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Wij wensen  
iedereen een 
fijne zomer
(vakantie). 

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!

Boeh! Bèèh! Kukelekuuuuu! Het 
is een gezellige drukte in de voor-
tuin van Gerrit Knukkel. Hij ge-
niet van zijn beestenbende en 
vooral van alle andere bezoekers 
die ook van het schouwspel ge-
nieten. “Het is prachtig om te 
zien hoe al die kinderen even ko-
men kijken of alles er nog staat!”

Het begon met een schaap met 
twee lammetjes die een woning 
zochten. In de voortuin op het 
gras vonden zij een plekje. Niet 
veel later kwam er een ander dier 
bij en het ‘jonkte’ gewoon aan.

Bijzondere verzameling
Naast het schaap, een ezel en een 
kikker ligt een poesje in een 
mandje te slapen. Verderop zit-
ten vogeltjes in het gras en er is 
zelfs een koalabeer neergestreken 
op de dierenweide. “Inmiddels 
staan er meer dan 40 dieren,” 
lacht Gerrit. “Dat worden er vast 
nog wel meer. Er is plek voor ie-
dereen in mijn dierenweide. Het 
enige nadeel is dat de dieren geen 
gras eten. Af en toe moet ieder-
een dus even van zijn plek om de 
grasmaaier er langs te laten. 
Voordeel is dat iedereen dan 
weer een nieuwe plek krijgt. De 
kinderen speuren dan de hele 
tuin af met hun ogen om te kijken 
of hun favoriete dier er nog wel 
bij is!”

Niet voeren
Ook al eten de dieren geen gras, 
ze mogen ook niks anders ge-
voerd krijgen. “Voor de zekerheid 
heb ik maar een bordje neer ge-
zet! Een grapje, waardoor het ook 
voor oudere kinderen en volwas-
senen leuk blijft. Want zeg nou 
zelf, we moeten het leven niet al-
tijd zo serieus nemen toch? La-
chen is gezond! ‘s Avonds wordt 
het bordje zelfs verlicht.” Gerrit 
houdt wel van een grapje. “De 
haan die ik kreeg van een buur-

man had met Pasen ineens een ei 
gelegd. Het bleek ook nog een 
chocolade ei te zijn. Ik heb mijn 
buur wel even bedankt voor zijn 
bijzondere variant op de gans 
met gouden eieren, dat begrijpen 
jullie wel!”

Geluidenshow
Op de tijdstippen dat de kinde-
ren langs de tuin richting school 
lopen of juist weer naar huis, 
probeert Gerrit de geluiden aan 
te zetten. “Met hulp van een 

buurman hebben we van elk dier 
het geluid opgenomen en dat 
spelen we dan af. Alleen de slak…
tja, die hoor je niet!”

Plannetjes
Wie goed kijkt ziet dat er een 
aantal eenden in de tuin zitten, 
die een boek lezen. Iedereen is 
benieuwd wat er in dat boek 
staat. “Plannetjes heb ik genoeg 
en één daarvan is dat ik de verha-
len uit die boeken ook in wil spre-
ken als korte luisterverhalen. Dat 

is toch grappig? Maar dat is iets 
voor de toekomst.” Naast de die-
renweide bijhouden en het ma-
ken van miniatuur kermisattrac-
ties heeft Gerrit ook plannen 
voor een bescheiden buurtfeest 
en staat er een  ballonvlucht met 
de kleinkinderen op het pro-
gramma. “Vervelen zal ik me 
voorlopig niet!”

Fiene, Wout en oma stoppen altijd even bij de dieren in het weitje van meneer Knukkel. Tekst en foto: OdB 

Plek voor iedereen in de dierenweide van meneer Knukkel

Niet voeren.

Het was een wens van de inwo-
ners van Andijk dat de Oekraïnse 
vluchtelingen zwemles zouden 
krijgen en dan vooral de kinde-
ren. In het waterrijke Medemblik 
is kunnen zwemmen immers 
geen overbodige luxe. De Rabo-
bank in de kop van Noord-Hol-
land pakte dit signaal op en hun 
directeur, en Andijker, Harry 
Nieuwenhuis zorgde er vervol-
gens voor dat zwembad De Weid 
niet voor de volledige kosten 
hoeft op te draaien. 

Vorige week maandag vond ver-
volgens een introductie plaats en 
woensdag werd voor de eerste 
keer, dankzij de door De Weid 
vrijgemaakte ruimte en tijd, les-
gegeven in het buitenbad. Er 
kwamen veertig Oekraïners op 
af, die werden verdeeld in vier 
groepen. Zij krijgen allemaal 26 
lessen. 

Het team Meldpunt Oekraine 
van de gemeente Medemblik 
zorgde voor de ondersteuning. 

Het belang van kunnen zwem-
men in onze gemeente is duide-
lijk. Zeker met het weer van de 
afgelopen dagen is een beetje 
verkoeling krijgen in het water 
heerlijk. Wij zijn dat gewend en 
zwemmen is eigenlijk net als fiet-
sen. Dat kan iedereen. Voor Oe-
kraïners is dat niet zo vanzelf-
sprekend. Kortom: een schitte-
rend initiatief, goed opgepakt en 
als ik de gezichten zo zag zorgde 

het ook nog eens voor plezier”, 
vertelt Gerben Gringhuis, de 
kersverse wethouder met zwem-
baden in zijn portefeuille. 

Dat het lot van Oekraïners meer-
dere inwoners aan het hart gaat 
bleek wel na de bezorging van 
meerdere tassen met soms nog 
nieuwe zwemkleding waar ge-
bruik van mocht en werd ge-
maakt. 

Oekraïners krijgen zwemles in Andijk

Het zwemmen zorgde voor plezier. Foto’s aangeleverd

Een deel van de groep Oekraïners
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Met een knipoog naar de beken-
de tv-reclame vatte ik in de 
speech bij mijn afscheidreceptie 
het wethouderschap samen.

Ruim vier jaar mocht ik wethou-
der zijn van de afdeling Ruimte in 
de gemeente Medemblik. Helaas 
maakt de VVD geen deel uit van 
de nieuwe coalitie en dan moet 
de wethouder het veld ruimen. 
Op dinsdag 12 juli namen inwo-
ners, vrienden, collega’s en fami-
lie afscheid bij café Sels in Andijk. 
Fractievoorzitter Jack Stam zei 
het gevat: ‘Eigenlijk staan we hier 
een paar jaar te vroeg, maar he-
laas gaat dat soms zo in de poli-
tiek.’

Toch voerde in de zonnige ach-
tertuin van café Sels niet teleur-
stelling maar trots de boventoon. 
Burgemeester Streng memoreer-
de het benodigde doorzettings-
vermogen en de inzet. In vier jaar 
tijd kwamen ruim 15 woning-
bouwprojecten van de grond, 
waarvan sommigen al afgerond 
zijn. In totaal zijn ruim 600 hui-
zen gebouwd en staan er nog 
eens 200 in de steigers. ‘Bouwen, 
bouwen, bouwen’ was immers 
mijn missie. Het hadden er nog 
meer kunnen zijn, ware het niet 
dat de afdeling ruimte bij de ge-
meente al jaren onderbezet is en 
de financiële problemen (op 
vooral het sociaal domein) geen 
perspectief boden voor uitbrei-
ding. 

Bouwprojecten kosten veel tijd 
door de regels van het Rijk en de 

provincie, maar ook door be-
zwaarschriften en uitspraken van 
rechters over bijvoorbeeld stik-
stof en de verkoop van grond. Zo 
houdt het Didam-arrest ontwik-
keling op het Asonia-terrein nu 
op. Deze uitspraak van de Hoge 
Raad heeft niets met Andijk te 
maken maar we worden er wel 
mee geconfronteerd en het levert 
veel extra werk op en langdurige 
procedures. Heel frustrerend 
want dat project had ik graag van 
de grond gekregen. 

Toch kijk ik terug op mooie 
bouwprojecten in Midwoud, 
Nibbixwoud, Zwaagdijk-Oost en 
recent het DEK-terrein in Me-
demblik en vele andere grote en 
kleine projecten in (bijna) al onze 
dorpen. Verder heb ik me ingezet 
voor het snoeien in regels en ver-
ruimen van bouwmogelijkheden. 
Zo is het voor inwoners makkelij-
ker gemaakt om een huis te mo-
gen opsplitsen of bijgebouwen 
om te vormen tot woning. Daar 
doe ik het voor, samen met inwo-
ners en ondernemers kijken wat 
er mogelijk is! 

Ook het groen ligt me na aan het 
hart, zo kwam er een geboorte-
bos, het bos bij de Vlietlanden in 
samenwerking met Staatsbosbe-
heer en heb ik bij mijn afscheid 
geld ingezameld voor het verder 
herstel van Dierenweide de Put. 
Dat leverde behalve een leuk be-
drag ook nog een geit genaamd 
Elsa op, met een jaar gratis voer. 
Bij deze wil ik nogmaals iedereen 
bedanken voor de plezierige sa-
menwerking, de originele ca-
deaus, de lieve kaarten en per-
soonlijke berichtjes! 

Ik ben als raadslid begonnen in 
Andijk en ik vond het passend 
mijn wethouderschap af te ron-
den in een café dat voor het dorp 
behouden is door de inzet van 
een groep ondernemers. Onder-
nemers zijn niet het probleem, ze 
zijn de oplossing. Zo geldt dat 
ook voor onze boeren. Samen 
kijken wat er wél kan, daar zal ik 
me straks als ik verder ga als 
raadslid in de raad van Medem-
blik ook weer voor inzetten. Ik 
zet geen punt, ik zet een komma! 

Andrea van Langen, 
raadslid VVD. 

Colofon
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

Daar buiten op afspraak

MARIA MIDDELARES

VAN ALLE GENADEN

Pastor A. Dekker

tel. 06-28449410. Email:

pastorandredekker@ziggo.nl

secr: Baukje Kuin-Hogendorp

Dijkweg 412, tel. 591408

Opgave intenties:

Greet Tensen-Beemsterboer

Kleingouw 195, tel. 592046

site regio: rkregiowh.nl

Zondag 31 juli: geen viering. Wel 

in Wervershoof en Onderdijk, 

waar u welkom bent. 

*De fietstocht langs de 4 kerken 

was geslaagd. Zo’n 40 personen 

kregen in iedere kerk 

veel informatie en een versnape-

ring toe. De afsluiting was in de 

kerk van Wervershoof.   

Hartelijk dank aan alle medewer-

kers. 

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 31 juli
Gereformeerde Kerk 
Middenweg 4, Andijk

10.00 uur ds. R.Houtman te Epe

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: Nicoline Letteboer
 Organist: Andrew Orme

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 Menno van Dokkum

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, wel in Wervershoof en Onderdijk

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

10.00 uur Pete Ouku uit Kenia

Toeristenkerk Onderdijk
Sportlaan 10, Onderdijk

10.30 uur Voorganger: Dhr. A. Appelman en Dhr. T. Rademakers
 Organist: Arie Heemsbergen

We hopen dan een spreker uit 
Kenia te verwelkomen: Pete 
Ouku (spreek uit Piet Ookoe). 
Pete heeft een wonderlijk le-
vensverhaal waarin onze Heer, 
Jezus Christus, een prominente 
rol speelt. Piet zet zich in om het 
evangelie in zijn land en in 11 
gevangenissen aldaar te versprei-
den. Hij komt naar Nederland 
vanwege zijn contact met Stich-
ting antwoord. Hij is gewend om 
voor groepen te spreken. Ik citeer 
Stichting antwoord: U zal be-

moedigd worden door Het Won-
derbaarlijke getuigenis van Pete’s 
leven en U zal inzage krijgen over 
wat God aan het doen is in de 
Harten van gevangenen in Ke-
nia. Wat ver weg is komt dichtbij 
door een ontmoeting met Pete.

Dus een aanrader om voor naar 
Grootebroek te komen.

Zegt het voort zegt het voort.

Kees Verdonk

Zondag 31 juli spreker uit Kenia bij de WEG

Vacature
Voor de zomervakantie zoeken wij:

Medewerkers voor het verpakken 
en uitzoeken van Plantuien.

Verdere informatie:  Simon Vriend BV
   Kleingouw 50 Andijk
   06 13 37 62 73

Burgemeester Streng memoreerde doorzettingsvermogen en inzet.

Andrea voorafgaand aan de 
receptie. Foto’s aangeleverd

Andrea van Langen: 
‘Het waren twee geweldige dagen.’ 
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GRATIS ZOMER-INLOOP

Ook in de zomervakantie bent u van harte welkom op ons kantoor 
in Andijk of Benningbroek. U kunt een afspraak maken voor een 
gratis half uur bespreking. Heeft u ook al zo vaak gezegd, “dat moet 
ik nu toch echt eens regelen”? 

VEEL BESPROKEN VRAGEN EN ONDERWERPEN
Moeten mijn erfgenamen erfbelasting betalen? Zo ja, hoeveel is dat?
Ik ben getrouwd en we hebben kinderen, nu heb ik gehoord dat de 
langstlevende als ik als eerste zou overlijden, ook al direct erfbelas-
ting moet betalen. Klopt dat?
Tijdens de bespreking wordt een globale berekening gemaakt voor 
de eventueel verschuldigde erfbelasting én krijgt u tips over de wijze 
waarop u erfbelasting kunt besparen voor uw erfgenamen. Inderdaad 
is het vaak zo dat de langstlevende al erfbelasting moet betalen na 
overlijden van de eerste van u beiden. Weliswaar kan een kind diens 
erfdeel nog niet opeisen, maar dit is wel een vordering die belast is, 
als het bedrag boven de vrijstelling (€ 21.559: 2022) uitkomt. De 
langstlevende moet de erfbelasting voor een kind voorschieten.

Wat is het verschil tussen trouwen, geregistreerd 
partnerschap en een samenlevingsovereenkomst?
Dat zijn teveel woorden voor deze column, kom gerust langs op 
kantoor voor een uitleg.

Wat kan ik regelen voor het geval ik wilsonbekwaam 
zou worden?
Hiervoor is een levenstestament geschikt. 
U kunt dan zelf bepalen wie uw zaken op 
vermogensrechtelijk gebied (uw bank, huis, 
verzekeringen e.d.) en op medisch gebied 
namens u mag regelen.

Tijdens de zomer-inloop geldt de 10% kor-
ting op een testament of een levenstesta-
ment, op vertoon van deze column. 
Mantel&Voors Notarissen en Mediators. 
Andijk 0228-592224 en 
Benningbroek 0229-591264

Ongeveer 50 jaar geleden heeft de Westerschool aan de Molen-
weg plaats gemaakt voor drie nieuwe woningen. Er is duidelijk 

ook meer groenvoorziening voor in de plaats gekomen.
Er is een kleinere school gekomen op de hoek van het 

Kleingouw en de Notaris Steenpoortestraat.
Een paar jaar later is er een nieuwe lagere school 

“de Springplank” in plan zuid gekomen en is de oude school een 
PSZ Piggelmee geworden. En nu is het een kinderopvang.

Uit de collectie van Hessel de Greeuw.

Toen en nu

Verhoging van de biodiversiteit 
te midden van allerlei eten. In de 
afgelopen jaren werd er een heus 
voedselbos aangelegd in het 
Streekbos: voedselbos De Haling. 
Ondertussen groeit en bloeit er al 
van alles, van fruitbomen en 
groenten tot kruiden. Het hele 
bos is in een paar maanden van-
uit het niets helemaal tot leven 
gekomen door een enthousiast 
team van vrijwilligers. Het bos is 
vanaf 2020 gedeeltelijk beplant. 
Wil je zelf eens zien hoe het er-
voor staat? Welk ander leven het 
voedselbos aantrekt? Of zou je 
meer willen weten over de bij-
zondere totstandkoming van dit 

voedselbos via o.a. crowdfun-
ding? Ga dan mee met een van de 
excursies georganiseerd door het 
IVN door het voedselbos.

Wanneer: zondag 31 juli in het 
Streekbos. Tijdstip: 14:00 uur. 
Aanmelden: bij Anna De Waal 
(annadewaal7@gmail.com) vóór 
30 juli 17.00 uur. Locatie: verza-
melen bij het toegangshekop de 
hoek van de Haling en de Veiling-
weg, Bovenkarspel. 
Kosten: Leden IVN & KNNV r € 
2,--. Niet leden v.a 12 jr € 4,-- 
Kinderen t.m 12 jaar gratis a.g.v. 
sponsor bijdrage ABZ Seeds An-
dijk.

Voedselbos de Haling. Foto: aangeleverd

Wat groeit er in het voedselbos?

Yvonne Buwalda

Raadslid - daar krijg 
ik energie van!!

Op maandagavond 11 
juli 2022 ben ik be-

noemd als raadslid voor 
de gemeente Medem-

blik. Als raadslid ben je 
een volksvertegenwoor-
der en niet velen is dit 

gegund. Ik vind het een 
eer en ben trots u met 
energie te vertegen-

woordigen!

Energie is er ook nodig 
om zaken tot stand te 
brengen, zeker nu ge-
zien de benaderde fi-
nanciele situatie van 
onze gemeente. Maar 

we (inwoners en raads-
leden) moeten het alle-
maal wel samen doen,  
immers je kan nooit al-
leen iets veranderen. 

Dat betekent dat we al-
tijd moeten samenwer-
ken, binnen en buiten 
de Raad ook met de 

raadsleden van de an-
dere partijen.  Het doel 
is natuurlijk het behoud 

van een energierijke 
leefomgeving, waar we 
fijn kunnen leven, naar 
school gaan en waar het 
veilig is. Daar zet ik on-
der andere mijn energie 

als raadslid voor in.

Nu de vakantieperiode 
is aangebroken en velen 
van ons een andere plek 
bezoeken om te verken-
nen, wordt de batterij 

weer opgeladen en spat 
de energie er straks 

weer vanaf.  Ik wens ie-
dereen een hele fijne 
vakantie toe en hoop 
dat u na deze periode 

weer blij bent om in de 
gemeente Medemblik 

thuis te komen.

Yvonne Buwalda
Raadslid Gemeente 

Belangen Medemblik

Ben je nieuw in Nederland, val je 
onder de oude inburgeringswet 
(2015-2021) en wil je beter leren 
lezen, schrijven, rekenen? Of wil 
je handiger worden met de mo-
biele telefoon of computer? Lijkt 
het je leuk om vrijwilligerswerk 
te doen, of mee te doen met een 
activiteit zodat je meer in contact 
komt met anderen én de Neder-
landse taal leert? Bij Taalpunt 
Medemblik word je geholpen bij 
het vinden van taalaanbod dat bij 
jou past.  

De zeven gemeenten van West-
Friesland zetten met het pilot 
project ‘Taalboost’ extra in op 
taalversterking. Hiermee kun je, 
als je onder de oude inburge-
ringswet valt, extra hulp krijgen 
om je voor te bereiden voor je 
inburgeringsexamen. Dit gebeurt 
onder coördinatie van Taalhuis 
Westfriesland, onderdeel van 
Vrijwilligerspunt Westfriesland, 
in samenwerking met de taalaan-
bieders en maatschappelijke or-
ganisaties in de regio. 

De Taalpunten hebben als doel 
het taalniveau van de inburge-
raars die onder de oude wet val-
len, te verbeteren. Bijvoorbeeld 
door gebruik te maken van taal-
maatjes kan er geoefend worden 
met het spreken van de Neder-
landse taal. Meer mensen ont-
moeten? Dat kan door te gaan 
sporten bij een sportvereniging, 
een leuke hobby te vinden, of als 
vrijwilliger te gaan werken bij een 
maatschappelijke organisatie. 
Ben jij bijna klaar met je inburge-
ringscursus en wil je doorleren? 
Taalpunt helpt met de doorver-

wijzing naar een passende taal-
opleiding. De wens van de deel-
nemer staat hierbij altijd centraal: 
Wat wil je leren, waarom en wat 
heb je nodig? Het Taalpunt helpt!  

Taalpunt Medemblik 
Taalpunt Medemblik wordt ge-
huisvest door de Stichting West-
friese Bibliotheken en bevindt 
zich in de bibliotheek aan de Ad-
miraliteitsweg 2 D in Medemblik. 
Mariska Woudenberg, coördina-
tor Taalhuis Westfriesland van 
Vrijwilligerspunt Westfriesland: 
“Het is belangrijk dat iedereen 
mee kan doen aan de samenle-
ving. Met het Taalpunt bieden we 
deze inburgeraars in Medemblik 
hulp bij het leren van de Neder-
landse taal.”  

Bij het Taalpunt wordt samen 
met de deelnemer gekeken naar 
wat hij/zij wil bereiken en welk 
aanbod daar het beste bij past. Zo 
kan samen een taaltraject op 
maat worden gevonden. Ken je, 
of ben je iemand die de Neder-
landse taal beter onder de knie 
wil krijgen? Kom dan langs bij 
Taalpunt Medemblik!” 

Locatie Bibliotheek Medemblik 
is geopend op maandag, dinsdag, 
woensdag en vrijdag van 13.30 – 
17.30 uur. Op zaterdag van 10.00 
– 14.00 uur. Voor vragen over de 
Taalpunten bel 0229-216499 of 
mail taalhuis@vrijwilligerspunt.
com of kijk op www.taalpunt.
com.

Beter Nederlands leren? 
Kom naar Taalpunt Medemblik
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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.

Vanaf 15 juli tot 15 oktober is de Koop-
manspolder toegankelijk voor publiek 
mits u de hond thuis laat. Aan de achter-
zijde zult u wel over het hek moeten klau-
teren, want het hek blijft dicht, omdat er 
schapen lopen. 
Vanaf Wervershoof kunt u, als u de tweede 
ring rechtsaf aanhoudt, het terrein doorlo-
pen tot het dijkje en de vooroever aan de 
andere kant. Het natte deel van het gebied 
is niet toegankelijk, en ook niet aantrek-
kelijk omdat er nog water staat.

De hoge delen zijn nu deels gemaaid, 
waarbij bijzondere vegetatie is blijven 
staan, en verder zijn er delen waar nauwe-
lijks vegetatie is om te maaien.
Slootkanten blijven nog een tijd staan, om-
dat het miechelt van de rietvogels, met 
name van rietzanger en kleine karekiet, 
met respectievelijk ca 50 en ca 100 broed-
paren. 

Dat zijn heel veel kleine bruine vogeltjes!! 
Weidevogels hebben het kennelijk niet erg 
naar hun zin, want de aantallen nemen af. 
Daarentegen rammelt het weer van de 
jonge meerkoeten en jonge waterhoentjes.
De Grauwe Gans nam sterk af van 48 nes-
ten vorig jaar, naar 31 nesten dit jaar. Daar 
is weinig van terecht gekomen want deze 
eieren zijn geraapt, zoals elk jaar.
Kennelijk gaan ze dit begrijpen(!?)

Verder doen de fazanten het goed, want 
we zien meerdere mannetjes, tot 5 stuks, 
en ja dat zijn veel kuikens als ze ca 10 eie-
ren leggen.
Nieuw is de waterral, even googelen. Je 
hoort hem wel, maar je ziet hem niet. 
De koekoek hoor je ook en het ligt voor de 
hand te veronderstellen dat karekieten of 
rietzangers pleegouders zijn van een koe-
koeksjong. 
En wat bramen is weer goed voor broe-
dende kneutjes. Ze kneuteren en daar 
komt het woord kneuterig vandaan, of het 
is andersom, dat weet ik niet zo goed.

Bijzondere vogelsoorten zijn er de afgelo-
pen maanden ook weer gezien. We wor-
den daarbij geholpen door vogelaars die 
van heinde en verre hier komen om in dit 
gebied bijzonderheden te zien. 
Topper was de zeearend met een span-
wijdte van twee meter toch wel een soort 
om met bewondering naar te kijken. Al-
leen even langs gevlogen, voor een gans 
mag je aannemen want daar is ie gek op. 
Verder een rode wouw; de grootste roof-
vogel in Nederland na de zeearend.
Een porseleinhoen zullen weinig mensen 
van gehoord hebben, dus ook weer googe-
len. Groene specht hoor je tegenwoordig 
veel in Andijk en Wervershoof, en in de 
koopmanspolder zoekt ie mieren waar er 
veel van zijn in de schrale delen. 
Grutto’s broeden hier niet meer, maar in 
maart verbleven er tientallen tot maximaal 
100 vogels. 

In het natte deel komt nu wat meer kleur. 
Op het linkse perceel ziet het geel van de 
ratelaar, een soort die parasiteert op gras-
sen. De grassen verdwijnen en er komt 

weer ruimte voor andere soorten. 
Riet is ook een grassoort dus ik ben be-
nieuwd of die ook wordt aangepakt. Op 
het middelste perceel ziet u het paars van 
kattenstaart en het rossige van watermunt. 
Beide soorten zijn geweldig voor vlinders.
Vanaf het bankje heeft u mooi uitzicht 
over het natte deel en het droge deel kunt 
u nu betreden tot 15 oktober.

De Koopmanspolder is eigendom van Pro-
vincie Noord-Holland en wordt beheerd 
door de Agrarische Natuurvereniging 
Hollands Noorden. In het gebied wordt 
allerlei onderzoek gedaan, zoals naar mi-
gratie en voortplanting van vis en het ef-
fect van waterstanden op veiligheid, wa-
terkwaliteit en natuur. Tevens kijken we 
naar de invloed van het maaibeheer op de 
flora en fauna. 

Marco van der Lee, beheerder Koopmans-
polder, Agrarische Natuurvereniging Hol-
lands Noorden

Dodaars en meerkoet

Grutto’s

KneuRietzanger

Koopmanspolder weer open
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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 vrienden te laten over-
nachten? Denk dan eens aan Villavakan-
tiepark IJsselhof! Voldoende ruimte, rust 
en een eigen villa voor uw gasten. En ui-
teraard bij u in het dorp! Neem vrijblij-

vend contact met ons op via www.villava-
kantieparkijsselhof.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

Te koop  
Rose Precosestraat 11

bel 06 53 40 99 68
Ma t/m Vrij van 9:00-17:00

Andijkertjes

 

Wist u dat...
... er zeker meer dan 200 bezoekers

waren op de Expositie 
bij Cultura Plus?

… de broertjes van Dokkum in het 
water een cameratas met daar in 
een dure telelens hebben gevonden 
en dat het adres van de mannen 

bekend is bij deze krant? 
info@andijker.nl

… berichten van gevonden en 
verloren voorwerpen gratis worden 

geplaatst?

… de bekende dames uit Urk, 
Mathilde en Gerda met aanhang 
de oldtimer show in Medemblik 

hebben bezocht?

… het kantoor van de Andijker in 
juli en augustus alleen op maandag- 

en dinsdagochtend is geopend?

… wij nog op zoek zijn naar oude en 
recente kermisfoto’s van Andijk?

Kinderen die altijd al eens hebben willen suppen, kanovaren of 
zeilen, kunnen hun hart ophalen. Optimist on Tour komt tij-
dens de Waterweken 12 en 13 augustus weer naar Medemblik! 
Vrijdag en zaterdag kan dus iedereen gratis watersporten en 
leer je bovendien veel over water. 

Gratis het water op!
Optimist on Tour Medemblik is een initiatief van de gemeente 
Medemblik, de KNRM en het Watersportverbond. Basis-
schoolkinderen tussen de 8 en 12 jaar uit de regio kunnen vrij-
dag en zaterdag 12 en 13 augustus naar de haven komen om 
kennis te maken met kanovaren, suppen en zeilen. Ze krijgen 
les van gecertificeerde instructeurs van het Watersportver-
bond. Het enige wat de kinderen nodig hebben is een zwemdi-
ploma A. Optimist on Tour zorgt voor de rest!
 
Programma en aanmelden
Kinderen kunnen zich aanmelden voor vrijdag en zaterdag tus-
sen 9:30 tot 17:30 uur. Je kan je samen met vriendjes en vrien-
dinnetjes vooraf inschrijven via de website optimistontour.nl, 
dan ben je zeker van een plek. Aanmelden op locatie kan ook, 
hierbij is toestemming van een ouder/verzorger nodig. Eerst 
krijg je theorieles op de kant. Daarna ga je zelf aan het roer zit-
ten van een Optimist en ga je kanovaren of suppen. 

Westfriese Waterweken Medemblik
Het evenement vindt plaats tijdens de Westfriese Waterweken. 
Voor informatie over het gehele programma, ga naar https://
www.hollandbovenamsterdam.com/westfriese-waterweken/
medemblik/.

Inschrijven
Schrijf je van te voren GRATIS in op onze website, dan ben je 
zeker van een plek! Aanmelden ter plekke kan uiteraard ook. 

Locatie
Oosterhaven 36, Medemblik

Optimist on Tour. Foto Laurens Morel

Optimist on Tour 12 & 13 augustus 
weer terug in Medemblik!

Komende zondag is er een oerge-
zellige markt op het Breed en de 
Gedempte Turfhaven tijdens de 
Superkoopzondag in de histori-
sche Hoornse binnenstad. De 
markt is van 12 tot 5 uur en alle 
winkels zijn geopend!
Kom vooral genieten van het 
mooie en gastvrije Hoorn.

Parkeren kan gratis aan de ran-
den van de binnenstad. Volg hier-
voor de groen/gele borden!

Een kraam reserveren kan nog. 
Kijk hier voor alle informatie en 
inschrijfmogelijkheden: 
edithhartogevenementen.nl/
marktkalender/

Woensdag 20 juli ontdekte Rai de 
Graaf van het IVN een bijzondere 
vlinder genaamd ‘Zebravlinder’ 
op het terrein bij het Egboetje.
Een vlinder die voor komt in 
vlindertuin(en) maar nu op de 
Akkerdistel. In de vrije natuur 
kan het niet anders dan een ont-
snapte uit een vlinderkas zijn.

Tijdens vleermuiskast onderzoek 
was deze aanwezig en kon op de 
foto genomen worden.
Door de hoge temperaturen kun-
nen ze nu gemakkelijk buiten 
overleven maar als de tempera-
tuur zakt overleven zij het niet 
laat staan dat ze zich voortplan-
ten. Douwe Greydanus

Aanstaande zondag Superkoopzondag! Foto aangeleverd

De Zebravlinder. Foto aangeleverd

Superkoopzondag Hoorn

Exotische vlinder

De broertjes Judah en Boaz van 
Dokkum waren bij de sloot achter 
Dijkweg 138  op zoek naar grote 
vissen toen ze iets in de sloot za-
gen drijven. Was het een dood 
dier misschien, of toch iets an-
ders? Hun nieuwsgierigheid was 
gewekt, en nadat ‘het’  uit de sloot 
was gevist bleek het een camera-
tas te zijn. Door het slootwater 
was deze vies en zag hij er oud uit. 

De fantasie van de jongens ging 
met ze aan de loop. Zou het een 
museumstuk zijn, of iets uit de 
oorlog? In ieder geval namen ze 
hem mee achterop de fiets.

Toen de tas eenmaal geopend 
was bleek er een hele dure tele-
lens in te zitten ter waarde van 
ruim 2500 euro! De jongens voel-
den zich meteen de koning te rijk 
en maakten alles grondig schoon 
en legden de lens en de tas in de 
zon te drogen. 

Helaas heeft  de lens zo lang in 
het water gelegen, dat deze waar-
schijnlijk niet meer te redden is. 
Toch zou het mooi zijn als de 
‘gevonden schat’ weer bij de 
rechtmatige eigenaar terecht zou 
komen. Nadere informatie is be-
kend bij de vinders.
(informatie: info@andijker.nl)

Soms lijkt iets oud en van 
niet veel waarde, totdat…

Foto aangeleverdNederlandse brommer 
met matching nummers.

Bouwjaar:   1977
Kilometerstand:  14.809
Versnellingstype: Geschakeld 4MT
Kleur:   Blauw
Brandstof:   Benzine
Prijs:   € 4.750,00

Concoursstaat, volledig nieuw 
opgebouwd, brommer dient nog 

ingereden te worden.

Ook leuk als investering, ze 
worden steeds zeldzamer en meer 

waard.

Meer informatie: 06 51 68 14 47

Yamaha FS1 
1J5 bromfiets
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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

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
Dinsdag 13 september 
• Vrouwen van Nu Andijk - Oost, Lezing Jos van Diepen 

Pleegmoeder, zang en gedichten. 19.45 uur Dorpshuis
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
• Groene afvalbak wordt geleegd
Vrijdag 28 oktober 
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
Zaterdag 29 oktober
• Oud papier
Zondag 30 oktober 
• Schrijverscafé met Annejet van der Zijl bij Cultura Plus
Maandag 31 oktober
• Plastic afvalbak wordt geleegd

NOVEMBER
Zaterdag 5 november
• Veiling Cultura
• Opruimactie  van 8:45 – 11:15  door Andoik Skoôn. Start IJsbaan
Zondag 6 november
• Sarto Andijk - The New Hurricanes - Aanvang 15.30 uur. Entree  € 

5,-

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

In september brengen Rootsriders een laatste 
muzikale groet aan de onlangs overleden Doe 
Maar frontman Henny Vrienten. Voor deze 
eenmalige korte tour keert oud-bandlid Tjerk 
Schoonheim terug als gastzanger in de gele-
deren.

Rootsriders zijn bekend van hun Bob Marley 
tribute shows waarmee de band met veel suc-
ces langs de Nederlandse en internationale 
podia toeren. Begin dit jaar deden ze mee aan 
een nieuwe muziekwedstrijd op SBS6 waar ze 
in de finale tot de laatste vier reikten. Het le-
verde hen een optreden op in een uitverkoch-
te Ziggo Dome. Shirma Rouse en Giovanca 
Ostiana zijn bekende oud-leden.
 
De afterparty wordt verzorgd door de Clip 
Club en dat betekent dansen op videoclips uit 
de 70’s en 80’s.

Zaterdag 03 september, Manifesto, Holen-
weg 14c, 1624 PB  Hoorn. 20:00-1:00 uur 
Entree: v.v.k. € 17,50 (ex fee 1.50 per bestel-
ling)  /deur € 22. Verdere info en tickets;  
www.manifesto-hoorn.nl

Rootsriders: Henny, een reggae saluut

Tot en met 31 augustus 2022 
organiseert Hoogheemraad-
schap Hollands Noorderkwar-
tier (HHNK) de fotowedstrijd 
‘Water. Geniet ervan!’. Het wa-
terschap vraagt inwoners om 
mooie foto’s te maken van ge-
nieten in, op of aan de Noord-
Hollandse sloten en vaarten.

Doe mee en stem 
op de mooiste foto
Meedoen aan de fotowedstrijd 
kan tot en met 31 augustus via de 
website www.fotowedstrijdHH-
NK.nl. Daar vind je de voorwaar-

den, kan je meedoen met jouw 
zomerse foto en kan er gestemd 
worden op de mooiste foto. Ver-
zamel zo veel mogelijk stemmen 
voor de foto die jij uploadt. Voor 
de top 6 zijn er namelijk ‘spette-
rende’ prijzen zoals een boot-
tochtje door de grachten van 
Alkmaar, een diner voor twee en 
een suples of een supboard huren 
voor twee personen.

Water. Geniet ervan!
Zomers genieten veel mensen 
van het oppervlaktewater: we 
zwemmen, varen en vissen wat af 

in de sloten en vaarten. Onder 
andere dankzij de aanleg van rio-
leringen en rioolwaterzuiverings-
installaties is het water in tijden 
niet zo schoon en gezond ge-
weest. Om inwoners daar meer 
bewust van te maken en te laten 
zien wat zij zelf kunnen doen 
voor schoon en gezond water, is 
HHNK in juni de campagne ‘Wa-
ter. Geniet ervan!’ gestart. De fo-
towedstrijd is daar een onderdeel 
van. 
Kijk voor meer informatie over 
de campagne op www.hhnk.nl/
waterbazen. 

Na twee jaren zonder is het op zaterdag 6 augustus 
gelukkig weer tijd voor een nieuwe editie van het 
Westfrieslands Festival. Het belooft opnieuw een 
gezellige muzikale dag te worden in Onderdijk. Met 
optredens van Maple Leaf, Detour, DJ Gumbold, 
Marsha & Friends play Fleedwood Mac en Guns ‘n 
Roses coverband Slash ‘n Roses. En natuurlijk niet 
te vergeten, de slechtste band van Westfriesland: 
Dou Grend und von Velsen en de Nozem. 
Thema: Paradise City. Kaarten zijn te verkrijgen in 
de voorverkoop voor 12 euro. Kinderen onder de 12 
jaar mogen gratis naar binnen.

Het festival start om 14:00 uur en zal duren tot 
23:30 uur, graag tot daar! Kijk voor meer informatie 

op onze website en voor kaarten op 
www.westfrieslands.nl 

Doe mee aan de zomerse fotowedstrijd

Eén van de inzendingen van de vorige fotowedstrijd. Foto aangeleverd

Een gezellige muzikale dag. Foto aangeleverd

Begeef je in het paradijs tijdens het Westfrieslands Festival

Een artikel in De Andijker leidde 
ons, zondag 17 juli naar Kadijk-
pop. Maryelle was gastvrouw 
maar ook de inspirator van dit 
feest. Perfect Juice maakte een 
repetitie tot een spetterend ge-

beuren en veroorzaakte in Andijk 
een mirakel: er dansten ook man-
nen! Heerlijke uren, slechts 1 
maar (de band heeft geen schuld), 
we zien ze te weinig optreden, 
dus…! Ernst Julius Franken jr.

Ingezonden

In de krant van 13 juli plaatsten we bovenstaande Toen en Nu. 
Van de eigenaar van het huis ontvingen we een recente foto. 

Toen en nu, 13 juli
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Kom jij mij 
avonturen
voorlezen?

werkenbijberendbotje.nl
Samen spelen, leren & ontdekken

Kom werken bij
Berend Botje!

De Andijker publiceert regelmatig de 
belevenissen van oud Andijker 

Jan Pijker. 

Helden uit mijn jeugd 1.
Voorin het stripboek staat met potlood 
de prijs: 75 cent moest je ervoor betalen. 
En het was altijd een “Avontuur van Eric 
de Noorman “. Als ik klaar was met een 
week bollenpellen bij mijn oom en tante, 
fietste ik met die 75 cent naar Enkhuizen 
en kocht daar een nieuw avontuur van 
mijn held. Want Hans G. Kresse ver-
stond de kunst om je met beeld en ver-
haal met een heel andere wereld kennis 
te laten maken. Aan de bovenkant van de 
bladzijde waren de plaatjes en daaronder 
de tekst.  De blonde held, koning van 
Noorwegen, beleefde spannende avon-
turen in zijn strijd tegen de kwade men-
sen. Er komen boze en goede tovenaars 
in voor. Met zijn Vikingschip trok hij 
over de wereld om het onrecht te bestrij-
den.Voor ons als kinderen was het dan 
ook vanzelfsprekend dat aan het eind 

van het boekje de wereld een stukje beter 
was geworden. En dan de rolverdeling: 
Als Eric een pijl op zijn boog legde, trof 
die doel en de schurk stierf ter plaatse. 
Werd er op Eric geschoten, dan ketste de 
pijl af op zijn schouderblad of een borst-
been en hij werd daarna zo goed ver-
zorgd door een oud kruidenvrouwtje 
zodat er altijd weer een volgend boekje 
kon komen. Een keer komt hij in de ver-
leiding, hij krijgt een magisch tover-
zwaard in handen en daarmee alle macht 
over iedereen. Hij wordt onverslaanbaar 
als hij dat zwaard zou houden. Maar hij 
zou Eric niet zijn als hij het zwaard bij 
het eiland Bornholm overboord zet als 
hij daarlangs vaart.  En het zwaard ver-
dwijnt voorgoed. Als kind wist ik, dat ik 
daar ooit naar toe wilde en in 1995 was 
het zover. Met ons gezin reisde ik naar 
Bornholm, een prachtig Deens eiland, 
maar het zwaard heb ik nooit gezien en 
mijn zonen hadden heel andere helden 
in die tijd. Eric wie……. ?

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

“Het is net een week te laat”, verzuchtten 
diverse deelnemers aan de jaarlijkse tuin-
vlindertelling van De Vlinderstichting, die 
afgelopen weekend plaatsvond. Want in de 
weken voor de telling vlogen er heel wat 
meer vlinders. Toch zijn er nog 73.224 
vlinders waargenomen in drie dagen.  

Dat er in dit weekend wat minder vlinders 
vlogen, was niet zo erg, het is geen wed-
strijd. Het gaat om een momentopname: 
in het hele land worden in hetzelfde week-
end de vlinders in tuinen geteld. Door de 
tuintelling zien we hoe het gaat met de 
vlinders in stad en dorp.

Dagpauwoog meest gezien
Het leek nog even spannend te worden 
welke vlinder op nummer 1 zou eindigen. 
De week voor de telling was de dagpauw-
oog veel waargenomen, maar de aantallen 
namen snel af. Ondertussen kwam de 
kleine vos langzaam tevoorschijn. Maar de 
dagpauwoog stond al snel bovenaan in de 
telling en daar is hij ook gebleven. Met 
ruim 16.700 exemplaren steekt hij met kop 
en schouders boven de rest uit. Op de 
tweede plek is de nummer 1 van vorig jaar 
geëindigd, de atalanta, en op nummer 3 
het klein koolwitje. De kleine vos liet het 
dit weekend wat afweten en belandde uit-

eindelijk op de vijfde plek.

Regionale verschillen
Een geweldige verrassing dit jaar was de 
keizersmantel. Dit is een soort die norma-
liter niet veel voorkomt in tuinen en toch 
waren er verspreid door het hele land al 
wat tuinwaarnemingen van deze soort 
doorgegeven. De keizersmantel was daar-
om speciaal nog toegevoegd aan de tellijst 
voor deze tuinvlindertelling. Als we wat 
dieper de resultaten induiken, blijkt dat de 
winnaar van dit jaar, de dagpauwoog, 
vooral veel is waargenomen in het noor-
den van het land. De aantallen in het zui-
den waren een stuk minder. Hetzelfde 
geldt voor het landkaartje. De koningin-
nenpage is juist veel waargenomen in het 
zuiden. De laatste jaren breidt deze vlinder 
zich wel noordwaarts uit, maar de aantal-
len in het zuiden zijn toch duidelijk groter. 
Tot slot valt op dat de citroenvlinder voor-
namelijk is gezien op of rondom de zand-
gronden.

Het hele jaar tellen
Volgend jaar is er weer een tuinvlindertel-
ling. Wie daar niet op wil wachten, kan het 
hele jaar door vogels, vlinders, zoogdieren, 
amfibieën en insecten tellen in de tuin. 
Meer informatie op www.tuintelling.nl.

De top 10. Foto aangeleverd

Uitslag vlindertelling

Zondag 7 augustus is het Oud-Hollandse 
Spelletjesdag bij Kasteel Radboud. Ga te-
rug in de tijd en speel samen of alleen klas-
sieke spelletjes op het kasteelterrein. Er is 
voor iedereen wat leuks te doen. Voor 
valsspelers is er ook een plek: die gaan in 
de schandpaal!

Ouderwets gezellig
Het wordt een ouderwets gezellige dag, 
met spelletjes als hoepelen en steltlopen. 
Je kunt ook je ridderkunsten oefenen of 
voel je een echte royal met het Konings-
spel. Meer een denker dan een doener? 
Speel een potje buitenschaak!
De Oud-Hollandse Spelletjesdag speelt 
zich af op het kasteelplein en is voor ieder-
een vrij toegankelijk. Als je ook naar het 
museum wilt, raden we aan je tickets van 
tevoren te bestellen, zodat je zeker weet 
dat je naar binnen kunt. 

Prijzen en reserveren museum
Toegangsprijzen museum Kasteel Rad-

boud: Vanaf 13 jaar € 8,50 per persoon, 
kinderen van 5 t/m 12 jaar € 5,50 per kind. 
Kinderen t/m 4 jaar mogen gratis naar bin-
nen, net als Museumkaarthouders. 
Kijk voor meer informatie en tickets op 
kasteelradboud.nl/activiteiten

Oud-Hollandse spelletjes. Foto aangeleverd

Oud-Hollandse Spelletjesdag bij Kasteel Radboud

Drie gezworen vrienden nemen na enkele 
tegenslagen op liefdesgebied afscheid van 
hun zo geliefde Amsterdam. Als matroos 
bij de marine vertrekken ze naar Neder-
lands-Indië. Net als in de Jordaan maken 
ze van alles mee, en als ze na 6 jaar terug-
keren blijkt er dan ook een hoop veran-
derd.

In deze tijdloze musical brengen wij het 
café van tante Piet en al haar eigenzinnige 
stamgasten naar u toe op 29 oktober om 
20.00 uur en 30 oktober om 15.30 uur in 
de Nieuwe Haven in Abbekerk. Met live 
orkest en de klassiekers als “Word nooit 

verliefd”, “Draaien” en “Als je huilt ben je 
een stakker” belooft dat een zeer gezellige 
avond te worden. Mis het niet en koop 
kaarten voor €20,- via www.azov.nl

AZOV Musicals is een amateur musical-
vereniging uit West-Friesland met onge-
veer 30 leden en één gemeenschappelijke 
passie: musical. Ons doel is zo veel moge-
lijk mensen op een laagdrempelige wijze 
kennis te laten maken met musical en alle 
facetten hiervan, of het nu op het toneel is, 
in de zaal of achter de schermen. De shows 
worden begeleid door professionele muzi-
kanten, regie, choreografie, licht en geluid.

AZOV Musicals brengt ouderwets 
topvermaak met ‘de Jantjes’

Foto aangeleverd

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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