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Een subtitel toevoegen

Een subtitel toevoegen

Over een paar maanden is het 
zover; 25 september zal Jan den 
Hartog in Berlijn een marathon 
gaan rennen. Dit combineert hij 
met een inzamelingsactie voor 
Stichting Kika. 
“Al jaren heb ik de ambitie om 
een marathon te rennen. Ik heb 
me al 2 keer eerder opgegeven 
voor een marathon, in Amster-
dam en in Rotterdam maar moest 
helaas afhaken vanwege een bles-
sure. Nu wil ik er opnieuw voor 
gaan, dit keer in Berlijn, en ben ik 
gelukkig blessurevrij.”
 
Sponsoring 
Jan bedacht dat hij zijn persoon-
lijke sportieve doel kon combine-
ren met een heel ander doel. Via 
‘Run for Kika’ doet hij mee met 
deze marathon en hierbij hoopt 
hij zoveel mogelijk geld op te ha-
len voor dit goede doel. “Mijn 
doel is om voor iedere kilometer 
die ik ren, een bedrag van €100 ,- 
op te halen, het streefbedrag is 
dus €4219,50 maar een hoger be-
drag is natuurlijk ook helemaal 
goed!”
  
Het gehele bedrag komt ten goe-
de van Stichting Kika en is be-
doeld voor belangrijk onderzoek 

om kinderkanker de wereld uit te 
helpen. “Op dit moment heb ik al 
ruim €3000,- opgehaald, wat al 
een heel mooi bedrag is maar ik 
hoop natuurlijk minstens mijn 
streefbedrag op te halen!”
 
Training
Jan is al maanden bezig met de 
voorbereiding. Samen met hond 
Indy rent hij vele kilometers. 
“Mensen reageren er altijd leuk 

op als ze ons zien rennen. Voor 
Indy zijn sommige afstanden te 
lang als het te warm is buiten, 
mijn vriendin haalt haar dan er-
gens op en ik ren nog wat kilome-
ters door. Ze is echt mijn trai-
ningsmaatje!” Hij heeft zich aan-
gemeld bij een hardloopvereni-
ging,  waar er door een ervaren 
hardlooptrainer een trainings-
schema op maat wordt gemaakt. 
Jan rent zo’n 4 keer per week. 

“Soms ren ik uit mijn werk nog 
een halve marathon. Tot nu toe 
lukt het me goed om me aan het 
schema te houden.” 
 
Doneren
De sponsorteller loopt op, vorige 
week heeft hij zijn nieuwe hard-
loopschoenen opgehaald, de 
voorbereidingen gaan goed, Jan 
heeft er zin in! Als u Jan, en daar-
mee Stichting Kika, ook wil 
sponsoren, dan kan dat via zijn 
persoonlijke pagina op de site 
van Run for Kika: 
www.runforkikamarathon.nl/
jan-den-hartog-berlijn-2022.  

Door de QR code te scannen 
komt u direct op mijn pagina te-
recht: 

Wilt u Jan als bedrijf 
sponsoren? 
Bij een donatie vanaf €200,- 
neemt Jan contact met u op om te 
zorgen dat uw bedrijfslogo op 
zijn wedstrijdshirt gedrukt 
wordt. 
Ieder bedrag is welkom en voor 
iedere donatie ben ik hartstikke 
dankbaar! 

Jan den Hartog met Indy. Foto aangeleverd

Jan den Hartog in actie voor het goede doel

0228-592253 

Wist u dat  
vanaf 1 juli  

 een rookmelder 
op iedere  
verdieping  
verplicht is  

Ook in het feestweekend zet Andoik Skoôn 
zijn beste beentje voor.

Komend weekend is er heel veel activiteit in 
Andijk. Ontzettend fijn en gezellig voor de be-
woners. Met Dijkpop zetten de Andijkers zich-
zelf weer op de kaart na een stop van twee jaar.

De Andijkers van Andoik Skoôn gaan mee-
doen met de landelijke PEUK MEUK actie; dit 
is het inzamelen van vrij rond slingerende peu-
ken en sigarettenresten, die ontzettend vervui-
lend zijn voor het milieu (in het Arctische ijs 
zijn filtersigaretten gevonden!)

Ook hebben de maaiers alle bermen weer ge-
kortwiekt. Als je ziet wat dan weer tevoor-
schijn komt aan zwerfvuil.

Dus deze keer komt Andoik Skoôn dubbel in 
actie: één groep gaat de polder in, de andere 
groep raapt peuken langs de Middenweg en 
omstreken. De peuken worden verzameld in 
yoghurtemmertjes (voor de landelijke telling)

We verzamelen om 8:45 uur op het André 
Voltenplein.
Om 9:00 uur start de opruimactie. Die duurt 
tot 11:15 uur. Daarna is er een gezellige afslui-
ting bij snackbar Mariska op het terras.

Kom meedoen en maak Andijk nog mooier! 
Aanmelden bij: henk.smits@quicknet.nl; 
06 - 50 48 43 98

Peuken in de polder Langs de weg...

Afgelopen zondag was de Ironman. Foto: Jan MulderEen ingepakt appeltje. Foto: Lieneke Dekker
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Daar buiten op afspraak

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

Zondag 3 juli 10.00 uur: 

Woord-Communieviering door 

groep Andijk met Gemengd koor.

Thema: “Oogsten”. 

De collecte is voor de onkosten 

van onze parochie. Dank daar-

voor.

Welkom in de viering en bij het 

koffiedrinken. 

*Zondag 10 juli is er geen viering. 

U bent welkom in een van de re-

giokerken.

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 3 juli
Gereformeerde Kerk 
Middenweg 4, Andijk

10.00 uur dhr. Veltrop te Vianen

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

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

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

10.00 uur Voorganger: Gert Scholten
 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 

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

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

10.00 uur Wo-Com. groep Andijk, Gemenegd koor

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

10.00 uur Simon van Groningen

Toeristenkerk Onderdijk
Sportlaan 10, Onderdijk

10.30 uur Voorganger: Theo Riet
 Muzikale Medewerking: Daniël en Steven de Vries

De collecte van EpilepsieNL 
heeft in Andijk €2207,30 opge-
bracht. Een bijzondere prestatie. 
De opbrengst van de collecte is 
bestemd voor wetenschappelijk 
onderzoek en voorlichtingsacti-
viteiten. Van 6 tot en met 11 juni 
gingen in heel Nederland duizen-
den vrijwilligers op pad om huis-
aan-huis te collecteren voor het 
EpilepsieNL. Omdat epilepsie 
nog altijd niet te genezen is, is 
geld voor de bestrijding hard no-
dig. 

200.000 mensen in Nederland 
hebben de diagnose epilepsie. 
Ruim een miljoen mensen wor-
den indirect geraakt door de 
ziekte, zij hebben een partner, 
ouder, kind, broer of zus met epi-
lepsie. Bij epilepsie is er sprake 
van een tijdelijke verstoring in de 
hersenen, een soort kortsluiting. 
Meestal duren epileptische aan-
vallen maar kort, een paar secon-
den of minuten. Soms duren ze 

langer. Hoe intens een aanval is, 
verschilt per persoon en per aan-
val.
Het leven van mensen met epi-
lepsie kan op ieder moment ver-
stoord worden door een aanval. 
30% van de mensen heeft levens-
lang te maken met aanvallen.

Onderzoek is nodig
Epilepsie is nog niet te genezen. 
Daarom zijn onderzoekers op 
zoek naar de oplossing. Door de 
hulp van de collectanten van Epi-
lepsieNL kunnen ze blijven zoe-
ken, zodat in de toekomst nie-
mand meer last heeft van deze 
verstorende aanvallen. Want een 
aanval komt altijd onverwachts. 
Dankzij de steun van donateurs 
en de jaarlijkse collecte is er al 
veel bereikt op het gebied van 
epilepsiebestrijding. Maar er is 
ook nog veel te winnen. Epilep-
sieNL bedankt alle collectevrij-
willigers en iedereen die heeft 
gegeven aan de collectant.

Opbrengst collecte EpilepsieNL €2207,30

Het leven is wat er met je gebeurt
Terwijl je andere plannen maakt

John Lennon

Een onomkeerbare ziekte maakte een einde aan zijn 
dynamische leven. Hij begon aan zijn zwaarste klus ooit om te 
herstellen voor zover dat kon. Helaas bleek deze klus te groot. 

Met veel verdriet moesten wij afscheid nemen van elkaar. 

Arie Sluiter
Aron

*Hilversum, 6 oktober 1959 † Hoorn, 21 juni 2022

Marion

Kinderen en kleinkinderen

Sorghvlietlaan 25
1619 XA Andijk

De uitvaart heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden.

Bedankt voor alle mooie en lieve kaarten, bloemen en planten 
die we voor ons 50-jarig huwelijk hebben gekregen.

Het deed ons goed!

Groeten van Cor en Wil Gorter

Verdrietig en verslagen hebben wij kennis genomen dat op 
22 juni j.l. na een ziekbed op 62-jarige leeftijd is overleden

ARON SLUITER

Met zijn vakkundigheid en toewijding heeft Aron ruim 14 jaar 
bijgedragen aan onze organisatie. Wij zullen Aron herinneren als 
betrokken en sympathiek. Een fijne collega die bereid was ande-
ren met raad en daad ter zijde te staan. Wij zullen zijn warme en 
vriendelijke karakter missen!

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar Marion, 
kinderen en kleinkinderen.

Wij wensen hen sterkte en kracht toe bij het dragen van dit gemis.

   Directie en collega’s;
   De Jong Lelies Holland B.V.

Ingezonden
De dijk. 

Door zijn inwoners en zijn lig-
ging aan de dijk is Andijk één van 
de meest bijzondere dorpen van 
Nederland. Indertijd is er een pad 
gekomen op die dijk, voor velen 
een ontspannende wandel of 
fietsroute, ook al door de rust van 
het gevarieerde uitzicht naar bei-
de zijden. Doch het pad, of de 
route, zo u wilt, heeft geen naam. 
Wat is er in een naam, zegt een 
vriend van mij vaak. Toch zou het 
mooi zijn om het hele pad vanaf 

Wervershoof tot Enkhuizen een 
naam te geven. Misschien een 
hommage aan de bedenker van 
dit moois dat volgens mij in An-
dijk begonnen is, en of dit nu een 
man of vrouw is doet er niet toe. 
Wie gaf de eerste aanzet? En als 
daar niets uitkomt kunnen we er 
een soort van wedstrijd van ma-
ken: wie bedenkt een naam voor 
dat pad die over de dijk loopt, in 
deze contreien. We zoeken er la-
ter nog wel wat prijzen bij.

Ernst Julius Franken jr. Andijk.

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2022 - week 26 Pagina 2



TOEN WE TROUWDEN WAS HET EEN 
GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN VAN NIKS

Dit zijn de woorden van een echtpaar dat net hun 30-jarige huwelijk 
heeft gevierd. Ze kijken even achterom. Vanaf hun ja-woord, een ei-
gen huis, er kwamen kinderen en recent zelfs een kleinkind. Daar 
willen ze sowieso wat voor regelen, laten ze weten. Het huis dat in 
de guldens tijd is gekocht, is enorm in waarde gestegen. De hypo-
theek is in de loop van de jaren afgelost. De kinderen hebben het 
inmiddels zelf ook wel op de rit. Daarom willen ze naar de toekom-
stige generatie kijken en de kleinkinderen nalaten wat belastingvrij 
mag (2022: € 21.559). Ze hopen nog meer kleinkinderen te krijgen 
en willen het zo regelen dat het bedrag voor een kleinkind, afgaat van 
hetgeen de ouder van het kleinkind erft. 

Geen erfbelasting bij overlijden echtgeno(o)t(e)
Verder waren ze erg geschrokken van het verhaal van een buur-
vrouw die haar man had verloren. Zij had een behoorlijk bedrag aan 
erfbelasting moeten betalen. Haar financiële situatie was ongeveer 
gelijk aan die van hen. De vraag was, of met het maken van een tes-
tament, voorkomen zou kunnen worden dat als de eerste van hen 
zou overlijden, de ander dan al erfbelasting zou moeten betalen. Het 
antwoord dat dit in hun situatie mogelijk was, gaf voor hen veel rust.

Meer informatie over de 
hoogte van de erfbelasting 
en het nut van een testa-
ment?
U bent welkom voor een half uur 
gratis adviesgesprek. Tot de zomer-
vakantie 10% korting op uw testa-
ment tarief. Mantel&Voors 
Notarissen en Mediators
Andijk 0228-592224
Benningbroek 0229-591264
 

Bart Huisman

Nei Naoberschap
Een paar jaar geleden kregen 

we een presentatie over 
vormen van samenwerking 

in dorpen. Wat mij altijd 
is bijgebleven is het woord 

Naoberschap. Nabuurschap. 
Origineel doelend op een 
paar buren om je heen die 

elkaar bij vanalles ondersteu-
nen op het platteland waar 

geen voorzieningen zijn, maar 
in de loop der tijd steeds 

meer gebruikt voor het elkaar 
ondersteunen in een gemeen-
schap. Afgelopen jaren is hier 
in de Achterhoek Nei Nao-
berschap ontstaan, een meer 

georganiseerde vorm van 
samenwerking van vrijwilli-

gers in een gemeenschap. 
Als gemeente zou je het liefste 

alles organiseren wat in de 
gemeenschap nodig is, maar 
de laatste jaren wordt steeds 
meer duidelijk dat dat niet 
meer altijd mogelijk is. Het 
idee dat de rijksbijdrage in 
de gemeentelijke financiën 
in economisch betere tijden 
met de Rijksoverheid mee 
omhoog gaat lijkt al lang 

losgelaten, steeds meer taken 
komen naar de gemeente 

zonder het bijbehorende geld. 
Wat ons betreft moeten we 
daar over aan de bel blijven 
trekken bij onze landelijke 

politici, maar zolang we niet 
genoeg gecompenseerd wor-
den zullen we als gemeente 
maar ook als gemeenschap 

steeds creatiever moeten wor-
den. De komende jaren zullen 
in onze gemeente in het teken 

staan van bezuinigingen, 
maar dat betekent niet dat 

er niks meer kan. Juist door 
als gemeenschap zaken zélf 
op te pakken kun je er voor 

zorgen dat de gemeente alleen 
nog nodig is op plekken waar 
dit niet zelfstandig lukt. Van 
het commercieel runnen van 

een plek voor verenigingen in 
een café ipv in een buurthuis, 
tot het bemiddelen in profes-
sionele zorg voor een hulp-
behoevende buur wanneer 

de gemeente op de wachtlijst 
beland bij hun vaste zorg-

aanbieder. Dit laatste kwam 
deze week voorbij als één 

van de opties voor mensen op 
de wachtlijst, het is namelijk 
niet altijd een wachtlijst bij 

de gemeente, maar ook bij de 
zorgaanbieders. 

Bart Huisman
GroenLinks Medemblik

Bart@groenlinksmedemblik.nl 
06 23 25 65 60

Onlangs zijn er een aantal trouwe  
collectanten in het zonnetje  ge-
zet voor jarenlang collecteren 
voor de Nierstichting.
Het zijn de dames Vera Bakker, 
40 jaar, Trijntje van Dalfsen, Bet-
tina Waardenburg, Henny Zwa-
german,  Annette Koomen,  
Hanny Bakker, Ina Sijm en Jac-
queline Wolters, 25 jaar  en me-
vrouw van Poppel (niet op de 
foto), 10 jaar.  Zij werden bedankt 

voor hun geweldige inzet door 
Beatrix van Hijum, de regiocoör-
dinator,  die voor allen een bloe-
metje en een herinnering mee 
had  en ook een kruidenwijzer 
om zo te komen tot minder  zout-
gebruik . Ook aanwezig  was Ger-
ben v.d  Wetering  die de nieuwe 
collectecoördinator wordt voor 
Andijk. Vanaf deze plaats veel 
succes gewenst. Hartelijke groet, 
Annemarie Nierop. 

Afgelopen zondag 26 juni, werd 
hij weer gehouden, de befaamde 
en niet te missen fietspuzzel-
tocht, welke door 6 Andijker on-
dernemers als kavel op de diverse 
veilingen is aangeboden. 
’s Middags om 2 uur was het ver-
zamelen op de veranda bij Kuin 
Makelaardij, waar koffie en gebak 
klaarstond. De teams werden sa-
mengesteld door loting en be-
stond mede daardoor uit een leuk 
en gemêleerd gezelschap van 
oost- en west oppers. 
Na de uitleg en andere nuttige 
instructies werden de fietsers 
met een route en hele moeilijke 
vragen op pad gestuurd. Via Wer-
vershoof en Onderdijk naar de 
tussenstop bij de vernieuwde 
Stadsbrouwerij van Medemblik, 
waar men zich te goed kon doen 
aan een biertje uit eigen brouwe-
rij.
Na de pauze werd de reis ver-
volgd en werd er via een omweg 
weer richting Andijk gefietst 
waar bij Boon & Breg aan de Cor-

nelis Kuinweg een lekker koud 
biertje of wijntje klaarstond en 
een heerlijke barbecue verzorgd 
door John Stavenuiter.
Tijdens de barbecue werden de 
winnaars van de fietspuzzeltocht 
bekend gemaakt wat tot veel tu-
mult en ongenoegen leidde bij de 
andere fietsteams. 
De winnaars kregen de eeuwige 
roem. Gelukkig was het verdriet 
bij de verliezende teams weer 
snel vergeten en werd het erg ge-
zellig rond het kampvuur. 

Wellicht is het een goed idee om 
bij de volgende veiling de 
fietspuzzeltocht te kopen en dan 
ook van de partij te zijn. In ieder 
geval was het een leuk dagje op 
de fiets!
 
Wij bedanken zowel de organisa-
tie als de fietsers voor het mee-
fietsen, namens de gevers Allard 
Kuin, Jan Mantel, Patrick ter 
Wee, John Boon, John Stavenui-
ter en Kees van de Gruiter.   

Trouwe collectanten werden in het zonnetje gezet. Foto: aangeleverd

Eeuwige roem voor de winnaars. Foto: aangeleverd

Huldiging jubilarissen Nierstichting 

Verslag puzzeltocht

Donderdag 7 juli sluiten we het 
seizoen weer traditioneel af met 
ons Zomeravondconcert.
De stoelen en lessenaars worden 
weer uitgeklapt op het plein voor 
de Buurtjeskerk (restaurant Het 
Kerkje). Om 19.45 uur gaan we 
beginnen. 
Wilt u zitten, neem dan zelf een 

stoel mee, zoek een plekje op de 
dijk of op het terras van Het 
Kerkje. Ze zijn geopend die 
avond.

Dan is het weer ouderwets genie-
ten van gezellige herkenbare mu-
ziek om de zomer in te luiden.
Tot 7 juli bij de Buurtjeskerk!

Zomeravondconcert Excelsior

Van sommige panden op Munnikij is in de loop van 100 jaar wei-
nig veranderd, op een paar dakkapellen en een paar extra ra-
men aan de zijkant na. We zien een heel ingewikkelde familie 

Groot uit samengestelde gezinnen voor hun huis staan.

Later heeft er ook nog de familie Jan de Vries met Aaltje 
Frankot gewoond. Uit de collectie van Hessel de Greeuw.

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

Ook voor bouwkundig advies 
en totale bouwwerkzaamheden.

Waarom verder zoeken als het in het eigen dorp is.

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

allroundserviceandijk@gmail.com
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• Lifestyle-test
 Kelly Groot

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

tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

B. DE KROON

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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

Maarten,

kun je van het logo rechtsboven een advertentie maken

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

Gr

Tuin aanleggen of restylen?

Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

Cornelis Kuinweg 22 - www.bosmantel.nl

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

7.00 tot 21.00 geopend

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

Startvermogen op maat!
Accu’s voor verschillende

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

Jetski • Grasmaaier • Aggregaat • Etc.

BOOST! is een compleet boek wat jou 
helpt op weg naar een betere weerstand en 
meer energie en juist dat wilden deze twee 
auteurs. Niet alleen recepten, niet alleen 
een verhaal over supplementen, intermit-
tent fasting, hormonen of een programma 
om mee te werken. 
Na haar kookboeken, drie grote bestsel-
lers, heeft de Andijkse Annemieke de 
Kroon nu samen met Mieke Dams, ortho-
moleculair therapeut, intermittent living 
coach en ondernemer, opnieuw een schit-
terend boek gemaakt. BOOST! is een 
must-have in de keuken én in de boeken-
kast.

Makkelijk toe te passen 
BOOST! staat vol informatie die heerlijk 
wegleest. Veel inhoud, maar voor iedereen 
te begrijpen en makkelijk toe te passen in 

je dagelijks leven. De onderbouwingen 
zijn goed en wetenschappelijk. Er staan 
fijne overzichten in en pictogrammen 
waardoor je de informatie gelijk in je op-
neemt. In het boek staan interviews met 
toffe inspirerende experts die hun beste 
tips delen voor een gezond en energiek lijf 
en een sterk immuunsysteem. 

Vierweeks programma
Met het vierweekse BOOST-programma 
kun je direct aan de slag. In het boek staan 
voorbeeldoefeningen voor thuis, korte sa-
menvattingen met actiepunten, ervarin-
gen van de auteurs, mooie quotes die je 

inspireren en natuurlijk de 170 heerlijke 
recepten. Bij de recepten kun je zelf aante-
keningen maken: je eigen oventijd, vervan-
gende ingrediënten, aanpassingen en je 
kunt je favorieten weergeven. In het boek 
staan boodschappenlijsten en bij elk re-
cept staat het aantal vezels. Zo kun je zelf 
makkelijk je dagmenu samenstellen. Er is 
een lijst met een enorme variatie aan sei-
zoengroenten en -fruit; perfect voor een 
gezonde darmflora en je hormoonsys-
teem. 

Gebruiksboek
Met hart en ziel hebben Mieke en Anne-

mieke aan BOOST! gewerkt. Het is echt 
een gebruiksboek. Naast meer dan 170 
recepten bevat het de nieuwste informatie 
over gezondheid, supplementen, een in-
termittent lifestyle en het vierweekse 
BOOST-programma.  Een gezonde, geluk-
kige en avontuurlijke reis naar jouw beste 
en vitaalste leven. Dat wil jij toch ook? 
M.m.v. Richard de Leth, Ir. Ralph Moor-
man, Juglen Zwaan, Kasper van der Meu-
len, Vivian Reijs, Astrid te Winkel en Leo 
Pruimboom.

Meer informatie  vindt u op 
www.dekeukenvanannemieke.nl

Alles wat je wilt (w)eten voor meer energie en een betere weerstand

De Andijkse Annemieke Groenendijk-de Kroon (l) en Mieke Dams hebben met hart en 
ziel aan BOOST! gewerkt. Foto’s Emma van der Deijl/emsrealfood.nl

Deze heerlijke zomerse ijsjes zijn slechts 
twee van de 170 heerlijkheden uit het 

boek.

Mieke Dams runt sinds vijftien jaar 
haar eigen praktijk en resetcentrum 
waar ze cliënten helpt op basis van 
KPNI en intermittent living; de puz-
zel voor het optimaliseren van je 
gezondheid, hormonen, darmen en 
energie. Annemieke Groenendijk-
de Kroon is sinds 2014 eigenaar van 
De Keuken van Annemieke, ze geeft 
lezingen, organiseert Grazing Tables 
(een succesvolle cateringformule) 
en geeft gezondheidsconsulten.  Ze 
is auteur van drie goedlopende 
kookboeken en besloot haar kennis 
van voeding en gezondheid te bun-
delen met Mieke om tot een nog 
completer gezondheidsplaatje te 
komen. 
De verkoopprijs is inclusief 9%BTW 
€34,95.

Het boek is te koop bij 
Primera Andijk of op zinergi.nl.
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Ondernemen in Andijk!
Aanhangwagens

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

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

Tel. 0228 - 592075 • www.� deboer.com

Administratie
In de Haak • Sterappel 28 Andijk 

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

Autobedrijf
Autobedrijf Köster • Handelsweg 20 Andijk 

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

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

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

Computerhulp
PCHulpje • Kees Veerstraat 9 Andijk

Tel. 06 181 283 15 • www.pchulpje.nl

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

info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

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

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

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

0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

Fietsenwinkel
Dekker Tweewielers • Middenweg 54a, 1619 BN Andijk

0228 - 74 52 22 • info@dekker2wielers.nl • dekker2wielers.nl

Fotokopie - drukwerk
Dijkprint • Industrieweg 1 Andijk

0228 - 59 29 34 • www.dijkprint.nl • info@dijkprint.nl

Fysiotherapie
Praktijk Andijk • Landstraat 5, 1619 EX Andijk

0228 - 59 11 22 • www.praktijkandijk.nl

Fysiotherapie
Fysio WFO • Wervershoof 0228 - 58 22 70 
Andijk 0228 - 59 27 17 • www.fysio-wfo.nl

Garage
Autoservice Andijk • Handelsweg 29 Andijk
0228 - 59 22 22 • www.autoserviceandijk.nl

Glasbewassing & Schoonmaak
Stenekes Cleaning • Narcis 35 1619 BC Andijk

06 51 94 85 85 • www.stenekescleaning.nl

Groenten - Boerenzuivel
De Bosmantel • www.bosmantel.nl

Cornelis Kuinweg 22 • 06 20 41 40 66 • info@bosmantel.nl

Hovenier
Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk 

Tel. 06-189 66539 • www.dekroonhovenier.nl

Huidverbetering
LNC Huidverbetering • Joh. Poststraat 40, 1624 CD Hoorn

Tel. 06-373 1414 8 • www.lnchuidverbetering.nl

Juwelier / Optiek
Briljant Optiek & Sieraden • De Hoek 1, 1693 AA Wervershoof

0228 581 258 • info@briljant-optiek.nl

Kantoormeubelen - Verhuizen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G

Tel. 06. 2182 3000 • www.deenisdeanderniet.nl

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

06 12 50 53 52 • www.salonbeautylounge.nl

Natuurgeneeskunde
Amrita- Holistisch Centrum • Natalja Mantel

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

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

Tel: 06 25 11 69 16 • koopmanoefentherapie.nl

Podologie
Marian van Zwieten • Keizerskroon 1

Tel. 06 54 28 83 08 • www.podologiemarianvanzwieten.nl

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

Tel. 0228 - 75 57 43 • www.marijkejaspers.nl

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

allroundserviceandijk@gmail.com • Handelsweg 29c Andijk

Vishandel
Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

06 2656 8616 • info@kleinvolendam.nl

Yoga
Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk

0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Zonnepanelen
SolEnergy • Industrieweg 5, 1619 BZ Andijk

0228-597272 • www.solenergy.nl

Zonwering
Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk

06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl

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

of bel: 59 36 05

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

Zondag en maandag Gesloten
Dinsdag   09:30 - 18:00
Woensdag   09:30 - 18:00
Donderdag   09:30 - 18:00
Vrijdag    09:30 - 18:00
Zaterdag   09:30 - 17:00

Tweewielers

ANDIJK

              M iddenweg 54a

1619BN Andi jk

w w w.dek ker-tweewielers.n l

Middenweg 54a
1619 BN Andijk 

0228-745222 

info@dekker2wielers.nl
www.dekker2wielers.nl

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

Maak nu een afspraak! 
(Gratis halen en brengen)

Openingstijden:

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

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

❤ Voor duurzaam herstel / beterschap 
 bij diverse gezondheidsklachten.  

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

“Natuurlijk Beter, duurzaam & completer.”  

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

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

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

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

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

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

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

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

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

Natalja Mantel / Middenweg 10 / 1619 BL Andijk
Tel. 06-57 24 57 25 / www.amrita.nu / natalja@amrita.nu

Holistisch Centrum 
voor Natuurgeneeskunde

 

Amrita

Salon Beautylounge
Industrieweg 1e
1619 BZ Andijk

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

Medisch Pedicure 
Pedicure
Manicure en Gellak 
Acrylnagels

maandag t/m vrijdag 
geopend van 

08.00 tot 17.00 uur

 Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk
0228 – 59 2222

www.autoserviceandijk.nl
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Villavakantiepark IJsselhof Andijk – Geeft u een 
feest en zoekt u een plaats om uw familie en vrien-
den te laten overnachten? Denk dan eens aan Villa-
vakantiepark IJsselhof! Voldoende ruimte, rust en 

een eigen villa voor uw gasten. En uiteraard bij u in 
het dorp! Neem vrijblijvend contact met ons op via 
www.villavakantieparkijsselhof.nl of 0228-591926. 

Ons IJsselhof team ontvangt u graag.  

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

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

Andijkertjes

 
Wist u dat...

... dit weekend weer de Avond van Andijk 

en Dijkpop op de IJsbaan plaatsvinden?

… je je arm kunt uitsteken bij het van richting 

veranderen van de Dijkgraaf Grootweg naar 

de Industrieweg en voor de onoverzichtelijke 

bocht beter even een paar keer met de fietsbel 

kunt rinkelen?

… berichten van gevonden en verloren 

voorwerpen gratis worden geplaatst?

… de OZB in de gemeente met 30 procent 

omhoog zal gaan, en dit niet de laatste 

verhoging zal zijn?

Roeivereniging De Kogge in Onderdijk bestaat ruim 15 jaar en 
is in die jaren uitgegroeid tot een vereniging met meer dan 100 
leden, met een nieuw verenigingsgebouw en met een vernieuw-
de vloot. Alle reden dus om dit derde lustrum uitgebreid te 
vieren met leden en vrienden van de vereniging. Om deze feest-
dag  op te luisteren werden eindelijk, na het einde van alle coro-
naregels, de 9 nieuwe boten ten doop gehouden, een goed ge-
bruik, ook in de roeiwereld. 

De wethouder van Financiën van de Gemeente Medemblik 
blik, de heer Dirk Kuiper,  opende de doopplechtigheid met het 
dopen van een zgn. C4 met stuurman en gaf deze boot de naam 
“Boxwei”.  Zonder champagne, maar met water gehaald uit het 
vaarwater, zo hoort het bij het dopen van roeiboten.  De overige 
boten werden gedoopt door  leden die de vereniging hebben 
opgericht en door leden van het eerste uur.
Na de doopplechtigheid werden alle gedoopte boten te water 
gelaten en werd er in formatie  geroeid langs het verenigingsge-
bouw zodat de toeschouwers de nieuwe boten konden bewon-
deren. Mooi weer maakte het feest compleet. 
Nadat de nieuwe boten weer in de loods geplaatst waren, werd 
een paneel onthuld met daarop de namen van 4 ereleden die 
een bijzondere bijdrage leverden aan de verenging De lustrum 
viering werd daarna voorgezet met een aperitief en een uitge-
breide barbecue. 
Ook interesse in de roeisport?  Ga naar rvdekogge.nl voor meer 
informatie.

Roeivereniging viert 15 jarig bestaan 
met de doop van 9 nieuwe boten

 

DONDERDAGAVOND 
7 JULI 

 
 

Wilt u zitten?  
Neem dan zelf een (tuin)stoel mee 

 
www.excelsior-andijk.nl 

 

Koffie met een Rietje is een ontmoetingsactivi-
teit voor ouders met kinderen in Andijk.
Heeft u ook zo’n zin om andere ouders met 
jonge kinderen te ontmoeten? Dat kan! Iedere 
woensdagochtend van 9.30 uur tot 11.00 uur in 
Jongerencentrum de Future Sportlaan 1a in An-
dijk.

Nieuwe mensen leren kennen
Opgezet vanuit het wijkteam en wordt nu ge-
draaid door vrijwilligers Anita en Nyske uit de 
buurt. Een leuke plek om nieuwe mensen te le-
ren kennen, samen dingen te doen, de kinderen 
kunnen fijn met elkaar spelen. “Ik word zo blij 
als ik mijn zoontje zie spelen en lachen met an-
dere kinderen,” zo vertelt één van de bezoek-
sters.

Met dit warme weer een IJsvogel gezien, hoe verzin je het. 
Maar goed de Nederlanders bedenken wel eens een vogel naam 
die vraagtekens oproept. In het Engels is het een Kingfisher en 
dat vind ik een betere benaming omdat ze o.a. veel vis vangen 
maar ook wel andere in het water levende diertjes.
IJs op het water in de winter kan de dood tot gevolg hebben 
doordat ze niet bij hun voedsel kunnen. Heeft u ze ook gezien of 
weet u waar ze evt. in een steile oever hun nest hebben geef het 
aan mij door. Dan kunnen wij gaan vaststellen hoe het met de 
populatie gaat wat ook landelijk op de kaart wordt gezet voor 
het onderzoek. D.Greydanus@quicknet.nl of 06 14 73 45 54.

Lekker samen spelen. Foto: aangeleverd

De IJsvogel. Foto: Douwe Greydanus

Koffie met een Rietje

Ook gezien?

Wie weet waar onze 
verrekijkers zijn?

In maart van dit jaar hebben wij twee verrekijkers 
waarschijnlijk naast onze auto gezet en zijn daar-
na weggereden. 
Omgeving Dijkwachter/Middenweg. 

Heeft u informatie? 06 400 190 53.

Beloning bij terugbezorging: €100,-
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Afgelopen vrijdagavond speelde Sursum Corda tij-
dens haar familieconcert. Wat een feestje was het! 
Het weer was perfect, een fijn zonnetje en weinig 
wind. Het plein was feestelijk aangekleed en de mu-

zikanten waren ingespeeld. Bovenal zat het plein 
vol met publiek van jong tot oud en alles daar tus-
senin. Dankbaar daarvoor, want zonder publiek 
geen concert. 

Opleidingsorkest Jong Sursum ging van start met 
een viertal feestelijke nummers. Het opleidingsor-
kest is geschikt voor beginnende muzikanten, vanaf 
ongeveer 1 jaar les kun je meespelen. Maar het is 
niet alleen voor jonge leden, beginnende muzikan-
ten van alle leeftijden kunnen aansluiten. Voor 
meer informatie kunt u altijd contact met ons opne-
men. Na het optreden van Jong Sursum, sloot de 
rest van Sursum aan en speelden we gezamenlijk 
Madrid en Rome uit de Euro City Suite.

Na een kleine wisseling opende Sursum het tweede 
deel van het concert met A Tameside Overture, een 
vrolijk openingsstuk van Philip Sparke. Van traditi-
onele marsen tot bekende melodie√´n van Pharell 
Williams, Miss Montreal en de Beach Boys kwamen 
voorbij. Een prachtig rustpunt in het concert was 
Pater Noster,  een solo op tenorsaxofoon door Ellen 
de Kroon. We sloten de avond af met Tulpen aus 
Amsterdam, een welbekend nummer in ander jasje. 

We willen iedereen bedanken voor het komen, luis-
teren, meewerken. We hebben het seizoen prachtig 
afgesloten op deze manier. Nu houden we een aan-
tal weken vakantie en eind augustus beginnen we 
weer met repeteren. Dan gaan we ons voorbereiden 
op de tweede helft van ons jubileumjaar. Met op 8 
oktober een Play-In, open voor muzikanten uit de 
regio. Op 29 oktober ons Jubileumconcert in de 
Gereformeerde Kerk. En we sluiten 100 jaar Sur-
sum af op 28 januari 2023 met een spetterend slot-
concert. 
Om op de hoogte te blijven van deze optredens en 
meer volgt u ons via Facebook, Instragram en onze 
website en dan zien we u graag tijdens één van onze 
volgende optredens!

• Ko�  edrinken in Huiskamer van Andijk, Sportlaan 1A.
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 10.00-12.00 uur

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

JULI
Vrijdag 1 juli
• Avond van Andijk, www.deavondvanandijk.nl
Zaterdag 2 juli
• Dijkpop, www.dijkpop.nl
• Opruimactie  van 8:45 – 11:15  door Andoik Skoôn. 

Start André Voltenplein
Maandag 4 juli
• Groene afvalbak wordt geleegd
Donderdagavond 7 juli 
•  Zomeravondconcert Excelsior, plein Buurtjeskerk, 19.45 uur
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
Zondag 17 juli
• Koppel biljarten, 14.00 uur, Eetcafé Sels Andijk
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
Zondag 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
• Groene afvalbak wordt geleegd
Vrijdag 14 oktober
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
Zaterdag 15 oktober
• Oud papier
Maandag 17 oktober
• Rest afvalbak (grijze) wordt geleegd
Dinsdag 18 oktober       
• KVG, Workshop Dotten, Sarto, 19.30 uur
Woensdag 19 oktober

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

Tijdens een midzomeravondbijeenkomst in het 
Stoommachinemuseum in Medemblik zijn dins-
dagavond negen vrijwilligers van de KNRM red-
dingstations Medemblik en Andijk onderscheiden 
met de vrijwilligersmedaille voor Openbare Orde 
en Veiligheid (OOV). Zij kregen de medaille voor 
hun jarenlange inzet als vrijwilliger/bemanningslid 
van de reddingboten. 

Broos Docter voor ruim 20 jaar bij KNRM Medem-
blik. Chris de Lange en Menno Betzema voor 15 
jaar bij KNRM Andijk. Wouter de Boer, Arno van 
Beurden en Edwin Kuiper voor 10 jaar bij KNRM 
Medemblik en Marc Sauer, Richard Kloetstra en Jan 
den Hartog voor 10 jaar bij KNRM Andijk.

De onderscheidingen werden uitgereikt door bur-
gemeester Frank Streng van Medemblik, die tevens 
voorzitter is van de plaatselijke commissie van 
KNRM Medemblik-Andijk waar de twee redding-
stations toe behoren. 

De burgemeester bedankte in zijn toespraak naast 
de gedecoreerden alle aanwezige vrijwilligers voor 
hun belangeloze vrijwillige inzet voor het reddings- 
en hulpverleningswerk op het IJsselmeer, in het bij-
zonder ook tijdens de beperkingen door de corona-
pandemie in de afgelopen jaren. 

KNRM - Koninklijke Nederlandse 
Redding Maatschappij

Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid voor jarenlang reddingswerk

Negen vrijwilligers KNRM 
Medemblik-Andijk onderscheiden

Van links naar rechts staand: Burgemeester Frank Streng, Marc Sauer, Richard Kloetstra, Broos Docter, 
Edwin Kuiper, Jan den Hartog. Voorste rij: Cris de Lange, Wouter de Boer, Arno van Beurden en Menno 

Betzema. Foto aangeleverd

Perfect weer bij het concert. Foto: aangeleverd

Familieconcert was een feestje

Op vrijdagavond 1 en zaterdag-
avond 2 juli is de 18e Nationale 
Nachtvlindernacht van De Vlin-
derstichting. Verspreid door het 
hele land zullen dan excursies 
plaatsvinden. Er is veel moois te 
zien, want juli is voor veel soor-
ten dé nachtvlindermaand.

Het is wel even geduld hebben, 
want de zon gaat pas iets na tie-
nen onder en daarna verschijnen 
de nachtvlinders. Maar dan kun-
nen ook meer dan zevenhonderd 
soorten worden gezien. Soorten 
als huismoeder, grijze stipspan-
ner, gewone worteluil, gewone 
stofuil en graswortelvlinder, ge-
wone grasmot, bonte brandnetel-
bladroller, gevlamde bladroller, 
grote appelbladroller en de zil-
verstreep- en bleke grasmot zul-
len veel worden waargenomen.

Meedoen
Nieuwsgierig geworden naar 

deze vlinders met hun wonderlij-
ke namen? Op www.vlinderstich-
ting.nl/nachtvlindernacht is te 
zien in waar u samen met des-
kundigen naar nachtvlinders 
kunt kijken. Een van de doelen 
van de Nationale Nachtvlinder-
nacht is het tegelijkertijd verza-
melen van nachtvlinderwaarne-
mingen op heel veel verschillende 
plekken in het land. En dus: als u 
nachtvlinders gaat kijken tijdens 
de Nationale Nachtvlindernacht, 
geef uw waarnemingen door via 
www.telmee.nl of 
www.waarneming.nl.

Foto: aangeleverd

Nationale Nachtvlindernacht
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Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

 Peuterspeelgroep
 Buitenschoolse opvang
 Gastouderopvang    

Samen spelen, leren & ontdekken
bij Berend Botje in Andijk!

Pedicure salon pedilicious
Wij zijn weer open!

Ik ben Amber de Kroon, sinds 7 jaar beoefen 
ik met veel plezier het pedicurevak aan de 
Sorghvlietlaan 51.

Onze voeten verdienen meer aandacht dan 
ze krijgen. We blijven vaak te lang met pro-
blemen rondlopen zoals eelt, likdoorns en in-
groei. Onze voeten leggen vele kilometers af 
in het leven daarom verdienen ze een goede 
behandeling. 

Een volledige behandeling is er al vanaf  €29,50.
Actie: Duo behandeling €55,00!

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

In november 2020 zijn wij begonnen met 
een unieke samenwerking met Yvonne van 
Orthoptie Purmerend. Een duidelijke 
meerwaarde voor onze winkel en de ex-
pertise van Yvonne op het gebied van de 
ogen wordt erg gewaardeerd door ons en 
onze klanten.

Wat is orthoptie?
Een orthoptist houdt zich bezig met pro-
blemen op het gebied van de oogstand, 
oogbewegingen en de samenwerking tus-
sen beide ogen. Ook de visuele ontwikke-
ling bij kleine kinderen  vormt een aan-
dachtsgebied van de orthoptist.

Een orthoptist onderzoekt en behandelt 
klachten of problemen bij kinderen én vol-
wassenen op het gebied van:
•	 scheelzien	(strabismus)
•	 lui	oog	(amblyopie)
•	 dubbelzien	(diplopie)
•	 oogbewegingsstoornissen
•	 brilsterkte zoals:	
 verziendheid, bijziendheid en 
 cilindrische refractie- 
 afwijkingen bij kinderen
•	 specifieke	hoofdpijnklachten
•	 leesklachten	(dyslexie)
•	 convergentie	insufficiëntie

We starten  met een kennismakingsge-
sprek, waarin we de klachten bespreken, 
dit noemen we de anamnese. Hierna 
wordt gekeken naar de samenwerking van 

de ogen, de oogstand en de oogbewegin-
gen. Vervolgens wordt de gezichtsscherpte 
bepaald.
Een veel voorkomende volgende stap is dat 
de ogen worden gedruppeld. De druppels 
moeten 30 tot 40 minuten inwerken. Door 
de druppels worden de pupillen wijd, 
waardoor we de sterkte van de ogen kun-
nen bepalen en de binnenkant kunnen 
beoordelen. Een bijeffect van de druppels 
is dat het zicht wazig wordt en de ogen 
lichtgevoelig worden. Het is daarom ver-
standig om een zonnebril of petje mee te 
nemen. Aan het eind van het onderzoek 
wordt de uitkomst besproken en indien 
nodig gestart met de behandeling.
De vervolgafspraken zijn vaak korter en de 
behandeling is afhankelijk van de gestelde 
diagnose.

De factuur van het consult wordt door In-
formedics rechtstreeks naar u verstuurd. 
In eerste instantie dient u de factuur zelf te 
betalen.  De factuur kan vervolgens wor-
den ingediend bij uw zorgverzekeraar. En-
kele zorgverzekeraars vergoeden orthoptie 
geheel of gedeeltelijk vanuit een aanvul-
lend pakket.  De vergoeding verschilt per 
zorgverzekeraar en per verzekeringspak-
ket. Hierdoor is het bij voorhand moeilijk 
aan te geven of orthoptie voor u wordt 
vergoed. Als orthoptie niet door uw zorg-
verzekeraar wordt vergoed, kunt u dit op-
nemen onder specifieke zorgkosten in uw 
belastingaangifte.

Het team van Briljant. Archieffoto: KD/De Andijker

De Andijker publiceert regelmatig de 
belevenissen van oud Andijker 

Jan Pijker. 

Voorouders 5.
De verhalen van Ate Pijpker en Aukje 
Jongstra zijn verhalen uit een ver verle-
den en het zal niet zo lang meer duren of 
ze zijn vergeten. 

Maar aan de haven van Langweer staat 
een bankje en daar zaten de oude man-
nen uit het dorp, als ze door hun vrou-
wen het huis waren uitgestuurd omdat 
ze danig in de weg zaten. Vriendelijk 
werd hun dan verzocht even een rondje 
om te lopen en dan kwam je meestal bij 
de haven uit. En daar werd nog verteld 
hoe Ate bij een boer die ook de herberg 
“De drie Zwaantjes “had eens een kar-
weitje moest opkappen in de kelder waar 
ook vaten wijn waren opgeslagen. Ate 
was zo arm, die had nog nooit wijn ge-

proefd. Maar op de een of andere manier 
kwam er een klein gaatje in het vat en 
met een rietje nam hij voorzichtig een 
paar slokjes. Dat smaakte zo goed, dat hij 
na een paar slokjes in slaap viel en door 
zijn baas al slapend werd gevonden. Die 
zag de humor er wel van in en bracht 
hem onopvallend thuis. 

Toen mijn pake en beppe  waren overle-
den (in 1941 en 1947), werden ze begra-
ven naast de oude dorpskerk in Lang-
weer en de beide graven zijn goed zicht-
baar vanaf de weg en worden als monu-
ment goed onderhouden. Toen mijn 
oudste zoon de Elfstedentocht op de 
fiets reed, stopte hij even om een foto te 
maken van de beide grafstenen. En mijn 
jongste zoon is in Jubbega gaan wonen in 
de oude woning van het hoofd der 
school daar, de plaats waar beppe is ge-
boren. 

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

Afdeling Andijk
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