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Ruim 42.500 peuken geraapt in West Friesland

Op 5 plaatsen werden er peuken
geraapt in Westfriesland voor de
vierde editie van de actie ‘Plastic
PeukMeuk’, georganiseerd door
het Plastic Peuken Collectief, een
landelijk samenwerkingsverband
van milieuorganisaties, bedrijven
en burgers dat af wil van plastic
sigaretten vervuiling.
In Hoorn, Medemblik, Wervershoof, Andijk en Enkhuizen gingen de vrijwilligers deze vervuilende sigarettenfilters te lijf met
grijpers, tangen, fondue gereedschap, sateprikkers, handschoenen en stoffer en blik. En helaas
met een verpletterend resultaat
als gevolg.

In Hoorn werden ruim 22.000
peuken geraapt, waarvan ruim
11.000 in een uur tijd in het centrum van Hoorn vertellen Margreet Ety Aartsen – Zijdenbos en
Wilma Anthonisse.
In Medemblik zijn door Kees

sneuveld, deze tegenslag doet
niet af aan het aantal opgehaalde
peuken, wederom een fantastisch
resultaat!
In Enkhuizen zijn er 14 vrijwilligers aan de slag gegaan en hebben met behulp van soms vernuftige grijperuitvindingen maar
liefst 15.000 peuken geraapt. Met
speciale dank aan Lydia van
Marle voor de organisatie, Lars
Verberne van PC hulpje voor alle
hulp en Strandpaviljoen Enkhuizen voor het verzorgen van de
koffie.

Even pauze. Foto's: aangeleverd
Bouman en Peter Timisela verdeeld over een aantal dagen
14.000 peuken geraapt. Emmers
vol, na iedere wandeling kwam er
wel een emmer bij.
In Andijk werd door een groep
van 11 fantastische vrijwilligers

onder leiding van Henk Smits de
natuur ontdaan van 3556 peuken
en een aantal zakken zwerfafval.
Wervershoof heeft 3000 peuken
uit de natuur gehaald dankzij de
inzet van Jan Pannekeet en Trinja
Feller. Hierbij is helaas een karretje om afval in af te voeren ge-

Meer bewustzijn nodig over
schadelijkheid
Met de actie Plastic PeukMeuk
vraagt het Plastic Peuken Collectief om een verbod op plastic in
filters. Ook willen zij dat de tabaksindustrie verantwoordelijk
wordt gehouden voor het voorkomen en het opruimen van dit
plastic afval wat een intensieve
en dure klus is.
In sigarettenfilters zit plastic en

Gratis half uur
R.M. Mantel-Kooistra
bespreking?Mr. Bel
ons.
Mr. A.W.M. Overtoom

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

verschillende gevaarlijke stoffen
die ons milieu en grondwater
vervuilen.
De schadelijkheid van sigarettenfilters word nog door veel mensen onderschat en Schoon Westfriesland hoopt met deze actie
geholpen te hebben aan de bewustwording en uiteindelijk ook
een oplossing voor dit probleem.

Emmers vol peuken

De Hoop 5 gaat voor NK

Aanstaande zaterdag 9 juli gaat
het driebanden team van de
Hoop 5 de strijd aan om de nationale titel (klasse B2) in Nieuwegein. Nadat eerder op overtuigende wijze in de reguliere competitie de districtstitel werd behaald was het bij de gewestelijke
finale in Hoorn tot echt de allerlaatste beurt enorm spannend.
Maar het resultaat mocht er zijn.
info@kwantesmakelaardij.nl
0228 - 59 22 44

V.l.n.r.: René Roozendaal, Perry Deen, Wim Deen en Piet Schuitemaker.
Foto: aangeleverd

Crowdfunding;
mindervalidetrap komt eraan!
Het gaat nu eindelijk gebeuren;
de mindervalodetrap is gereed en
wordt binnenkort afgeleverd in
De Weid waarna de montage kan
starten. Minder goed ter been?
Binnenkort wordt buiten zwemmen voor iedereen mogelijk!
Zwemles Oekraïners;
infobijeenkomst
Betrokken bewoners hebben
aandacht gevraagd voor de
zwemveiligheid van de Oekraïners die sinds kort in Andijk verblijven. Op 10 juli is samen met
de gemeente Medemblik voor de
zwemmers waar het om gaat een
infobijeenkomst in het zwembad
georganiseerd. Gelukkig toeval
wil dat er in het team van De

De daar behaalde 2e plaats was
toereikend om zaterdag dus te
mogen af reizen naar Nieuwegein. Aanvangstijd is 9.30 en er
zijn nog (enkele) kaarten beschikbaar.
Het team, bestaande uit René
Roozendaal, Piet Schuitemaker
en de gebroeders Wim en Perry
Deen, zal er in ieder geval hard
voor gaan strijden!

EHBO diploma groep 8 Kuyperschool

Weid iemand is die de taal
spreekt! We houden u op de
hoogte.
Bestuurlijke versterking!
Onlangs is het bestuur van De
Weid opnieuw versterkt met een
achtste bestuurslid. Janneke
Suurendonk; van harte welkom!
Ook interesse in een bestuursfunctie in een gezellige en betrokken organisatie? Elders in
deze Andijker treft u een vacature aan. Reageer vrijblijvend ingeval u interesse heeft. info@deweid.nl.
De Koninklijke EHBO verenging afdeling Andijk wil alle kinderen van groep 8 van basisschool De
Kuyperschool feliciteren. Want zoals u kunt zien zijn alle kanjers geslaagd voor het Jeugd EHBO!
Foto aangeleverd
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FAMILIEBERICHTEN
Op 9 juli zijn onze lieve ouders

Peter en Ida Krikke
40 jaar getrouwd.

Als jullie niet te veel gezinsfoto’s maken
niet te vaak verdwaald raken
altijd op tijd blijven vertrekken
dan weten jullie het vast
tot nog eens 40 jaar op te rekken
Liefs van de kinderen en kleinkinderen

De Andijker

info@andijker.nl

Pagina 2

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 10 juli is er geen viering. U bent welkom in een van
de regiokerken.

Vlinders - voor peuters en kleuters

In Wervershoof voorganger: pastor A. Dekker; in Onderdijk: pastor
J. van Dril; in Medemblik: kapelaan J. Correa.
*De vakantieperiode breekt bijna
weer aan. Men hoeft niet ver te
gaan om te kunnen genieten.
Vergeet niet de mensen, die niet
op vakantie kunnen. Een praatje,
wandelingetje of bezoekje doet
zoveel!

AANLEVEREN
KOPIJ
Advertenties en
familieberichten:

tot maandag 12.00 uur:
info@andijker.nl.

Rouwberichten:

Atalanta. Foto Ofra Carmi
Zaterdag 9 juli zijn de peuters en
kleuters van harte uitgenodigd
voor de Snuffelochtend Vlinder!
Tijdens een interactief verhaal
komen de kinderen erachter hoe
hun leven eruit zou zien als ze
waren geboren als rups. We bekijken samen een mooi prentenboek vol natuurgetrouwe tekeningen. We zien het vlindereitje
en de rups en leren waarom de
rups zo veel moet eten. Daarna
beleven we het vervellen en verpoppen. En dan... verschijnt er
een prachtige vlinder uit de pop!
Het is eigenlijk ongelofelijk!
Na het interactieve voorleesverhaal knutselen we zelf een hongerig rupsje op een blad. Bij mooi
weer duiken we samen nog even

de vlindertuin in. En natuurlijk
krijgen alle kinderen ook een
mooie vlinderkleurplaat mee
naar huis!
Wij beginnen om 10:30 uur, inloopkwartiertje om 10:15 uur.
Deelname € 4,- p.p. Let op: ook
voor (groot)ouders/begeleiders.
Opgave is noodzakelijk: reservering@hertenkampenkhuizen.nl
en vermeld het aantal en de leeftijd van de kinderen. Je hebt pas
een plaats als je reservering is
bevestigd. Het adres is: Wilhelminaplantsoen 2 te Enkhuizen.
Voor parkeeradvies kijk op onze
website: www.hertenkampenkhuizen.nl
Het adres is: Wilhelminaplantsoen 2 te Enkhuizen.

“AFSCHEID OP UW MANIER”

Voor het melden van overlijden ben ik 24/7 bereikbaar.
Neem gerust contact op voor informatie of bij vragen.

06 83 95 18 92

info@alineuitvaartbegeleiding.nl | alineuitvaartbegeleiding.nl

tot dinsdag 8.30 uur:
info@andijker.nl

Kopij en
fotomateriaal:

tot maandag 12.00 uur:
info@andijker.nl
Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
telefoon:
0228-593605
e-mail:
info@andijker.nl
website:
www.andijker.nl
redactie:
Jolien Harders
Olga de Boer
Ank van der Thiel
lay-out:
Karin Venekamp
foto’s:
Peter Ligthart,
Koos Dol, Douwe
Greydanus,
Olga de Boer,
Maud de Boer
Niets uit deze uitgave of voorgaande uitgaven van
“De Andijker” mag op enigerlei wijze worden gekopieerd, gepubliceerd of op andere wijze openbaar
worden gemaakt zonder uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaand verkregen toestemming van de
uitgever. De uitgeverij, cq. de redactie kan nimmer
verantwoordelijk gehouden worden voor ‘Ingezonden stukken’ of stukken die ter publicatie worden
aangeboden. De redactie behoudt te allen tijde het
recht voor artikelen te redigeren, in te korten of
voor plaatsing te weigeren, zulks zonder opgaaf
van redenen. Daarnaast behoudt de uitgeverij te
allen tijde het recht voor artikelen op een andere
datum te plaatsen. Met betrekking tot advertenties, los of contractueel, zijn de levering- en advertentievoorwaarden van De Nederlandse/De
Andijker van toepassing. Deze zijn gedeponeerd
bij de Kamer van Koophandel te Hoorn.

Kerkdiensten, zondag 10 juli
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur Kerkdienst H.A. met ds. J. Staat
De dienst zijn ook online te volgen via
www.gereformeerdekerkandijk.nl
Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen
09.30 uur leesdienst
16.00 uur leesdienst
Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof
De Kapel, Middenweg 48, Andijk
10.00 uur Voorganger: Louise Kooiman
Organist: Cilia Koenis-Gerdes
De dienst bekijken kan via: kerkdienstgemist.nl
Elke woensdag inloop van 10.00 tot 11.30 uur.
Baptistengemeente
Boendersveld 3, 1602 DK Enkhuizen
10.00 uur Geert Balder, afscheid groep 8
Onze diensten worden uitgezonden via onze website en YouTube:
www.youtube.com/c/baptistenenkhuizen
R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk rkregiowh.nl
Geen viering in Andijk, u bent welkom in de regiokerken.
Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur Arno van Engelenburg
Toeristenkerk Onderdijk
Campingdienst Recreatiepark De Groote Vliet
Onderdijk 245 te Onderdijk
10.30 uur Voorganger: Bert de Jong
Muzikale Medewerking: Sylvidakoor uit Wognum

Zomer programma Andijk

Organisatie Seniorenbond KBO en “de Zonnebloem” Andijk
Vrijdag 5 augustus: Muzikale voor 27 juli!
quiz in Cultura met muziek uit de Voor alle activiteiten geld een
jaren 50-60. Onder begeleiding gelimiteerd aantal deelnemers.
van een accordeon gezelschap.
Dus vol = vol
Bij aanvang koffie of thee met Aanmelden kan bij: Luc Hoogkoek en later een fris of borrel.
land, Kleingouw 203. Tel: 0228 –
Aanvang 14.00 uur tot ± 16.00 592374 of Klaas Groot, Hoekweg
uur. Kosten €7,50. Aanmelden 29. Tel: 0228 - 592719
• 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
Neem gerust contact op wanneer
u vragen heeft en/of meer informatie wenst.

Bij een melding van overlijden ben ik 24/7 bereikbaar.

06 29 24 11 83

Uitvaartbegeleiding
Carla Basjes

© 2022 - De Nederlandse

OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur
Daar buiten op afspraak

06 29 24 11 83

contact@carlabasjes.nl

www.carlabasjes.nl
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KWF zoekt collectanten
en wijkhoofden in Andijk

Els van den Bosch

GRATIS INLOOP
OP AFSPRAAK

van 9-17 en 19-21 uur
Andijk: 21-07 en 04-08
Benningbroek: 12-07 en 26-07
Vestiging Andijk ook op zaterdag open. Maak hiervoor een afspraak.

Voor meer informatie: www.mantelvoors.nl

Komt u ook naar het
zomeravondconcert?

Morgenavond, 7 juli luidt Excelsior de zomer in met het traditionele Zomeravondconcert op het
plein voor de Buurtjeskerk. Met
gezellige, herkenbare muziek is
dit het laatste optreden voor de
zomervakantie. Het concert begint om 19.45 uur. Als u wilt zitten, neem dan zelf een stoel mee
of zoek een plekje op de dijk of
het terras van Het Kerkje.

Na een welverdiende vakantie
gaat het orkest in augustus gelijk
door voor het volgende concert “
De Avond van de Filmmuziek” op
zaterdag 8 oktober in de Gerardus Majella Kerk in Onderdijk.
Maar eerst zien wij u graag op
donderdagavond 7 juli bij de
Buurtjeskerk voor het Zomeravondconcert!

Thema: Nachtvlindernacht
bruin? En zijn het allemaal motten? Kom het antwoord op al
deze vragen vinden bij het IVN
op de nachtvlindernacht.

Foto aangeleverd
Overdag kun je veel vlinders zien
vliegen maar ’s nachts vliegen er
nog veel meer. Waarom vliegt de
ene vlinder overdag en de andere
vlinder ’s nachts. Wat is het verschil tussen een dag- en nachtvlinder en zijn alle nachtvlinders

Wanneer: zaterdag 16 juli in Opperdoes. Tijdstip: 21:30-23:30
uur. Opgave via linda@ivn-westfriesland.nl. Locatie: Oosteinde
19, 1674 NB Opperdoes. Geen
parkeergelegenheid op locatie.
Kosten: Leden IVN & KNNV €
2,-. Niet leden v.a 12 jr € 4,-;
Kinderen t.m 12 jaar gratis a.g.v.
sponsor bijdrage ABZ Seeds Andijk.

HET GELD KLOTST
TEGEN DE PLINTEN
Het kunstwerk van staal dat
bovenop de dijk staat nabij
Dijkweg 1 blijkt na enig
speurwerk een werk te zijn
dat is gemaakt door de in Andijk geboren kunstenaar André Volten. Inmiddels prijkt
er een naambord op zijn
werk. Een poosje geleden
fietste een Heemsteedse
kunstliefhebber langs dat
kunstwerk en constateerde
dat het aan restauratie toe is.
De vogelpoep kon ik er nog
wel afschrobben, maar de
roestblaren: daar wist ik geen
oplossing voor. Deze attente
man zocht contact met de
stichting Andre Volten en, u
raadt het al, zij dachten aan
mij, vanwege mijn eerdere
privé project ‘mysterie van
het kunstwerk op de dijk’.  
Er is een prijsopgave gemaakt
door een installatiekunstenaar
en ik hoop van harte dat het
gaat lukken het bedrag bij elkaar te krijgen. Want kunst in
de openbare ruimte, dat is
toch uniek? Als raadslid kan
ik heus wel een naambordje
voor elkaar proberen te krijgen, maar de kosten voor restauratie van een beeld; daar
moet ik me verre van houden.
Je wilt toch niet half de schijn
van belangenverstrengeling
opwekken? Wel gaf ik wat
tips. Een aanvraag indienen
bij de gemeente maar ook u
weet; het zijn financieel woelige baren in onze gemeente.
Of een aanvraag indienen bij
het VSB fonds, of het Rabobank coöperatie fonds. Of
start een crowdfunding, dit
bleek succesvol voor Dorpshuis Centrum en ook Zwembad de Weid heeft hierdoor al
mooie dingen gerealiseerd.
De kracht van de samenleving! Dat zie je ook duidelijk
bij de dorpsveilingen, wat
werd er veel geld opgehaald
in bijvoorbeeld Wervershoof,
Andijk, Onderdijk en maar
liefst een recordopbrengst op
Zwaagdijk-Oost, geweldig!
Inwoners en ondernemers
hebben graag iets over voor
hun eigen buurt, hun eigen
voorzieningen en leefomgeving. Ik vind dat hartverwarmend en ben ervan overtuigd
dat het enorm verbindend
werkt.

Collecteweek 4 t/m 10 sept
Het KWF-collecteteam in Andijk
zoekt vrijwilligers die in de week
van 4 t/m 10 september willen
meedoen aan de huis-aan-huis
collecte voor KWF Kankerbestrijding. Dit jaar is die voor het
eerst volledig digitaal. Dat betekent dat je niet met de collectebus, maar met het nieuwe collectebord langs de deuren gaat.
Digitale collecte
“KWF maakt als eerste goede
doel in Nederland de overstap
naar een volledig digitale huisaan-huis collecte”, zegt het collecteteam van Andijk. “Het digitale betaalverkeer is tenslotte al
jaren in opmars. En het is veiliger
voor onze collectanten, die nu
niet meer met contant geld over
straat hoeven. Om te doneren,
scannen mensen gewoon de QRcode die op het collectebord
staat, en de betaling verloopt

Wil jij je als vrijwilliger inzetten
voor de grootste collecte van Nederland?
- Je begeleidt 10 tot 15
collectanten

vervolgens via iDEAL. Eenmalig,
veilig en anoniem.”
Inzicht in je opbrengst
Een ander voordeel van het collectebord is dat je als collectant
online op elk moment kunt zien
hoeveel je hebt opgehaald. Daarnaast krijg je de mogelijkheid om
mobiel te collecteren, en ook die
opbrengsten worden voor je bijgehouden. “Dat je je opbrengst zo
exact kunt volgen, is heel leuk.
Dit kan stimulerend werken en
hoe meer je ophaalt, hoe meer
KWF kan betekenen voor mensen met kanker. En daar doen we
het allemaal voor.”
Meld je aan
Wil je ook helpen om zoveel mogelijk geld op te halen in Andijk?
Je bent van harte welkom! Stuur
een mail naar: H. Dekker (wijkhoofd van Andijk) hm.dekker@
hotmail.com of bel: 06 5170 0881.
- Je deelt de collectematerialen
uit aan de collectanten
- Je houdt de contactgegevens
van de collectanten up to date
- Je deelt de looproutes in van de
collectanten
Vind je het leuk om dit te
organiseren?
Mail naar hm.dekker@hotmail.
com of bel 06 5170 0881.

Kaatje Kip in de kinderboerderij voor dreumes

Op vrijdag 8 juli van 10:15 –
11:00 komt Kaatje Kip voor de
allereerste keer voor de zomervakantie bij ons in de kinderboerderij. Een voorleesochtend met je
kind (op schoot), een dieren verhaaltje luisteren, liedje en spelletje doen met de dieren van de
kinderboerderij om je heen. Speciaal voor de allerjongsten een
belevings-ochtend in de kinderboerderij in samenwerking met
de Westfriese bibliotheken. Elke
keer weer een ander verhaal uit
het prentenboek, ontmoet een
dier, spelletjes, knuffelen…. En
natuurlijk is er ook iets te drinken
voor groot en klein.
Wij beginnen om 10.15 uur, inloopkwartiertje om 10.00. Let op:
deelname € 2.50 p.p. ook voor
(groot)ouders/begeleiders. Om
deze ochtend voor de kids leuk te

houden, is er plaats voor een beperkt aantal deelnemers. Opgave
is dan gewenst; wie het eerst
komt wie het eerst maalt, dus reserveer snel en vermeld het aantal en de leeftijd van de kinderen,
Opgave: reservering@hertenkampenkhuizen.nl en vermeld
het aantal en de leeftijd van de
kinderen, of telefonisch: tel 0228320310. Het adres is: Wilhelminaplantsoen 2 te Enkhuizen.
www.hertenkampenkhuizen.nl.

Foto aangeleverd
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Hart voor Medemblik: Met veel liefde sponsoren we
ook dit jaar de koffie van de Huiskamer van Andijk!

Hart voor Medemblik sponsort
de Huiskamer van Andijk voor
een tweede jaar. Dat meldt de
Dorpsraad Andijk die de Huiskamer beheert. “We zijn Hart voor
Medemblik erkentelijk dat zij dit
project voor een tweede jaar willen ondersteunen”, zegt Gerrit
van Keulen van de dorpsraad,
“Hart voor Medemblik vindt het
een heel mooi initiatief dat mensen in de gelegenheid stelt elkaar
te ontmoeten en een praatje te
maken onder het genot van een
kop koffie.”
Dat er behoefte is aan een huiskamer zoals deze laat de bezoekersaantallen zien: “We hebben
in dit eerste jaar dat we draaien
zo’n 1.100 bezoekers gehad.
Veelal zijn het ouderen die even
langskomen en zelfs mensen vanuit het zorgcentrum in Bovenkarspel, die hier een tijdje hebben
gewoond in Sorghvliet, komen
nu nog even langs om op de koffie te gaan bij de Andijkers! Mooi
toch?! Het gaat er gemoedelijk
aan toe en de ongedwongen sfeer
nodigt mensen uit vaker te komen, je moet niks... We hebben
een geweldig team van vrijwilligers die als gastvrouw of gastheer
de bezoekers ontvangen en de
koffie inschenken en een praatje
maken.”

Rolstoeltoegankelijk!
De Huiskamer van Andijk is ook
rolstoeltoegankelijk
gemaakt
door Loon en aannemingsbedrijf
Van Etten Andijk en de gemeente
Medemblik. Ook beschikt de
Huiskamer over een rolstoeltoegankelijk toilet. De Huiskamer
van Andijk is een initiatief van
KBO/PCOB, Samen Ouder Worden, de Zonnebloem, de gemeente Medemblik en de Dorpsraad
Andijk. “We zijn ook het bestuur
van het jongerencentrum The
Future erkentelijk die ons in de
gelegenheid stelt gebruik te maken van de ruimte in de ochtenduren!”
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Steun de Huiskamer van
Andijk!
De Huiskamer wordt niet gesubsidieerd maar moet het doen van
sponsoring, giften en donaties.
Onlangs ontving de Huiskamer
van de Stichting Veiling Dorpshuis een bedrag van € 200, want
de Huiskamer maakt ook andere
Anke van den Doel, een van de vrijwilligers, neemt de koffiepakken in ontvangst van Tjeu Berlijn
kosten. Wie de Huiskamer wil
van Hart voor Medemblik - Foto © G. van Keulen
steunen kan dit doen door een
geldbedrag over te maken op de worden afgetrokken van de in- gastvrouw/gastheer de gasten De Huiskamer van Andijk is gebankrekening van de Dorpsraad
komstenbelasting”, aldus Van willen ontvangen in de Huiska- vestigd aan de Sportlaan 1A, vlak
W!
U
E
I
Andijk, NL19 RABO
0158
5710
Keulen.
mer. Interesse? Neem contact op naast het Dorpshuis Centrum en
N
45, ten name van Stichting
met de Dorpsraad Andijk op 06 geopend van 10.00 tot 12.00 uur
Dorpsraad Andijk, o.v.v. “Huiska- Vrijwilligers gezocht!
438 10 369 of mail naar dorpsraa- op maandag, dinsdag, donderdag
mer van Andijk Gift”,
We hebben
De met
Huiskamer
noggebied
op zoek dandijk@gmail.com.
en vrijdag. “Kom ook op de kofNieuwe
webshop
alles opis het
een ANBI-status, dus de
gift
kan
naar
enkele
vrijwilligers
die
als
fie!”
van fietsen. Aantrekkelijke prijzen,

Nieuwe webshop met alles
op het gebied van fietsen.
Aantrekkelijke prijzen,
snel en gemakkelijk!

FIETSWERELD
CADEAUBON

snel en gemakkelijk!

Een prettige kermis gewenst
namens
het hele team:voor snelle
De 2wielerwacht
André, Carina,
Dirk-Jan en
Martijn. met
en vakkundige
reparaties

t.w.v. €10,bij besteding v.a. € 35,HetKnip
adres
voor
uit en
leveruw
in!
gratis haal- en brengservice.

Geldig t/m 5 december, max. 1 bon per persoon.

fiets, E-bike, verhuur
en reparatie!

20

André van Duin Tweewielers

Tweewielers
André van
Duin Tweewielers
Zeeweg
43, Wervershoof
jaar
Zeeweg 43, Wervershoof
Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

Uw glazenwasser uit Andijk!
Onze diensten:
* Glasbewassing
* Houtwerk reinigen
* Dakgoten reinigen
* Dakkapellen reinigen
* Zonnepanelen reinigen
Voor particulieren,
bedrijven
en instellingen

Ook binnen:
* Interieurverzorging
* Glasbewassing
* Desinfectie

Schoonmaak professionals uit Andijk
Stenekescleaning.nl / 06-51948585

Openingstijden Andijk
Maandag t/m vrijdag
Zaterdag

08:30 - 18:00
08:00 - 17:00

Middenweg 65a in Andijk
tel. 0228 593 642

www.bakkerkoning.nl

Ondernemen in Andijk!
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Fotokopie - drukwerk
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Natuurgeneeskunde

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

Dijkprint • Industrieweg 1 Andijk
0228 - 59 29 34 • www.dijkprint.nl • info@dijkprint.nl

Amrita- Holistisch Centrum • Natalja Mantel
Middenweg 10 Andijk • 06-57245725 • www.amrita.nu

Accu’s

Fysiotherapie

Oefentherapie

F.J. de Boer • Hoekweg 21a Andijk
Tel. 0228 - 592075 • www.fjdeboer.com

Administratie

In de Haak • Sterappel 28 Andijk
Tel. 06 - 5392 1885 • michel@indehaak.nl

Autobedrijf

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

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

Autobedrijf Köster • Handelsweg 20 Andijk
Tel: 06 41 37 04 68 • info@autobedrijfkoster.nl

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

Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk
Tel. 0228 - 75 57 43 • www.marijkejaspers.nl

Autoschade

Glasbewassing & Schoonmaak

Verhuur/verkoop bouwmaterialen

Brood & Banket

Groenten - Boerenzuivel

Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk
Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

Stenekes Cleaning • Narcis 35 1619 BC Andijk
06 51 94 85 85 • www.stenekescleaning.nl

Allround Service Andijk • Tel. 06 15 94 03 45
allroundserviceandijk@gmail.com • Handelsweg 29c Andijk

Vishandel

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

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

Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein
06 2656 8616 • info@kleinvolendam.nl

Computerhulp

Hovenier

Yoga

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

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

Sarto • Bangert 4, 1619 GJ Andijk • Tel. 0228 - 59 16 13
info@sarto-andijk.nl • www.sarto-andijk.nl

Briljant Optiek & Sieraden • De Hoek 1, 1693 AA Wervershoof
0228 581 258 • info@briljant-optiek.nl

E-bike specialist

Kantoormeubelen - Verhuizen

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

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

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

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

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

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.nl
Advies,
levering
en installatie
van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72

info@ solenergy.nl

www.solenergy.nl

Advies, levering en installatie van zonnepanelen
Michel Haak
28
+31 Sterappel
(0) 228 59
1619 KA Andijk

M 06 53 92 18 85
E michel@indehaak.nl

72 72

info@ solenergy.nl

www.solenergy.nl

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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Sietske geeft conversatieles
aan nieuwe Nederlanders

Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,
en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl
Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

info@andijker.nl
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Spetterend brandweerfestijn
bij stoommachinemuseum

Wist u dat...
… de Dorpsraad Andijk
een nieuw telefoonnummer
heeft? 06 438 10 369

Nieuwkomers krijgen conversatieles, in kleine groepjes.
Vrijwilliger Sietske: ‘Iedereen kan zich aanmelden en meedoen,
het niveau maakt niks uit.’ Foto: aangeleverd
Mensen die de Nederlandse taal
nog niet goed machtig zijn, kunnen elke maandagavond komen
oefenen in Verenigingsgebouw
Sint Pieter in Medemblik. Daar
wordt in kleine groepjes anderhalf uur conversatieles gegeven,
onder begeleiding van taalvrijwilligers zoals Sietske Groenveld:
‘Ongelofelijk hoe snel mensen
vooruitgaan. In een paar weken
merk je al verschil!’
De krant lezen, een praatje maken met de buren of uitleggen
aan de huisarts wat je voelt: de
gewoonste zaak van de wereld,
maar erg lastig als je de taal niet
beheerst. Elke week oefenen
daarom groepen nieuwkomers
met elkaar om beter Nederlands
te spreken en begrijpen. ‘Iedereen kan zich aanmelden en meedoen, het is laagdrempelig’, vertelt taalvrijwilliger Sietske van
Vrijwilligerspunt Westfriesland.
‘Naar onze instroomgroep komen mensen die nog maar een
paar woorden Nederlands spreken, maar ook mensen die zich in
het Nederlands goed redden en
speciaal voor hun werk er nog
een tandje bij moeten zetten.’
Woorden aanstrepen
Elke avond heeft min of meer
hetzelfde programma. ‘We werken in kleine groepjes van twee of

drie mensen met ongeveer hetzelfde taalniveau, met een begeleider. We beginnen met krantenberichten uit de Startkrant, een
krant speciaal voor deze lessen.
We lezen het artikel samen en
bespreken wat er staat. Zo leren
mensen nieuwe woorden en oefenen we meteen spreekvaardigheid.’ Na een korte pauze gaan
groepjes daarna verder met spelletjes, zoals kwartetten of andere
woordspelletjes.
Divers team
De groep in Medemblik bestaat
nu een paar maanden, per groep
zijn vier of vijf taalvrijwilligers in
de les actief. Nieuwe vrijwilligers
zijn hard nodig, Sietske roept dan
ook iedereen op om mee te doen.
‘Ons team van begeleiders is heel
divers, de jongste begeleider is
18, de oudste is met pensioen en
de andere twee zitten daar precies tussen. Het grote voordeel
van werken in een team: als je een
keertje niet kunt, is dat niet zo’n
ramp. Hoe meer vrijwilligers we
hebben, hoe meer mensen we
kunnen helpen beter Nederlands
te spreken.’
Ook taalvrijwilligers instroomgroep worden? Neem contact op
met Taalhuis Westfriesland via
taalhuis@vrijwilligerspunt.com
of bel 0229-216499.

... u morgenavond naar gezellige muziek kunt luisteren
van Excelsior op het plein
voor de Buurtjeskerk?
... dan de zomervakantie kan
beginnen?
… volgens het Noord Hollands Dagblad de gemeente
Medemblik 5.7 miljoen tekort komt?
… berichten van gevonden en
verloren voorwerpen gratis
worden geplaatst?
… Perfect Juice op 17 juli een
open repetitie houd op de
Kadijkweg 4?
… de redactie nog op zoek is
naar kermisfoto’s van de Lutjebroeker kermis?

Te Koop
Yamaha FS1 2 RU
met kenteken.
Deze bromfiets is
in showroom conditie.
Bouwjaar 1986
Prijs 4000,-

Profijtauto, Industrieweg 1
Andijk.
Tel. 06 5168 1447

Oproep:
eigenaar plantenpot gezocht
Vrijblijvende
taxatie van
schade

Vakkundig
schadeherstel

Afhandeling
met de
verzekering
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Handelsweg 7
1619 BJ Andijk
Tel: 06 21 83 22 62
info@ronkarremanautoschade.nl
www.ronkarremanautoschade.nl

Stoombrandspuit. Foto: aangeleverd
Zaterdag 9 en zondag 10 juli viert
het Nederlands Stoommachinemuseum, gevestigd in het voormalig stoomgemaal Vier Noorder
Koggen, met een spetterend
brandweerfestijn het 350-jarig bestaan van de brandspuit. Authentieke stoomspuiten, historische
motorspuiten, nostalgische brandweerwagens en nog veel meer kun
je dit weekend in actie zien.
Brandbestrijding
Jan van der Heijden deed samen
met zijn broer Nicolaes in 1672
een belangrijke uitvinding: de
brandspuit. Tot die tijd werd een
brand bestreden met rijen mensen die emmertjes water aan elkaar doorgaven. Jan van der Heijden zette een effectieve brandbestrijdingsorganisatie op en zorgde dat in alle zestig wijken van
Amsterdam een brandspuit
kwam te staan met een brandmeester, gildeleden en vrijwilligers die klaar stonden om bij
brand uit te rukken.
Spetterend Brandweerfestijn
Spuitgasten in originele kledij
van Stichting Stoomspuit Wormerveer en Stichting Stoomspuit
Gorkum demonstreren met de
kolengestookte Bikkers stoomspuiten hoe een brand honderd
jaar geleden geblust werd. Het

Zaens Brandweermuseum komt
met een motorspuit uit 1917. Op
het museumterrein staan enkele
nostalgische brandweer- en ladderwagens. Met de ladderwagen
uit Bergen kun je zaterdag tegen
een kleine vergoeding een stukje
meerijden.
De ‘Vliegende Brandweerman’
voor durfhalzen!
De op waterkracht werkende
spectaculaire attractie van de
brandweer Nibbixwoud stuwt je
met een waterstraal ca. 4 meter
de lucht in. Daarna word je met
zo’n 30 km per uur in de rondte
geslingerd. Leuk voor kinderen
én volwassenen. Munten zijn
verkrijgbaar bij de kassa, tarief
kinderen € 2, volwassenen € 3.
Rondritten W.O.II Trucks
Het Oorlogsmuseum biedt dit
weekend vanaf het Stoommachinemuseum rondritten aan in een
originele W.O.II truck. De tocht
gaat over de leuke land- en
dorpsweggetjes van Medemblik
en omgeving. Tarief rondrit € 8
p.p. Tickets zijn verkrijgbaar aan
de kassa.
Nederlands Stoommachinemuseum, Oosterdijk 4, 1671 HJ Medemblik. Tel: 0227 544732 /
www.stoommachinemuseum.nl

Expositie mozaïek van 2 juli t/m 6 augustus
in de Dorpskerk van Opperdoes

Van wie heb ik de plantenpot???
Ik wilde u helpen bij de Dekamarkt toen u de plant niet
mee kon nemen op de fiets,
maar het adres wat u gaf,
klopte niet. Murillolaan 54
bestaat niet.
Meerdere nummers en zelfs
andere straten afgeweest,
mijn nummer achter gelaten bij de Deka, misschien
kom ik u zo op het spoor?
Monique, 06-24 70 63 50

Welkom op de expositie. Foto: aangeleverd
Mijn naam is Ellen Mulder en ik
ben geboren in 1960 te Amsterdam. Mijn passie is mozaïek.
Ik begon met tegels knippen en
snijden maar dat gaat na een aantal jaren wat saai worden. Nu
werk ik met allerlei soorten materiaal met glas, tegels, servies,

glaskralen enz. Ook tegels van de
jaren 60 en 70 gebruik ik veel. In
2005 heb ik een boek geschreven:
Kunstig Mozaïek Met Tegels.
Openingstijden: elke zaterdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur.
Kerkebuurt 16, Opperdoes
www.ellensmozaiek.com
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Langs de weg...

Elk jaar kijk ik weer met vrees als ik “de bootaanhanger” zie! Dan weet ik dat de mooie, heldere
sloot weer veranderd in een grijze, vieze massa. En
waarom? Om takken uit de sloot te verplaatsen.
Met als resultaat die vieze sloot en heel veel dode
vissen! Wat een ellende.

Allemaal jonge vissen ten dode opgeschreven. Deze
oudere vis heeft uren liggen dobberen van ellende.
Wachtend op zijn dood. Wat een marteling. In mijn
ogen echt een schande! Foto: Claudia de Kroon

Schade in een veld bij Pop
Vriend (links) en het Weelenpad.
Foto’s: Thea Boelens

info@andijker.nl
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De hele agenda kunt u
vinden op www.andijker.nl

• Koffiedrinken 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

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
• Open repetitie Perfect Juice , 16.00 - 19.00 uur, Kadijkweg 4
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
• Koppel biljarten, 14.00 uur, Eetcafé Sels Andijk
Maandag 25 juli
• Rest afvalbak (grijze) wordt geleegd

AUGUSTUS

Jona kwam naar Andijk.
Openluchtdienst van 26 juni.
Foto’s: Xandra Visser.

Op het land is het bollen roden
in volle gang met de machines.
Geen geschuif met gaasbakken en
kruipbroek aan, wat een makkie
tegenwoordig. Met een redelijke
snelheid worden de bollen langs
de Dijkgraaf Grootweg in de
kuubkisten opgevangen. Hopelijk
is de bollen prijs ook redelijk.
Douwe Greydanus

Maandag 1 augustus
• Groene afvalbak wordt geleegd
Vrijdag 5 augustus
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
• Seniorenbond KBO Andijk en “de Zonnebloem” Andijk organiseren muzikale quiz in Cultura. Aanmelden voor 27 juli. Vol = vol.
Luc Hoogland, 0228 – 592374, Klaas Groot, 0228 - 592719
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

De trap tegenover “Het Kerkje” is weer netjes gemaakt.
Hiervoor was nodig: 1 iniatiefnemer dhr Kilo Victor Delta Tango, die spontaan hulp kreeg van de dames
Alpha Victor en Alpha Victor Wiskey en dhr Julliet Golf. Foto: Anita Vis

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
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Nieuws uit de Westfriese bibliotheken

Casual mode

Podcastmakers René Smit, Yvonne Molenaar en Lisa Croese. Foto aangeleverd
Medemblik; Door de ogen van… praat
mee!
Wat maakt een keuter een keuter en waarom tref je geen gladoren in Abbekerk?
Woon live de opnames bij van de podcastserie ‘DOOR DE OGEN VAN…’ waarin we
het unieke DNA van de stad en alle dorpen
van de gemeente Medemblik willen vangen.
Wij zijn Medemblik! We zijn met meer
dan 45.000 inwoners en wonen verspreid
over de stad en de omringende dorpen.
Samen geven we kleur aan onze rijke gemeente.
Maar wie zijn wij echt? In opdracht van de
gemeente Medemblik maken wij - podcastmakers Rene Smit & Yvonne Molenaar
en Lisa Croese van de Westfriese Bibliotheken - de podcast ‘DOOR DE OGEN
VAN…’, een unieke serie audioportretten
waarin we het unieke DNA van de stad en
alle dorpen van de gemeente Medemblik
willen vangen.

Samen gaan we op zoek naar markante
verhalen en dorpstradities, oud én nieuw.
We gaan in gesprek met de ‘dorpsoudsten’
en de nieuwe generaties dorps- en stadsbewoners, ‘buitenpoorters’ en nieuwe Nederlanders, die allemaal op hun eigen wijze
de unieke identiteit van onze kernen bepalen.
Wat is het unieke DNA van jouw stad of
dorp? We gaan graag ook met jou in gesprek! Praat mee in een open tafelgesprek,
om samen in beeld te brengen wat jouw
dorp in de gemeente Medemblik jouw
dorp maakt. Iedereen is welkom. Want
samen kijken maakt je rijker!
Meld je aan voor gratis deelname. Kijk op
www.westfriesebibliotheken.nl/agenda
voor de locaties en data.
Kijk voor een compleet overzicht van activiteiten op de website van de Westfriese
Bibliotheken: www.westfriesebibliotheken.nl/agenda

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker
De Andijker publiceert regelmatig de
belevenissen van oud Andijker
Jan Pijker.
Zomers Andijk.
De bruggetjes waren er nog en de slootjes. Vanuit bijna ieder huis kon je zo
wegvaren in de vijftiger jaren. Meester
had ons uitgezwaaid en gezegd dat we
elkaar over vier weken weer zouden zien.
Het was ’s morgens heel vroeg licht, het
was geen zomertijd, die hadden we vlak
na de oorlog afgeschaft als zijnde Duitse
invloed. De schuiten voeren om zes uur
naar het land en kwamen om zes uur
weer terug. Er lag kroos in de sloot en er
groeiden waterplanten. Soms liep de
schroef van de schuit vast door die planten en dan moest de motor uit en verdween er een bruine arm in het water
om die planten ( vlap noemden ze het )
te verwijderen. Wij kinderen moesten
eerst brood halen in een kussensloop in
het café, omdat de bakkers en de brood-

bezorgers ook vakantie hadden, maar
dan lag de hele dag nog voor ons. We
zochten een bonenstok en ergens in de
schuur lag nog wel een snoer met een
dobber en een haak en met een snee witbrood als aas trokken we naar een slootje
dat er veel belovend uitzag. Je mocht
toen nog overal vissen en met een paar
vriendjes zat je in de slootwal in het zonnetje. Vaak ving je kleine vorentjes ( katvis noemden ze het ) en een enkele keer
zat er in de wal een kat te wachten op
een gevangen vis. Als het warmer werd
ging je ’s middags naar Zwemlust aan het
IJsselmeer en de geur van het water als je
over de dijk kwam vergeet je nooit meer.
Zomers vol geluk en zonder veel zorgen
waren dat. Zou dat nog zo zijn? Gelukkig
kreeg ik een foto van mijn goede vriend
Dick Groot met daarop zijn kleinkinderen stralend in een schuit. Op weg om
een nachtje te kamperen in de polder.
Gelukkig, het verandert nooit.

Zondag 17 juli: ‘Kadijkpop’

Nog niet op vakantie op zondag 17 juli? …
Perfect Juice houdt van 16- tot 19 uur voor
het vierde jaar open repetitie op Kadijkweg 4 in Andijk. Lekker swingen onder het

genot van een versnapering uit eigen koelbox. De band verzorgt de muziek! Bij mooi
weer buiten. Slecht weer: in de schuur. So,
put on your dancing shoes. Tot dan!

Sorghvlietlaan 51, 1619 XA Andijk

Museumstoomtram brengt Amsterdamse
toerist deze zomer naar Hoorn en Medemblik

Holland boven Amsterdam Express. Foto: Rein Korthof
De Museumstoomtram Hoorn-Medemblik heeft zijn dienstregeling en extra activiteiten voor de komende zomer bekend
gemaakt. Vanaf 16 juli tot en met 28 augustus rijden meerdere stoomtrams per
dag. Er kan weer worden meegereisd met
de Zomer Avond Express en er worden
speciale themadagen met historische reizigers en het vervoer van goederen georganiseerd. Bovendien introduceert het rijdende museum de Holland Boven Amsterdam Express.
Op 16 juli vertrekt de eerste Holland Boven Amsterdam Express. Getrokken door
twee grote stoomlocomotieven van de
Veluwse Stoomtrein Maatschappij vertrekt de trein die ochtend uit Amsterdam

CS. In sneltreinvaart gaat het naar Enkhuizen. Reizigers vervolgen hier hun Spannendste Tijdreis aan boord van de historische veerboot Friesland naar Medemblik
om vervolgens met de een van de stoomtrams van de Museumstoomtram langs
historische stations over de lokaalspoorweg uit 1887 naar Hoorn te reizen. Vanaf
het tramstation brengt de grote stoomtrein de reizigers weer terug naar Amsterdam. Later deze zomer wordt de Holland
Boven Amsterdam Express gedurende
twee dagen met een historische dieseltrein
uitgevoerd.
Meer info over de zomer bij de Museumstoomtram en de Holland Boven Amsterdam Express: www.stoomtram.nl/evenementen

VACATURE Bestuursleden m/v
De Weid is het openluchtzwembad in Andijk en ontvangt in het seizoen zo’n
20.000 bezoekers die genieten van de baden, speelweide, familieglijbaan,
airtrampoline en gastvrijheid. Sinds 2012 wordt De Weid gerund door vrijwilligers die samen met het stichtingsbestuur het zwembad draaiend houden,
continue verbeteren, activiteiten en zwemlessen organiseren. Het bestuur
vergadert circa 6 maal per jaar.
Een aantal bestuurders van het allereerste uur heeft aangegeven graag plaats
te willen maken voor nieuwe bestuurders met weer nieuwe ideeën, energie
en enthousiasme.
In verband hiermee is De Weid op zoek naar een tweetal enthousiaste
bestuursleden (1x beoogd voorzitter).
Zit in jouw karakter doorpakken, verantwoording nemen, enthousiasme, gezelligheid en wil je graag écht iets bijdragen aan het dorp en de gemeenschap en heb je hiervoor tijd? Dan is De Weid
misschien wel de plek voor jou!
Neem eens contact op via info@deweid.nl of
06-11 05 50 91 en laat je verder informeren!

