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Op 10 september 2022 is het ge-
lukkig weer zo ver. De Kunst- en 
Tuinroute 2022 , de 10e editie in 
Andijk. Komt allen, geniet van 
elkaar en van de Tuinen en 
Kunstwerken in vele vormen.

Het idee om een Kunst- en Tuin-
route te organiseren is begonnen 
bij de Kerk naar Buiten van de 
Gereformeerde kerk in Andijk. 
“Op deze manier kan je laten zien 
wat je doet en waar je veel plezier 
aan beleeft. Bezoekers beleven 
daar veel plezier aan en samen 
raak je in gesprek.”

Sinds 2010
De eerste Kunst- en Tuinroute 
Andijk was in 2010 een feit. De 
voorbereidingen kosten veel tijd. 
Mensen benaderen, de route uit-
zetten, folder maken, vergaderen, 
advertentie zetten, er komt flink 
wat bij kijken.  “Vooral het eerste 
jaar was heel spannend. Komen 
er mensen die de route gaan rij-
den? Dat moest dan wel op de 
fiets of met auto, want het was 
niet te belopen. Op Oost en op 
West was er van alles te bekijken,” 
vertelt Carla Harlaar. “Het eerste 
jaar was leuk en het werd elk jaar 
drukker. De sfeer was elke keer 
opnieuw heel leuk en gastvrij.” 

Enthousiaste nieuwelingen 
“Inmiddels is de commissie van 

de Kunst- en Tuinroute geheel 
vervangen. Door allerlei redenen 
hebben mensen moeten kiezen 
om te stoppen. Wij danken hen 
hartelijk voor hun inzet al die ja-
ren,” aldus de organisatie. Feiko 
Mantel, Sjanni de Vries, Lotte de 
Kroon en Petra van der Spoel 
nemen met veel enthousiasme 
het stokje over.

Kom genieten
Zaterdag 10 september kunnen 
bezoekers weer genieten van leu-
ke spontane ontmoetingen op 
deze Jubileum editie van de 
Kunst- en Tuinroute. Maar liefst 
25 adressen zetten hun tuindeu-

ren/ locaties open. Behalve 
mooie tuinen, wordt er hier en 
daar ook prachtige muziek ten 
gehore gebracht. Overal is er veel 
kunst en creativiteit te bewonde-
ren. Een enorme diversiteit aan 
talent is er in Andijk. Oude am-
bachten, mooie foto’s en nog veel 
meer. Bekende namen komen 
voorbij: Gerrie Bruin, Premnath 
Gonesh, Corina Sas, Jeroen C 
Molenaar. Ook veel (nu nog) on-
bekend talent, waar u van zult 
staan te kijken!

Vier startpunten
De routes lopen van oost naar 
west en noord naar zuid. Heel 

Andijk doet mee. Wie interesse 
heeft kan vanaf 11 uur starten  bij 
de startpunten alwaar ook kaar-
ten verkrijgbaar zijn met infor-
matie wat waar te bekijken is. De 
vier startpunten zijn: Gerefor-
meerde kerk (noord), Midden-
weg 4, Hervormde kerk (zuid) 
Middenweg 48, Katholieke kerk 
(west) Bangert 26 en op Dijkweg 
14 (oost), bij de familie van der 
Kooij. Bij de deelnemende loca-
ties kun je tot 17 uur terecht. 
Deelname is net als de eerdere 
edities gratis.

Het weer
Indien het evenement door 

weersomstandigheden niet door 
kan gaan, wordt dit op 10 sep-
tember voor 10 uur op de website 
van de gereformeerde kerk in 
Andijk, www.gereformeerdeker-
kandijk.nl geplaatst. 

Organisatie kijkt alvast vooruit
De Kunst- en Tuinroute wordt 
georganiseerd door Kerk naar 
buiten, vanuit de Gereformeerde 
kerk met behulp van MEE&de 
wering WonenPlus. De enthousi-
aste commissie kijkt nu al vooruit 
naar volgend jaar, dan zal de 
Kunst- en tuinroute weer -zoals 
eerdere edities- eind mei plaats-
vinden. Hou het in de gaten en 
geef u op als hier de advertentie 
komend voorjaar weer in de An-
dijker verschijnt.

Met maar liefst 25 adressen kunnen bezoekers weer genieten van de route. Foto’s aangeleverd

Tiende editie Kunst- en Tuin route Andijk

 

Kijk op www.kuinmakelaardij.nl 

0228-592253 

Wij wensen  
iedereen een 
fijne zomer
(vakantie). Zoals u vorige week heeft kunnen lezen in de 

Andijker gaat Gonnie nu genieten van haar 
vrije tijd. Na 45 jaar enthousiaste inzet voor 
de Omring zit haar werktijd er op. Natuurlijk 
werd dit moment feestelijk gevierd en er werd 
op ludieke wijze afscheid genomen.

Gonnie heeft creatieve cadeaus gemaakt voor 
de bewoners van de Kromme Leek en het 
personeel van haar ‘oude’ werkplek.  “Omdat 
ik iets bijzonders heb met het begrip ‘tijd’, heb 
ik dat als thema genomen voor mijn laatste 
verrassingen,” vertelde Gonnie ons eerder al.

Drop met attentie
Voor alle bewoners van de gang waar ze werk-
zaam was kregen allemaal een kleine attentie. 
In kleine potjes waren heerlijke dropjes ge-

stopt en op elke deksel stond een kleine ou-
derwetse wekker. Op de sticker stond te lezen 
‘Mijn tijd zit d’r op!’ Voor het personeel was 
een soortgelijk cadeau, echter met een zus-
tersklokje bovenop. Voor de overige perso-
neelsleden en de vrijwilligers was er een drop-
pot geregeld, want aan iedereen was gedacht.

Aan de grote klok
“Voor het huis zelf heb ik samen met mijn 
man een grote klok gemaakt. Deze is uniek, er 

Gonnie maakte met haar man deze klok. 
Foto’s aangeleverd

Gonnies tijd zit er op!

Gonnie met man en kleinkinderen.

is echt maar één handgemaakt 
exemplaar. In de kleur Omring 
groen, met het herkenbare  logo 
van de Omring en de verwijzing 
naar de gang waar ik met zoveel 
plezier jaren mijn diensten draai-
de,” vertelt Gonnie. 

“Iedereen die zich afvraagt hoe 
laat het is, zal toch weer even aan 
mij denken.” 
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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 28 augustus 10.00 uur: 
Woord-Communieviering door 
groep Andijk met Gemengd koor.
Thema: “Om de kwetsbaren ”.
De collecte is voor onze kerk. 
Dank daarvoor.
*Na afloop is er een deurcollecte 
voor de MIVA (Missie Verkeers-
middelen Actie).
Het doel is om pioniers en missio-
naire werkers in ontwikkelings-
landen te ondersteunen
met transport- en communicatie-
middelen. HH   Hierdoor kunnen 
zij nog meer mensen bereiken 
en vooruit helpen. Van harte aan-
bevolen.
Welkom in de viering. 

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 28 augustus
Gereformeerde Kerk 
Middenweg 4, Andijk

10.00 uur dhr. R. Pasterkamp te Urk

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  leesdienst

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

10.00 uur Voorganger: Herrianne Allewijn

 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 Open Doors

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

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

10.00 uur Wo-Com. groep Andijk, Gemengd koor

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

10.00 uur Arno van Engelenburg

Toeristenkerk Onderdijk
Sportlaan 10, Onderdijk

10.30 uur Voorganger: Lia Bot - Hoedjes
 Muzikale Medewerking: The Glory Singers

Zaterdag 27 augustus is het tijd 
voor de Kasteel BBQ bij Kasteel 
Radboud, speciaal ter gelegen-
heid van de 24-uursrace! Nor-
maal gesproken is het Kasteel 
Café alleen overdag geopend. De 
Kasteel BBQ is een unieke gele-
genheid om ’s avonds de middel-
eeuwse sfeer te komen proeven. 
Én een traditie in wording: het is 
voor het tweede achtereenvol-
gende jaar dat Kasteel Radboud 
in het raceweekend deze barbe-
cue organiseert. 

BBQ-specialist Michiel Nijhuis  
De Kasteel BBQ wordt verzorgd 
door Michiel Nijhuis, een echte 
barbecuespecialist. Hij bereidt 
regelmatig barbecuemaaltijden 
voor grotere groepen. Voor de 
Kasteel Radboud BBQ heeft hij 
drie overheerlijke Amerikaanse 
klassiekers om uit te kiezen, al 

dan niet met een twist: Kasteel-
burger, Hotdog de Luxe & Vega 
American Classic. 

Reserveren en prijzen
Prijzen Kasteel BBQ: € 17,50 per 
gerecht, inclusief frites en salade. 
Voor meer informatie en reserve-
ren, kijk op kasteelradboud.nl/
activiteiten.

Foto aangeleverd

Kasteel BBQ bij Kasteel Radboud

Het is de mens niet ontgaan dat 
er steeds meer Grote Zilverrei-
gers in de regio verschijnen. Deze 
komen uit hun broedgebieden 
Oekraïne, Hongarije, Oostenrijk 
en Roemenië naar Europa.

Bij Onderdijk aan het Vooroever 
kunt u ze aantreffen. Soms samen 
met de Lepelaars, die hun voed-
sel opjagen, ze hoeven alleen 

maar af te wachten om te vangen.
Slaapplaats(en) nabij de molen in 
de bosjes. Aan de weg van Lam-
bertschaag naar Aartswoud is 
een slaapplaats waar ze bij elkaar 
komen als de schemer invalt.
Vorige week kwamen daar 39 
witjes en het aantal zal toenemen 
om de dag door te nemen en te 
slapen.
Douwe Greydanus

Een Grote Zilverreiger (Witte reiger). Foto Douwe Greydanus

Witte Reiger
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De Kuyperschool nog in volle glorie over de dijkgracht. 
Niet veel later is de dijkgracht achter de school gekomen.

Door uitbreiding komt er aan de oostkant een vleugel bij.
Dit heeft ook niet het eeuwige leven, want in plan zuid is er 

een nieuwe Kuyperschool gebouwd.

De oude school aan de dijk heeft plaats gemaakt voor 6 nieuwe 
woningen. Uit de collectie van Hessel de Greeuw.

IK DACHT DAT MIJN FAMILIE EEN BEETJE RAAR 
WAS, TOT IK MIJN SCHOONFAMILIE ONTMOETTE

Dit is niet een quote van mijzelf, dat zeg ik maar even als eerste, an-
ders heb ik het meteen aan de stok met mijn schoonfamilie - hoewel 
hoe goed de band ook is, iedereen vast wel eens een zucht laat ont-
snappen of tot tien moet tellen als het om de koude kant gaat. In veel 
gevallen is er met je eigen familie toch een warmere band. De eigen 
eigenaardigheden van hen ken je tenslotte al heel lang, daar ben je 
aan gewend. Zo hebben we in onze familie het Kooistra-half uurtje 
(altijd net een half uurtje later arriveren dan de afgesproken tijd). Dit 
is  iets dat bepaald niet in de aard van de Westfriezen ligt, die zijn 
meestal 10 minuten te vroeg.

Mag de erfenis ook bij de schoonfamilie terecht komen?
Bij het opstellen van een testament denken we vaak na over de 
schoonfamilie of die van je kind. Het is geen leuk onderwerp om bij 
stil te staan, maar ik maakt het toch bespreekbaar. Stel dat u bijna 
tegelijk met uw echtgeno(o)t(e) of partner zou overlijden en u bent 
op grond van de wet of een testament elkaars erfgenamen en er zijn 
geen kinderen of die zijn ook overleden. Dan komt de gehele erfenis, 
als u net als laatste overlijdt, bij uw familie (wettelijke erfgenamen) 
terecht, tenzij u dit in een testament anders regelt. De situatie kan 
uiteraard ook andersom uitpakken en dat de erfenis in z’n geheel bij 
uw schoonfamilie terecht komt. Stel dat 
uw kind van u erft en uw kind gaat vervol-
gens scheiden, dan kan het zo zijn dat de 
erfenis bij de ex van uw kind terecht komt. 
Wilt u weten hoe u dit alles kan voorko-
men? Bel ons kantoor, Rinske Mantel-
Kooistra. 
Mantel&Voors Notarissen en Me-
diators – Andijk 0228-592224 – 
Benningbroek 0229-591264 

Toen en nu

Martijn Droog

Vlak vóór de zomervakantie 
zat ik precies 100 dagen in de 
gemeenteraad. Ik zou nu kun-
nen terugkijken naar de coali-

tieonderhandelingen, de fi-
nanciële positie van de ge-
meente of een partijpolitiek 

verhaal kunnen houden. 
Maar… dat doe ik niet. 

Ik wil het graag hebben over 
mijn 28 collega’s. Bijvoor-

beeld over Tjeu Berlijn 
(HvM), die ik ervan verdenk 
zich dag én nacht met hart en 
ziel in te zetten voor de inwo-
ners van onze gemeente. Of 
Andrea van Langen (VVD), 
die zich na vier jaar besturen 

niet te goed voelt om ‘ge-
woon’ weer raadslid te zijn. 
Haar cadeauwens bij het af-
scheid als wethouder? Een 

bijdrage aan de renovatie van 
Park de Put te Andijk. Hoezo 

zelfverrijking?

Wat te denken van Silva Vis-
ser (CU) en Bart Huisman 
(GL)? Niks portefeuillever-
deling, als eenmansfractie 

(m/v) verdiepen zij zich óver-
al in. Diep respect daarvoor. 

Anneke van der Geest, Siem 
Zeilemaker (beiden Morgen!) 
en Piet Mosch (GB)? Die zit-
ten samen letterlijk bijna 100 

jaar in de gemeenteraad. 
Waarom? Omdat ze dat be-

langrijk vinden.

Het CDA een partij voor 
oude mannen? Daar denken 
Els, Claudia, Saskia en Elise 
héél anders over. Ondergete-

kende staat gelukkig zijn 
mannetje tussen deze dames. 

De gemeenteraad überhaupt 
een plek voor mensen op leef-
tijd? Vertel dat maar eens aan 
Ruby Blauw (Morgen!), Sen-
na Rood (D66), Elise Salman 
(CDA), Sjors Heestermans 

(VVD), Tjeu Berlijn en Die-
ter Venema (beiden HvM), 

wéér die Bart Huisman (GL) 
en, vooruit, Tom Beuker 

(Morgen!). Hooguit derti-
gers.

Natuurlijk wordt het de ko-
mende jaren niet makkelijk. 

Natuurlijk zal er op het 
scherpst van de snede opposi-
tie worden gevoerd. Natuur-

lijk staan de standpunten 
soms lijnrecht tegenover el-
kaar. Maar u mag ervan uit-
gaan dat álle 29 raadsleden, 
van links tot rechts en van 

oppositie tot coalitie hun best 
doen om onze gemeente op 
zijn minst een beetje mooier 

te maken. 

Martijn Droog, 
raadslid CDA Medemblik

Ik ben Martijn Droog, 44 jaar oud 
en woonachtig in Wervershoof. 
Getrouwd met Moniek, samen 
hebben we drie kinderen. Noem 
mij maar een ‘echt’ dorpsmens; ik 
ben of was betrokken bij onder 
meer de gemeenschapsveiling, de 
kerk, de molen en verschillende 
sportverenigingen. In het dage-
lijks leven werkzaam als zelfstan-
dig adviseur op het gebied van 
onderwijshuisvesting.

Waarom CDA?
Het CDA ken ik als bestuurders-
partij die het aandurft verant-
woordelijkheid te nemen. Een 
partij die als geen ander weet hoe 
ingewikkeld het kan zijn om ide-
alen te verwezenlijken en er tege-
lijkertijd voor zorgen dat dat 

haalbaar en betaalbaar is. Dat 
spreekt mij enorm aan.
 
Ik zet mij in voor:
De gemeente is verantwoordelijk 
voor alle verschillende vormen 
van jeugdzorg. Daarin gaan mil-
joenen om. Slechts een fractie 
van die miljoenen wordt uitgege-
ven aan preventie, zoals school-
maatschappelijk werk en op-
voedondersteuning. Het is alge-
meen bekend dat voldoende en 
goede preventieve voorzieningen 
uiteindelijk leiden tot minder be-
hoefte aan (specialistische) 
jeugdzorg. Daarom wil ik mij in-
zetten voor het versterken en 
uitbreiden van preventieve voor-
zieningen die zijn gericht op de 
kinderen in onze gemeente.

Bridgecursus voor beginners
12 lessen op maandagavond vanaf 19 september, 
van 19.30 tot 22.00 uur in Sarto.

Kosten: voor individuele inschrijving € 75 incl. lesmateriaal 
 Inschrijving per paar € 130 incl. lesmateriaal 

Inlichtingen en aanmelding bij Lolke Kooiman
Tel. 06 30 38 57 40  of  l.kooiman@quicknet.nl

Nieuwe columnist CDA

Twee weken voor de sluiting van 
de tentoonstelling ‘Van Cruyde-
boeck tot Kookboek’ konden bak-
liefhebbers hun resultaat van het 
kruidkoek bakken inleveren bij 
Museum to Grow in Enkhuizen.

Een deskundige jury bestaande 
uit voorzitter Henk van Wielink, 
bakker Garm Besseling en vrij-
williger Gonnie Lubbers, liet de 
smaakpapillen proeven en hun 
ogen genieten van de aangelever-
de koeken.

Het was niet gemakkelijk, maar 
er zijn toch drie winnaars uitge-
komen, met de opmerking van de 
jury dat de inventiviteit hoog was 
maar ondanks dat toch een uit-
slag.

De eerste prijs was voor de koek 
van Hans van den Dool met een 
keur aan meegebakken kruiden, 
de tweede ging naar Sietske Hil-
verda voor haar vegan koek met, 
door het ontbreken van melk en 
eieren, een wat losse structuur. 

De derde prijs was voor mevrouw 
Hovius. 
Winnaars gefeliciteerd met jullie 
tegoedbon, die vast goed van pas 
komt in deze dure tijden.
Deelnemers en jury bedankt voor 
het meedoen.

Liefhebbers van groente en voor-
al van paprika, noteer in de 
agenda het paprikaweekend op 
27 en 28 augustus van 12.00 tot 
17.00 uur in Museum Sow to 
Grow aan de Westerstraat in  
Enkhuizen.
Vergeet vooral niet ook een be-
zoek te brengen aan het museum 
en leer heel veel over de verede-
ling van planten, de rol van het 
zaad en de invloed daarvan op 
het voedsel en het welbehagen 
voor de wereld nu en in de toe-
komst.

Museumkaart houders hebben 
op vertoon van de kaart vrije toe-
gang.
Voor meer informatie:
www.sowtogrow.nl en Facebook

Jurylid Gonnie Lubbers feliciteert winnaar Hans van den Dool, met 
op de achtergrond de winnaar van de tweede prijs Sietske Hilverda.

Foto aangeleverd

‘Bak de lekkerste kruidkoek’
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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

Adv_Praktijk Andijk.indd   1 20-04-2012   13:17:57

Adv_Praktijk Andijk.indd   1 20-04-2012   13:17:57

Adv_Praktijk Andijk.indd   1 20-04-2012   13:17:57

Adv_Praktijk Andijk.indd   1 20-04-2012   13:17:57

• 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.

Yogaschool Andijk bestaat momenteel al weer 20 jaar in 
Andijk. 
Een mijlpaal en dit jubileum werd o.a gevierd in Theetuin 
de Libel te Andijk. Een heerlijk feest met alleen maar blije 
mensen. Er werd door alle leden een prachtig schilderij 
aangeboden welke  eenheid en liefde symboliseert. Een 
bijzondere aanwinst in de yogaruimte.

Yvonne Jeltes, de leidster van deze yogaschool geeft ech-
ter al 27 jaar les. Eerst in Enkhuizen, maar toen in 2002 
verhuisd werd naar Andijk kon in het aangrenzend pand 
naast het woonhuis praktijk worden gehouden en “Yogas-
chool Andijk” werd een feit. 

In 2006 is Yvonne er vol voor gegaan. Gestopt met haar 
werk in Heerenveen werden verschillende Yoga activitei-
ten ontplooid wat nu is uitgezeefd in wat van meet af aan 
de belangrijkste kern was: de Raja Yoga. 
Dit betekent yoga met een deel meditatie, fysieke houdin-
gen en een stuk theorie. Hierin heeft Yvonne een 11 jarige 
opleiding gehad. 
Het is een scholing met een basistraining van 2 jaar, hier-
na kan een docententraining van 4 jaar  worden gevolgd 
en voor de die-hearts een meesteropleiding van 4 jaar. In 
deze laatste worden verschillende boeken van Alice A. 
Bailey behandeld welke op doorgave van “de Tibetaan” 
zijn verkregen. Raja Yoga is een vorm van yoga wat alles in 
zich heeft om kennis te vernemen van hoe met al wat zich 
in het leven aandient omgegaan kan worden. Vanuit rust 
te blijven handelen en te komen tot de werking van het 
hart en de intuïtie. Om een indruk te krijgen van wat Raja 
Yoga zo inhoud wordt ook komend lesseizoen een intro-
ductie Raja Yoga gegeven. 

Naast Raja Yoga worden er ook Hatha Yoga lessen gege-
ven. Deze zijn meer gericht op de fysieke houdingen met 
een geleide meditatie vooraf en een inhoudelijk verhaaltje 
erna. 

Ook de 50+ yoga is al jarenlang een succes. Yvonne is van 
mening dat bewegen goed is voor een mens en zolang als 
mogelijk hiermee moet worden doorgegaan. Goed voor 
de doorbloeding en het opruimen van blokkades. “Ge-
zond ouder worden” is dan ook haar slogan.  

Om beter de kunst van meditatie onder de knie te krijgen 
wordt er wederom een meditatiecursus gegeven. Deze 
geeft rust in het hart en ruimte in het hoofd en is op zich 
een van de meest belangrijke aspecten van yoga. Op het 
einde van elke les wordt er een kopje kruidenthee ge-
schonken met een koekje.

Elk jaar organiseert Yvonne (en nu al weer voor de elfde 
keer) direct na Pinksteren de Yoga 4-daagse in “Herberg 
Het Volle Leven” te Appelscha. Met elk jaar een ander 
thema en in samenwerking met een paar spiritueel ge-
schoolde krachten. Ook dit is elk jaar weer een inspire-
rend feestje.

Op de vrijdagavond is er sinds 16 jaar een boekbespre-
king, waarin belangwekkende esoterische boeken worden 
besproken. Hiervan gaat de opbrengst naar het goede 
doel van The Style Foundation.

Eric Huysmans uit Breda komt elke 2e zaterdag van de 
maand, vanaf komende september, een jaar lang, binnen 
de Yogaschool een cursus Esoterische Astrologie geven. 
Dit is astrologie van de Ziel.

In de loop van het lesseizoen komt er ook altijd nog wel 
iemand een lezing geven of een workshop over een spiri-
tueel onderwerp. Er wordt dus heel veel georganiseerd 
binnen de Yogaschool en er is voor elk wat wils. 
Het hoofddoel van alle activiteiten die worden aangebo-
den is te komen tot vergroting van bewustzijn en ont-
wikkeling van je wezen.

Eind augustus wordt weer opgestart met alle lessen. 
Is er iets voor je bij, bekijk de bijgaande advertentie of kijk 
op www.yoga-andijk.nl.
Je wordt graag gezien in een van de lessen in Yogaschool 
Andijk. 

Yogaschool Andijk bestaat 20 jaar

Yvonne Jeltes met het schilderij wat aangeboden werd. 
Tekst en foto aangeleverd
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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 overnachten? Denk dan eens 

aan Villavakantiepark IJsselhof! Vol-
doende ruimte, rust en een eigen 
villa voor uw gasten. En uiteraard 

bij u in het dorp! Neem vrijblijvend 
contact met ons op via www.villava-

kantieparkijsselhof.nl of 0228-
591926. Ons IJsselhof team ont-

vangt u graag.  

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

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

Andijkertjes

 
Wist u dat...

... de zomervakantie er weer op 

zit en de kinderen maandag 

weer naar school gaan?

... Boris nog steeds niet terecht 

is en zijn baasjes hem heel 

graag terug willen?

… berichten van gevonden 

voorwerpen gratis online en in 

deze krant worden geplaatst?

… de kermiskrant van 

Lutjebroek v.a woensdag 31 

augustus op het kantoor van 

de Andijker voor u klaar ligt?

… er op 19 september een 

Bridgecursus in Sarto begint?

… de Lutjebroeker kermis 

zaterdag 3 september van start 

zal gaan?

… er steeds meer mensen een 

fietshelm dragen?

Voor zo’n klein dorp als Andijk 
zijn er best veel wereldkampioe-
nen. Esther Schouten, Janno Bot-
man, Caroline Groot en natuur-
lijk Bep Vriend! Bep was wel de 
eerste in dit illustere rijtje. Ze 
werd wereldkampioen met Carla 
Arnolds bij het WK in Albuquer-
que in 1994. Een prestatie van 
wereldformaat. 

Het bijzondere is dat er bij denk-
sporten bijna geen vrouwen in de 
top voorkomen. Bij bridge is dat 
anders, er zijn zelf meer vrouwen 
dan mannen lid van de NBB (Ne-
derlandse Bridge Bond) 70.000 
vrouwen en 40.000 mannen. Het 
verschil is dat vrouwen vaak een 
beter korte termijn geheugen 
hebben en meer oog voor detail 
terwijl mannen wat sterker zijn in 
strategisch denken. Het een kan 
niet zonder het ander maar er 
bestaan toch wel verschillen. Er 
spelen wel weer meer mannen 
dan vrouwen in de wereldtop 
maar dat komt omdat mannen 
over het algemeen wat competi-
tiever zijn ingesteld. Ook de duur 

van het spel kan een rol spelen. 
Een spelletje bridge duurt ca. 7 
minuten. Een schaakpartij kan 
rustig 3 uur duren. Dat ligt man-
nen weer beter dan vrouwen en 
datzelfde geldt voor dammen. 
Natuurlijk zijn er wel verschillen 
tussen man en vrouw maar dat is 
dus geen kwestie van intelligen-
tie. Om goed te worden moet je 
natuurlijk wel eerst de spelregels 
kennen en ervaring opdoen voor 
je de top kunt bereiken.

Daarom wordt er weer een 
bridgecursus voor beginners ge-
geven om de eerste stappen te 
zetten naar eeuwige roem. Het 
zal de start worden van een ge-
weldig leuke hobby ongeacht je 
ambities. Kampioen kun je wor-
den in iedere lijn zowel voor be-
ginners, gevorderden en verge-
vorderden. Bep Vriend kan nie-
mand meer worden want die be-
staat al maar een zelfde soort 
carrière op bridgegebied is altijd 
mogelijk.

Zie advertentie elders in dit blad.

Wie wordt de nieuwe Bep Vriend?

Ontdek hoe leuk het is om samen 
een hooiberg te maken! En leer 
tegelijkertijd hoe dit de biodiver-
siteit helpt. Zaterdag 27 augustus 
is de jaarlijkse IVN-hooidag in 
het Ecoproject van het Streekbos. 
Kom je ook helpen?
 
Het is redelijk licht werk dat met 
een groep van max.10 mensen 
binnen een paar uur is gepiept. 
Natuurlijk is er ook tijd voor een 
‘natje en droogje’. Medewerkers 
van het Recreatieschap West-
Friesland zorgen ervoor dat de 
kruidachtige vegetatie is ge-
maaid. Moeilijk bereikbare plek-
ken worden met de zeis aange-
pakt. De harken en draagberries 
worden beschikbaar gesteld door 
Landschap Noord-Holland. Na 

afloop wandelen we door het 
Ecoproject om de resultaten te 
zien die de vorige werkdagen 
hebben opgeleverd. Bij de maan-
delijkse inventarisatie is vastge-
steld dat plantenvariatie toe-
neemt en dieren er ook baat bij 
hebben.

IVN West-Friesland ontvangt de 
deelnemers om 9.00 uur met kof-
fie in het Streekbos Paviljoen te 
Bovenkarspel. Start 9.30 uur. 
Kom je helpen?

Wanneer: zaterdag 27 augustus 
bij het Streekbos. Tijdstip: 9:30-
12:30. Opgave via willem@ivn-
westfriesland.nl. Locatie: het 
Streekbos (Veilingweg 21a, 
1611BK Bovenkarspel).

Hooidag. Foto: Toos Brink

Hooidag Ecoproject

Vermist: Boris
Onze kater Boris was loge-
ren in Andijk maar is daar 
weggelopen. Boris komt uit 
Hoorn. We hebben regelma-
tig gezocht maar hem he-
laas nog niet teruggevon-
den. 

Er zichtmeldingen uit o.a. 
La Reinestraat, de Flamin-
golaan en de Artuslaan.
De laatste melding komt uit 
de Oranje Nassaulaan

Voor degene die hem 
thuisbrengt ligt er een 

beloning klaar.

Bel: 06 109 011 44

Voor de 26e keer is er weer de 
nacht van de vleermuis. De nacht 
van de vleermuis is een internati-
onaal evenement dat in heel Eu-
ropa plaats vind in het laatste 
weekend van Augustus. Zo ook 
dit jaar. Wil jij meer leren over 
het leven van de vleermuizen in 
West-Friesland? Ga dan mee. 

Zaterdag 27 augustus, van 
20:00-22:00 uur kun je met IVN 
gidsen mee om meer te leren 

over het leven van vleermuizen 
tijdens een avondwandeling. Lo-
catie: Egboetje, Liederik 15, 1678 
JC Oostwoud. Aanmelden: vleer-
muizen@ivn-westfriesland.nl. 
Kosten: leden IVN & KNNV  € 2 
Niet-leden € 4,-. Kinderen onder 
de 12 jaar (onder begeleiding) 
gratis. De excursie wordt gespon-
sord door ABZ Seeds  uit 
Andijk.  Maximum aantal perso-
nen 20. Bij regen gaat het niet 
door.

Ruige dwergvleermuis. Foto van Huub Veldhuijzen van Zanten

Nacht van de vleermuis

Wat een verschil met 100 jaar geleden. Achter de lagere school 
is nog net de toren van de Buurtjeskerk te zien.

Er is een nieuwe school aan de Molenweg gekomen en daardoor 
kon de oude school plaats maken voor een bredere Dijkweg.

Naast de kerk zien we nog de oude pastorie, dan de smederij 
van Poppen en als laatste het kantoor, annex woonhuis, van oa. 

notaris van Bommel.

Alleen de Buurtjeskerk is gebleven, mede door het vele werk 
dat Bart de Vries aan de kerk heeft besteed. Uit de collectie 

van Hessel de Greeuw.

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

• KBO/SBA, Elke woensdag Soos in Sarto. Jeu de Boules, biljarten 
en mooi zitten. Ook donderdagmiddag Jeu de boules.

AUGUSTUS
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)
• Eerste repetitie popkoor Cantabilé in Cultura
Zaterdag 3 september
• Oud papier
• Opruimactie  van 8:45 – 11:15  door Andoik Skoôn. Start IJsbaan
Maandag 5 september
• Plastic afvalbak wordt geleegd
Dinsdag 6 september
• Sjoelen in Dorpshuis. 14.30 uur. Nieuwe leden: 06 38 54 47 68
Woensdag 7 september  
• KBO/SBA, klaverjassen en jeu de boules in Sarto om 13.30 uur
Vrijdag  9 september 
• KBO/SBA, leden jaarvergadering  
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)
• Ledenmiddag PCOB, presentatie mevrouw  Hanneke Boot, 

mondschilderes met haar hulphond. Dorpshuis Centrum 14.30 u
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 
• KBO/SBA, bingo en Jeu de boules in Sarto om 13.30 uur
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
Woensdag 5 oktober 
• KBO/SBA, klaverjassen en jeu de boules in Sarto om 13.30 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
• KBO/SBA, spellen middag LSBO en Zonnebloem 
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
Woensdag 2 november 
• KBO/SBA, klaverjassen en jeu de boules in Sarto om 13.30 uur
Zaterdag 5 november
• Veiling Cultura

AGENDA De hele agenda kunt u 
vinden op www.andijker.nlDe geschikte lokatie voor:

 Huwelijksvoltrekkingen
 Lezingen
 Concerten
 Uitvaarten
 Repetities
 Tentoonstellingen
 Vergaderingen

Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl

Contactpersoon:
Mevr. Nicoline Letteboer
06 -12 81 28 84

Op 12 september start de ge-
meente Medemblik een assertivi-
teitstraining voor volwassenen 
uit de gemeente Medemblik. De 
training bestaat uit zes bijeen-
komsten en is bedoeld voor men-
sen met weinig zelfvertrouwen, 
die het lastig vinden voor zichzelf 
op te komen. In de cursus leer je 
op een assertieve manier beter 
voor jezelf op te komen met res-
pect voor jezelf en de ander.

De training richt zich op mensen 
die weinig ‘assertief ’ zijn, die wei-
nig zelfvertrouwen hebben, het 
lastig vinden voor zichzelf op te 
komen of hun grenzen door een 
ander laten bepalen, die conflic-
ten vermijden en geen “nee” dur-
ven te zeggen. Een gebrek aan 
assertiviteit kan bijdragen aan 
het ontwikkelen van klachten als 
burn-out of depressie omdat het 
erg vermoeiend is om jezelf als-
maar weg te cijferen.

Assertiviteit valt te leren
Veel mensen denken dat asserti-
viteit iets is wat je wel of niet in je 
hebt. Dat klopt niet, assertiviteit 
valt te leren. Vol zelfvertrouwen 
je grenzen leren aangeven zonder 
je daarna schuldig te voelen, of 
‘nee’ leren zeggen. Je kunt leren je 
mening op een duidelijke en pret-
tige manier te geven, zodat men-
sen weten waar jij voor staat.
 
Zes bijeenkomsten
In de cursus leer je om - op een 
assertieve manier - beter voor je-

zelf op te komen met respect 
voor jezelf en de ander. Dit ge-
beurt deels met theorie en uitleg 
maar ook met oefeningen van si-
tuaties die de deelnemers zelf in-
brengen, rollenspellen en huis-
werkopdrachten.
 
Er zijn 6 bijeenkomsten op de 
maandagavond van 19.00 tot 
21.00 uur in het gemeentehuis in 
Wognum. 
De eerste bijeenkomst is op 

maandag 12 september.
De training wordt gegeven door 
twee maatschappelijk werkers. 
Aan de training zijn geen kosten 
verbonden.
 
Aanmelden kan met een e-mail 
naar: maatschappelijkwerk@me-
demblik.nl 
Met vragen kun je terecht bij de 
maatschappelijk werkers van het 
wijkteam via telefoonnummer: 
(0229) 85 60 00.

Train je assertiviteit

5 op een rij. Foto: Astrid van Dijke

Langs de weg...

Interactief Museum Sow to Grow 
laat u kennis maken met paprika.

Paprika’s of Capsicum annuum 
zijn door de Spanjaarden eeuwen 
geleden naar Europa gebracht, 
waar de vrucht vooral in Zuid 
Europa zeer gewaardeerd werd, 
maar de naam paprika komt dan 
weer uit Hongarije. 
Het is één van de meest geteelde 
kasgroenten in Nederland.

Dat paprika’s bestaan uit ver-
schillende vormen en kleuren is 
algemeen bekend, maar heeft u 
ze allemaal wel eens op een rijtje 
gezien in een kleurig display? 
Of de verschillende smaken ge-
proefd? Wat weet u van de Pa-

prika en gezondheid? En is pa-
prika groente of fruit?

Nieuwsgierig geworden, kom 
dan naar het voorplein van mu-
seum Sow to Grow. Daar kunt u 
het beleven via een display, proe-
verij en een vragenformulier 
waarmee u uw kennis kunt toet-
sen en vast wijzer naar huis gaat.

Het paprika evenement zal plaats 
vinden op zaterdag 27 en zondag 
28 augustus in het voormalige 
weeshuis aan de Westerstraat 111.

Voor meer informatie over mu-
seum Sow to Grow, bezoek onze 
website www.sowtogrow.nl of 
onze Facebook pagina.

Paprika weekend in Enkhuizen

Gevonden voorwerpen
Ring gevonden op fietspad 
kruising De Weet en Knokkel. 
Tel. 06 46 28 43 41

Op 8 augustus gevonden op 
kruising Kleiakker Kleingouw. 
Deze Makita radio. 

Is hij van u? 
Mail naar info@andijker.nl.
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Kom jij mij 
avonturen
voorlezen?

werkenbijberendbotje.nl
Samen spelen, leren & ontdekken

Kom werken bij
Berend Botje!

Met een helm op de e-bike?
Dat spreekt voor zich.

Een ervaren 
rijder kan
risico’s mijden

Het dragen van een fietshelm vermindert de 
kans op ernstig letsel bij een botsing of val.
Wij helpen je graag om zo lang mogelijk 
veilig te blijven fietsen.

Meer informatie en tips?
vvn.nl/ervarenrijder

Voor wie het nu nog niet doet gaat het on-
getwijfeld even wennen zijn. Met een helm 
op je e-bike. Maar dat wennen is het meer 
dan waard. Want wist je bijvoorbeeld dat 
het dragen van een fietshelm de kans op 
ernstig letsel of overlijden aanzienlijk ver-
minderd? Als iedereen een fietshelm 
draagt zijn er naar schatting zo’n 2500 à 
2600 ernstige verkeergewonden minder 
zijn? Met een helm op de e-bike, dat 
spreekt voor zich! Ga voor een aanschaf 
van een fietshelm naar de fietsenwinkel bij 
jou in de buurt.

Veilig verkeer Nederland, 
afdeling Andijk

Met een helm op de e-bike?

 www.holos.nu / info@holos.nu / praktijk in Amsterdam en Onderdijk  

Najaars lessen bij Holos 
 
De data zijn: 
September  7 en 21  (woensdagochtend van 9.30-12.00) 
Oktober  5 en 19 
November  2, 9 en 23 
December  7 
Waar:  Van Velzenstraat 53, 1693CV Onderdijk 
Tijd:  9.30 – 12.00 
Kosten: € 140,00 (losse lessen € 20,00) 
 

 
We gaan dit keer met kolamtekenen aan de gang (rangoli), alá Gustav Klimt kleuren, thema droogte 
komt ook aan bod door de krakelier techniek en mandala tekenen komt ook weer terug. 
De bedoeling is ontdekken, scheppen en leuk bezig zijn. Ruimte maken in je brein om de creativiteit 
te vergroten. Maar er is ook ruimte voor eigen ideeën. 
 

Spreekt dit je aan of wil je meer info mail naar: 
info@holos.nu of bel 0651574016 
www.holos.nu     liefs en chi, Trudy Ypma – Turkenburg 
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Schepnetjes in de aanslag, de slootjesda-
gen komen er weer aan! Onder leiding van 
IVN-gidsen en onze papa’s, mama’s, bege-
leiders gaan we weer scheppen naar water-
vlooien, bootsmannetjes, kokerjuffers, li-
bellenlarven en andere magische water-
beestjes. Er zijn zoekkaarten om het 
beestje een naam te geven. De gidsen zul-
len je helpen met al je vragen. Wat zullen 
we dit jaar allemaal opvissen? 

Wanneer: zondag 28 augustus bij het 
Streekbos. Tijdstip: 13:00-15:00. Opgave 
niet nodig. Kosten: € 2,- per kind. Locatie: 
het Streekbos (Veilingweg 21a, 1611BK 
Bovenkarspel). Aanmelden en betalen bij 
de gastvrouw in het bezoekerscentrum. 
Kinderen kunnen alleen  meedoen onder 
begeleiding van een volwassene.
 

Op safari met een schepnet. Foto Bart Oud

Kinderexcursie: Slootjesdag Streekbos

Deze duif was blij met wat regen. Foto: Ronald Pit

Langs de weg...

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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