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De Oekraïense vluchtelingen die 
in de gemeentelijke opvangloca-
tie Sorghvliet verblijven hielden 
afgelopen woensdag een bijeen-
komst voor alle Andijker-vrijwil-
ligers die hen afgelopen maanden 
met van alles en nog wat hebben 
geholpen. De dag 24 augustus is 
een belangrijke Oekraïense feest-
dag die in het teken staat van de 
onafhankelijkheid in Oekraïne. 
Deze dag wilden zij graag met de 
vrijwilligers uit Andijk vieren die 
altijd voor hen klaar staan. 

De bewoners hadden verschil-
lende stukjes en gedichten voor-
bereid. De avond begon tot ieders 
verrassing met het afspelen van 
het Nederlandse volkslied, ge-
volgd door die van Oekraïne. 
Vervolgens vertelden verschil-
lende Oekraïense bewoners over 

de waarde van onafhankelijkheid, 
waarna zij hun dankbaarheid uit-
spraken voor de opvang en hulp 
van de gemeenschap in Andijk. 
De bewoners hadden vooraf-
gaand aan de viering twee dagen 
in de keuken gestaan om allerlei 
authentieke Oekraïense gerech-

ten voor te bereiden, die aan de 
vrijwilligers werden geserveerd. 

Onder de groep Andijkers die 
aanwezig waren bevonden zich 
verschillende vrijwilligers die bij-
voorbeeld zorgen voor vervoer 
naar een afspraak bij een dokter, 

culturele activiteiten aanbieden 
of taalles geven. De vrijwilligers 
die taalles geven vertelden dat zij 
zich tijdens de lessen richten op 
veelvoorkomende Nederlandse 
woorden die de Oekraïense be-
woners van Sorghvliet kunnen 
gebruiken in het dagelijks leven 
of op hun werk. ‘9 uur, koffie’, ‘12 
uur, broodje’ en ‘Skafttoid’ ken-
nen zij nu bijvoorbeeld. 
De bijeenkomst begon om 19.00 
uur en eindigde om 21.30 uur.

Er werden authentieke Oekraïnse gerechten aan de vrijwilligers geserveerd. Foto aangeleverd

Viering Oekraïense feestdag

Wij zijn allemaal op de hoogte 
van de oorlog in Oekraïne. Wie 
had er geen kippenvel bij het zien 
van de eerste beelden? 

Mensen met ongeloof, verdriet 
en doodsangst in hun ogen, met 
een zakje spullen, een koffertje of 
alleen hun kind of huisdier in hun 
armen.

Blijven of gaan?
Veel Oekraïners besloten zo lang 
mogelijk te blijven, omdat ze 
hoopten dat het morgen wel over 
zou zijn, of anders wel volgende 
week. Totdat de realiteit, in som-
mige gevallen letterlijk, als een 
bom bij ze insloeg en ze beseften 
dat ze niet langer veilig waren in 
hun eigen vertrouwde huis, hun 
eigen buurtje, dorp of stad, hun 
eigen land.

Vrijwilliger
Sinds maart ben ik als vrijwilliger 
aan de slag gegaan om een groep 
Oekraïners in Andijk te onder-
steunen. Even wegwijs maken, 
werd mij verteld. Laten zien waar 

de Lidl is, de huisarts en tandarts, 
eventueel een school. De ver-
wachting was dat het met een dag 
of drie allemaal wel zou lopen. 
Inmiddels vijf maanden ben ik er 
nog steeds fulltime mee bezig.

Donaties
De groep Oekraïners werd steeds 
groter en de hulpvragen werden 
breder. Een moeder met drie kin-
deren zegt: “Ik schaam me, maar 
ik heb alleen het ondergoed 
waarin ik gevlucht ben, kun je mij 
misschien helpen?”  Dankzij do-
naties van onze vrijwilligers wa-
ren wij in staat om nieuw onder-
goed en sokken te kopen voor 
deze moeder en haar kinderen.

Facebookgroep
In april startten wij de Facebook-
groep Andijk Helpt  Inmiddels 
hebben we ruim 160 leden die 
allemaal graag een steentje bij-
dragen. Is er vervoer nodig naar 
de gemeente? Zijn er specifieke 
dingen nodig, zoals kleding, 
meubels of fietsen? Is er een Oe-
kraïens kindje jarig en kunnen we 

die verjaardag net even wat 
mooier maken? Al deze berich-
ten worden geplaatst in onze 
Facebookgroep, waardoor wij sa-
men al heel veel moois hebben 
kunnen realiseren.

Groot en klein helpen
Zomaar een voorbeeld. Nathan 
(7) die met de verkoop van tulpen 
en snoepzakjes maar liefst €70 
ophaalde voor de kinderen die in 
de opvanglocatie wonen. Van dit 
geld heeft Nathan buitenspeel-
goed aangeschaft waar de kinde-
ren nog iedere dag veel plezier 
van hebben.

Help ook mee
Bij deze wil ik eenieder die zich 
ingezet heeft om Oekraïners te 
ondersteunen, in welke vorm dan 
ook, ontzettend bedanken. 

Wil jij ook helpen? Zoek ons op 
Facebook en word dan lid van 
Andijk Helpt. 

Vriendelijke groet, Charlotte 
Schuurman, vrijwilliger.

De nieuwe in 1905 gebouwde pastorie was net als alle andere 
panden alleen via een brug bereikbaar.

Een foto uit 2008 geeft aan hoe het tegenwoordig is. De meeste 
mensen zullen zich de winkel van Piet van Heezen, die voor de 

kerk stond, nog wel herinneren. 
Uit de collectie van Hessel de Greeuw.

Toen en nu
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FAMILIEBERICHTEN 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

Vrijdag 2 september 9.00 uur:
Jaaropening van basisschool “De 
Bangert” in onze kerk.
Thema: “Samen op weg”.
Zondag 4 september 10.00 uur:
Woord-Communieviering door 
groep Andijk met samenzang.
Thema: “Loslaten”.
De collecte is voor onze kerk. 
Dank daarvoor. 
Welkom in de viering en bij het 
koffiedrinken.

Overleden: Frans Laan.

*Schooljeugd en onderwijzend 
personeel: een goede start van 
het nieuwe schooljaar toege-
wenst.

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. 

Neem gerust contact op wanneer  
u vragen heeft en/of meer informatie wenst.

•  Vertrouwd gezicht en houvast in intense 
dagen

•  Een uitvaart en opbaring op een door u 
gekozen locatie

•  Geheel verzorgd of een afscheid waarbij  
u zelf veel wilt doen

 06 29 24 11 83    contact@carlabasjes.nl    www.carlabasjes.nl

Uitvaartbegeleiding
Carla Basjes

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

06 29 24 11 83

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
telefoon:  0228-593605
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redactie: Jolien Harders 
 Olga de Boer
 Ank van der Thiel
lay-out:  Karin Venekamp
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Niets uit deze uitgave of voorgaande uitgaven van 
“De Andijker” mag op enigerlei wijze worden geko-
pieerd, gepubliceerd of op andere wijze openbaar 
worden gemaakt zonder uitdrukkelijke, schriftelij-
ke en voorafgaand verkregen toestemming van de 
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voor plaatsing te weigeren, zulks zonder opgaaf 
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allen tijde het recht voor artikelen op een andere 
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vertentievoorwaarden van De Nederlandse/De 
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

Daar buiten op afspraak

Kerkdiensten, zondag 4 september
Gereformeerde Kerk 
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. J. Staat. Bevestiging nieuwe ambtsdragers

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 Gert Scholten, Organist Andrew Orme, Startzondag
 Opgave voor de lunch: Hanshoogervorst6@gmail.com

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 Cees Hanemaaijer Startzondag
 Doopdienst in het IJsselmeer, Kooizandweg, Enkhuizen 

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, samenzang
 
De Bovenzaal 
Dijkweg 178, Andijk
19.00 uur Arie de Jong
Studie na luisteren?  kijk op www.bovenzaal.eu 

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

10.00 uur Arno van Engelenburg

Het seizoen van de Toeristenkerk 
zit er weer op en we kunnen te-
rug kijken op een mooi seizoen 
waarin we weer veel blije gezich-
ten hebben kunnen zien. Voor-
gangers die met een korte over-
denking ons toch wisten te raken 
en ons aan het denken hebben 
gezet. Daarnaast muzikanten 
met vele talenten en heb menig 
bezoeker een traantje weg ziet 
pinken. We zagen een aantal ko-
ren langs komen maar ook 
groepjes of bandjes met jongelui 
die het geloof op hun manier ver-
kondigden. Verder een aantal 
duo`s met gitaar begeleiding , 
maar ook een harpiste . En laatst 
een dienst in het West Fries die 
altijd goed wordt bezocht . Afge-
lopen week dan de laatste dienst 

met de band The Glorie Singers 
die zoals gebruikelijk het seizoen 
afsluiten met swingende muziek.

Na afloop koffie en napraten 
,maar ook gelijk weer vooruit kij-
ken naar volgend jaar . Wij gaan 
weer een programma maken en 
hopen u in juni weer te zien en te 
spreken want dat vinden wij erg 
belangrijk, het contact met onze 
bezoekers.

We willen alle bezoekers die dit 
jaar bij ons zijn geweest bedan-
ken en zien u graag volgend sei-
zoen weer terug bij de Toeristen-
kerk Onderdijk.

Leen Nijdam, Commissie Toeris-
tenkerk Onderdijk

Met pijn in ons hart hebben wij kennis genomen 
van het overlijden van

Frans Laan
Vanaf 1987 tot heden maakte Frans deel uit van het bestuur 
van de St. Oud Andijk. Door zijn positief kritisch denken heeft 
Frans veel inbreng gehad. 
Vele jaren heeft hij de tuin bijgehouden en ook voor 
tentoonstellingen, als suppoost en voor klussen was Frans altijd 
beschikbaar. Wij zijn zeer dankbaar voor zijn jarenlange inzet. 

Wij wensen Alie, kinderen en familie heel veel sterkte toe 
met het grote gemis van Frans.

   Bestuur Stichting Oud Andijk

Dankbetuiging

We zien met dankbaarheid terug, op de vele 
blijken van medeleven en zorg, in welke 

vorm dan ook, tijdens de ziekte en rondom 
het overlijden van onze dierbare man, 

vader en opa, 

Willem Arie Bloemendaal

Een hartelijke groet van Nelleke en de kinderen.

Laatste Toeristenkerk van dit seizoen. Foto aangeleverd

Toeristenkerk 2022

Wie wil mij assisteren met schoonmaak werkzaamheden 
één keer in de twee weken 
op maandag van 9.00 tot 12.00 uur.

   Bij interesse graag bellen naar: 
   Anneke Visser  -  tel. 06 54 90 48 18

VACATURE



0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2022 - week 35 Pagina 3

Keuze als erfgenaam
Tijdens de inloopdagen krijg ik regelmatig de opmerking te horen “ik 
wist niet dat ik een keuze heb als erfgenaam”,  wanneer mensen zich 
willen laten informeren over een afwikkeling van een nalatenschap.
Veel  mensen weten niet dat een erfgenaam naast (zuiver) aanvaar-
den en verwerpen ook een nalatenschap kunnen aanvaarden onder 
het recht van boedelbeschrijving (beneficiaire aanvaarding).

Zuivere aanvaarding van de nalatenschap leidt tot een onbeperkte 
aansprakelijkheid voor de schulden van de nalatenschap, terwijl bij 
beneficiaire aanvaarding deze aansprakelijkheid wordt begrensd 
door de waarde van (het aandeel van de erfgenaam in) de nalaten-
schap. De erfgenaam die beneficiair heeft aanvaard is niet met zijn 
eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap.
De keuze voor beneficiaire aanvaarding of verwerping door een 
erfgenaam wordt gedaan door het afleggen van een verklaring bij de 
rechtbank. De notaris kan u hierbij helpen. 

De wet geeft voor het uitbrengen van de keuze een termijn van 3 
maanden voor beraad, bedoelt om te voorkomen dat de schuldei-
sers van erflater zich in deze periode kunnen verhalen op de goede-
ren van de nalatenschap. Om die reden is het advies binnen 3 maan-
den een keuze te maken inzake het 
(beneficiair) aanvaarden of verwer-
pen van de nalatenschap. Door de 
keuze uit stellen loop je het risico 
dat je de nalatenschap (onbedoeld) 
zuiver aanvaard, doordat je jezelf als 
erfgenaam gedraagt.

Voor verdere vragen over dit on-
derwerp , de te volgen procedure, 
maar ook voor aanverwante onder-
werpen, nodig ik u graag uit op een 
van onze vestigingen.

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

Vakkundig
schadeherstel

Handelsweg 7
1619 BJ Andijk

Tel: 06 21 83 22 62
info@ronkarremanautoschade.nl
www.ronkarremanautoschade.nl

Vrijblijvende
taxatie van

schade

Afhandeling
met de

verzekering

U kunt bij ons ook terecht voor:

Restauratie van Oldtimers

Budgetreparatie (met tweede-

hands of imitatie-onderdelen)

Leenauto mogelijk bij

schadeherstel

Dick Visser

Overpeinzingen

De afgelopen weken trokken 
we door Frankrijk. Wat we 

gezien hebben, stemt niet tot 
vrolijkheid. Bruine velden 

met afgestorven zonnebloe-
men, witte verdroogde ak-
kers met mais, droge beken 

en rivieren. Frankrijk kampt 
zoals heel veel landen met 

extreme droogte en een alles 
verzengende hitte. In een 
dorpje waar we vrienden 

troffen, was het acht dagen 
achtereen bijna 40 graden. 
Zowel natuur en mensen 
(vooral ouderen) worden 
zwaar getroffen door deze 
situatie. Ouderen die we 
spraken, hebben dit nog 

nooit meegemaakt vertelden 
ze. De statistieken bevesti-

gen dit.
Ik vraag me in alle ernst af 

of we dit nog in de hand 
hebben en of we deze trend 

nog kunnen keren.

Somber?
Somber? Ik denk van niet. 
We kunnen volgens mij niet 
somber genoeg zijn over de 
klimaatontwikkeling. Pro-
beert u zich eens voor te 

stellen welke wereld wij ach-
terlaten voor onze kinderen 

en kleinkinderen.
Extreme situaties vragen om 

extreme maatregelen. 
Wie durft?

Vakantie
Hoewel het een aantal dagen 
veel te warm was om iets te 
ondernemen, hebben we een 
heerlijke vakantie. Het valt 
ons op dat de campings die 
we bezoeken, worden be-

volkt door op het oog welva-
rende mensen. Mooie auto’s, 
grote caravans en campers 
en eten en drinken in over-

vloed.

En dit in de wetenschap dat 
talloze gezinnen helemaal 

niet aan vakantie toekomen. 
Een groot deel van hen voert 
letterlijk een gevecht ‘om te 

overleven’. Elke dag de 
eindjes aan moeten elkaar 
knopen, zonder uitzicht op 

beter. Teveel kinderen die in 
armoede opgroeien. En de 
winter moet nog komen.

Zoals gesteld, extreme situa-
ties vragen om extreme 

maatregelen. Het huidige 
stelsel is onhoudbaar. We 

moeten naar een herverde-
ling van middelen en moge-

lijkheden. Wie durft?

Vanaf 1 september 2022 kun je 
weer meedoen met een nieuw 
seizoen Chakra Yoga met Nico-
lette in Dorpshuis Centrum, An-
dijk. Je hebt de keuze uit yogales 
op woensdagochtend of op don-
derdagavond. 

Chakra Yoga is een ontspannen 
vorm van yoga. Door middel van 
o.a. yoga houdingen, ontspan-
ningsoefeningen, mantra’s en vi-
sualisaties werk je aan de belang-
rijkste energiepunten (chakra’s) 
in je lichaam. Daardoor gaat je 
energie beter stromen, kom je 
dichter bij je gevoel en raakt je 
systeem meer in balans. Hierdoor 

voel je je prettiger, zowel geeste-
lijk als lichamelijk. De nadruk ligt 
op de energiepunten maar we 
werken ook regelmatig aan een 
bepaald thema in de les zoals bij-
voorbeeld: de rug, de maan, ge-
dachtenkracht.
De lessen kunnen gevolgd wor-
den door iedereen. Er is geen er-
varing nodig. Kom op een rustige 
manier lekker bewegen en ont-
spannen en breng je lichaam en 
geest in balans. Je bepaalt zelf de 
diepgang in de houdingen. Je 
volgt je eigen gevoel. Alles mag, 
niets moet. Gun jezelf ook een 
uur genieten en ontspannen door 
middel van yoga. De lessen vin-
den plaats in gemoedelijke sfeer. 
Iedereen is welkom. Meldt je di-
rect aan of neem eerst een gratis 
proefles. 
De lessen zijn woensdag ochtend 
van 9.00 tot 10.00 uur en donder-
dag avond van 19.30 tot 20.30 uur 
in Dorpshuis Centrum, Andijk. 

Meer informatie vindt je op de 
website www.enjoylife.life. 

Aanmelding via de website of 
mail naar Chakrayoga7@gmail.
com.

Chakra Yoga in Andijk

Nicolette. Foto aangeleverd

Aanstaande donderdag 1 sep-
tember om 16.00 wordt de eerste 
Mootjes-minisuper van Medem-
blik geopend in Andijk op Horn 
6! Dit is een kleine supermarkt 
waarin dames-hygiëne, basis 
keukenkast producten en boeken 
gratis worden aangeboden. De 
klanten van deze Mootjes hoeven 
niet te betalen en de nieuwe leve-
ringen worden door de buurt en 
de omgeving georganiseerd. De 
eerste keer worden de producten 
geleverd door Jumbo Monique. 
Daarna neemt de buurt zelf het 
aanleveren van deze miniwinkels 
voor haar rekening. Ik heb er alle 

vertrouwen in dat dit in Andijk 
ook gaat lukken! 

Het verschil van dit initiatief met 
de al bestaande initiatieven is dat 
de combinatie van verschillende 
producten en het halen én bren-
gen maakt dat je zonder schaam-
te gebruik kan maken van de 
Mootjes-minisuper. Het is niet 
nodig om te wachten tot het don-
ker is om er ongezien gebruik van 
te maken. Want wie ziet of jij een 
boek leent of beschikbaar stelt, 
maandverband doneert of nodig 
hebt of pakken rijst aanvult of 
meeneemt? Er zijn inmiddels 7 
Mootjes in Noord-Holland ge-
plaatst die ieder voor zich laten 
zien dat er behoefte is aan dit 
soort initiatieven.

Als “vrijwillige bedrijfsleider” en 
gemeenteraadslid wil ik uiteraard 
de Andijkers graag meenemen in 
dit project, ontstaan vanuit de 
gedachte: verbeter de wereld, be-
gin! We hebben elkaar immers 
nodig om de Mootjes-minisuper 
in Andijk tot een succes te ma-
ken. U bent van harte welkom om 
donderdag aanwezig te zijn bij de 
onthulling van het eerste Mootje 
in de gemeente Medemblik door 
Monique Ravenstijn, oprichter 
van de Mootjes-minisupers en 
sociaal betrokken ondernemer 
uit Westfriesland.
Andrea van Langen.

Opening Mootjes-minisuper

Mootje. Foto aangeleverd
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Het adres voor uw 
fiets, E-bike, verhuur 

en reparatie!

De 2wielerwacht voor snelle 
en vakkundige reparaties met 
gratis haal- en brengservice.

20
jaarTweewielers

Nieuwe webshop met alles 
op het gebied van fietsen. 

Aantrekkelijke prijzen, 
snel en gemakkelijk!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

t.w.v. €10,-
bij besteding v.a. € 35,-

Knip uit en lever in!
Geldig t/m 5 december, max. 1 bon per persoon.

FIETSWERELD
CADEAUBON

NIEUW!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

NIEUW!

Nieuwe webshop met alles op het gebied 
van fietsen. Aantrekkelijke prijzen, 

snel en gemakkelijk!

Een prettige kermis gewenst 
namens het hele team:

André, Carina, Dirk-Jan en Martijn.

Voor particulieren, 
bedrijven 
en instellingen

Schoonmaak professionals uit Andijk
Stenekescleaning.nl / 06-51948585

Uw glazenwasser uit Andijk!
Onze diensten:
* Glasbewassing
* Houtwerk reinigen
* Dakgoten reinigen
* Dakkapellen reinigen
* Zonnepanelen reinigen

   Ook binnen:
   * Interieurverzorging
   * Glasbewassing
   * Desinfectie

Middenweg 65a in Andijk 
tel. 0228 593 642     www.bakkerkoning.nl 

Openingstijden Andijk 
Maandag t/m vrijdag     08:30 - 18:00 
Zaterdag                     08:00 - 17:00

Inmiddels is de unieke samenwerking met 
Yvonne van Orthoptie Purmerend bij ve-
len wel bekend. De expertise van Yvonne 
op het gebied van de ogen wordt erg ge-
waardeerd door ons en onze klanten. Don-
derdagochtend 15 september a.s. is Yvon-
ne weer bij ons in de winkel.

Wat is orthoptie?
Een orthoptist houdt zich bezig met pro-
blemen op het gebied van de oogstand, 
oogbewegingen en de samenwerking tus-
sen beide ogen. Ook de visuele ontwikke-
ling bij kleine kinderen  vormt een aan-
dachtsgebied van de orthoptist. Een or-
thoptist onderzoekt en behandelt klachten 
of problemen bij kinderen én volwassenen 

op het gebied van:
•	 scheelzien	(strabismus)
•	 lui	oog	(amblyopie)
•	 dubbelzien	(diplopie)
•	 oogbewegingsstoornissen
•	 brilsterkte zoals:	verziendheid,	
 bijziendheid en cilindrische 
 refractie- afwijkingen bij kinderen
•	 specifieke	hoofdpijnklachten
•	 leesklachten	(dyslexie)
•	 convergentie	insufficiëntie

De controle gaat werkt OP AFSPRAAK 
en de eerstvolgende keer is donderdag-
ochtend 15 september a.s.!
Tel 0228-581258, info@briljant-optiek.nl 
of app 06 33 00 66 38

Chris en Yvonne werken samen. Foto aangeleverd

Kom zondag 4 september naar de Am-
bachtelijke Kasteelmarkt bij Kasteel Rad-
boud. Het kasteelplein is die dag weer 
even het oude handelscentrum van weleer. 
Van 11.00-16.00 uur kun je heerlijk rond-
struinen en je laten verleiden door hand-
gemaakte en regionale producten. 

Jaarmarkten: een eeuwenoude en vooral 
gezellige traditie 
Kasteel Radboud is eeuwenlang een han-
delscentrum geweest voor de regio. Koop-
lieden kwamen van heinde en verre naar 
het kasteel voor de markt. Niet alleen voor 
de ambachtelijke kwaliteitsproducten, 
maar ook om nieuws uit andere landen en 
streken te delen. Voor nieuws hebben we 
de markt tegenwoordig niet meer nodig, 
maar de kwaliteitsproducten zijn er nog 
altijd! 
Op de Ambachtelijke Kasteelmarkt vind je 

onder meer handgemaakte sieraden, lede-
ren tassen en kaarten. Daarnaast zijn er 
ook streekproducten zoals lokaal gebran-
de koffie. Dit is een greep uit het aanbod, 
er is natuurlijk nog veel meer. 

De Ambachtelijke Kasteelmarkt op het 
kasteelplein is vrij te bezoeken. Combi-
neer het met een museumbezoek of geniet 
van iets lekkers in het Kasteel Café of op 
het terras. 

Entreeprijzen en reserveren museum
Prijzen museumtickets: vanaf 13 jaar € 
8,50 per persoon, kinderen van 5 t/m 12 
jaar € 5,50 per persoon, kinderen 0 t/m 4 
jaar gratis. Heb je een Museumkaart of een 
Vriendenloterij VIP kaart? Ook dan is de 
toegang gratis. Voor meer informatie en 
reserveren, kijk op kasteelradboud.nl/acti-
viteiten.

Ambachtelijke Kasteelmarkt bij Kasteel Radboud

De markt bij het kasteel is vrij te bezoeken. Foto aangeleverd



0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2022 - week 35 Pagina 5

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

Michel Haak  M 06 53 92 18 85
Sterappel 28  E  michel@indehaak.nl
1619 KA Andijk  

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72 info@solenergy.nl www.solenergy.nl

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72 info@solenergy.nl www.solenergy.nlAdvies, levering en installatie van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72 info@solenergy.nl www.solenergy.nl

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72 info@solenergy.nl www.solenergy.nl

Dat kan in Sarto 
natuurlijk!

Mooie zalen, gezellige sfeer, 
bel voor meer informatie 

voor uw feest of partij 
naar 0228 59 16 13, 

mail: info@sarto-andijk.nl of 
kijk op www.sarto-andijk.nl, 

Bangert 4, 1619 GJ Andijk

Aanhangers v.a. 350,- ex. Boottrailers v.a. 499 ex. 
Plateauwagens v.a. 1499,- ex.

Ook voor Focwa onderhoudsbeurt, packkeuring en verhuur.

Wij zijn een RDW en Focwa erkend bedrijf.

06 13 41 62 40
Ook voor uw trekhaak, banden, uitlaten en onderhoudsbeurten.

Handelsweg 31a - 1619 BJ Andijk
www.omc-andijk.nl

verhuur v.a. €2,50 per uur.

Laat nu ook uw reservesleutel maken bij OMC-Andijk
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Wist u dat...

... de sjoelclub (vanaf 6 september, 

14.30 uur) elke dinsdagmiddag 

gaat sjoelen in het Dorpshuis? 

... donderdag 1 september de 

eerste Mootjes-minisuper van Me-

demblik geopend in Andijk  

op Horn 6?

... Schilderclub Andijk op 6 sep-

tember weer van start gaat?

... volgende week de collecte van 

KWF gehouden wordt?

... maandag 5 september de 92e 

schaakcompetitie van start gaat?

 
Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl      

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

YOGA ANDIJK
Vanaf 1 sept. 2022 start weer een 
nieuwe seizoen Chakra Yoga in het 

Dorpshuis van Andijk. Kom ook 
ontspannen met Yoga. 

Iedereen kan meedoen. 

Je bent welkom op woensdag van 
9.00 tot 10.00 uur of donderdag 

van 19.30 tot 20.30 uur in 
Dorpshuis Centrum Andijk. 

Meer informatie: 
www.enjoylife.life. 

Aanmelding bij Nicolette 
chakrayoga7@gmail.com

Op 6 september is het weer zover. 
Dan gaat het seizoen 2022 – 2023 
van de Schilderclub Andijk van 
start. Zo’n kleine twintig mensen 
komen vanaf die dinsdag weke-
lijks bij elkaar, vooral om te schil-
deren, maar soms ook om te 
kletsen. 

Als het met de schildertechniek 
wat moeilijk gaat, is Rob Groe-
nendaal vrijwel altijd aanwezig 
om met raad en daad bij te staan, 
en iedereen heeft Rob wel eens 
daarvoor nodig.

Het geeft grote voldoening om 
een schilderij zo te maken. En ie-
der vindt van zichzelf, dat hij of 
zij daardoor beter presteert, dan 

wanneer je alleen thuis schildert, 
zonder kritiek van medeleden, en 
zonder de hulp van Rob.

In een seizoen wordt toegewerkt 
naar de tentoonstelling van de 
schilderijen op Koningsdag in 
“De Kapel”, op de Middenweg. 
Het seizoen wordt afgesloten met 
een cultureel uitstapje. Dat is 
overigens de laatste jaren misge-
gaan door het Corona-gedoe.

Ook belangstelling? Kom dan 
eens kijken op zo’n dinsdagavond, 
vanaf 19:30 uur, in het Dorpshuis 
Centrum, Sportlaan 1, Andijk. Of 
neem contact op met Henk Mooij 
(06-23 16 37 89) of Didy Heems-
bergen (06-30 62 52 95).

Op 5 september begint in Andijk 
het nieuwe seizoen van de EC-
Bijbelcursus van het Evangelisch 
College. De EC-Bijbelcursus is er 
voor iedereen die wil groeien in 
geloof en meer wil begrijpen van 
de grote lijn en de samenhang 
van de Bijbel. Ter kennismaking 
zijn de lessen in september gratis 
te volgen.

In de lessen wordt onder meer 
aandacht besteed aan de achter-
gronden, thema’s, context en de 
hoofdgedachten van elk Bijbel-
boek. De cursisten worden op 
deze manier betrokken bij de Bij-
belse boodschap voor het dage-
lijks leven. De inhoud van de cur-
sus is verdeeld over vier cursusja-
ren waarin alle Bijbelboeken aan 
bod komen. Per les wordt door-
gaans één Bijbelboek behandeld.

Het Evangelisch College zet zich 
in voor Bijbelonderwijs in Neder-
land en biedt de interkerkelijke 
EC-Bijbelcursus aan op 55 loca-
ties in Nederland. Jaarlijks volgen 

zo’n 1000 christenen deze cursus.

Andijk
Ook in Andijk wordt de EC-Bij-
belcursus aangeboden. De lessen 
vinden plaats op de eerste en 
derde maandag van de maand, 
van 19:30 uur tot 22:00 uur22:00 
uur, op de volgende locatie: Het 
Trefpunt, Keizerskroon 26. De 
lessen worden verzorgd door de 
docenten Cees Hanemaayer 
(Oude Testament) en Janine 
Knibbe (Nieuwe Testament).

Gratis proefles volgen
Geïnteresseerden zijn van harte 
uitgenodigd om in september 
gratis en vrijblijvend een proefles 
bij te wonen. Van te voren aan-
melden via de website wordt ge-
waardeerd.

Meer informatie
Meer lezen over de cursus en 
aanmelden voor een proefles kan 
op de website van het Evange-
lisch College: www.evangelisch-
college.nl/bijbelcursus.

Gratis proefles van de 
EC-Bijbelcursus in Andijk

Schilderclub Andijk
Met de treffende titel ‘Geduld wordt beloond’ hangt er bij Her-
tenkamp Enkhuizen een prachtige foto-expositie. De expositie 
bevat bijzondere natuurfoto’s, vervaardigd door twee bevriende 
fotografen: Conny Schotanus uit Medemblik en Ruud Schouten 
uit Bovenkarspel.  Op zondag 11 september van 13:00 – 16:00 
wordt er een open dag gehouden. “In elke foto schuilt een ver-
haal; de passie, de zoektocht, de plaats, het licht en het moment 
waarin de foto is gemaakt. Zoals elke fotograaf al weet; “elke 
foto vang je een enkel uniek ogenblik”. 

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

Op zondag 11 september van 13:00 – 16:00 geven Ruud en 
Conny een presentatie over hun werk. Graag nemen ze je mee 
naar het verhaal achter de foto’s. Zowel de persoonlijke bele-
ving, de avonturen en soms ontberingen, als ook de technische 
instellingen van de camera. U bent van harte welkom! Het adres 
is: Wilhelminaplantsoen 2 te Enkhuizen. Voor parkeeradvies 
kijk je op onze website: www.hertenkampenkhuizen.nl

Vermist: Joop

Onze kater Joop is ongeveer een maand geleden van 
ons huis op de Oosterweg weggelopen en sindsdien 
hebben we hem niet meer gezien. Hij is wel vaker een 
aantal dagen van huis geweest, maar we maken ons 
nu wel echt zorgen. Joop is een langharige zwarte 
kater met een bruine gloed en een pluimstaart.

Heeft u Joop gezien? Bel: 06-29 27 93 71 
of mail: joop@zwagerman.ga

Open dag natuur-fotograferen 
ontmoet de fotografen

Terwijl wij in de nachtelijke uren slapen komen nachtdieren 
tevoorschijn op zoek naar voedsel. Egels scharrelen dan rond 
en leggen soms wel 3 kilometer af om terug te keren op hun 
slaapplaats.
Bij ons kwamen twee stellen elkaar tegen, dan is het hommeles 
er wordt behoorlijk geknokt. De aangevallene rolt zich op en 
wordt die als een bal weggerold.
Egels zijn natuurlijke bestrijders van schadelijke beesten als 
rupsen, slakken en maden. Zij zorgen voor een natuurlijk even-
wicht in uw tuin zonder het gebruik van insectenverdelgers. 
Als u een bakje met water neerzet dan zijn ze u dankbaar. 
Douwe Greydanus

Egels scharrelen rond in de nachtelijke uren. Foto aangeleverd

Gerommel
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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.

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
• Lighthouse Worship voor jongeren Dorpshuis Andijk. 19:30 u
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
• Verkoopdag hobbymaterialen Bibliotheekzaal 

Dorpshuis Centrum, 10 - 16 uur
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
Zondag  2oktober 
• R.K. kerk, woordviering Magni� cat  vieren met Maria
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
Dinsdag 11 oktober 
• Vrouwen van Nu Andijk - Oost. Lezing Fred Snip Boerenzakdoe-

ken. 19.45 Dorpshuis  
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
• Opruimactie  van 8:45 – 11:15  door Andoik Skoôn. Start IJsbaan
Zondag 6 november
• Sarto Andijk - The New Hurricanes - 15.30 uur. Entree  € 5,-

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

Tijdens de nationale collecteweek van KWF Kan-
kerbestrijding (4 tot en met 10 september) wordt 
weer gecollecteerd. Dit jaar ruilen collectanten de 
collectebus in voor het collectebord met QR-code. 
De Andijks die iets over hebben voor het goede doel 
kunnen eenvoudig doneren door de QR-code te 
scannen met hun telefoon.

Geen bus, maar een collectebord
KWF maakt als eerste goed doel in Nederland de 
overstap naar een volledig digitale huis-aan-huis 
collecte, het digitale betaalverkeer is al jaren in op-
mars.  Het is prettiger voor onze collectanten, die 
nu niet meer met een zware bus over straat hoeven. 
Om te doneren, scannen mensen gewoon de QR-
code die op het collectebord staat, en de betaling 
verloopt vervolgens via iDEAL. Eenmalig, veilig en 
vrijblijvend.

Voor mensen zonder smartphone heeft iedere col-
lectant een flyer (niet-thuiskaart) bij zich. Daar 
staat onder andere het rekeningnummer van KWF 
op, zodat ze een gift kunnen overmaken.

1 op de 3 krijgt kanker
Vorig jaar werd in Andijk € 3.751,03 opgehaald.  
Hoogste opbrengst ooit in ons dorp. Hartverwar-
mend dat zoveel  het verschil willen maken voor 
mensen met kanker. Dit jaar hopen we weer op een 
mooi bedrag!

Dat is hard nodig, want nog altijd krijgt 1 op de 3 
Nederlanders kanker. En elke euro komt goed te-
recht. Naast kankeronderzoek maakt KWF ook 
zorg en ondersteuning mogelijk voor iedereen die 
geraakt is door kanker.

Collectanten gezocht
Wil je ook helpen om zoveel mogelijk geld op te 
halen, aan de deur of via je mobiel? Het collectet-
eam in Andijk is nog op zoek naar collectanten. 
Meld je aan via H. Dekker (wijkhoofd van Andijk) 
hm.dekker@hotmail.com of bel 06 51700881

Collectant gemist?
Heb je de collectant gemist? 
Geef dan via kwf.nl/collecte
  
Door te weinig collectanten is het mogelijk dat u 
een kaartje in de brievenbus krijgt om zo te done-
ren aan het KWF.

Er wordt gecollecteerd met een collectebord. 
Foto aangeleverd

KWF Kankerbestrijding collecteert 4 t/m 10 september 

Doneren kan via QR-code op collectebord

Op 21 mei jl. vond er een regio-
middag plaats waarbij het paro-
chiebestuur aan de leden van 
onze vier parochieraden heeft 
verteld hoe het staat met het 
realiseren van het beleid zoals 
dat in het document ‘Nieuwe 
Adem’ is omschreven. We zijn 
nu met vier parochies omdat de 
parochieraad van Zwaagdijk-
Oost ons heeft laten weten dat 
zij niet meer verder willen pra-
ten over samenwerking en sa-
menvoeging. Dit vraagstuk heb-
ben wij aan de bisschop voorge-
legd, omdat wij daarin niet 
kunnen optreden. Dat kan al-
leen de bisschop zelf. Voorals-
nog gaan wij dus verder met z’n 
vieren. 

Kern van ons beleid is dat we 
onze activiteiten gaan concentre-
ren in één kerkgebouw. Van daar-
uit gaan we bouwen aan de toe-
komst van onze parochie(s). De 
redenen hiervoor zijn alom be-
kend en niet uniek: een terugloop 
van het aantal mensen dat kerke-
lijk betrokken is, daardoor afne-
mende levendigheid in kerkge-
bouwen en teruglopende financi-
ele middelen. 

Tegelijkertijd is er maatschappe-
lijk behoefte aan bezinning, bete-
kenis geven, inspiratie, verbin-
ding en omzien naar elkaar. Alle-
maal aspecten waar we als katho-
lieke gemeenschap een positieve 
bijdrage aan zouden kunnen le-
veren. Daartoe moet het roer om 
en is het belangrijk om het aan-
bod van de parochie te verbreden 
en te verdiepen. Dat kunnen we 
alleen doen als we daar ook tijd, 
geld en energie voor vrijmaken 
en dat is precies de kern van 
‘Nieuwe Adem’. 

Tijdens de regiomiddag is onder 
andere verbetering van de com-
municatie aan de orde gekomen. 
Met hulp van een professionele 
deskundige wordt gewerkt aan 
een communicatieplan. Op ter-
mijn betekent dit: nieuwe vorm-
geving van het parochieblad, 
nieuwsbrieven en de website. Al-
les is erop gericht om onze paro-
chianen goed te bereiken, met 
actuele, heldere en interessante 
informatie. We gaan dit doen in 
samenwerking met parochianen 
die al bezig zijn met communica-
tie en met hen die daar graag een 
handje bij willen helpen. 

Het parochiebestuur wil dit na-
jaar besluiten in welk kerkge-
bouw de parochie in de toekomst 
gevestigd zal zijn. Dit besluit 
dient vervolgens door de bis-
schop bekrachtigd te worden. 
Het besluit dat het parochiebe-
stuur neemt is gemotiveerd en 
gebaseerd op het beleid van het 
bisdom. Ook het rapport inzake 
de mogelijkheden per kerkge-
bouw en het Programma van Ei-
sen zoals dat is omschreven naar 
aanleiding van ‘Nieuwe Adem’ 
spelen een grote rol. En natuur-
lijk zullen wij de uitkomsten van 
de gesprekken die zijn gevoerd 
met parochieraden en parochia-
nen meenemen in het besluit. 

Kijkend naar de uitvoering van 
het realiseren van de nieuwe pa-
rochie moeten wij de besluitvor-
ming van het bisdom, c.q. de bis-
schop, afwachten. Hierop hebben 
wij geen invloed. Begin septem-
ber spreekt het parochiebestuur 
met medewerkers van de bis-
schop om over een aantal uit-
gangspunten duidelijkheid te 
krijgen over de te volgen route. 
Daarna kunnen we preciezer 
aangeven hoe het proces zal ver-

lopen en in welk tempo. 

In het plan ‘Nieuwe Adem’ is 
ruimte opgenomen voor locaties 
van ‘Lief & Leed’. De gedachte is 
om in de parochies waar de cen-
trale kerk niet zal komen het pa-
rochieleven voort te zetten in een 
plaats van ‘Lief & Leed’, met een 
programma dat door de mensen 
per plaats kan worden vastge-
steld. Dit programma kan geen 
elementen bevatten die op basis 
van het beleid op de centrumlo-
catie worden gerealiseerd. Een 
plaats van ‘Lief & Leed’ vervangt 
dus niet de kerk maar is er wel 
voor de parochianen.

Omdat er bij de parochieraden 
nog geen idee leefde hoe men 
zo’n plaats van ‘Lief & Leed’ een 
passende invulling kan geven zijn 
er deze zomer met de parochie-
raden gesprekken gevoerd hier-
over. In deze gesprekken zijn de 
wensen en de mogelijkheden ge-
inventariseerd. De locaties blij-
ken zich qua programma sterk te 
richten op vieringen en alles dat 
daarmee samenhangt, en minder 
op diaconale activiteiten, ge-
meenschapsopbouw en cateche-

se. Tevens is er bij allen een grote 
wens om vieringen in de toe-
komst op locatie te houden, zeker 
waar het bijzondere vieringen 
betreft en alles rond uitvaarten. 
De inventarisatie van activiteiten 
per locatie maakt duidelijk dat de 
kerkgebouwen en de daarbij ho-
rende ruimte over het algemeen 
vaak leeg staan. 

Wanneer kerkgebouwen niet 
(meer) levendig zijn, komen er te 
weinig middelen binnen om ze te 
onderhouden. Diverse mogelijk-
heden zijn denkbaar om kerkge-
bouwen nieuw leven in te blazen, 
en dat gebeurt in Nederland mo-
menteel dan ook aan de lopende 
band. Met het bisdom gaan we 
bespreken hoe zij tegen dit on-
derwerp aankijken en welke mo-
gelijkheden men daar ziet. 
 
Tot zover de stand van zaken. Er 
is nog heel veel werk te doen en 
dat realiseren wij ons ook. Voor 
nu is het gesprek met het bisdom 
belangrijk om richting en duide-
lijkheid te krijgen. Daarna komen 
we met vervolgstappen die we 
graag met u delen en bespreken.

Voortgang samenwerking in onze regio – bericht van het parochiebestuur

Vanaf 5 september kunt u weer stemmen op een 
of meer favoriete verenigingen met de Rabo club 
aktie

Steeds meer mensen met een beperking dreigen 
eenzaam te worden. Daardoor wordt het werk 

van de Zonnebloem steeds belangrijker. Zij zor-
gen voor bezoekjes, een gezellige middag, een at-
tentie of een uitje.   Uw steun om dit financieel 
mogelijk te maken  is hard nodig. Dus bent u lid 
van de Rabobank, geef uw stem aan de Zonne-
bloem, afd. Andijk.

Rabo club aktie en de Zonnebloem
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Wekelijks 
nieuwe 
items!

EEN GREEP UIT DE AGENDA
• Klik & Tik: leer de basis van de 
computer en het internet. Nieuw:  kies 
je vervolgcursus uit 40 onderwerpen, 
bv. veilig online, digiale overheid of 
foto’s bewerken. Deelname is gratis. Bel 
onze klantenservice op tel. 0228 743 43 
of meld je aan via: 
westfriesebibliotheken.nl/klikentik

• Kinderboekenweek:  bestel nu je 
tickets voor de voorstellingen Bas & Uk 
en Spinder en/of meld je aan voor 
DigiLAB: maak je buurt Gi-Ga-Groen: 
westfriesebibliotheken.nl/kbw

Kijk voor nog veel meer activiteiten op: 
westfriesebibliotheken.nl/agenda

Wil je meer uit je computer of tablet halen, de Franse taal leren, je 
verdiepen in filosofie, architectuur of kunst? Of lijkt het je leuk om als 
vrijwilliger je eigen kennis te delen en toe te passen?  
Ontdek de mogelijheden bij de Westfriese Bibliotheken voor dit najaar 
> Kijk op: westfriesebibliotheken.nl/cursussen en /wordvrijwilliger

Najaarscursussen en vrijwilligerswerk

NAJAARSAANBOD:
Filosofie | Vogels herkennen |
Interbellum | Nederlandse architectuur | 
Koffie met Kunst | Engels | Frans |
Klik & Tik | Klik & Tik vervolg |
Leesclubs | Kenniskringen
westfriesebibliotheken.nl/cursussen

VRIJWILLIGERSVACATURES:
DigiLAB begeleider | Voorlezer |
Klik & Tik (Vervolg) docent |
Taalcafé Hoogkarspel |
1-op-1 digi(taal) begeleiding 
westfriesebibliotheken.nl/wordvrijwilliger

De teller staat inmiddels ruim boven 
19.000 bezoekers waarmee 2022 een pri-
ma jaar gaat worden. De vraag is niet óf 
maar wanneer de 20.000e zwemmer De 
Weid binnen loopt. Kom de komende we-
ken nog even genieten van het buiten 
zwemmen en wie weet ben jij het wel! De 
prima zomer van dit jaar heeft nog een 
prettig effect; met wat extra omzet kan een 
deel van de extreem gestegen energiekos-
ten weer wat worden terugverdiend.

Noteer vast; 
18 september: Snel naar de Bel!
En pak ‘m nog een keer mee dat disco-
zwemmen! Op vrijdagavond 16 september 
vanaf 19:00 uur de laatste keer in 2022 met 
DJ en een hoop gezelligheid! Een druk 
laatste wekkend met ook nog veel afzwem-
mers voor A/B/C-examen. Veel succes 
vast!

Opdracht vernieuwen tegelwerk gegeven
De Weid staat voor een van de grootste 
investeringen sinds de bouw van de fami-
lieglijbaan kort na de overname door de 
vrijwilligers. Direct na het leegpompen 
wordt het tegelwerk van de zijwanden van 
het grote bassin inclusief de overloopgo-
ten weg gesloopt en vernieuwd. Flinke 
vlakken van het tegelwerk zijn na 30 jaar 
inwerking van chloorwater, vorst en 
warmte onthecht van het beton eronder. 
Door de snelle start na sluiting van het bad  
kan het werk voor het invallen van kouder 
weer en nachtvorst worden gedaan. We 
houden je van de voortgang op de hoogte.

Ook vrijwilliger worden? 
info@deweid.nl

Wie wordt de 20.000e bezoeker?

Burgemeester Frank Streng van de gemeente Medemblik legt 
zijn werkzaamheden voor langere tijd neer door gezond-
heidsklachten. Recent werd intercostale neuralgie (zenuw-
pijn) geconstateerd, wat ernstige pijnklachten met zich mee-
brengt. Verder onderzoek en behandeling is noodzakelijk. 

Burgemeester Streng hoopt dat de behandelingen aanslaan 
en over enkele maanden met veel enthousiasme en energie 
zijn werkzaamheden te kunnen hervatten. De verwachting is 
dat de Commissaris van de Koning op korte termijn met de 
fractievoorzitters over de ontstane situatie gaat spreken. Foto aangeleverd

Burgemeester Streng legt werkzaam-
heden neer door gezondheidsklachten

Maar er is kans op redding: niet in paniek 
raken, logisch blijven nadenken, proble-
men rustig analyseren, leren van je fouten, 
verantwoording nemen voor je eigen han-
delen, leren met verlies om te gaan, je ge-
dragen binnen de gestelde regels, kortom: 
schaken!
 
Aanstaande maandag 5 september om 
20.00 uur gaat in Dorpshuis Centrum de 

alweer 92ste schaakcompetitie van start. 
Dankzij de aanmelding van twee enthousi-
aste jongemannen van 17 en 15 zijn we nu 
in doorsnee 53 jaar. Maar dat gemiddelde 
mag gerust nog een stukje omlaag en ei-
genlijk ook wel omhoog, want ik heb ooit 
eens ergens gelezen dat je pas echt oud 
wordt als je bij het schaken buiten adem 
raakt. 
Graag tot ziens. Proefdraaien is gratis.

“Rampen bedreigen het menselijk leven”

Te koop gevraagd

Personenauto’s 
en bestelwagens

Er zijn inwoners van de gemeente Me-
demblik die recht hebben op een tege-
moetkoming in de kosten om medisch 
afval ter verwerking aan te bieden. In-
woners moeten dat zelf aanvragen. De 
inschrijving daarvoor is geopend.

Digitaal en fysiek
Om van de regeling gebruik te maken kan 
een formulier worden ingevuld op de web-
site van de gemeente, www.medemblik.nl 
of het formulier kan worden opgehaald in 
het gemeentehuis in Wognum. Het gaat 
dan om inwoners die bijvoorbeeld een 
pasje hebben voor een ondergrondse con-
tainer of mensen die hun medisch afval 
één keer per vier weken in hun grijze con-
tainer kunnen aanbieden. Dat kunnen ook 
katheters zijn, maar ook luierafval van een 
kind met een spastische afwijking.

Inwoners van wie tijdens de voorgaande 
periode al e-mailadressen zijn verzameld, 
krijgen ook per mail bericht dat het web-
formulier op de website van de gemeente 
staat: www.medemblik.nl/aanvragen-en-
regelen/recycle-tarief

Om voor 2022 voor een tegemoetkoming 
in aanmerking te komen, dient het formu-
lier voor 1 oktober van dit jaar bij de ge-
meente in bezit te zijn. De verrekening 
wordt gelijktijdig met de aanslag afvalstof-
fenheffing 2023 verstuurd. Voor elk vol-
gend jaar dat inwoners in aanmerking wil-
len komen voor een tegemoetkoming, 
moet in het nieuwe jaar opnieuw een 
nieuw formulier worden ingediend.

Privacy
Intern zorgen wij ervoor dat de aanvragen 
direct na binnenkomst (per webformulier, 
per mail, per post of bij afgifte aan de ba-
lie) worden ingeboekt in ons zaaksysteem 
en dat alleen de bevoegde ambtenaar deze 
aanvraag ziet. Op deze wijze kunnen wij 
de privacy waarborgen.

Meer informatie:
per webformulier: www.medemblik.nl/
aanvragen-en-regelen/recycle-tarief 

bel het KCC indien u niet over de moge-
lijkheden beschikt om een webformulier 
in te vullen.

Aanmelden voor toelage medisch afval

Industrieweg 1, Andijk  •  info@profijtauto.nl


