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Gratis half uur 
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Zondagmorgen 9.40 uur in Sta-
voren. Fleur van Gelder springt 
van de boot om de oversteek te 
maken richting Medemblik. Een 
zwemtocht van 22 kilometer die 
voor een selecte groep zwem-
mers is weggelegd. 

Je vraagt je af hoe men er nu toe 
komt. Sommige zwemmers doen 
het in wedstrijdvorm maar er zijn 
er ook die het als een prestatie-
tocht doen. Elk jaar zijn er een 
stuk of 5 zwemmers die zich aan 
de oversteek wagen. Helaas lukt 
het niet iedereen om de overkant 
te halen. Hiervoor is een gedegen 
voorbereiding nodig van meer 
dan een jaar aan training. Maar 
daarvoor ben je natuurlijk ook al 
gestoken door het zwemvirus. 

Zo ook Fleur die vanaf haar ge-
boorte  door haar vader in aanra-
king kwam met het zwemmen. 
Mee naar het zwembad “Enkhui-
zer Zand” in zo’n baby zwem-
band. Zodra het kon op zwemles 
in Wervershoof in “De Zeehoek” 
door juf Ans en Wanda. Wie 
heeft het daar niet geleerd? Daar 
is het vuur ontstoken. Alle diplo-
ma’s moesten gehaald en toen dat 
klaar was werd er een groepje sa-
mengesteld om met elkaar te 
blijven trimzwemmen. Onder-
tussen was Fleur in de zomer-
maanden altijd te vinden in ons 
eigen zwembad “De Weid”. Sa-
men met vriendinnen maar ook 
al wat banenzwemmen met haar 
vader. Het banenzwemmen werd 
steeds serieuzer en toen Fleur 

ging studeren in Groningen vanaf 
haar 18e sloot ze daar aan bij een 
zwemclub. Aan de techniek werd 
geschaafd en het plezier nam al-
leen maar toe. De afstanden die 
ze begon te zwemmen werden 
ook steeds groter. 

Inmiddels is de studie afgerond 
en woont Fleur al 2 jaar in Lei-
den. In Leiden wordt er uiteraard 
ook weer gezwommen maar nu 
werden er doelen gesteld. Eerst 
maar eens 5 kilometer proberen. 
Dat is in zwembad de Weid 200 
baantjes van 25 meter! |Toen dat 
gehaald werd moest de 10 kilo-
meter er aan geloven. Met zo’n 
afstand komen er andere dingen 
om de bocht kijken zoals voeding 
en drinken. Je verbrand enorm 
veel energie en vocht met zwem-

men dus dat moet goed aange-
vuld worden. Toen ook de 10 ki-
lometer was behaald werd er naar 
een volgende uitdaging gezocht. 

Het open water zwemmen in een 
meer met een groepje liefhebbers 
werd het. Dat kan met een goed 
pak bijna het hele jaar door. Dus 
een pak gekocht en vervolgens 
ook daar het plezier in gevonden. 
Maar na de 10 kilometer in een 
zwembad en natuurlijk haar 
jeugd in Andijk aan het IJssel-
meer, is het idee begonnen om 
het IJsselmeer over te zwemmen. 

Uiteraard volgde Fleur de presta-
ties van Maarten van der Weij-
den met zijn elfstedenzwem-
tocht. Ze kwam toen op het idee 
om de stoute schoenen aan te 
trekken en de trainer/begeleider 
van Maarten te contacten of hij 
haar in deze prestatietocht kon 
begeleiden. Marcel van der Togt 
begeleid mensen die hun grenzen 
willen opzoeken op sportief ge-
bied. Marcel en Fleur hebben 
voor de overtocht samen een 
schema opgezet van ongeveer 
een jaar aan diverse trainingen 
waarbij bepaalde doelen moesten 
worden gehaald.

Afgelopen zondag 7 augustus 
2022 was het dan zover. In de 
ochtend vertrokken we met de 
auto richting Stavoren. Daar 
stapte Fleur op de boot bij Marcel 
(begeleider), Tim en Anne 
(schippers). Fleur haar vriend en 
vader waren mee voor de menta-
le ondersteuning. In de haven-
mond van Stavoren sprong Fleur 
van de boot en begon ze aan de 
grote oversteek. Ze kwam al snel 
in een goed ritme terecht. Het 
weer had niet beter gekund. Een 
kalm IJsselmeer en weinig tot 
geen wind met een heerlijk zon-
netje. 

Ongeveer elk 45 minuten een 
korte stop voor eten en wat drin-
ken en coaching van Marcel. 
Fleur hield haar ritme goed vast. 
Ook van vermoeidheid was er 
geen teken te bekennen. Leuk om 
te weten dat er halverwege een 
boei ligt ter markering. Fleur 
hield haar ritme goed vast en 
toen de boei was gepasseerd kon 
het aftellen echt gaan beginnen. 
Dan moet je nog wel 11 kilometer 
zwemmen! Ze voelde zich goed. 

Met het opdoemen van Medem-
blik aan de horizon komt deze 

echter maar langzaam dichterbij. 
Fleur zwemt over een grote af-
stand ongeveer 3 kilometer per 
uur dus elke kilometer duurt 20 
minuten. In de verte zien we al 
mensen staan op de kade. Vrien-
den en familie hebben zich in 
middels in Medemblik verzamelt 
om haar het laatste stuk aan te 
moedigen. Wat een feest. In de 
haven moet er dan nog een kleine 
500 meter afgelegd worden ter-
wijl je denkt dat je er al bent. Dat 
duurt dan nog 10 minuten maar 
met al dat publiek is dat prachtig. 
Ze tikt aan en wordt op de kant 
gehesen ná 7 uur en 8 minuten 
zwemmen. Wat een topper! Op 
de kade wordt ze door iedereen 
gefeliciteerd. Ook krijgt ze van 
Marcel van der Togt een speciale 
medaille die hij voor deze presta-
tietocht heeft laten maken door 
zwemlegende Irene van der Laan. 

Tijdens het nuttigen van een bor-
reltje bij Café Brakeboer werd 
Fleur nog verrast door Jack Brake-
boer. Jack is jarenlang organisator 
en deelnemer geweest van deze 
zwemoversteek en heeft voor elke 
West-Fries die de oversteek maakt 
nog een speciale herdenkingste-
gel. We kijken allemaal trots terug 
op deze zeer geslaagde dag.

Fleur onderweg. Foto’s aangeleverd. Tekst Danny van Gelder

Fleur zwemt van Stavoren naar Medemblik

 

Kijk op www.kuinmakelaardij.nl 

0228-592253 

Wij wensen  
iedereen een 
fijne zomer
(vakantie). 

Fleur wist haar tempo goed vast 
te houden.

De aankomst in Medemblik

Vermist: Boris
Onze kater Boris was logeren in Andijk maar is daar weg-
gelopen. Boris komt uit Hoorn. We hebben regelmatig 
gezocht en als laatste redmiddel ook speurhonden team 
NH ingezet. Deze heeft een route gelopen (zie foto). 
Er zijn inmiddels ook zichtmeldingen uit de La Rei-
nestraat, de Flamingolaan en de Artuslaan.

Heeft u Boris gezien? Bel: 06 109 011 44
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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 14 augustus: geen vie-

ring.

Wel in Onderdijk en Medemblik, 

waar u welkom bent.

Intenties worden naar volgende 

week verschoven.

*Herinnering: dinsdag 16 augus-

tus: copy inleveren Kontakt.

*Menselijke warmte kent geen 

seizoen. (spreuk Bond zonder 

Naam).

AANLEVEREN 
KOPIJ

Advertenties en 
familieberichten: 

tot maandag 12.00 uur: 
info@andijker.nl. 

Rouwberichten: 
tot dinsdag 8.30 uur: 

info@andijker.nl

Kopij en fotomateriaal: 
tot maandag 12.00 uur: 

info@andijker.nl

06 83 95 18 92
info@alineuitvaartbegeleiding.nl | alineuitvaartbegeleiding.nl

“AFSCHEID OP UW MANIER”
Voor het melden van overlijden ben ik 24/7 bereikbaar. 
Neem gerust contact op voor informatie of bij vragen. 

Kerkdiensten, zondag 14 augustus
Gereformeerde Kerk 
Middenweg 4, Andijk

10.00 uur ds. A.N.J. Scheer te Huizen

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: Piet Meijer

 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 Peter Glim

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 Onderdijk en Medemblik

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: Esther Jeunink. Muzikale 
 Medewerking: Thèrése Kuin en Wilma Brouwer

Ze zijn er weer! 
Voor de mooiste lelies ga je naar: 

Dirk Dijkman, 
Dijkweg 93

Thea Boelens, 
Middenweg 32 

(t.o. Dekamarkt, voor-
heen 3 huizen verder)

Peter Nico de Vries, 
Viskuil 54

Lelies

Terwijl de oud papierwagen met gemak de Viskuil in rijd moeten 
de bewoners van de Viskuil sinds een jaar hun afvalbak naar de 

Flamingolaan brengen. Het gaat om bewoners die allen gepensio-
neerd en sommige daarvan ook slecht ter been zijn. De firma Boos 
heeft speciaal voor het vrachtverkeer de bocht verruimd om zo toch 

de containers te kunnen legen. HVC is o.a. door bewoner Chris 
Peerdeman gebeld maar kreeg de mededeling dat ze het niet kunnen 

ophalen. Foto: PL/De Andijker

Langs de weg...

Gevonden: oortjes
In een tuin aan de Krokus zijn deze 

(gehoorbeschermings) oortjes gevonden. 

Bent u ze kwijt? Meer info op info@andijker.nl.

55+ en graag bezig zijn met an-
dere mensen? Op 24 vrijdagmid-
dagen bowlen in Medemblik. 
Start  op 2 september, de laatste is 
op 5 mei. 
Dit zijn twee keer twaalf spelmid-

dagen voor de gehele groep.
Op de tussenliggende vrijdagen 
kan er voor de liefhebbers, tegen 
geringe kosten, vrij worden ge-
bowld. Inlichtingen en/of opgave 
via jtpstelt@gmail.com

Bowlen in Medemblik
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De bijna nog nieuwe manufacturen winkel van Dirk Burger staat 
hier nog vlak tegen de dijk aan. Net voorbij het volgende huisje 
zien we de toegang naar de nu gesloopte boerderij van Schuur-
man. Ook hier moesten de panden wijken voor de dijkverzwa-
ring. De winkel werd van muren, pannen en het dak ontdaan.

Het dak wordt op een paar schuiten geplaatst en vervaren naar 
zijn nieuwe stek aan de Knokkel waar het nu nog staat.

Uit de collectie van Hessel de Greeuw.

Silva Visser

Vakantie

Het is duidelijk te merken 
dat de vakantie volop ge-

vierd wordt. En niet te ver-
geten weer veel mogelijkhe-
den doordat Corona klaar-

blijkelijk ook nog op vakan-
tie is. Er worden veel evene-

menten georganiseerd en 
ook voor toeristen is het een 
aantrekkelijke regio gewor-
den en was het al. Gelukkig 
zijn de restaurants goed be-

menst en wordt er uitgebreid 
vakantie gevierd. Lol en dik-

ke pret. Compliment voor 
alle vrijwilligers die van alles 

georganiseerd hebben.
Onze buren Oekraïners heb-
ben hun plek mogen vinden 
in de gemeente. Dat is iets 

anders dan vakantie vieren, 
dat is nog steeds pijn en ver-
driet door het verlies van fa-
milie, alles achterlaten en de 
spanning of je man de oorlog 
overleeft. De gemeente heeft 
zijn uiterste best gedaan dit 

zo goed mogelijk te laten 
verlopen. Want achter de 

schermen moet er heel hard 
gewerkt worden om mensen 
in te schrijven in de GAB; 

sofinummers verstrekken om 
aan het werk te gaan en niet 
te vergeten de administratie 

voor het leefgeld waar de 
Oekraïners recht op hebben. 
En natuurlijk plekken zoe-
ken voor behuizing. Cha-

peau! Het is allemaal gelukt 
en gaat ons lukken. Tot mijn 
grote genoegen zag ik ook 

zwemles in de Weid voor de 
kids. Mooi, dacht ik toen ik 
het las. Zwemmen was een 
aandachtspunt op de avond 

die in Andijk gehouden werd 
toen de Oekraïners naar 

Sorghvliet kwamen. Ze kun-
nen niet zwemmen en wij 

hebben wel heel veel water!! 
Kon daar niet iets aan ge-

daan worden. 
We hopen dat ook deze men-
sen iets van ons vakantiepret 
mogen meebeleven. Een ont-
spanning voor de kinderen 
en voor de ouder; oma en 

opa. Laten we met elkaar en 
voor elkaar deze zomer on-

vergetelijk maken.

Tot na het reces, 

Silva Visser, ChristenUnie.  
chistenunie.medemblik@

gmail.com

Vestiging Andijk ook op zaterdag open. Maak hiervoor een afspraak.

GRATIS INLOOP  
OP AFSPRAAK
van 9-17 en 19-21 uur 
Andijk: 18-08 en 01-09
Benningbroek: 23-08 en 06-09

Voor meer informatie: www.mantelvoors.nl

Toen en nu

Sinds weken staat deze herenfiets in de fietsenstalling bij de bushalte 
aan de Kleingouw, ter hoogte van het appartementencomplex de 

Dijkwachter. Merk Gazelle en er hangen 2 fietstassen aan de bagage-
drager. Van wie is deze fiets?

Al jaren zijn de bankjes in slechte staat maar nu zijn ze echt in ver-
val. Niet echt een gastvrije ontvangst voor de toeristen en de bewoners 

van Andijk die van het mooie uitzicht willen genieten. Geen idee 
wie verantwoordelijk is voor onderhoud in dit geval vervanging is. 

Hopelijk gaat iemand er iets aan doen. Foto’s: Ingrid Schmidt

Langs de weg...

Van wie is deze herenfiets?

Jongerenkoor Reaching Hand 
uit Enkhuizen is opzoek naar 
een nieuwe pianist voor na de 
zomervakantie. Onze huidige 
pianist gaat stoppen vanwege 
verhuizing. We repeteren iede-
re vrijdagavond van 20:00 t/m 
21:30. We zingen popmuziek 
maar ook andere soorten mu-
ziek en we zijn altijd opzoek 
naar nieuwe uitdagingen! Rea-
ching Hand heeft veel leuke 

nummers in het repertoire en is 
een gezellige groep met jonge-
ren.  

Ben jij of ken jij iemand die bij 
ons jongerenkoor zou willen 
komen pianospelen? Of heb je 
verdere vragen? 

Mail dan naar: 
reaching_hand@hotmail.com. 
Vergoeding in overleg! 

Jongerenkoor zoekt pianist
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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.

Niro EV biedt bestuurder en passagiers een reeks in-
novatieve en intuïtieve fun. Geavanceerde passagiers-
stoel met relaxfunctie kan kantelen voor een uitzon-
derlijk comfort.  Ongeëvenaarde hoofd- en beenruim-
te voor achterpassagiers. Maximale bagagecapaciteit 
van 1.392 liter en geremd trekvermogen van 750 kg!

De volledig nieuwe Kia Niro EV is ontworpen om de 
overgang naar volledig elektrische mobiliteit van de 
volgende generatie eenvoudig, naadloos en intuïtief te 
maken. De nieuwe Kia Niro staat naar verwachting 
begin juli in de Nederlandse Kia showrooms.

Volop ruimte om echt comfortabel te zitten
De ontwerpers van Kia zijn erin geslaagd om een auto te 
creëren met veel binnenruimte en opbergmogelijkheden. 
Dankzij het innovatieve en slanke ontwerp zijn de voor-
stoelen zo’n 30% dunner dan voorheen, voor nog meer 
beenruimte op de achterbank.

Indrukwekkende bagagecapaciteit
De gloednieuwe Niro EV kan een aanzienlijke hoeveel-
heid bagage kwijt in zijn bagageruimte. Deze opberg-
ruimte van 475 liter kan worden uitgebreid door de 
60/40-achterbank om te klappen, voor een totale ruimte 
van 1.392 liter. De Niro EV beschikt ook over een handige 
frunk met een inhoud van 20 liter. Deze bevindt zich on-
der de motorkap en kan worden gebruikt om de oplaadka-
bel van de auto in op te bergen. De laadpoort van de Niro 
EV bevindt zich in het midden van de grille, zodat hij ge-
makkelijk bereikbaar is bij de oplaadpunten.

Over Kia
Kia (www.kia.com) is een aanbieder van mobiliteit en wil 
klanten wereldwijd door beweging inspireren. Kia, opge-
richt in 1944, levert al meer dan 75 jaar mobiliteitsoplos-

singen. Met 52.000 werknemers wereldwijd, een aanwe-
zigheid in meer dan 190 markten en productiefaciliteiten 
in zes landen, vermarkt het bedrijf vandaag de dag zo’n 
drie miljoen voertuigen per jaar. Kia loopt voorop in het 
bereikbaar maken van geëlektrificeerd rijden en ontwik-

kelt een groeiend aanbod van mobiliteitsdiensten, waar 
miljoenen mensen over de hele wereld gebruik van maken. 
De slogan van het bedrijf - ‘Movement that inspires’ – 
staat voor de toewijding van Kia om consumenten te inspi-
reren door middel van zijn producten en diensten.

Nieuwe Kia Niro EV  
maakt elektrisch rijden extra comfortabel

Niro EV biedt een reeks innovatieve en intuïtieve fun. Foto: Kia Nederland.
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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

Andijkertjes

 
Wist u dat...

... Huttendorp tijdens de 

kijkavond 26 augustus v.a. 

19:00 uur lootjes verkoopt met 

kans op erge leuke prijzen?

… berichten van gevonden en 

verloren goederen gratis 

worden geplaatst?

… ingezonden brieven alleen 

met vermelding van naam 

o.v.b. worden geplaatst?

...Dorpshuis Cultura ook mee

doet met Rab Club Support

en u daar vanaf 5 september

op kunt stemmen?

De Hoek 1

 1693 AA

 Wervershoof

Tel. 0228-581258 

OPTICIËN • OPTOMETRIE • CONTACTLENS SPECIALIST

Na de zomer weer tijd 
om te sporten.

Combineer de 
voordelen van 

een bril en 
contactlenzen!

Voor elke 
situatie 

de beste 
zichtoplossing.

Stap in de ‘Wilskracht’ met een 
schipper en een gids van het IVN 
en beleef het Streekbos op het 
water. U krijgt een totaal andere 
kijk op de natuur op en onder 
water. Hoe voelt een plompen-
blad aan en wat zoeken die meer-
koeten tussen het riet? Wat is er 
zo bijzonder aan de zaden van de 
Gele lis? Tijdens het varen wordt 
de historie over de polder en na-
tuureducatie op een plezierige, 
educatieve manier verteld. 
Voor deelnemers staat de veilig-
heid voorop, alleen bij onweer 
wordt er niet gevaren. De elek-
trisch aangedreven schuit is niet 

overdekt; voldoet echter wel aan 
alle vereiste vaarvoorschriften. 
Goede vaart! 

Wanneer: Zondag 14 augustus 
in het Streekbos. Tijdstip: 2 x 
afvaart nl om 13.30 en 15.00 uur. 
Aanmelden uiterlijk tot 13 augus-
tus 18.00 uur via vaarexcursies@
ivn-westfriesland.nl. Locatie: Het 
Streekbos Paviljoen (Veilingweg 
21a, 1611BK Bovenkarspel). Kos-
ten: kinderen onder de 12 jaar 
(onder begeleiding) gratis, (ge-
sponsord door ABZ Seeds). Le-
den IVN en KNNV gratis. Overi-
gen € 3,50.

Wilskracht. Foto: Toos Brink

Varen met de fluisterboot

Beleef de middeleeuwen! Bij Kas-
teel Radboud staat het weekend 
van 20 en 21 augustus in het te-
ken van het Graventapijt. 

Tijdens het Graventapijt Thema-
weekend maak je kennis met 
middeleeuwse kunsten en textiel-
bewerking. Marius Bruijn is te 
vinden in zijn kunst- en tekenate-
lier en de dames van Mana Oc-
cupatae (Bezige Handen) laten 
zien hoe textiel in die tijd werd 
verwerkt. Uiteraard allemaal in 
middeleeuwse sferen en het Gra-
ventapijt van Kasteel Radboud 
staat hierbij centraal.

Het Graventapijt van Kasteel 
Radboud
In de middeleeuwen is het be-
langrijk om te laten zien bij welke 
familie je hoort. Daarvoor is er de 
successiereeks, waarbij je vanaf je 
vroegste voorvader laat zien van 

welke belangrijke mensen je af-
stamt. Dat gebeurt meestal via 
een wandtapijt. 
Middeleeuws deskundige Marius 
Bruijn heeft voor Kasteel Rad-
boud een ontwerp gemaakt voor 
het Graventapijt, een wandtapijt 
met de successiereeks van Graaf 
Floris V. Dit wordt nu op am-
bachtelijke wijze geborduurd 
door een groep vrijwilligers. 

Prijzen en reserveren
Het Graventapijt Themaweekend 
speelt zich zowel binnen als bui-
ten af. De buitenactiviteiten zijn 
vrij toegankelijk, om binnen te 
kunnen kijken heb je een muse-
umticket nodig. 
Wil je zeker zijn van een tijdslot, 
dan raden we je aan je tickets 
vooraf online te bestellen.
Kijk voor meer informatie en tic-
kets op kasteelradboud.nl/activi-
teiten.

Beleef de Middeleeuwen! Foto: Yvette Moeskops

Graventapijt Themaweekend 
bij Kasteel Radboud

Volkswagen Taigo 1.5 TSI R-line IQ light

1e eigenaar, DSG automaat 7 traps
Bouwjaar: 17-12-2021
Kilometerstand: 3.685
Kleur: grijs
Brandstof: benzine
Fabrieksgarantie  5 jaar

Prijs € 37.750,-

Verkoop van jong gebruikte auto’s.
Industrieweg 1, Andijk • info@profijtauto.nl
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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.

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

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
• Mannendag met live muziek, Dorpshuis Sarto, vanaf 10.00 uur
Dinsdag 23 augustus
• Kermisbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 11.00 uur
Donderdag 25 augustus tm zaterdag 27 augustus 
• Huttendorp: hutten bouwen 
Vrijdag 26 augustus 
• 19:00 uur kijkavond huttendorp met verloting
Zondag 28 augustus 
• Open dag in de Bijenboet, Molenweg 27. Kom kijken voor meer 

informatie over het bijenleven. 13.00-17.00 uur
• Koppelbiljarten Eetcafé Sels. Aanvang 14.00 uur
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
Zondag 11 september
• Koppelbiljarten, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.0 0uur
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
Zondag 25 september
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
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

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

Op zaterdag 13 en zondag 14 augustus meert bij 
het Nederlands Stoommachinemuseum, geves-
tigd in het voormalig stoomgemaal Vier Noorder 
Koggen, een aantal authentieke stoomsloepen af 
aan de museumsteiger. Het is een prachtig 
schouwspel de sloepen met grote rookpluimen 
af en aan te zien varen op de Kleine Vliet. Voor 
alle sloepen geldt: ze hebben een ketel en stoom-
machine aan boord voor de voortstuwing. Bij 
voldoende capaciteit mogen bezoekers een 
stukje meevaren met de sloepeigenaren. 

Stoomsleepboot ss Noordzee terug 
op oude nest in Medemblik!
In de Stoomhaven tegenover het museum ligt de ss 
Noordzee afgemeerd aan de museumsteiger, klaar 
om uit te varen met passagiers. Het schip, gebouwd 
in 1922 en behorend tot het Varend Erfgoed, heeft 
dienstgedaan als havensleepboot en stoomsleper 
voor duik- en bergingswerk. In 1976 werd het schip 
eigendom van de bekende Medemblikker Kees Jon-
gert die het schip inzette als werfsleepboot en ijs-
breker. Sinds 2010 is het schip ondergebracht in de 

Stichting Stoomsleepboot Noordzee en is Den Hel-
der de thuishaven. Na een jarenlange en grondige 
restauratie is de kolengestookte zeesleper sinds 
2019 weer volledig onder stoom in de vaart en 
neemt deel aan tal van nautische evenementen. 

Meevaren met dit historische schip? Reserveer dan 
een ticket à € 10 (verkrijgbaar aan de kassa van het 
museum) via 0227 544732 en stap aan boord voor 
een vaartocht van een klein uur over het IJsselmeer. 
Rondvaarten vertrekken zaterdag en zondag om 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur.

Alles wat draaien kan, draait 
Het museum is onder stoom en de machines draai-
en zowel binnen als buiten in de machinetuin, even-
als de kolengestookte emmerbaggermolen in de 
museumhaven. 

Nederlands Stoommachinemuseum                                                                                                     
Oosterdijk 4, 1671 HJ Medemblik. 
Tel: 0227 544732, www.stoommachinemuseum.nl 

De Noordzee aaan de steiger. Foto aangeleverd

Stoomsloepenfestijn & Rondvaarten IJsselmeer

Wil je genieten van verse bloe-
men, lokaal, gifvrij en vooral met 
liefde gekweekt, geoogst en ge-
bonden? Neem dan een kijkje op 
de bloemenkar van Esther. Twee 
keer per week pluk ik de mooiste 
bloemen van het seizoen in de 
fijnste kleuren. 

Op dinsdag en vrijdag maak ik de 
boeketten om af te halen of evt. te 
bezorgen. De overige staan dins-
dag/woensdag en vrijdag/zater-
dag op de kar (Kleingouw 26). 

Heb je een andere dag een boeket 
nodig dan kan dat meestal ook, 
stuur me dan een berichtje via 
Instagram @essiezwag, Face-
book, Whatsapp of mail me op 
estherzwagerman@hotmail.com. 

Ik zie je bestelling graag tege-
moet! Esther bij haar bloemenkar. Foto aangeleverd

Bloemen van Esther

Van maandag 22 augustus t/m 
vrijdag 26 augustus organiseert 
het Jongerenwerk in de gemeente 
Medemblik weer een sport- en 
activiteitenweek voor jeugd van 6 
t/m 18 jaar!  Geef je snel op, want 
vol = vol!

Maandag 22 augustus:
Klimpark (vanaf 10 jaar) en Es-
cape the Hungergames (vanaf 12 
jaar) in het Streekbos in Boven-
karspel
Dinsdag 23 augustus:
Zomerfruit! Smoothies, taartjes, 
ijs en nog veel meer (vanaf 6 jaar) 
in Abbekerk 
Kickboksen/Bokszaktraining 
(vanaf 10 jaar) in Onderdijk en 
Wognum

Woensdag 24 augustus:
Suppen (vanaf 10 jaar) in 
Hauwert
Donderdag 25 augustus:
Archerytag (vanaf 10 jaar) in 
Nibbixwoud
Vrijdag 26 augustus:
BMX- en step clinics  
(vanaf 10 jaar) met Skateland 
in Wervershoof
Een uitgebreide beschrijving van 
de activiteiten en alle exacte tij-
den en locaties vinden op onze 
socials. Je kunt je opgeven tot ui-
terlijk 18 augustus! Vol = Vol !!
Voor meer informatie, vragen 
over de activiteiten of om je di-
rect op te geven stuur je een mail-
tje naar  activiteiten@medem-
blik.nl 

Sportweek voor de jeugd
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Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

 Peuterspeelgroep
 Buitenschoolse opvang
 Gastouderopvang    

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

Bewust Beter

Bewust Goedkoper

Bewust Lager

Per 1 april a.s. zijn wij de trotse eigenaar van Drogist De Hoek te Wervershoof. Je kent ons al jaren van onze 
Briljant Optiek & Sieraden. Na de sluiting van de drogisterij in het dorp, hebben wij ervaren dat het een groot gemis is voor de 
klanten.
Wij zijn in de boeken gedoken en de opleiding tot drogist gevolgd, zodat wij je van een goed en verantwoord advies kunnen 
voorzien. Daarnaast verwelkomen wij ook Nina Kragting! Zij is al een aantal jaren werkzaam als drogist en heeft ruime ervaring 
op het gebied van adviseren van zelfzorg geneesmiddelen, voedingssupplementen en verzorgingsproducten.
Met de ondersteuning van Drogist Bewust Beter, een landelijk samenwerkingsverband van zelfstandige drogisten, gaan wij 
samenwerken op het gebied van assortiment, folderacties, opleiding en deskundig advies.

Houdt onze Facebookpagina in de gaten en we verwelkomen je graag in onze drogisterij 
voor een goed advies of natuurlijk een gezellig praatje. Of neem een kijkje bij ons leuk 
cadeau assortiment tot ca. € 25,-

Wij hopen dat je net zo enthousiast wordt als wij.
Bel, mail of app ons
Laat jouw vraag onze zorg zijn!

Chris & Monique
Nina - Karin - Jacintha - Yvonne

Drogist De Hoek
De Hoek 1
1693 AA Wervershoof 
06 16252327
info@drogistdehoek.nl

 www.facebook.com/drogistdehoek

2e

HALVE PRIJS**

2e

HALVE PRIJS**PRIJS**

Last van hooikoorts? 
Kijk snel in onze winkel welke producten 
verlichting kunnen geven!

de Traay 
Honing EKO
Alle varianten 350 gram. 15%

KORTING

Bijv: Acacacia Honing,

350 gram.350 gram.

5.316.25

We Love The Planet 
Deodorant
Deodorant, maar dan zonder chemicaliën? Die bestaat! We Love The 
Planet Deodorant bevat geen aluminium en andere synthetische stoffen. 
De deodorant bestaat uit 100% natuurlijke ingrediënten. Deze hebben 
stuk voor stuk een positief effect op de huid. 
Alle varianten.

Bijv: Deodorant Stick 
Original Orange,

65 gram.65 gram.

8.699.95

10%
KORTING

Guhl Care
Alle varianten. 2 VOOR

9.00

Bijv: Man Kracht & Energie Shampoo 
250 ml,

9.00
15.98

250 ml,

2 VOOR

Frosch

VOORJAARS-
SCHOONMAAK?

Een goed begin is het halve werk met 
de juiste schoonmaakproducten!

2.02
2.69

Bijv: Frosch Anti-Kalk 
Allesreiniger Azijn, 

1000 ml. 2.32
3.09

Bijv: Frosch 
Badkamereiniger 
Lemon, 

500 ml.

1.99
3.98

2 VOOR

* Bij aankoop van 1 benecos Lip Balm krijgt u 
1 benecos Lip Balm Cassis gratis.

1+1 LIP BALM
CASSIS GRATIS*CASSIS GRATIS*

Cacoa Orange

Raspberry Classic

Cassis

Vanilla

Mint

√ Vegan.
√ Vrij van palmolie.
√ Gecertificeerde 
gecontroleerde 

natuurlijke cosmetica 
(BDIH).

√ Inhoud: 4,8 gram.

1+1
GRATIS*

25%
KORTING

Op alle 
varianten.

*Deze actie is geldig van 1 t/m 9 april 2022 m.u.v. 
geneesmiddelen, cadeaubonnen, cadeauartikelen en niet 

in combinatie met lopende acties.

Op vertoon van deze 
tegoedbon ontvangt u 

20%
KORTING*

op een product naar keuze.

Aanbieding is geldig t/m 9 april 2022 of zolang 
de voorraad strekt.

Aanbieding is geldig t/m 9 april 2022 of zolang 
de voorraad strekt.

Aanbieding is geldig t/m 9 april 2022 of zolang de voorraad strekt.
Aanbieding is geldig t/m 9 april 2022 
of zolang de voorraad strekt.

Aanbieding is geldig t/m 9 april 2022 of zolang 
de voorraad strekt.

Bewust Beter

Bewust Goedkoper

Bewust Lager

Per 1 april a.s. zijn wij de trotse eigenaar van Drogist De Hoek te Wervershoof. Je kent ons al jaren van onze 
Briljant Optiek & Sieraden. Na de sluiting van de drogisterij in het dorp, hebben wij ervaren dat het een groot gemis is voor de 
klanten.
Wij zijn in de boeken gedoken en de opleiding tot drogist gevolgd, zodat wij je van een goed en verantwoord advies kunnen 
voorzien. Daarnaast verwelkomen wij ook Nina Kragting! Zij is al een aantal jaren werkzaam als drogist en heeft ruime ervaring 
op het gebied van adviseren van zelfzorg geneesmiddelen, voedingssupplementen en verzorgingsproducten.
Met de ondersteuning van Drogist Bewust Beter, een landelijk samenwerkingsverband van zelfstandige drogisten, gaan wij 
samenwerken op het gebied van assortiment, folderacties, opleiding en deskundig advies.

Houdt onze Facebookpagina in de gaten en we verwelkomen je graag in onze drogisterij 
voor een goed advies of natuurlijk een gezellig praatje. Of neem een kijkje bij ons leuk 
cadeau assortiment tot ca. € 25,-

Wij hopen dat je net zo enthousiast wordt als wij.
Bel, mail of app ons
Laat jouw vraag onze zorg zijn!

Chris & Monique
Nina - Karin - Jacintha - Yvonne

Drogist De Hoek
De Hoek 1
1693 AA Wervershoof 
06 16252327
info@drogistdehoek.nl

 www.facebook.com/drogistdehoek

2e

HALVE PRIJS**

2e

HALVE PRIJS**PRIJS**

Last van hooikoorts? 
Kijk snel in onze winkel welke producten 
verlichting kunnen geven!

de Traay 
Honing EKO
Alle varianten 350 gram. 15%

KORTING

Bijv: Acacacia Honing,

350 gram.350 gram.

5.316.25

We Love The Planet 
Deodorant
Deodorant, maar dan zonder chemicaliën? Die bestaat! We Love The 
Planet Deodorant bevat geen aluminium en andere synthetische stoffen. 
De deodorant bestaat uit 100% natuurlijke ingrediënten. Deze hebben 
stuk voor stuk een positief effect op de huid. 
Alle varianten.

Bijv: Deodorant Stick 
Original Orange,

65 gram.65 gram.

8.699.95

10%
KORTING

Guhl Care
Alle varianten. 2 VOOR

9.00

Bijv: Man Kracht & Energie Shampoo 
250 ml,

9.00
15.98

250 ml,

2 VOOR

Frosch

VOORJAARS-
SCHOONMAAK?

Een goed begin is het halve werk met 
de juiste schoonmaakproducten!

2.02
2.69

Bijv: Frosch Anti-Kalk 
Allesreiniger Azijn, 

1000 ml. 2.32
3.09

Bijv: Frosch 
Badkamereiniger 
Lemon, 

500 ml.

1.99
3.98

2 VOOR

* Bij aankoop van 1 benecos Lip Balm krijgt u 
1 benecos Lip Balm Cassis gratis.

1+1 LIP BALM
CASSIS GRATIS*CASSIS GRATIS*

Cacoa Orange

Raspberry Classic

Cassis

Vanilla

Mint

√ Vegan.
√ Vrij van palmolie.
√ Gecertificeerde 
gecontroleerde 

natuurlijke cosmetica 
(BDIH).

√ Inhoud: 4,8 gram.

1+1
GRATIS*

25%
KORTING

Op alle 
varianten.

*Deze actie is geldig van 1 t/m 9 april 2022 m.u.v. 
geneesmiddelen, cadeaubonnen, cadeauartikelen en niet 

in combinatie met lopende acties.

Op vertoon van deze 
tegoedbon ontvangt u 

20%
KORTING*

op een product naar keuze.

Aanbieding is geldig t/m 9 april 2022 of zolang 
de voorraad strekt.

Aanbieding is geldig t/m 9 april 2022 of zolang 
de voorraad strekt.

Aanbieding is geldig t/m 9 april 2022 of zolang de voorraad strekt.
Aanbieding is geldig t/m 9 april 2022 
of zolang de voorraad strekt.

Aanbieding is geldig t/m 9 april 2022 of zolang 
de voorraad strekt.

De folder is 
afgelopen 

weekend op de 
mat gevallen!

Scan de QR-code 
en lees de digitale 
versie direct online

Drogist De Hoek • De Hoek 1 - 1693 AA Wervershoof
info@drogistdehoek.nl  0616252327

De Andijker publiceert regelmatig de 
belevenissen van oud Andijker 

Jan Pijker. 

Maartje Schuurman Jd.
 De foto’s die ik van mijn moeder zit te 
bekijken doen me beseffen dat het in-
middels 65 jaar geleden is, dat ze is over-
leden. Het toont aan hoe jong we als 
kinderen waren toen ze overleed. Ze 
heeft nooit geweten van partners en 
kleinkinderen. Het aantal mensen dat 
mijn moeder nog heeft gekend wordt 
steeds kleiner en dat is ook logisch om-
dat  mensen ouder worden. Maar het 
blijft bijzonder om iemand tegen te ko-
men die zegt : Je moeder, ja die herinner 
ik me nog wel.  En ze vertellen over een 
echtpaar dat samen een smederij koopt. 
Ik kijk nog wel eens naar foto’s uit haar 
jeugd om een indruk te krijgen hoe ze 
werkelijk is geweest. Meestal kijkt ze 
ernstig op de foto’s maar uit de tijd van 
hun verkering bestaan beelden van een 
stralende vrouw, die heel gelukkig is. Ze 

was de kleindochter van Cornelis 
Schuurman ( de pekelboer ) en Maartje 
Groot, die beiden overleden in 1922. En 
toen ze geboren werd op 5 mei 1907 was 
ze de oudste dochter van Jan Schuurman 
en Trijntje Mantel, die hun hele leven 
aan de Dijkweg 13 hebben gewoond. Er 
was nog een Maartje Schuurman, haar 
tante die met Gerrit Prins was getrouwd 
en de naam Maartje komt nogal een aan-
tal keren voor in de familie Schuurman.  
Haar familie was welgesteld, dat blijkt 
wel uit het feit dat ze met paard en wa-
gen naar de kerk rijden op zondag. Ze 
hebben lang verkering door de crisistijd, 
maar als ze in 1936 trouwen spreekt de 
predikant uit dat ze vertrouwen hebben 
in de toekomst en samen beginnen ze 
een smederij. Maartje zorgt voor het 
huishouden en past op de winkel en 
waar nodig helpen ze elkaar. Wat ze niet 
weten is dat 4 jaar later de oorlog zal 
uitbreken.

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

In 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!

Op 1 augustus liep dhr. Butterman langs 
het voormalige korfbal veld van ASONIA
waar een lepelaar stond te slapen.  Bij be-
nadering liep de lepelaar wat opzij en ging 
zitten vreemd in mijn beleving mogelijk 
vogelgriep?
Normaal vliegen ze gelijk op maar ook 
door mijn benadering hield deze twee me-
ter afstand. Bonte Piet gebeld en daarna de 

Dierenambulance. Die waren er snel bij. 
De dames probeerden de lepelaar in te 
sluiten maar toen ging deze op de vleugels, 
iets verderop landde deze weer en nog een 
benadering test uitgevoerd. Gelukkig, ge-
zien het gedrag van de vogel, bleek deze 
gezond en werd verder met rust gelaten 
later was de lepelaar vertrokken, hopelijk 
naar het Vooroever. Douwe Greydanus 

Let op, zzp’er - 
loodgieter - elektriciën
Pracht ruimte 45 m2

incl. elektra en toilet

Tevens opslag/hobby
ruimtes v.a. 24m2

ditjedo@berkhoutdakbedekking.nl

Huurperiode minimaal 60 dagen

INDUSTRIEWEG 18
ANDIJK 06-22 37 53 73

DIJKBOX
UNITS

 Lepelaar ziek en misselijk?

Houd u van fietsen of wilt u meer in bewe-
ging komen deze zomer? Dat kan! Binnen 
het programma Doortrappen worden in 
augustus en september in West-Friesland 
rustige fietsroutes georganiseerd door 
Team Sportservice. Bent u er ook bij?
 
Fietsroutes
De routes zijn ongeveer een 20 kilometer 
lang en gezelligheid staat voorop. Bewe-
gingsagoog Ramon Kolenberg zal de groep 
fietsers begeleiden. Hij geeft daarbij prak-
tische tips over de houding, fiets-afstelling 
en veiligheid. Ook zet hij in op samen af-
spraken maken tijdens het fietsen over 
bijvoorbeeld afslaan, stoppen en inhalen. 
Ramon: ‘Deelnemers kunnen bij een rust-
punt een kopje koffie of theedrinken en we 
gaan ook in gesprek hoe we veilig kunnen 
blijven fietsen.’

Startlocaties
Dinsdagmiddag 23 en 30 augustus 15:00 
uur. Parkeerplaats voetbalvereniging Zui-
dermeer, Overtoom 59 Zuidermeer  

Woensdagmiddag 24 en 31 augustus 
15:00 uur: Parkeerplaat IJsbaan de West-
fries, Westfriese Parkweg Hoorn  
  
Vrijdagmiddag 26 augustus en 2 septem-
ber 15:00 uur: IJsbaan Hoogkarspel, Sluis-
weg 6, 1616 RT Hoogkarspel 

Meer informatie en aanmelden
Meedoen met de fietsroute is op eigen ri-
sico. De kosten zijn 5 euro per persoon per 
keer, inclusief koffie/thee. Graag contant 
te voldoen op de locatie. Aanmelden kan 
bij Ramon via: rkolenberg@teamsportser-
vice.nl of 06 – 1310 7434  

Fietsroutes door West-
Friesland voor senioren

Aanmelden bij Ramon. Foto aangeleverd
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