijn moeder hem na de va-
kantie bij ons thuis op kwam ha-
len.” Tussen de twee gezinnen is 
een bijzondere band ontstaan.

Vriendschap
Ze vertelt niet het standaard ver-

haal, dat realiseert Jolien zich 
wel. “Maar eigenlijk is elk verhaal 
ook anders!” Jolien vertelt dat het 
goed klikt met het gezin, dat 
naast moeder en het zoontje ook 
nog twee meisjes telt. “Er is een 
soort vriendschap ontstaan. Nu 
zijn de zusjes al een aantal keer 
samen vakantie komen vieren bij 
ons in Andijk. Met kerst zijn de 
drie kinderen een keer samen 
geweest voor een logeerpartij en 
komende zomervakantie komt 
één van de meisjes terug.”

Zorgen voor elkaar
“Als iemand in een situatie te-
recht komt waar het leven even 
zwaar is, dan is het fijn als we el-

kaar een beetje kunnen helpen.” 
Jolien vervolgt: “Wij hebben het 
goed samen en een fijn huis, 
daarom is er ook ruimte voor een 
extra kindje. Ook voor onze eigen 
kinderen is het goed om te zien, 
dat wat wij hebben niet voor ie-
dereen zo vanzelfsprekend is. 
Daarnaast vinden wij het alle vier 
fijn om iets voor een ander te 
kunnen betekenen.”

Lekker onbezorgd op vakantie in Andijk

Langs de weg... zonsondergang

Wij hebben een fijn huis en is er ruimte voor een extra kind. 

Het doel van stichting Europa Kinderhulp is bijstand te verlenen aan kinderen die in of onder 
moeilijke omstandigheden leven, ongeacht nationaliteit, ras en levensbeschouwing. Door kin-
deren die hard behoefte hebben aan een zorgeloze vakantie te koppelen aan vakantiegezinnen 
wordt dit doel bereikbaar. 

Wilt u vakantiegezin worden of wilt u een kind aanmelden voor een vakantie? 
Contact met stichting Europa Kinderhulp opnemen kan via telefoon 085-303 27 430 
of via e-mail:info@europakinderhulp.nl 

Meer informatie op www.europakinderhulp.nl.

Bij het winkelcentrum. Foto Thea Boelens Bij de Vooroever. Foto Ronald Pit

Kinderen een onbezorgde tijd geven.
Mee helpen in de tuin. Foto’s aangeleverd
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Wat een mooie aftrap van een 
nieuw expositiejaar! Nu corona 
eindelijk naar de achtergrond 
verdwijnt, is het voor Fotowerk-
groep Hoorn juist hét moment 
om weer naar voren te treden. En 
wel met een gratis te bezoeken 
expositie in de sfeervolle Bonifa-
ciuskerk (Medemblik). Veertien 
leden hebben hiervoor hun 
mooiste werken van de afgelopen 
twee jaar geselecteerd.

De Fotowerkgroep is de oudste 
fotoclub van Hoorn, met leden 
uit Blokker, Zwaag, Andijk, Ab-
bekerk, Oosthuizen en uiteraard 
Hoorn zelf. Zij komen twee keer 
per maand bijeen in Wijkcen-
trum Grote Waal (Hoorn) om 
hun werk te bespreken en elkaar 
feedback te geven. Want kwalita-
tief goede foto’s maken, dát is het 

streven. Maar dan wel met in-
breng van ieders persoonlijke 
oog voor detail, creativiteit en 
interessegebieden. Het resultaat 
mag er zijn: de tentoonstelling 
omvat een totaal van vijftig foto’s 
met een veelzijdig palet aan the-
ma’s, kleuren en technieken.

U bent van harte welkom van za-
terdag 25 juni t/m vrijdag 8 juli 
2022, dagelijks van 13.30-16.30 
uur (maandag gesloten). De ex-
positie is gratis toegankelijk. 
Voor eventuele vragen en/of als u 
meer informatie wilt, zijn er ex-
posanten aanwezig.

Bonifaciuskerk, Kerkplein 9, 
1671 CR Medemblik

www.fotowerkgroephoorn.nl 
info@fotowerkgroephoorn.nl

Bijzondere foto-expositie 
in Bonifaciuskerk

Het streven is om kwalitatief goede foto’s te maken. Foto aangeleverd

Het opruim collectief ‘Schoon 
Westfriesland’ gaat ook dit jaar 
weer op pad om peuken op te 
ruimen. 
Zaterdag 2 juli is de Landelijke 
actie Plastic PeukMeuk, georga-
niseerd door het Plastic Peuken-
collectief en GoClean. Dit jaar zal 
deze actie ook internationaal 
plaats vinden, 11 landen hebben 
zich aangemeld om Peuken te 
ruimen. Internationaal heet de 
actie ‘Plastic Butt Smut’.  Het col-
lectief Schoon Westfriesland zet 
zich in tegen zwerfafval in West-
friesland en ook met deze actie 
zullen zij de handen uit de mou-
wen steken en nodigen je uit om 
mee te doen! 
Plastic PeukMeuk 2021 was een 
enorm succes: 88 plaatsen, hon-
derden deelnemers, veel lokale, 
regionale, landelijke en zelfs in-
ternationale media-aandacht en 
ruim een half miljoen peuken 
geraapt door het hele land. 

Impact
De impact van plastic en dus ook 
sigarettenfilters op dieren, plan-
ten en ecosystemen wordt steeds 

duidelijker. In Nederland alleen 
al belanden er naar schatting 
jaarlijks miljarden sigarettenpeu-
ken op straat. Sigarettenpeuken 
zijn giftig voor vissen en water-
vlooien, klaver en Engels zaaigras 
groeit minder snel en lang. De 
afvalstroom van sigarettenpeu-
ken wordt door sommige weten-
schappers gezien als chemisch 
afval. Uit onderzoek blijkt dat 
jaarlijks uit sigarettenafval aan-
zienelijke hoeveelheden metalen, 
waaronder arsenicum, zink en 
koper in het milieu terecht ko-
men. 

Plastic
Een sigarettenfilter bestaat, naast 
het papieren omhulsel, volledig 
uit celluloseacetaat, een vorm 
van plastic dat niet volledig af-
breekt in het milieu.
Alle sigarettenfilters zijn tegen-
woordig gemaakt van dit materi-
aal. Tweederde van de gerookte 
sigaretten wordt op de grond ge-
gooid.

Lastig opruimen
Peuken bevinden zich op lastige 

plaatsen: ze zijn licht en waaien 
makkelijk in hoeken, stoepran-
den, achter voorwerpen en in het 
groen. Peuken zitten vaak vast in 
groeven, tussen straattegels of 
worden in de grond getrapt. Dit 
maakt het opruimen van sigaret-
tenpeuken bewerkelijk, arbeids-
intensief en duur. 

Arctisch zeeijs
Onderzoekers hebben relatief 
hoge concentraties celluloseace-
taat vezels in het arctisch zeeijs 
gevonden. Dit linken ze aan siga-
rettenfilters. 

Oplossing
Door de peuken op te rapen en te 
registreren brengen we in beeld 
hoe groot de problematiek is. Het 
doel van de actie is om dit pro-
bleem onder de aandacht te bren-
gen bij de overheid, zodat er be-
tere regelgeving en een verbod op 
filters komt. 
(bron: Plastic Peuken Collectief 
en GoClean)

Doe je mee? 
Zaterdag 2 juli zullen wij georga-
niseerd peuken rapen in West-
friesland:
-Wervershoof: 
Opgeruimd staat netjes
-Andijk: Andoik Skoôn

Doe je mee? 
Stuur dan een mail naar 
schoonwestfriesland@gmail.com, 
Plastic PeukMeuk, vermeld de 
plaats waar je graag wil helpen en 
dan sturen wij je alle informatie 
die je nodig hebt. Tot dan!

Tweederde van de peuken wordt op de grond gegooid. Foto: aangeleverd

Schoon Westfriesland in actie voor PeukMeuk 2022

Wij menen u als trouwe lezer 
groot nieuws te kunnen bren-
gen over een aanstaand muzi-
kaal dieptepunt. U verwacht 
het niet, na jarenlange rust van 
allerlei culturele activiteiten in 
en om uw eigen woning. Slape-
loze nachten vanwege geluids-
overlast van een festival op tien 
kilometer afstand, helaas is het 
weer zo ver. Door enkele knap-
pe koppen is onder het genot 
van een blikje bruine bonen-
soep besloten dat het West-
frieslands Festival, dit jaar op 6 
augustus, weer doorgang zal 
moeten vinden. En wel met de 
absolute voorwaarde dat de 

slechtste band van Westfries-
land Dou Grend und von Vel-
sen en de Nozem, in ieder geval 
fysiek aanwezig is. In wat voor 
staat dan ook. 

In 2020 was het succes de heren 
nog boven het hoofd gestegen en 
vonden zij een vakantie belang-
rijker dan acte de presence geven 
op Westfrieslands. Met alle ge-
volgen van dien. Niet alleen werd 
de ganzenpopulatie niet langer in 
toom gehouden, het ontketende 
een ware apocalypse met twee 
jaar zelfisolatie. Want ja, het gras 
is altijd groener bij de buurman 
maar het is toch kwalitatief uiter-

mate teleurstellend als helemaal 
niemand meer op vakantie kan. 
Het management van de Dou 
heeft daarom besloten de heren 
te dwingen dit jaar wel op het 
Keuter festival te verschijnen. 
Eventuele claims van de gemeen-
te Hippolytushoef wegen immers 
niet op tegen de in potentie grote 
desastreuze gevolgen van op-
nieuw een afmelding en het daar-
mee tarten van de goden. We 
willen immers niet terug naar de 
tijd van oengaboenga.

Kortom, er staat veel op het spel. 
Om niets aan het toeval over te 
laten is een speciale archief-
functionaris in de hand geno-
men, die als opdracht heeft ge-
kregen al het geluid- en beeldma-
teriaal van de slechtste band van 
Westfriesland te verzamelen. 
Puur en alleen voor eigen ge-
bruik, zodat de heren kunnen 
kijken hoe bepaalde nummers 
nou ook alweer gespeeld moeten 
worden. U wordt allen uitgeno-
digd om te komen aanschouwen 
wat de heren ervan Bakker. Want 
iedereen die denkt ik heb geloik, 
wij zien u dus graag op 6 augus-
tus in Onderdijk. (Onderdijk 235, 
aanvang 14.00u)

6 augustus: Westfrieslands Festival. Foto: aangeleverd

Organisatie Westfrieslands hernieuwt 
samenwerking met Vlot on the Vliet Concerts

Met een grote tankwagen zijn de medewerkers van de firma van 
Doorn en gemeente Medemblik op o.a. de Industrieweg bezig met 
heet water van 95 graden om de slag tegen het onkruid te winnen. 

Een kleinere wagen bereikt de plekken waar de grote wagen niet kan 
komen, deze wordt regelmatig via de grote vrachtwagen voorzien van 

nieuw water. Tekst en foto’s: PL.

Langs de weg
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Wist u dat...
 … de Strandvijfdaagse een 
actieve wandel en kampeer 
vakantie is die gewandeld 

wordt van 4-8 juli en 
Annemarie Kooiman nog een 

deelnemerskaart ter 
beschikking heeft?

... Noah van der Linden van-
daag met zijn Esther 

is getrouwd?

… de redactie op zoek is 
naar kermisfoto’s van Andijk, 

Bovenkarspel, Grootebroek 
Hoogkarspel en Lutjebroek, 

en dat u deze naar 
info@andijker kunt mailen?

… berichten van gevonden en 
verloren voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

… vuillnisbakken 30 cm van 
elkaar horen te staan?

… er steeds meer grof vuil 
aan de weg staat?

… Sursum Corda vrijdag 
aanstaande op het André 

Voltenplein een concert geeft?

… u zich voor de tuinroute 
nog kunt aanmelden?

… er zaterdag een 
ouderwetse rommelmarkt 

wordt gehouden bij Dorcas?

… er aanstaande zondag 
een openluchtdienst gehou-

den wordt op het André 
Voltenplein?

 
Andijkertjes

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

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

Gezocht: hulp bij klaarmaken va-
kantiewoning in Andijk voor ont-
vangen nieuwe gasten. Schoonma-
ken, gezellig maken, wasje draaien. 

+/- 2u per keer. Tel of app 06-
50242596 Voor meer info. 

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

Er komen meer dan 300 skaters. Foto aangeleverd

Dit jaar, na 2 jaren vertraging, 
de tiende editie van die jaarlijk-
se Andijker tópdag: de dag van 
de Kunst- en Tuinroute! Zater-
dag 10 september gaan we met 
z’n allen weer toeren door An-
dijk en de vele Andijkers ont-
moeten die hun tuin, atelier of 
huis openstellen en anderen la-
ten meegenieten van dat waar 
zij zelf ook zo van genieten: van 
hun tuin, van hun hobby, van 
hun creativiteit.

Doet u mee?
Evenals de voorgaande negen 
edities doet het K&T-team een 
beroep op alle Andijkers om er 
samen weer een boeiende route 
van te maken. Een route met 
veel sier- en moestuinen, schil-

derijen, verzamelingen, foto’s, 
creaties van klei, hout, metaal, 
papier en noem-maar-op. 
 
En: wilt u wel tentoonstellen 
maar heeft u geen geschikte lo-
catie, neemt u ook dan contact 
met ons op! Doet u ook (weer) 
mee?

Aanmelden vóór 24 juni! 
De route start 10 september van 
11.00u tot 17.00u. Informatie 
over deelnemen en opgeven 
voor deelname kan tot 24 juni 
bij Sjanni de Vries, telefoon-
nummer 0228-72 0 179 of  Petra 
van der Spoel 06-14 55 17 64, 
ook kunt u zich per e-mail op-
geven door te mailen naar 
l.dekroon@meewering.nl. 

Kunst- en Tuinroute 2022

Op vrijdag 1 juli en zaterdag 2 juli 
vindt het Radboud International 
Tournament (RIT) plaats in Wer-
vershoof. Het recordaantal deel-
nemers is dit jaar al verbroken 
terwijl skaters zich nog steeds 
kunnen aanmelden. We verwach-
ten meer dan 300 skaters waar-
onder toprijders uit België, Dene-
marken, Duitsland en ook rijders 
uit Israël, Groot-Brittannië en 
Tsjechië maar Wervershoof zul-
len afreizen.
Op vrijdag begint het program-
ma met kwalificatieronden voor 
de 200m tijdrit en een lange af-
stand. Vanaf 17:30 starten de fi-
nales, ca 22:00 verwachten we de 
wedstrijddag af te sluiten.
Op zaterdag start het programma 
reeds vanaf 9:00 voorrondes 
1000m en de eerste afstand voor 
de jongste rijders. Om 12:00 
wordt het RIT groots geopend en 
daarna volgen direct de 200m fi-
nales van Senioren plus de finale 
van de 1000m series, altijd goed 
voor mooie inhaalacties en 
sprints naar de finish!

Vorig jaar was al een sfeervolle 
editie en dat kan dit jaar eigenlijk 
alleen nog maar beter worden nu 
er weer publiek welkom is langs 
de baan en het tegelpad rond de 
baan door de vrijwilligers in Wer-
vershoof is verbreed. De toegang 
is gratis en uiteraard zijn drank-
jes en hapjes verkrijgbaar voor 
schappelijke prijzen. Kom dus 
vooral even langs om te kijken en 
de rijders aan te moedigen die 
deelnemen aan dit unieke toer-
nooi.

Geniet van de jongste rijders die 
nu al internationale ervaring op-
doen, tot de kunsten van de juni-
oren en senioren toppers. Aan de 
start zal ook veel plaatselijk talent 
uit deze categorieën staan zoals 
Jan en Melissa Mooijman en Jan-
ne Boos uit Wervershoof, Jet 
Fransen uit Andijk, Janne Berk-
hout uit Hauwert, Tim Kee uit 
Opperdoes, Kay en Rick Schipper 
uit Medemblik, Ivo de la Porte en 
Bente Kerkhoff uit Oostwoud en 
Maik Stam uit Hoorn.

Zaterdagavond wordt het pro-
gramma in Medemblik vervolgd 
vanaf 17:30 met een soort korte 
marathon en estafette koersen op 
topsnelheid met vele topteams 
aan het vertrek. Zondag gaat het 
programma in Medemblik verder 
vanaf 9:00 met sprint en lange 
afstanden voor alle categorieën. 
Ook hier bent u welkom, de in-
loop is gratis en kunt u genieten 
van topwedstrijden en drankje 
kopen bij de catering. 

Voor een overzicht van het wed-
strijdprogramma, volg deze QR 
code:

Skeeleren op internationaal niveau 
in Wervershoof en Medemblik!

Aanstaande zondag 26 juni zal er 
een openluchtdienst plaatsvin-
den, georganiseerd door taak-
groep Kerk naar Buiten, (geref. 
kerk) op het André Voltenplein 
aan de Middenweg! Vanaf 
10.00uur bent u van harte wel-
kom voor een kopje koffie/thee 
en om 10.30 uur zal de dienst 
starten!

De spreker is ds. K Staat. Het 
thema is: Jona komt naar Andijk!
Muzikale begeleiding zal worden 
verleend door de jeugdband Li-
ving Proof! 

Voor hen die de dienst thuis wil-
len meekijken, dit kan online via 
www.gereformeerdekerkandijk.
nl, of Protestantse Gemeente 

Andijk-Wervershoof via kerk-
dienstgemist.nl 
Voor de kinderen wordt gezorgd, 
er wordt voor de kinderen van 0 
t/m 12 jaar kindervermaak aan-
geboden bij de aanleunwoningen.
Na de dienst kan er onder het 
genot van koffie/thee/fris en wat 
lekkers, nog gezellig nagepraat 
worden!
U, jij, gelovig of juist niet, bent 
van harte uitgenodigd om de 
dienst te bezoeken!
Bij slecht weer zal de dienst in de 
geref kerk gehouden worden, 
Middenweg 4.
Namens de taakgroep Kerk naar 
Buiten: Alexandra, Trudie, Feiko 
en Annet.
Voor vragen kunt u terecht bij 
Feiko Mantel, tel. 06-37134200

Openluchtdienst!

Van 27 juni t/m 2 juli 2022 is de 
landelijke huis-aan-huis collecte 
van het Nationaal MS Fonds. 
Duizenden collectevrijwilligers 
gaan langs de deuren of komen 
online in actie voor de strijd te-
gen MS (multiple sclerose). 
Draag bij aan onderzoek naar 
deze zenuwslopende ziekte en 
geef aan de collectant!

MS is zenuwslopend
Dat MS een enorme impact heeft 
op (jonge) levens én veel verschil-
lende gezichten kent, maakt het 
MS Fonds momenteel duidelijk 
in de campagne ‘Face it. MS is 
zenuwslopend’. In de campagne 
zijn Benno, Gwen, Eric, Najat en 
Wil te zien. Zij verschillen in leef-
tijd en zitten ieder in een andere 
levensfase, maar hebben één ding 
gemeen: ze hebben alle vijf MS.
De MS van Eric (27) brengt onze-
kerheid met zich mee. “Ben ik de 
rest van mijn leven patiënt? Hoe 
ziet de toekomst eruit? Kunnen 
we wel aan kinderen denken?” En 
Najat (43) liep voor haar diagno-
se vier keer per week hard. Mo-
menteel is haar been zo verslech-
terd, dat het niet meer kan. “Ik 
probeer wel veel te wandelen met 
ondersteuning van een wandel-

stok of mijn man.” Op www.nati-
onaalmsfonds.nl/faceit laten de 
vijf op indringende wijze zien wat 
er met hen gebeurd is sinds ze de 
diagnose MS kregen.

Opbrengst is hard nodig
Over de ziekte MS is nog veel 
onbekend. Onderzoekers weten 
nog niet waardoor MS veroor-
zaakt wordt en hoe het genezen 
kan worden. Met de opbrengst 
van de collecte investeert het MS 
Fonds onder andere in innova-
tieve onderzoeken om betere be-
handelmethoden te kunnen vin-
den. Maar ook coacht zij mensen 
om de kwaliteit van hun leven te 
kunnen verbeteren. Naar ver-
wachting zullen zo’n 10.000 col-
lectanten in hun buurt langs de 
deuren gaan. Daarnaast zullen 
vele honderden online gaan col-
lecteren.

Collectant gemist?
Doneer online via www.natio-
naalmsfonds.nl of maak je dona-
tie over op NL 92 INGB 000000 
5057. Wil je zelf in actie komen? 
Maak dan een digitale collecte-
bus aan op www.digicollect.nati-
onaalmsfonds.nl en begin direct 
met online collecteren.

Draag bij aan een toekomst zonder MS
Collecte Nationaal MS Fonds van 27 juni t/m 2 juli

Gevonden op de 
Sorghvlietlaan: 

Hij is op te halen op de 
redactie, Industrieweg 1.

Bel even van te voren 
wanneer u hem op wilt 

halen. 59 36 05
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AGENDA
• Bronsfeest voor jong tot oud in 
Hoogkarspel: op de foto voor de green 
screen en presentatie van ons  audio-
boek voor nieuwbouwwijk Reigersborg: 
westfriesebibliotheken.nl/brons

• VoorleesPret op BoekStartdag op 
zaterdag 11 juni: met cadeautjes! Kom 
samen met je (klein)kind genieten en 
ontdekken bij jouw bibliotheek: 
westfriesebibliotheken.nl/boekstart

• Reisloket Openbaar Vervoer op 24 juni 
van 13:30-17:00 in de Bibliotheek 
Medemblik. Stel je vragen en krijg een 
seniorendagkaart cadeau. Zie: 
westfriesebibliotheken.nl/agenda

Leen dubbel zoveel boeken voor maar liefst 6 weken tijdens de zomer!
Wist je dat je met je abonnement ook het hele jaar toegang hebt tot de 
landelijke Online Bibliotheek vol e-books en luisterboeken, plus de 
TijdschriftenBieb en 160 online cursussen? 
> Kijk op: westfriesebibliotheken.nl/zomer

Cadeautje van de Bibliotheek

• Zomercursus voor senioren Klooien met 
Karel Appel met creatieve workshops. Zie:
westfriesebibliotheken.nl/zomer

• Nieuw: Elke maandag om 14:00 uur 
Inloopuur Oekraïense vluchtelingen in de 
Bibliotheek Medemblik: samen praten, 
vragen stellen, hulp vinden in de 
Oekraïense taal.  
westfriesebibliotheken.nl/oekraïne

Kom jij ook naar het Bronsfeest 
op zaterdag 25 juni bij de Bi-
bliotheek Hoogkarspel? Ga op 
de foto voor de green screen en 
krijg gratis toegang tot het au-
dioboek over Ava, die in de 
bronstijd woonde op de plek 
waar nu nieuwbouwwijk Rei-
gersborg ontstaat.

Bij de aanleg van nieuwbouwwijk 
Reigersborg in Hoogkarspel kwa-
men er zulke bijzondere vond-
sten uit de bronstijd tevoorschijn 
uit de klei, dat we inmiddels spre-
ken van de Hoogkarspelcultuur. 
De vondsten zijn veilig onderge-
bracht in Huis van Hilde. Maar 
hoe bewaar je de verhalen voor 
de toekomst? De Stichting West-
friese Bibliotheken nodigden 
jeugd en volwassenen uit om sa-
men met schrijfster Linda Diele-
mans (schrijfster van o.a. Brons) 
input te verzamelen voor een au-
dioboek over de oud- bewoners 
van Reigersborg. Het project 
werd gesubsidieerd door Fonds 
voor Cultuurparticipatie.

Geschiedenis en kinderen
Kinderen uit Hoogkarspel leer-
den van Linda Dielemans en van 
Archeologie West-Friesland over 
de bronstijd en hoe je informatie 
verzamelt om er zelf een verhaal 
over te bedenken voor de schrijf-
wedstrijd. Ze reconstrueerden 
potten op basis van opgegraven 

scherven uit Drechterland, eerst 
met klei en vervolgens met de 
3D-printer in ons DigiLAB.

Volwassenen en het verleden
Volwassenen konden de ten-

toonstelling bezoeken in de Bi-
bliotheek. Deze werd in februari 
geopend door Nico Bregman 
van de Stichting Historisch 
Hoogkarspel-Westwoud, met le-
zingen van archeologiestudente 

Maaike Honhorst en archeoloog 
Wouter Roessingh.

Ava
Met alle informatie uit de ontmoe-
tingen en de schrijfwedstrijd is 

Linda Dielemans aan de slag ge-
gaan met een fictief verhaal over de 
jonge Ava die in de bronstijd hier 
woonde. De straatnamen inspi-
reerden de schrijfster voor de 
hoofdstukken, want de straten zijn 
vernoemd naar bronstijdtermen 
als Kreekrug, Kuilenkrans en Erf-
greppel. Door Ava’s ogen blijft de 
herinnering aan de verre voorge-
schiedenis van Reigersborg levend. 
De verhalen zijn uitgebracht in de 
vorm van een audioboek, inge-
sproken door Jeroen C. Molenaar.

Feest op 25 juni
Het project Brons sluiten we af 
met een feestelijke dag in de Bi-
bliotheek Hoogkarspel op zater-
dag 25 juni, met om 11:00 uur de 
lancering van het audioboek en 
een presentatie van Linda Diele-
mans over haar boek Brons en 
haar werk als archeologe met 
speciale interesse voor de brons-
tijd in West-Friesland. Tussen 
13:00 en 14:00 uur kun je op de 
foto als bronstijdbewoner met de 
green screen in het DigiLAB. Op 
deze dag is de laatste gelegenheid 
om de tentoonstelling te bekij-
ken, tussen 10:00-14:00 uur. 
Meld je aan voor gratis deelname 
(ook als je een klein deel van het 
programma bijwoont) – dan krijg 
je de link naar het audioboek toe-
gestuurd. Voor meer informatie 
en aanmelding www.westfriese-
bibliotheken.nl/brons

Bronsfeest in Bibliotheek Hoogkarspel

Kinderen leerden hoe je reconstructies maakt met klei en vervolgens met de 3D-printer in ons DigiLAB.

De afgelopen drie maanden heeft DELTA 
Netwerk via een uitgebreide campagne 
geïnventariseerd welke behoefte er is aan 
glasvezel op diverse bedrijventerreinen 
West-Friesland. 

Na het succes van de campagne voor in-
woners in de regio Medemblik en Drech-
terland is er nu ook goed nieuws voor alle 
aanmelders van de bedrijventerreinen! 
Meer dan 25% van de ondernemers en 
bewoners hebben zich ingeschreven bij 
DELTA Netwerk. Daardoor profiteert ie-
dereen op de bedrijventerreinen in Andijk, 
Medemblik. Nibbixwoud, Wervershoof, 
Wognum, Zwaagdijk-Oost, Hoogwoud, 
Opmeer, Blokker, Hoorn, Zwaag, Boven-
karspel en Grootebroek binnenkort van de 
voordelen van glasvezelinternet.

Samenwerking 
Dankzij het enthousiasme van de onder-

nemers en bewoners en de inzet van lokale 
telecomaanbieders kan DELTA Netwerk 
de aansluitingen realiseren. De intensieve 
samenwerking met deze lokale partijen 
kenmerkt de werkwijze van DELTA Net-
werk. 

Meer informatie
Binnenkort ontvangen alle betrokken par-
tijen meer informatie over de aanleg van 
het glasvezelnetwerk.

Aanmelden
Ondernemers en bedrijven die zich alsnog 
willen aanmelden kunnen dat doen via een 
van de partners, kijk hiervoor op gavoor-
glasvezel.nl/west-friesland
Meer weten over het glasvezelnetwerk van 
DELTA Netwerk op de bedrijventerrei-
nen? Doe dan de postcodecheck op ga-
voorglasvezel.nl/west-friesland en bekijk 
de status van uw adres. 

Ondernemers in West-Friesland kiezen voor glasvezel van DELTA Netwerk! 
Na succesvolle campagne wordt gestart met aanleg

Ook glasvezel op bedrijventerreinen. Foto aangeleverd
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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.

JUNI
Vrijdag 24 juni
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
• Familieconcert Sursum Corda, 19.30 uur, André Voltenplein
Zaterdag 25 juni 
• Oud papier
• Rommelmarkt Dorcaswinkel Andijk, 10-13 uur
Zondag 26 juni 
• Openluchtdienst op het André Voltenplein, 10.30 uur
Maandag 27 juni
• Rest afvalbak (grijze) wordt geleegd

JULI
Vrijdag 1 juli
• Avond van Andijk, www.deavondvanandijk.nl
Zaterdag 2 juli
• Dijkpop, www.dijkpop.nl
Maandag 4 juli
• Groene afvalbak wordt geleegd
Vrijdag 8 juli
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
Zaterdag 9 juli
• Oud papier
Zondag 10 juli
• Fietsbridgedrive Bridgeclub BCA Andijk, start en einde: Sarto
Maandag 11 juli
• Plastic afvalbak wordt geleegd
Maandag 18 juli
• Groene afvalbak wordt geleegd
Vrijdag 22 juli
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
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

SEPTEMBER
Vrijdag 2 september
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
Zaterdag 3 september
• Oud papier
• Opruimactie  van 8:45 – 11:15  door Andoik Skoôn. Start IJsbaan
Maandag 5 september
• Plastic afvalbak wordt geleegd
Zaterdag 10 september
• Kunst en tuinroute Andijk
Maandag 12 september
• Groene afvalbak wordt geleegd
Vrijdag 16 september
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
Zaterdag 17 september
• Oud papier
Maandag 19 september
• Rest afvalbak (grijze) wordt geleegd
Dinsdag 20 september 
• KVG, Cabaret, Sarto, 20.00 uur
Woensdag 21 september
• Vrouwen van Nu, Andijk-West, Bioscoop “Cultura”. Filmavond 

met popcorn, 20.00 uur, Cultura
Zaterdag 24 september
• “FADOpelos2” bij Cultura Plus , Aanvang 20.15uur
Maandag 26 september
• Groene afvalbak wordt geleegd
Vrijdag 30 september
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)

OKTOBER
Zaterdag 1 oktober
• Oud papier
• Opruimactie  van 8:45 – 11:15  door Andoik Skoôn. Start IJsbaan
Maandag 3 oktober 
• Plastic afvalbak wordt geleegd
Dinsdag 4 oktober
• KVG kaartavond, Sarto, 19.45 uur
Maandag 10 oktober

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

Wij zijn in de klas bezig met het 
thema Burgerschap. Wij houden 
ons bezig over het leiderschap in 
ons land, regels, onze eigen me-
ningen vormen, het milieu, nep-
nieuws en dat je met inzet dingen 
kunt veranderen. Wij zijn daar-

om met de hele groep aan de slag 
gegaan in de buurt. We hebben 
afval opgeruimd. Onze locaties 
waren het veldje naast onze 
school, een speeltuin tussen de 
huizen, hondenpaadje en de par-
keerplaats van de Lidl. We had-

den wel drie vuilniszakken vol! 
Onze mooiste vondst waren een 
visnet, statiegeld fles en een 
boek. Verder vonden we heel veel 
sigaretten. Hopelijk blijft de 
buurt weer voor een lange tijd 
schoon.

Greop 6 van de Piramide in Andijk. Foto: aangeleverd

Groep 6 Piramide ruimt afval op in de buurt

De geschikte lokatie voor:

 Huwelijksvoltrekkingen
 Lezingen
 Concerten
 Uitvaarten
 Repetities
 Tentoonstellingen
 Vergaderingen

Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl

Contactpersoon:
Mevr. Nicoline Letteboer
06 -12 81 28 84

Op zaterdag 2 juli 2022 schiet het feest 
ein-de-lijk weer uit de grond; de 37e 
editie van het Dijkpop Festival in An-
dijk. Een festival waarvoor iedereen 
weer terugkomt om met elkaar de zo-
mer te vieren. Pop Vriend Seeds / KWS 
Vegetables is trotse hoofdsponsor van 
Dijkpop en wortelt zich in dit zomer-
spektakel. En dat zie je terug in het 
hoofdpodium DIJKPOP ROOTS.

Een thema met meerdere lagen volgens 
Jacco Kaarsemaker, Manager Marketing 
Communications bij Pop Vriend Seeds: 
“Everything Leads to the Roots verwijst 
allereerst natuurlijk naar de roots van Pop 
Vriend Seeds die in Andijk liggen. Vanuit 
hier is Pop Vriend uitgegroeid tot wereld-
marktleider in spinaziezaad en een grote 
speler in bonenzaad. Wij zien een parallel 
met DIJKPOP dat van lokaal festival is 
uitgegroeid tot een begrip. Wij vinden het 
dan ook heel tof om hoofdsponsor te mo-
gen zijn en kijken uit naar een vruchtbare 
samenwerking.

Festivalorganisator Joost Buis van Dijk-

pop: ’Dijkpop is uitgegroeid tot een groots 
festival. Een vertrouwde plek waar je met 
je vrienden naar toegaat, maar waar je ook 
weer oude bekenden tegenkomt. Veel be-
zoekers komen jaarlijks terug, daarom wil-
len we blijven verrassen. Dit doen we door 
de beste artiesten te programmeren, maar 
ook met de uitstraling van ons festivalter-
rein. In het vernieuwen zit ook de gemene 
deler met Pop Vriend Seeds. Wij gaan 
graag samenwerkingen aan met een par-
tijen die hun nek durven uitsteken en lef 
tonen. Dit kan alleen maar leiden tot 
mooie nieuwe dingen”.

Sterke roots = sterke samenwerkingen
Sinds 2019 is Pop Vriend Seeds onderdeel 

van de KWS Family: een van ‘s werelds 
grootste onafhankelijke zaadbedrijven. 
Om zo’n nieuwe samenwerking te kunnen 
realiseren, zijn ook sterke wortels nodig en 
deze worden nog krachtiger nu ze gebun-
deld zijn. Pop Vriend Seeds en KWS Vege-
tables hebben een sterke geschiedenis in 
de zaadveredeling en hebben de handen 
ineengeslagen om samen verder te groeien 
in de vollegrondsgewassen (spinazie, bo-
nen, snijbiet, wortel en rode biet) en de 
vruchtgewassen (tomaat, paprika, kom-
kommer en (water)meloen).

Diepgeworteld dankzij sterke focus
Bij Pop Vriend noemen ze zichzelf abso-
lute ‘seed geeks’. Het bedrijf focust zich 

heel bewust op een beperkt aantal gewas-
sen. Het doel? De beste worden binnen 
deze gewassen. Door de sterke focus op 
alleen de beste genetica, heeft het bedrijf 
zich ontwikkeld tot superspecialist in een 
selectie van groentezaden.

Everything Leads to the Roots
Kortom, een thema dat op verschillende 
niveaus leidt naar de roots. Jacco: “Uiter-
aard zijn de gevestigde artiesten als White 
Lies en Son Mieux, maar ook ’upcoming’ 
artiesten als Froukje de belangrijkste in-
grediënten om DijkPop te laten ontpop-
pen tot een fantastisch en onvergetelijk 
spektakel! Wij hebben er zin in.”

Diggin’ it 
Misgegrepen tijdens de kaartverkoop? 
KWS/Pop Vriend Seeds geeft je nog een 
kans op de laatste exclusieve tickets, maar 
daarvoor moet je wel met je handen tussen 
de wortels van de West-Friese klei. 

Houd de socials van Dijkpop in de gaten 
voor de aanwijzingen en misschien zien 
we jou bij ‘DIJKPOP ROOTS’.

Pop Vriend Seeds / KWS Vegetables trotse hoofdsponsor van Dijkpop

De laatste zes maanden zijn er 16 
bewoners binnen Andijk en Wer-
vershoof slachtoffer geworden 
van cybercrime. De bewoners 
worden vaak voor grote bedragen 
opgelicht. Het gaat hier vaak om 
personen, van voor het digitale 
tijdperk, die noodgedwongen in 
deze wereld mee moeten door de 
digitalisering van onder andere 
de financiële wereld.

Een van de veelvoorkomende 
vorm van oplichting is, dat er een 
persoon belt en zich voordoet als 

bank medewerker. Door de fake 
bankmedewerker wordt gezegd 
dat er een ongebruikelijk transac-
tie is die opgelost moet worden. 
Het slachtoffer wordt geïnstru-
eerd een programma, bijvoor-
beeld anydesk, te installeren op 
computer, tablet of mobiel. (Met 
het programma anydesk of ande-
re ondersteunende software is 
niets aan de hand). Met dit pro-
gramma kan degene aan de tele-
foon de besturing van de compu-
ter over nemen met alle gevolgen 
van dien.

Pas op voor cybercrime!


