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

Berry Kuiper, geboren op 9 okto-
ber 1958 te Hoorn. Door een be-
zoek in het Westfries Museum 
wist hij als kind al dat hij schilder 
wilde worden. Berry is autodi-
dact en werkt al 30 jaar als pro-
fessioneel kunstschilder.

Hij voelt liefde voor gebruikte 
oude voorwerpen en zoekt daar-
in de juiste compositie. “Het licht 
is voor een schilder van groot 
belang. Alleen met het juiste licht 
kan ik datgene doen waar ik mij 
vooral op richt als kunstschilder. 
Namelijk het voortdurend zoe-
ken naar kleur, vorm, lichtval, 
schaduw en stofuitdrukking.

Kortom een compositie maken 
welke mij aanspreekt en voor mij 
een geweldige uitdaging vormt 
om het te willen schilderen.”
Naast het schilderen van stille-
vens en trompe-l’oeils maakt hij 
ook portretten, landschappen en 
schilderijen met modellen. Zijn 
werk is o.a. te zien geweest in 

verschillende musea waaronder 
het Westfries Museum, Museum 
Møhlmann en Panorama Muse-
um Bad Frankenhausen.

Wij zijn dan ook bijzonder trots 
dat Berry nu bij Cultura Plus 
komt exposeren in Andijk op za-
terdag 23 en zondag 24 juli van 

14.00 tot 17.00 uur. Vrij toegan-
kelijk en onder het genot van een 
hapje en drankje, en wie weet nog 
wat muziek erbij, kan het alleen 
maar heel mooi en gezellig wor-
den op het terras van Cultura.  

Berry Kuiper aan het werk. Foto’s aangeleverd

Naast o.a. stillevens schildert hij ook landschappen.

Zaterdag 23 en zondag 24 juli: 
Expositie met topschilder Berry Kuiper bij Cultura (Plus)

Afgelopen donderdag was het 
weer tijd voor het Zomeravond-
concert van Excelsior als afslui-
ting van het muziekseizoen. 
Hoewel het fris was genoot het 
publiek van gezellige muziek om 
de zomervakantie in te luiden.

Na het concert was er nog een 
borrel voor de muzikanten in de 
tuin bij 1 van de leden.

Iedereen een fijne vakantie en tot 
in 8 oktober bij ‘De Avond van de 
Filmmuziek’.

Het is vaak druk met telefoontjes 
bij ons op kantoor, maar soms 
krijg je een telefoontje binnen en 
dan kan je niet anders dan met-
een in actie komen.

De schipper van het KNRM-sta-
tion Andijk, Menno Betzema, 
belde ons met de vraag of wij een 
oplossing hadden voor een de-
fecte Cv-ketel op het boothuis. 
Wij troffen een sterk verouderde 
Cv- ketel aan. Een noodreparatie 
werd meteen gedaan, maar ver-
dere actie was echt noodzakelijk.

“Wij hebben geen moment ge-
twijfeld om te helpen”, aldus Joery 
Valk, eigenaar van Valkservice in 
Andijk. “De mannen en vrouwen 
van de KNRM staan dag en nacht 
klaar om mensen in problemen te 
redden. Voor Valkservice was het 
vanzelfsprekend om hen te hel-
pen zodat zij hun werk weer kon-
den doen.
Direct heb ik contact gezocht 
met Robin Appelman van Reme-
ha en het plan om te helpen was 

al snel gemaakt. Inmiddels wordt 
het KNRM-station verwarmd 
door het allernieuwste type ketel; 
de Remeha Avanta ace 28C. 
Naast de installatie van een nieu-
we ketel is ook de Cv-installatie 
van het bemanningsverblijf aan-
gepast. In het boothuis zelf is de 
luchtbehandlingskast voor het 

drogen van de overlevingspakken 
onder handen genomen.

Wij van Team Valkservice en alle 
medewerkers van Remeha wensen 
de bemanningsleden van KNRM 
Reddingstation Andijk een behou-
den vaart met ‘t Span en een be-
haaglijke terugkeer op het station.

Het publiek genoot van gezellige muziek. Foto aangeleverd

V.l.n.r: Joery Valk, Valkservice, Egbert Schaft namens KNRM,  
Robin Appelman van Remeha. Foto KNRM

Valk service en Remeha redden de  
KNRM-redders van de kou!

Geslaagd zomeravondconcert

Fijne zomervakantie!
In de maanden juli en augustus is de redactie 
alleen geopend op maandag- en dinsdagochtend, 
van 9.00 tot 12.00 uur 

of op afspraak, 
info@andijker.nl 
of 59 36 05!
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

Daar buiten op afspraak

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

Zondag 17 juli 10.00 uur:
Eucharistieviering door pastor  
J. van Dril met Gemengd koor.
Thema: “Bezorgd?”.
De collecte is voor onze kerk. 
Welkom in de viering en ook bij 
de Ontmoetingsochtend op:
dinsdag 19 juli 10.00 uur.

De parochiebesturen organise-
ren op: zaterdag 23 juli een 
fietspuzzeltocht langs de 4 paro-
chiekerken.
Start is om 13.00 uur in Medem-
blik en eindigt om 16.00 uur in 
Wervershoof. 

Opgave tot 19 juli: via 
secretariaat@
martinuskerkmedemblik.nl 
of bellen naar: 0227-541301 
(alleen ’s morgens). 

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

Kerkdiensten, zondag 17 juli
Gereformeerde Kerk 
Middenweg 4, Andijk

10.00 uur ds. J. Mulder te Nijkerkerveen

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: Koob Fredriks
 Organist: Heije Wubs

De dienst bekijken kan via: kerkdienstgemist.nl

In de maand juli en augustus is er wegens de vakantie 
geen inloop op de woensdagochtend.

Baptistengemeente
Boendersveld 3, 1602 DK  Enkhuizen 

10.00 uur Frank Obdam

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 Euch. pastor J. van Dril, Gemengd koor

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

10.00 uur Arno van Engelenburg

Toeristenkerk Onderdijk
Sportlaan 10, Onderdijk

10.30 uur Voorganger: Piet Ligthart
Muzikale Medewerking: Welight ( Wilma van Ophem en Els Weijers)

Via deze weg willen we iedereen bedanken voor de 
vele kaarten, bloemen en cadeaus die we mochten 
ontvangen voor ons 50-jarig huwelijksfeest.

Ook de serenade van het sax kwartet Sursum Corda 
hebben we als heel verrassend ervaren.

Hartelijke groet, Albert en Henny Mantel

Het huwelijksjubileum is geweest 
En mensen, wat was het een feest! 
En zo vele kaarten, bloemen en wensen 
van familie, vrienden en dorpsmensen! 

Dank jullie wel voor zoveel liefs, 

                Peter & Ida

19-07-03                                       19-07-22

Lieve Bob,

19 jaar mocht jij worden
19 jaar moeten wij jou missen

19 juli was voor ons de verschrikkelijkste dag van ons leven.
Lieve Bob, we missen je, niet alleen wij, al jou vrienden ook.

Mama, Omar
Mandy en de jongens

Vlak voor de zomervakantie 
heeft de Bangert nog iets 
nieuws te melden. Twee leer-
krachten nemen afscheid van 
de school. 

Meester Sjaak gaat met pensioen. 
Op donderdag 14 juli van 15.30 - 
17.00 uur wordt er een afscheids-
receptie voor hem georganiseerd. 
Juf Kim gaat een nieuwe uitda-
ging aan, zij gaat aan de slag op 

een andere school binnen de 
stichting. Zij hoeft dat niet meer 
zo ver te reizen om op haar werk 
te komen.

“Gelukkig kunnen we ook ver-
klappen dat er volgend schooljaar 
twee nieuwe enthousiaste leer-
krachten op de Bangert komen 
werken. We wensen alle vier de 
leerkrachten heel veel succes en 
plezier bij hun nieuwe uitdaging.”

Oud en nieuw op de Bangert

Ik geloof, Heere! Kom mijn ongeloof te hulp.
                                                           Marcus 9:24

In liefde losgelaten, mijn dierbare man, onze vader en opa

Willem Arie Bloemendaal
sinds 28 december 1971 met Nel Bloemendaal-Groot

12 augustus 1947 Andijk 11 juli 2022

Nelleke

Michel en Boukje
 Marc
 Jelle

André en Stela
 Saranna
 Aviëla

Suzanne en Maarten
 Renske
 Daniëlle
 Anne Roos
 Rebecca

Dijkweg 216
1619 JB Andijk

Willem is thuis; zijn zó geliefde en vertrouwde stek.
Daar bent u welkom om afscheid te nemen en ons te 
condoleren op zondag 17 juli tussen 16.00 en 17.00 uur.

De afscheidsdienst is op maandag 18 juli om 11.30 uur 
in de Gereformeerde Kerk aan de Middenweg 4 te Andijk. 
Aansluitend aan de dienst vindt de begrafenis plaats in het 
familiegraf op de Oosterbegraafplaats aan De Weet.

Veel dank aan een ieder die Willem Arie en ons met zorg en 
aandacht heeft ondersteund in de afgelopen tijd.
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DAT WAS EEN HELE KOUDE DOUCHE

“Hoe kan het dat ik erfbelasting moet betalen als alles op de langst-
levende is”, zegt een mevrouw die bij ons op kantoor is, met een 
mengeling van boosheid, verdriet en verbazing in haar stem. Haar 
man is een paar maanden terug overleden en wij hebben voor haar 
een globale berekening gemaakt dat de verschuldigde erfbelasting, 
die circa € 21.000 zal zijn. Helaas moet ik haar toch echt mededelen 
dat de aangifte voor de erfbelasting binnen 8 maanden dient plaats te 
vinden en dat daarachteraan dan binnen een paar maanden de aan-
slag volgt. “Bovendien heb ik dat geld ook niet, dan moet ik dat er-
gens gaan lenen en de kinderen hebben dat ook niet even op de 
plank liggen, hoe moet dat nou?” zegt mevrouw en ze kijkt mij vra-
gend aan. Op de bankrekening staat gemiddeld zo’n € 20.000, maar 
haar auto heeft het vorige week begeven en ze zegt dat de wasma-
chine binnenkort ook aan z’n eind is. De uitvaartverzekering dekt 
gelukkig bijna alle kosten, maar ze moet toch nog € 2.000 bijbetalen. 
In deze situatie is het niet bepaald prettig om dan ook nog zorgen te 
hebben over de betaling van de erfbelasting. Mevrouw noemt het zelf 
“een hele koude douche”.

Slim testament
Het woord ‘slim-testament’ is geen officiële benaming, maar met wat 
wij hieronder verstaan, kan in veel gevallen worden voorkomen dat 
bij overlijden van uw 
echtgeno(o)t(e) of partner, de 
langstlevende al erfbelasting 
moet betalen. Wilt u meer hier-
over weten? Maak dan gebruik 
van de gratis half uur bespre-
king. Tot en met de zomerva-
kantie geldt nog de 10% kor-
ting op vertoon van deze co-
lumn.

Mantel&Voors 
Notarissen en Mediators
Andijk 0228-592224 
Benningbroek 0229-591264   

Op de hoek Knokkel/ Hornpad 
stond pa Knobbelzwaan midden 
op de weg.
De andere leden van het gezin 
zaten veilig en gemoedelijk op 
het strookje gras.
Door de auto er schuin voor te 
zetten kon het andere verkeer er 

omheen. Meneer begon te blazen 
dus maar even uitgestapt en met 
zachte dwang het gras op ge-
stuurd.
De anderen zagen in dat ze dan 
maar het water in moesten gaan 
en vader droop ook via het gras 
gedwee af. Douwe Greydanus

De zwanen op en naast de weg. Foto: Douwe Greydanus

Levensmoe of waakzaamheid

De eerste Christelijke school is gesticht in 1867. Net als overal, 
met een bruggetje over de dijkgracht bereikbaar. Er naast is de 

winkel van Jan Zee en Antje Trompetter.

Een eeuw later is het woonhuis van de meester nog steeds een 
woonhuis, maar de school is een timmerwerkplaats van Schol-
ten geweest en is nu een fietsen reparatie werkplaats gewor-

den. Op de plaats van de oude winkel van Jan zee, is later een 
nieuwe winkel van Jan Kistemaker gekomen geheten “de Zilver-

meeuw”. Nu is het een woonhuis.  
Uit de collectie van Hessel de Greeuw.

Toen en nu

Dick Visser

Eerst het eigen huis op orde!

De afgelopen twee maanden is 
hard gewerkt aan het coalitieak-

koord voor de komende jaren. 
Het is een uitdagend en realis-

tisch akkoord geworden.

De problemen zijn bekend; 
de gemeente geeft veel meer 
geld uit dan er binnenkomt 
en de opgaven zijn enorm. 
Bij bijna alle hoofdpijndos-
siers van de gemeente speelt 
de ambtelijke onderbezetting 
een grote rol. (Veel) te wei-
nig mensen en onvoldoende 
deskundigheid op belangrij-
ke posities. Het resultaat is 
een organisatie die niet in 

staat is om wettelijke taken 
adequaat uit te voeren.

De provincie heeft het ge-
meentebestuur hier onlangs 
op aangesproken. Het was 
een duidelijke boodschap. 
De financiële situatie moet 

heel snel op orde en er moet 
worden geïnvesteerd in de 

eigen organisatie. Al komend 
najaar moet het gemeentebe-
stuur laten zien dat zij hier-

toe in staat is. Als de ge-
meente hierin niet slaagt, 

dan stelt de provincie de ge-
meente onder toezicht en 
wordt het beleid vanuit 

Haarlem opgelegd, voor re-
kening van de gemeente.

In het coalitieakkoord wordt 
twee jaar uitgetrokken voor 
de noodzakelijke ombuigin-
gen. In deze periode is geen 
ruimte voor nieuwe ontwik-
kelingen of nieuw beleid. De 
OZB gaat omhoog en de or-

ganisatie wordt versterkt. 
Het resultaat moet zijn dat 
de gemeente Medemblik 

over een paar jaar weer een 
(financieel) gezonde ge-

meente is, die kan inspelen 
op nieuwe ontwikkelingen 
en daarmee vitaal en leef-

baar blijft. Ontwikkelingen 
die geld opleveren kunnen 

wel door, denk aan woning-
bouw. We zijn blij dat we 
daarvoor een ervaren be-

stuurder kunnen leveren in 
de persoon van Jeroen 

Broeders.

Ondertussen laten we 
kwetsbaren niet vallen en 
streven we ernaar een ge-
meente te zijn waar we er 

voor elkaar zijn en voor el-
kaar opkomen, ondanks de 
lastige situatie waarin we 

met elkaar verkeren. En zo-
veel is zeker; we zullen el-

kaar hard nodig hebben om 
er op een goede manier uit te 

komen.

Gezocht per direct:

Schoonma(a)k(st)er 
voor het schoonmaken 
(stofzuigen, dweilen en wc/douches) 
van de kantine van tennisclub Atlas in Andijk

Indicatief zijn de werktijden ongeveer als volgt 
(in overleg vast te stellen)

– Periode juli tot april: 1x per week op maandagmiddag  
 ca. 1,5 - 2 uur per keer
- Periode april t/m juli nog een keer extra 
 i.v.m. competitie en toernooien.

Verdere inlichtingen: Otto: 06 2251 2662

Met de treffende titel ‘Geduld 
wordt beloond’ is bij Herten-
kamp Enkhuizen een nieuwe fo-
to-expositie te aanschouwen. De 
expositie bevat bijzondere na-
tuurfoto’s, vervaardigd door twee 
bevriende fotografen: Conny 
Schotanus uit Medemblik en 
Ruud Schouten uit Bovenkarspel.  

Ruud en Conny gaan graag sa-
men op pad naar bijzondere foto-
locaties, in binnen- en buiten-
land.

De fototentoonsetelling omvat 
een selctie verrasende natuur-
protretten uit de Nederlandse 
natuur. Een zeehondje, vossen en 
vogels, maar ook macro-fotogra-
fie van insecten en zelfs echte 
abstracte kunstwerken die ge-
woon te vinden zijn in de natuur, 

als je weet waar je moet kjken.
Meerdere foto’s van de expositie 
zijn bekroond met gerenomeerde 
prijzen.

Ruud en Conny geven hun en-
thousiasme voor fotografie graag 
door aan anderen. Hun belang-
rijkste tips zijn daarbij: heb ge-
duld, ga vaker op pad om dé foto 
te maken die je in gedachten hebt 
en denk niet te snel ‘beter wordt 
het niet’. Neem altijd en overal je 
camera mee naar toe, want je 
weet nooit wat je tegenkomt.

Deze zeer bijzondere foto’s zijn in 
de komende maanden kosteloos 
te bezichtigen in de expositie-
ruimte van Bezoekerscentrum 
Hertenkamp Enkhuizen. Tijdens 
openingstijden is de expositie 
gratis toegankelijk.

Zeehondje. Foto: Ruud Schouten

 Nu te zien bij Hertenkamp Enkhuizen: 

Expositie natuurfoto’s
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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
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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.

Bij Stracke garagedeuren in Zwaag bent 
u aan het juiste adres voor een nieuwe 
garagedeur. “Wij zijn gespecialiseerd in 
één product, een bewuste keus. Wij 
kennen de mogelijkheden, de voor-en 
de nadelen van elke keus met betrek-
king tot een garagedeur. We helpen u 
dan ook graag met persoonlijk advies.”

Marion en Frans Stracke startte in 2003 
met dit familiebedrijf. Naast de verkoop 
van garagedeuren doen zij ook het onder-
houd en de plaatsing in eigen beheer.  Op 
het bedrijventerrein Westfrisia-Oost in 
Zwaag hebben zij een grote showroom 
waar u het product niet alleen kunt zien, 
maar ook echt kunt ervaren. “U bent van 
harte welkom, de deuren zijn weer open en 
showroom bezoek kan weer als vanouds.”

Diverse soorten
Garagedeuren zijn verkrijgbaar als kan-
teldeur, als sectionaal deur of als duo-
poort. De deuren zijn handmatig te ope-
nen of te voorzien van een aandrijving. 
Welke keus voor u de beste is, is afhanke-
lijk van vele factoren. “Wij helpen u bij 
het maken van de juiste keus. Een garage-
deur koop je vaak maar één keer in je le-
ven, dan kan het maar beter een goede 
zijn!”

Gebruik van garage
Er zijn maar weinig garages waar tegen-
woordig een auto in staat. De meeste gara-
ges worden gebruikt om fietsen en tuinge-
reedschap en tuinkussens op te bergen.  
Daarmee wordt de garage een verlengstuk 
van het huis. Een nieuwe garagedeur moet 

dan naast praktisch ook mooi zijn en bij de 
rest van het huis passen. Marion ziet een 
verschuiving in wie er komt kopen. “Vroe-
ger kwam de man om zich te oriënteren en 
bij een tweede bezoek kwam de vrouw des 
huizes pas mee. Tegenwoordig zien we veel 
vrouwen die komen uitkiezen.” Zij vervolgt 
lachend: “Wat niet verandert is? De vrouw 
heeft vaak de beslissende stem!”

Kleuren op deuren
Er is veel mogelijk. Toch blijken de stan-
daard kleuren als donkergroen en donker-
blauw blijvend populair. Antracietgrijs is 
op dit moment ook een veel gevraagde 
kleur. Een nieuwe garagedeur die goed 
past bij het gebruik van de ruimte en het 
uiterlijk van het huis is een sieraad waar u 
lange tijd plezier van hebt. 

Showroom bezoeken
Stracke showroom vindt u aan De Corantijn 
3, 1689 AN Zwaag (Hoorn). Bereikbaar op 
telefoonnummer (0229) 21 84 11 of via e-
mail info@stracke.nl.  Openingstijden dins-
dag t/m vrijdag van 10:00 tot 17:00 uur. 

Let op: op zaterdag ALLEEN geopend op af-
spraak. Maandag en zondag gesloten.

Marion en Frans Stracke hebben voor elke garage de juiste deur. Komt u gerust naar de showroom. Tekst en foto: OdB.

Bij Stracke kiest u de juiste Novoferm garagedeur
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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 – 
Ben jij op zoek naar een leuke (bij)
baan in jouw dorp? Wie weet kun-
nen wij iets voor elkaar betekenen! 
Neem eens een kijkje op www.villa-
vakantieparkijsselhof.nl voor onze 

actuele openstaande vacatures! 

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

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

Dijkbox unit te huur.
Ca. 15-20 m2

Met electra en toilet.
06 22 375 373

Andijkertjes

 
Wist u dat...

... de zomervakantie vrijdag 

van start gaat?

... er op de Dijkweg weer katten 

worden doodgereden omdat 

automobilisten veel te hard 

rijden?

... er in het weekend weer veel 

lawaai overlast is in de nacht 

op de Dijkweg en de Kleingouw?

... er vrijdag in het zwembad 

een voorronde is voor het NK 

stoepranden?

... de redactie in juli en 

augustus alleen op maandag- 

en dinsdagochtend (van 9.00-

12.00 uur) geopend is? 

… berichten van gevonden en 

verloren voorwerpen gratis wor-

den geplaatst?

Sterke, mooie, ontroerende, gek-
ke, vreemde en lachwekkende 
verhalen! De verhalen ‘Ommetje 
naar een ‘Dorpsverhaal’ van 
Mee&deWering-Wonenplus 
hangen dit jaar op andere plek-
ken namelijk: Wognum in de be-
weegtuin van Sweelinckhof en 
voor de bewoners te zien op 
Sweelinckhof tv. 

Ook hangen de dorpsverhalen in 
Abbekerk en wel in het Vekenbos 
bij het Verzorgingshuis de Wa-
termolen en ook daar hangen de 
verhalen in de binnentuin. 
Voor stad- Medemblik hangen de 

verhalen in de binnentuin van de 
Valbrug, deze zijn alleen toegan-
kelijk voor de bewoners en de 
bezoekers van de bewoners. 

Maar in Andijk kunt u de dorps-
verhalen vinden bij de Moestuin 
deze is bij het verzorgingshuis 
Sorghvliet in Andijk te vinden.

Deze verhalen zijn te vinden 
vanaf 1 augustus t/m 7 oktober.
Misschien een tip voor een mooi 
ommetje samen met een buurt-
bewoner die slecht ter been is? of 
gewoon om even de benen te 
streken?

Op zoek naar Sterke en mooie 
dorpsverhalen in Medemblik?

Witte woiven

Vreemde verschijningen, geesten zijn niet alleen van eeu-
wen terug, ze gebeuren nog steeds, luister maar:

Ik kwam terug uit Henkuzen, het was laat, gelukkig brand-
de mijn fietslicht. Net op de Veilingweg gekomen, gaf de 
ondergaande zon me inspiratie.

“Arm Bovenkarspel, zo dicht bij Enkhuizen en zo ver van 
Andijk”!  Nog even en dan ben ik thuis in de Tulpenbuurt.
Het begon te schemeren en net voorbij de Elsenburg zag 
ik, rechts van me, opeens kleine lichtjes in het weiland. Ze 
bewogen niet, kwamen niet dichterbij, maar tot de boerde-
rij aan de Rikkert waren ze daar. Het gaf me toch een 
vreemd gevoel, wat was dat, vuurpotjes of vuurvliegjes?

Thuisgekomen zette ik het van me af. 
Een buurman, hier geboren en getogen, kon het misschien 
uitleggen. Doch die wist het ook niet, en hij zei: ”misschien 
de witte wijven”! Het was als grap bedoeld maar het bleef 
hangen. Tja, het was ook erg droog geweest in het Oosten 
van ’t land, zouden ze hierheen gekomen zijn? Ik vergat 
het voorval, er zijn belangrijker zaken.

Jaren later fietste ik weer over die weg. De zon stond nog 
niet aan de kim. Andijk kwam weer dichterbij en opeens, 
daar waren ze weer: de witte wijven! 

Maar nu werd me dit natuurverschijnsel duidelijk. In de 
schemering toen, zagen ze mijn voorlicht. De ondergaande 
zon reflecteerde in hun ogen. Dus geen vrees bij het fiet-
sen, sensatiezoekers kunnen thuisblijven, een prachtige 
kudde schapen hebben even mijn hoofd op hol gebracht.

Sporting Andijk Handbal en 
Zwembad De Weid organiseren 
samen een voorronde voor het 
NK Stoepranden. Ga lekker dis-
cozwemmen en doe mee! Mis-
schien win jij een ticket voor een 
plaats in de landelijke finale in 
Arnhem. We spelen in de leef-
tijdscategorie 6-10 jaar en 11-14 
jaar.

Waar? Zwembad De Weid
Wanneer? 15 juli 2022

Hoe laat? 19:00 - 21:00 uur

Wat is stoepranden?
Jantje Beton organiseert in 2022 
voor de 6e keer het NK Stoepran-
den. Het doel is om spelen, bewe-
gen en ontmoeten in zoveel mo-
gelijk buurten in Nederland te 
stimuleren. Stoepranden is een 
leuk en laagdrempelig spel, waar-
bij de spelers veel moeten bewe-
gen. Het spel kan gespeeld wor-
den door tieners, jongeren, vol-

wassen en senioren. Zo draagt 
stoepranden bij aan meer onder-
ling contact en gezelligheid in de 
buurt. En dat bevordert weer de 
kansen en mogelijkheden voor 
samen buitenspelen. Bereid je 
goed voor en bekijk de spelregels. 
Die zijn te vinden op de website 
van Sporting Andijk.

Wie organiseren het NK stoep-
randen?
In Andijk is 
de voorronde 
een samen-
werking tus-
sen Sporting 
Andijk Hand-
bal en Zwem-
bad De Weid. 
Een logische 
keuze omdat beide spelen, bewe-
gen en ontmoeten ook hoog in 
het vaandel hebben. Het gooien 
en bewegen heeft een mooie link 
met de handbalsport. Misschien 
wordt jij wel zo enthousiast dat je 
handbal ook een keer wil probe-
ren! Je kunt je dan meteen aan-
melden om mee te doen aan een 
training!

Voorronde NK Stoepranden 
bij discozwemmen

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! 

Zondag 17 juli: 
‘Kadijkpop’

Gevonden 
Deze fiets staat al een week 
of 3 bij Zwembad de Weid. 

Van wie is hij?

Ophalen bij het zwembad.

Oproep:  
Theo Braams is op zoek naar Ellie Dol, ze woonde vroeger op de 
Stormweg. Ze is waarschijnlijk 84 jaar nu.

Heeft u meer informatie: info@andijker.nl

Oproep: 
Volgende week starten de eerste zwemlessen aan de vluchtelin-
gen uit Oekraïne die in Andijk en omgeving verblijven. Zoals u zult 
begrijpen, zullen zij niet allemaal beschikken over zwemkleding.

Heeft u nog zwembroeken of badpakken liggen die nog een ronde 
mee kunnen? Lever ze in bij de kassa van De Weid, zodat we deze 
uit kunnen delen aan de zwemmers. Het gaat zowel om kinderma-
ten als voor volwassenen.

Op zondagdagochtend 31 juli 
a.s. zal Pete Ouku uit Kenia 
gastspreker zijn in de dienst 
van de Westfriese Evangelie 
Gemeente in Grootebroek. 

Een unieke kans om kennis te 
maken met deze bijzondere Keni-
aan en om meer te horen over 
zijn werk onder gevangenen in 
zijn land. Pete is Christen en 
heeft een krachtig en bijzonder 
getuigenis te vertellen. Zijn werk 
vanuit de liefde van God is gewel-
dig en overal waar hij komt ver-
telt hij over het Goede Nieuws 
van Jezus Christus. Hij is oprich-
ter en uitvoerend directeur van 
de organisatie 
Crime Si Poa. Op www.crimesi-
poa.org kunt u meer lezen over 
deze organisatie in Kenia. 
Stichting Antwoord in Andijk 
werkt samen met deze bediening 
en ondersteunt dit geweldige 
werk onder gevangenen en hun 
families. Nieuwsgierig geworden, 
kom dan naar de dienst!

De kerkdienst is in het Martinus-
college, De Aanloop 6 in Groote-
broek. De dienst begint om 10.00 
uur. 

Voor vragen kunt u contact op-
nemen met Stichting Antwoord, 
Bedrijvenweg 6 in Andijk. 
Telefoon 0228 – 597047 of via 
email info@antwoord.nl.

Pete Ouku. Foto aangeleverd

Pete Ouku uit Kenia, gastspreker in kerkdienst 
van de Westfriese Evangelie Gemeente
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• 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 en augustus 
• Redactie van de Andijker alleen geopend op 

maandag- en dinsdagochtend, van 9.00 tot 12.00 uur of 
op afspraak: info@andijker.nl of 59 36 05

JULI
Donderdag 14 juli
• Afscheidsreceptie meester Sjaak, Bangertschool 15.30 - 17.00 uur
Vrijdag 15 juli
• Voorronde NK Stoepranden, zwembad de Weid. 19 - 21 uur
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
Maandag 1 augustus
• Groene afvalbak wordt geleegd
Vrijdag 5 augustus
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
• Seniorenbond KBO Andijk en “de Zonnebloem” Andijk organise-

ren 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
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 t/m zondag 16 oktober 
• Kermis Andijk
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
• Vrouwen van Nu, Andijk-West, Deze avond staat in het teken van 

Oud Hollandse spelletjes, 20.00 uur, Cultura
Maandag 24 oktober

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

Op zaterdag 16 en zondag 17 juli trapt het Zui-
derzeemuseum de zomervakantie af met het 
Oergezellig Weekend. Snuif de oer-Hollandse 
cultuur op en ontdek wat Nederland allemaal te 
bieden heeft, óók op multicultureel gebied. Ge-
niet met het hele gezin in het buitenmuseum van 
een gevarieerd muzikaal programma met onder 
meer kinderpopster Dirk Scheele en zanggroep 
Flamboyant, doe een workshop Maak je eigen 
Delfts blauwe tegeltje en speel heel veel Oudhol-
landse spelletjes. 

Op beide dagen kun je verspreid over de dag meer-
dere muziekoptredens bijwonen. Speciaal voor 
kinderen – en hun ouders – komt de van Nickelo-
deon en YouTube bekende zanger Dirk Scheele naar 
het Zuiderzeemuseum met zijn voorstelling: In 
Holland staat een huis. Een groot meezingfeest 
voor jong en oud met de leukste typisch Hollandse 
kinderliedjes die al generaties lang gezongen wor-
den, maar dan op z’n Dirks. Zanggroep Flamboy-

ant, een kleurrijk gezelschap van verschillende nati-
onaliteiten, brengt zang en muziek ten gehore uit de 
exotische landen van hun herkomst. Bij de kalk-
ovens klinkt de hele dag gezellige orgelmuziek van 
Orgel ’t Drommetje en op de schuit treedt De Va-
rende Trekzak muzikant, Hans Metz, op. 

Voor ieder wat wils
Heb je altijd al eens zelf een Delfts blauw tegeltje 
willen maken? Ga dan lekker aan de slag en neem je 
eigen tegeltje mee naar huis als souvenir. Dit week-
end zijn er extra veel Oudhollandse spelletjes voor 
het hele gezin. Van ringwerpen, balgooien en het 
kazenspel tot vier op een rij en stokvangen. Daar-
naast kun je een partijtje stoepranden. Wie weet 
ben jij de winnaar van de dag.  

Foodplein
Trek gekregen van alle activiteiten? Haal dan een 
portie poffertjes of een verse stroopwafel of ga ha-
ringhappen. Ook kun je terecht voor een loempia, 
die een vast plekje heeft veroverend in de Neder-
landse eetcultuur, maar van oorsprong Chinees is. 
En bij een foodplein hoort natuurlijk ook een ijskar. 
Geniet van een ambachtelijk bereid Italiaans ijsje 
van de in de regio befaamde ijssalon Vivaldi. 

Praktische informatie
Het Oergezellig Weekend vindt plaats in het bui-
tenmuseum van het Zuiderzeemuseum in Enkhui-
zen en is op 16 en 17 juli voor alle museumbezoe-
kers gratis toegankelijk tegen de reguliere entree-
prijzen! Reserveer alvast online tickets en wees 
verzekerd van een toegangsbewijs.

Oergezellig weekend. Foto: Pam Wennekes

Oergezellig Weekend in het buitenmuseum
Zuiderzeemuseum bomvol activiteiten, optredens en lekkernijen

De gemeente Medemblik en dus 
ook het dorp Andijk is een groei-
ende gemeente. Vooral de 65+ is 
juist een groeiende groep. Om het 
dorp leefbaar te houden voor ie-
dereen, is te zorgen voor geschikte 
woonruimte, zodat iedereen in het 
eigen dorp kan blijven.

Andijk heeft altijd als slogan gehad 
goed wonen, werken en recreëren. 
Terwijl de bejaardenhuizen weg-
vallen of alleen nog voor ouderen 
met een echte zorgindicatie zijn. Is 
er bijna geen passende woonvorm 
voor de ouderen te vinden. Vele 
ouderen wonen in vrijstaande wo-
ningen met veel grond en/of schu-
ren. Zij wonen te groot en gebrui-
ken delen van de woning niet en 
het onderhoud wordt te veel voor 

ze. Daar komt bij dat de ouderen 
dan ook nu niet willen verhuizen, 
zolang de gezondheid het toelaat, 
maar ook omdat er niets passends 
is, blijkt uit onderzoek. Maar helaas 
komt de ouderdom nog steeds met 
gebreken en altijd op het verkeerde 
moment en dan zijn er nog geen 
stappen gemaakt in welke vorm 
dan ook. Nieuwbouw sluit nauwe-
lijks aan bij de behoeften van deze 
steeds groter wordende groep, ter-
wijl een groot deel van alle nieuw-
bouwwoningen geschikt zou moe-
ten zijn voor hen.
De sleutel om de woningkrapte 
(deels) op te lossen ligt zeker in het 
laten doorstromen van huishou-
dens die niet meer passend wonen. 
Dit is aan het einde van de verhuis-
keten, bij de 65+er.

Wanneer de 65+ers kunnen ver-
huizen naar een passende woning, 
één die wel past bij hun levensfase, 
komt er een grote gezinswoning 
vrij. Dit is hier vaak een vrijstaande 
woning met schuur. De doorstro-
mers laten dan ook weer een een-
gezinswoning achter, vaak weer 
wat kleiner. Zo komt er een grote 
golf van doorstromende huishou-
dens op gang. Zelfs de starter heeft 
hier baat bij. Zoals onderaan het 
artikel te zien. 

We hebben nu 2 gelijkvloerse ap-
partementen in ons aanbod 1 te 
huur en 1 te koop. Zie rechts.

Heeft u interesse? Neem dan con-
tact op met Kuin makelaardij: 0228 
59 22 53

Passend wonen voor 65+

 

info@kuinmakelaardij.nl    0228-592253     

 

Te koop Klamptweid 68 
met dakterras en balkon 

Te huur   
Prinses Marijkestraat 26 

Stel/
jongere

Grote 
woning met 

schuur

Kleine 
woning Oudere

Gezin + 
kinderen Appartement

Eindelijk wordt de dijk gemaaid! Foto Astrid van Dijke

Langs de weg...

De Mega Zomermarkt op 20 juli wordt er een om 
op je wandelschoenen te voltooien. Maar liefst 300 
kramen staan opgesteld in de binnenstad en het 
wordt een flinke klus om ze allemaal te bekijken....

De kleurrijke Weversmarkt is een lust voor het oog 
en bijzonder in trek bij iedereen die “iets met draad-
jes doet”. De Platen- & CDbeurs is een waar wal-
halla voor muziekliefhebbers. Je struint er de mooi-
ste vondsten bij elkaar bij kraamhouders afkomstig 
uit heel Europa!
De Gedempte Turfhaven is ingeruimd voor een se-

lect groepje deelnemers (er is gewoon niet meer 
plek!) dat sinds jaar en dag op de Hoornse Woens-
dagmarkten heeft gestaan.
· Weversmarkt: Kleine Noord en tweederde 
 Grote Noord in een lange sliert.
· Platen- en CDbeurs: Grote Noord laatste deel 
 tot aan de Roode Steen, Nieuwstraat en Gouw
· Overige markt: Ged. Turfhaven, stukje Breed
De markt is van tien tot vijf uur in de binnenstad, 
kom zoveel mogelijk op de fiets of met het openbaar 
vervoer want het wordt een drukke dag met bezoe-
kers uit heel Nederland.

Mega Zomermarkt op woensdag 20 juli in Hoorn
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Wij zoeken 
gastouders!
in Andijk

Meer info: berendbotje.nl/gastouder

Bepaal je
eigen

werktijden!

De Andijker publiceert regelmatig de 
belevenissen van oud Andijker 

Jan Pijker. 

Muggen.
Het was een mooie zomerdag in Andijk 
in 1954. In de smederij van mijn vader 
was net meneer Toebes binnengekomen. 
Een aardige man, die in een Volkswagen 
kever reed en vertegenwoordiger was 
van Empo fietsen uit Vorden. Soms 
mochten we een stukje met hem mee 
rijden als hij verder ging en liepen dan 
weer naar huis terug. De beide mannen 
zeiden tegen elkaar dat het mooi weer 
was en mijn moeder die erbij kwam 
staan verklaarde dat als je de was ophing 
en bij het laatste was gekomen het eerste 
al weer droog was. Zulk weer dus. Maar 
Toebes zuchtte eens en zei dat er op de 
wereld toch wel iets was dat eigenlijk 
niet nodig was. En bij navragen kwam 

het hoge woord eruit: MUGGEN. Sinds 
de aanleg van de Afsluitdijk was het 
zoete water van het IJsselmeer een 
broeinest van muggen, in wolken hingen 
ze tegen de avond boven de dijk. En de 
volwassenen waren het er wel over eens, 
een beetje minder kon ook wel.

Toen ik dit verhaal aan mijn vrouw ver-
telde, die uit de buurt van Vorden komt, 
begon ze te lachen. Ik zei het helemaal 
verkeerd, het waren geen muggen, het 
waren vliegen. Ik keek haar beteuterd 
aan en vroeg haar of ze wel wist dat die 
beesten gemeen steken konden. En of ze 
wel wist hoe die dingen heetten die dan 
op je vel kwamen. Muggenbulten waren 
het en geen vliegenbulten……. Mijn 
vrouw zweeg maar keek veel beteke-
nend. Met Andijkers….. geen land te be-
zeilen, ook als ze er jaren niet meer wo-
nen.

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

Huisvalkenier Birdlive is ook deze zomer-
vakantie weer iedere woensdagmiddag te 
vinden op het plein van Kasteel Radboud. 
Vanaf 13 juli tot en met 31 augustus is 
Birdlive te zien met een speciaal zomer-
programma, waarbij je de geschiedenis 
van de valkerij beleeft. Natuurlijk zijn 
daarbij ook zijn bijzondere roofvogels te 
bewonderen. 

Valkerij in Nederland
De valkenier vertelt over de hoogtijdagen 
van de valkerij in Nederland en de geschie-
denis van zijn prachtige roofvogels. Verder 
kom je meer te weten over de link tussen 
valkerij en kastelen en landerijen. Je kunt 
de majestueuze vogels van dichtbij bekij-
ken en bij de juiste omstandigheden ook 
zien vliegen. Dat wil je toch niet missen? 

Alleen bij geschikt weer
Het roofvogelprogramma is iedere woens-
dagmiddag in de zomervakantie van 13:00 
– 16:00 uur. Het is buiten en vrij toeganke-
lijk, maar gaat alleen door als het goed 
weer is. Wil je zeker weten dat de valkenier 
er is als je komt? Check dan op de dag zelf 
nog even de activiteitenpagina op onze 
website. 

Museum 
Wil je ook naar het museum, dan raden we 
aan je tickets vooraf online te reserveren. 
Toegangsprijzen: Volwassenen € 8,50 per 
persoon, kinderen van 5 t/m 12 jaar € 5,50 
per kind. Kinderen t/m 4 jaar mogen gratis 
naar binnen, net als Museumkaarthou-
ders. Kijk voor meer informatie en tickets 
op kasteelradboud.nl/activiteiten

Valkenier Birdlive. Foto aangeleverd

Valkenier Birdlive bij Kasteel Radboud

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 vrijwil-
ligers 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, ge-
zelligheid en wil je graag écht iets bijdragen aan het dorp en de gemeen-
schap 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!

De Hoek 1

 1693 AA

 Wervershoof

Tel. 0228-581258 

OPTICIËN • OPTOMETRIE • CONTACTLENS SPECIALIST

Donderdag 14 juli 
Orthoptie bij Briljant.

Zie de redactie in deze krant.

Afgelopen zaterdag werd het Neder-
lands kampioenschap driebanden in de 
B2 klasse gespeeld. Het team van De 
Hoop 5 had zich hier voor geplaatst en 
vertrok in alle vroegte richting Nieuwe-
gein. De mannen (vorige week voorge-
steld) hadden ook Gerard Stavenuiter 
(arbiter) en Harry Meester (Teller) mee. 
Dit was verplicht maar ze gingen blij-
moedig en vrijwillig mee. 

Rond 10 uur klonk het startschot voor de 
16 teams en werd er hard maar sportief 
gestreden. Toen de kruitdampen na de 
poulefase (3 rondes) waren opgedroogd 

was er voor ons als resultaat een hele 
knappe 2e  plaats in de poule met 4 match-
punten en 8 partijpunten. Dit betekende 
helaas wel net het eindstation voor ons 
want alleen de nummers 1 mochten verder 
strijden. 

We kunnen trots terugkijken op een heel 
mooi seizoen. Districtskampioen, 2e in het 
gewest en (even teruggerekend) 6e van Ne-
derland zijn gewoon prachtige resultaten. 

De keu’s kunnen voor even in het foudraal 
en pakken we in september weer gretig 
op!!

De Hoop 5 strandt in Poulefase op NK
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