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Mr. R.M. Mantel-KooistraMr. A.W.M. Overtoom

www.mantelovertoom.nl
Tel. 0228 59 22 24 | 0229 59 12 64

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

Bel  0228 - 592244

Kies voor een gratis waardebepaling.
Onze makelaars komen graag bij je

langs, zodat je direct weet wat je
bestedingsruimte is

Weten wat je woning waard is?

Platte tekst toevoegen 

In vogelvlucht een schets van de 
stormachtige ontwikkeling van 
FADOpelos2 tot dusver: in au-
gustus winnen ze de tv-contest 
‘We Want More’ van SBS6, een 
bijzonder novum. Fado is geen 
standaardkost bij dergelijke com-
merciële programma’s en deelna-
me wordt dan ook beschouwd als 
een lucky shot. Kort daarna gaat 
de telefoon en volgt een uitnodi-
ging om live te komen optreden 
bij de Portugese tv-hit ‘Dia De 
Cristina’. Als klap op de vuurpijl 
verschijnt in het programma een 
zeer enthousiaste Mariza ten to-
nele en treedt men gezamenlijk 
op voor een miljoenenpubliek. 
Ondertussen rinkelde de telefoon 
ook driftig bij het impresariaat en 
was een fraaie najaarstour een 
feit, maar is ook FADOpelos2 in-
middels ingehaald door de reali-
teit. Van capitulatie kan uiteraard 
geen sprake zijn en daarom 
steekt het duo haar creatieve 
krachten in andere positieve za-
ken, met de blik voorwaarts!. 
 
Het uit het zangeres Iris Feijen en 
gitarist Tiago Lageira bestaande 

duo vond elkaar eerder na een 
fraaie netwerkinterventie van 
zangdocente Daisy Correia. Zij 
bracht hen samen. De inspiratie-
bronnen van zangeres Iris zijn 
voornamelijk fadozangeressen 

als Amàlia Rodrigues en Mariza. 
Zij waren het die Iris op jonge 
leeftijd kennis lieten maken met 
de Portugese fado. “Dat is wat ik 
wil doen.”, dacht Iris. De uit Por-
tugal afkomstige gitarist Tiago 

laat zich o.a. inspireren door fa-
dogitarist Carlos Paredes en jazz-
gitarist  Leonardo  Amuedo (o.a. 
Trijntje Oosterhuis).

Debuutalbum  ‘Sei de um Rio’ 

bevat vier eigen bewerkingen op 
bestaande fado’s en bevat een 
zelfgeschreven nummer. Voor de 
nabije toekomst ligt er de ambitie 
om meer eigen materiaal uit te 
gaan brengen.

Cultura Andijk. Aanvang: 20.15 
uur. Deur open 19.30 uur
Entree: € 10,= (inclusief kopje 
koffie/thee)Reserveren op 
culturaplus2.0@gmail.com

Tiago Lageira en Daisy Correia zijn samen FADOpelos2. Foto: Dion Bierdrager

Zaterdag 24 september bij Cultura Plus in Cultura
Portugese fadomuziek van“FADOpelos2”

Zaterdag 17 september lopen 
Trudy, Dievera, Jolanda, Yvon, 
Mariska en Trea de Pink Ribbon 
Dam tot Dam wandeltocht. Dit 
doen zij om geld in te zamelen 
voor projecten en onderzoek op 
het gebied van borstkanker. 
Marcella Franx, die zelf uitge-
zaaide borstkanker heeft kan zelf 
helaas niet meelopen. Zij heeft er 
wel voor gezorgd dat deze groep 
gaat lopen. 
Sponsoren kan altijd. Kijk voor 

meer informatie op pinkribbon.
nl of scan de QR code.

Zondag 18 september is Vive 
les Gueux op bezoek bij Kasteel 
Radboud. De Alkmaarse groep 
is gespecialiseerd in de tijd van 
de Tachtigjarige Oorlog, ook 
bekend als de Nederlandse Op-
stand. Daarmee sluiten zij vol-
ledig aan bij de tentoonstelling 
‘1572: Het Beleg van Medem-
blik’. De acteurs van Vive les 
Gueux maken muziek, zingen 
geuzenliederen en vertellen 
verhalen.

Winactie voor VIP-kaarten
Namens Rabobank West-Fries-
land geeft Kasteel Radboud twee 
maal twee bezoekers de moge-
lijkheid om op zondag 18 sep-
tember 2022 als VIP’s te gast te 
zijn in het kasteel. Iedereen kan 
meedoen door zich aan te mel-
den via kasteelradboud.nl/activi-
teiten bij de activiteit van Vive les 
Gueux. De winnaars krijgen za-
terdag 17 september bericht. De 
bezoeken van Vive les Gueux aan 
Kasteel Radboud zijn mede mo-
gelijk gemaakt door Rabobank 
West-Friesland. 

‘1572: Het Beleg van 
Medemblik’
Bij de tentoonstelling ‘1572: Het 

Beleg van Medemblik’ ga je 450 
jaar terug in de tijd, naar de be-
ginjaren van de Tachtigjarige 
Oorlog. Je kruipt in de huid van 
de hoofdrolspelers en komt voor 
dezelfde dilemma’s te staan. Wel-
ke keuze maak jij? Deze tentoon-
stelling sluit aan bij het landelijke 
themajaar ‘Geboorte van Neder-
land’. Kinderen met genoeg fanta-
sie leren in de Waecthoorn Ger-
rie de leeuwdraak kennen. Spe-
lenderwijs legt Gerrie uit wat een 

belegering eigenlijk is. 

Reserveren en prijzen
Vive les Gueux speelt zich binnen 
en buiten af. Buiten is vrij toegan-
kelijk, binnen is inbegrepen bij 
het museumbezoek. Entree is € 
8,50 vanaf 13 jaar, € 5,50 t/m 12 
jaar. Voor kinderen t/m 4 jaar en 
Museumkaarthouders is de toe-
gang gratis. Meer informatie en 
reserveren via kasteelradboud.nl/
activiteiten.

Mariska, Dievera en Marcella liepen vorig jaar op eigen gelegenheid. 
Toen was er i.v.m. corona geen Dam tot Dam loop. Foto aangeleverd Vive les Gueux. Foto aangeleverd

Dam tot Dam wandeltocht -
geld inzamelen voor Pink Ribbon

De geuzen komen naar Kasteel Radboud!
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FAMILIEBERICHTEN FAMILIEBERICHTENMARIA 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 18 september 10.00 
uur: Vredeszondag.
Eucharistieviering door pastor J. 
Correa met Gemengd koor.
Thema: “Betrouwbaar ”.
De collecte is voor onze kerk. 
Dank daarvoor.
Welkom in de viering. 

*Dinsdag 20 september 10.00 
uur: Ontmoetingsochtend in de 
dagkerk. Welkom.
*Vrede is niet de afwezigheid van 
oorlog, maar de aanwezigheid 
van liefde, harmonie en eenheid.
Het vraagt onze blijvende aan-
dacht en inzet!

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. 

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
telefoon:  0228-593605
e-mail: info@andijker.nl
website: www.andijker.nl
redactie: Jolien Harders 
 Olga de Boer
 Ank van der Thiel
lay-out:  Karin Venekamp
foto’s:  Peter Ligthart, 
 Koos Dol, Douwe  
 Greydanus, 
 Olga de Boer, 
 Maud de Boer
 
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 
uitgever. De uitgeverij, cq. de redactie kan nimmer 
verantwoordelijk gehouden worden voor ‘Ingezon-
den stukken’ of stukken die ter publicatie worden 
aangeboden. De redactie behoudt te allen tijde het 
recht voor artikelen te redigeren, in te korten of 
voor plaatsing te weigeren, zulks zonder opgaaf 
van redenen. Daarnaast behoudt de uitgeverij te 
allen tijde het recht voor artikelen op een andere 
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

Daar buiten op afspraak

Lieve Pap en Mam

van harte gefeliciteerd met jullie 25-jarig huwelijk. 
We wensen jullie nog veel mooie en gelukkige jaren.

   Liefs, Dinand en Lennard Gorter

Een hand, een woord, een gebaar doen je zo goed
als je iemand die je liefh ebt verliezen moet.

Wij danken u voor de warme belangstelling in de vorm van uw 
aanwezigheid, kaarten, brieven of bloemen na het overlijden 
van mijn lieve echtgenote en onze moeder, schoonmoeder en oma
  

Aafke 
Aafk e Gertrude Mantel-Kastelein

Met alle mooie herinneringen aan haar zullen wij verder gaan.

Dick Mantel
Kinderen en kleinkinderen

Andijk, september 2022

Lieve André,
Je mocht maar 24 jaar worden.

17 september al 10 jaar zonder jou, wat missen we je man!
Voor altijd in ons hart…

 Papa † en mama
 Ronald, Anoeska, Jenna, Melle, Ninthe
 Sandra, John, Christan, Anna, Ivan
 Remco, Lea, Milou, Donna

Verdrietig nemen we afscheid van onze buurman 

Kees Verkleij
Waar we zoveel lol mee hebben gehad!

    Piet en Ada
    Piet en Marijke
    Harry en Annemarie

Gevonden:  (kinder)bril 
Op maandag 12 september gevonden op de trap bij de dijk 
ter hoogte van de Schoolweg.

   Ben je hem kwijt?

   P. Schenk, Middenweg 89
   59 29 87

Steeds verder van de wereld weg
elke dag een beetje

dichter naar de hemel toe
elke dag een treetje.

Toon Hermans

In ons bijzijn is in de ochtend van zondag 
11 september overleden onze lieve vader en opa

Kees Verkleij
Cornelis Aegidius

Echtgenoot van Wil Verkleij-Morsink, 17 november 2021

      Benschop, 23 april 1939      Andijk, 11 september 2022

 Karin en Henk
 Stefan en Anke
 Wouter

 Lyda en Johan
 Rosanna en Mohammed
 Pim en Thyrza

Correspondentieadres:
Karin Janssen-Wilms | Snavelbies 12 | 5953 MR Reuver

Een mooie anekdote, bericht of herinnering vinden wij heel mooi 
om te ontvangen. Dit kan via een kaart of via www.cbu-online.nl.

U bent welkom om afscheid te nemen en ons te condoleren op vrijdag 
16 september tussen 12.45 en 13.15 uur in de Gereformeerde Kerk, 
Middenweg 4 te Andijk. Om 13.30 uur vindt daar de afscheidsdienst plaats. 
Aansluitend aan de dienst is de begrafenis op de Westerbegraafplaats, 
Dijkweg 346 te Andijk.

De dienst is ook (later) te volgen via de livestream
 www.gereformeerdekerkandijk.nl/meeluisteren.

Veel dank aan een ieder die Kees met liefdevolle zorg
en aandacht heeft ondersteund.

In het bijzonder het team van woonzorgcentrum Sorghvliet.

Nooit klagend, nooit vragend,
je lasten in stilte dragend.

Jouw handen hebben voor ons gewerkt,
jouw hart heeft voor ons geklopt,

jouw ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit, je hebt het verdiend.

Ondanks zijn positieve instelling en enorme vechtlust heeft hij deze strijd  
niet kunnen winnen. Met veel verdriet geven wij u kennis  

van het overlijden van mijn lieve man en vader

Alexis François Wysocki
12 augustus 1940 9 september 2022

Annie Paternoster

Alexy Wysocki

Klamptweid 41
1619 DK Andijk

Alexis is overgebracht naar crematorium Hoorn, Berkhouterweg 26  
in Hoorn.
De uitvaart zal donderdag 15 september in besloten kring plaatsvinden.
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Niet onterfd, maar ongerust of je ooit iets uit de na-
latenschap ontvangt?

Ja, die ongerustheid kan terecht zijn. Het zou zo maar eens kunnen 
dat je uiteindelijk niets ontvangt uit de nalatenschap van je ouders. In 
de situatie dat je eigen ouder de langstlevende is waar je als kind een 
vordering op hebt gekregen zal je dat waarschijnlijk niet erg vinden, 
zolang je eigen ouder er maar op heeft ingeteerd. 

Echt ongerust zijn de kinderen waarbij de eigen ouder komt te over-
lijden met achterlating van een (nieuwe) partner waar geen goed 
contact (meer) mee is. Bij een testament waarbij de kinderen enige 
erfgenamen zijn en het vruchtgebruik van de gehele nalatenschap 
naar deze partner gaat, zou je denken, dat gaat goed, maar als daarbij 
deze partner ook de mogelijkheid heeft gekregen om te verkopen, te 
bezwaren met een hypotheek en te verteren, wat zijn dan nog je 
rechten en hoe kan je die laten gelden? Of bij een langstlevende 
testament, waarbij zogenaamde wilsrechten zijn uitgesloten, hoe 
weet je wanneer ook de partner is overleden en hoe voorkom je dat 
het geld niet wordt weggeschonken aan de partner zijn/haar eigen 
kinderen?

Voor ons in de praktijk zijn dit situaties die we altijd goed bespreken 
bij het maken van een testament, om te voorkomen dat na het over-
lijden het anders loopt dan de testa-
teur heeft bedoelt te regelen in zijn/
haar testament.

Twijfels of u het al goed heeft gere-
geld? Kom langs tijdens de extra 
testament(check)dagen en ontvang 
10% korting op het maken van een 
(levens)testament. Andijk: 16, 17, 23 
en 24 september en 7 en 8 oktober, 
Benningbroek: 16, 23 en 24 septem-
ber en 7 en 8 oktober.

Yvonne Buwalda

Andijk, de waterleverancier 
van Noord Nederland

Als raadslid is het zeer nuttig 
met regelmaat op werkbezoek 
te gaan, om met eigen ogen te 

zien wat er op de politieke 
agenda staat. Zo ook afgelo-

pen weekeinde waren we met 
meerdere raadsleden uitgeno-
digd voor een werkbezoek bij 
het PWN, u weet wel achter 
de dijk. Overigens niet alleen 
voor de dijk is het (lintdorp) 

Andijk mooi, maar ook achter 
de dijk gezien vanaf het ter-
rein van de PWN. Het dorp 

kent veel afwisseling; van 
prachtige agrarische bedrij-
ven met landelijke uitzichten 
tot en met het uitzicht op het 

IJsselmeer vanaf de dijk. Wat 
een mooie gemeente Medem-

blik hebben we toch!

De PWN verzorgt onze 
drinkwatervoorziening met 

het water uit het IJsselmeer. 
Tot afgelopen zaterdag was ik 

mij hier nauwelijks van be-
wust en ik ben onder de in-

druk wat er gedaan wordt om 
schoon en helder drinkwater 

uit onze kraan te krijgen.  
Daar moeten wij heel erg 

trots op zijn, maar ook zeer 
duurzaam mee omgaan. Want 
door de klimaatverandering is 
het niet meer zo vanzelfspre-
kend de kraan langer open te 
laten dan noodzakelijk. Zoet 
water zal in de toekomst na-
melijk schaars worden als we 
ons huidige verbruik van ge-
middeld 160 liter p.p.p.d niet 

minderen. In kader van de 
energiekosten bespaart een 

lager waterverbruik ook nog 
eens. Om de gevolgen van de 
klimaatverandering een stap 
voor te zijn en daardoor te 
voorkomen dat onze water-
voorraad niet in het gedrang 

komt, is het nodig dat de 
PWN een klimaatbuffer aan 
gaat leggen. Het plan is in-
middels redelijk uitgewerkt 
en ik ben zeer onder de in-
druk. Hoe dit eruit ziet en 

hoe dit tot stand is gekomen, 
kan iedereen zien op 3 no-
vember aan staande. Dan 

opent PWN haar deuren voor 
alle bewoners. Het is echt de 
moeite waard om te horen en 
te zien hoe er ‘drie keer meer’ 
uit het IJsselmeer kan wor-

den gehaald! Want de zonne-
panelen op het water leveren 
ook nog eens energie op. Ik 

bedank de PWN en elke keer 
als ik de waterkraan nu open 

draai zal ik denken aan dit 
leerzame werkbezoek!

Yvonne Buwalda
Raadslid Gemeente Belangen

De vakantieperiode zit er weer 
op en wij willen graag weer be-
ginnen met een nieuw seizoen 
van BDW. Iedereen die anders 
meestal alleen eet, is weer van 
harte welkom op donderdag 29 
september  
De maaltijd vindt plaats in de 
Lichtboei op Hoekweg 12A.
Dan kunt u weer genieten van 
een lekker drie gangen menu. U 

bent vanaf 17.30 uur welkom en 
rond 18 uur gaan we aan tafel. De 
kosten zijn € 7,50  U kunt zich 
opgeven vanaf woensdag 14 sep-
tember  bij Gerda Gorter (tel. 
592594) of Annet Kwantes (tel. 
593109 of 06 - 40 07 65 65). 

U kunt zich opgeven tot zaterdag 
24 september.
Als vervoer een probleem is los-
sen we dat op en kan u ook opge-
haald worden.  
We verheugen ons erop om el-
kaar weer te  zien.
 
Gerda Gorter, Clementine Bults-
ma, Annet Kwantes, Bettie Gor-
ter, Joke van Veen en Jacquelien 
Vriend.

Breek de Week

Laatste weekend buiten zwemmen 2022

Programma De Weid:

Vrijdagavond:  Discozwemmen! Aanvang 19.00 uur. DJ!
Zaterdag:  Zwemexamens! Bad normaal open 
 voor recreatief zwemmen.
Zondagmiddag: Snel naar de bel! Thema: Formule 1!
 Aanvang 13.00 uur. Komt dat zien!

Ook vrijwilliger worden? 
info@deweid.nl

Zou u wat meer moeten bewe-
gen, maar voelt u zich niet thuis 
tussen de apparaten in de sport-
school?
Gymvereniging VVW verzorgt 
verschillende lessen in De Krim-
per, ook voor volwassenen!

Bij de les conditietraining op 
maandagavond rennen we de 
hartslag omhoog: ‘Kom op, ga 

door, ja nog één rondje!’ 
We starten om 19.30 uur.

Bij de lessen bodyshape gaan we 
elke week weer op zoek naar spie-
ren waarvan u niet wist dat u ze 
had…! Op woensdagochtend om 
9.30 en om 10.30 uur.

Kom vrijblijvend een keertje 
meedoen! Tot snel!

Gymvereniging VVW heeft 
plek voor nieuwe leden

Kerkdiensten, zondag 18 september
Gereformeerde Kerk 
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. J. Staat. Startzondag m.m.v.  Sound of Praise

De dienst zijn ook online te volgen via 
www.gereformeerdekerkandijk.nl

Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen
09.30 uur  ds. G. Heijkamp
16.00 uur  ds. G. Heijkamp

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
10.00 uur Voorganger: Piet Meijer
 Organist: Cilia Koenis-Gerdes

De dienst bekijken kan via: kerkdienstgemist.nl
Inloop op de woensdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur

Baptistengemeente
Boendersveld 3, 1602 DK  Enkhuizen 

10.00 uur Cees Hanemaaijer
Onze diensten worden uitgezonden via  onze website en YouTube:

www.youtube.com/c/baptistenenkhuizen

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

10.00 uur Euch. pastor J. Correa, gemengd koor

De Bovenzaal 
Dijkweg 178, Andijk
19.00 uur Rennie Schoorstra
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

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

De 60-jarige Yaroslav Kuz is op 
dinsdag 6 september aan kanker 
overleden. Vorige week verliet hij 
Andijk om bij zijn dochter in zijn 
geboorteland te sterven. Ab van ‘t 
Hof hielp Yaroslav en zijn broer 
Bochdan en twee vrienden die 
gevlucht waren voor de oorlog in 
Oekraïne. Van ‘t Hof ontmoete 
hen tijdens het EK voetbal in Oe-
kraïne en Polen. Vorige week 

lukte het om beide broers terug 
te sturen naar Oekraïne. Ab van ‘t 
Hof is een actie gestart om geld in 
te zamelen voor de onverzekerde 
Yaroslav om de kosten van ver-
voer en uitvaart te dekken. Wie 
wil helpen kan doneren op NL82 
RABO 0368 930 416. Uiteraard 
kan u ook telefonisch contact 
opnemen met Ab, 06 2044 1934 
of Robert Beversen, 06 2870 9778

Actie gestart om kosten uitvaart 
overleden Oekraïner te dekken
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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

Jaarlijks reikt de gemeente de 
Duurzaam Medemblik Award 
uit aan haar meest duurzame 
ondernemer. De winnaar krijgt 
een prijs en een podium. De 
award van 2022 is voor de on-
dernemer die het meest duur-
zaam op aardgas weet te bespa-
ren. Daarnaast wordt er dit jaar 
een extra award uitgereikt aan 
de ondernemer met de meest 
duurzame innovatie. De ge-
meente spoort duurzame on-
dernemers aan om zich op te 
geven. Dat kan tot 9 oktober op 
https://www.duurzaamme-
demblik.nl/award/2022/  
 
Meest Duurzame Ondernemer  
Medemblik is als groene platte-
landsgemeente maar wat trots op 
haar duurzame ondernemers. 
Duurzaamheidswethouder Har-
ry Nederpelt: ‘De Medemblikse 
ondernemersgeest is gedreven, 
en bij veel bedrijven wordt aan-
dacht aan duurzaamheid be-
steed. Om die bedrijven de aan-
dacht te geven die ze verdienen 
reiken we jaarlijks de Duurzaam 
Medemblik Award uit. Actueel 
thema is de stijgende aardgasprijs 
en de aanloop naar een aardgas-
vrij Medemblik. 

Daarom zijn we dit jaar op zoek 
naar de ondernemer die op een 
duurzame manier het meeste 
aardgas weet te besparen’.   

Primeur 
Nieuw in de wedstrijd dit jaar is 
de komst van de innovatieprijs. 
Deze is niet gekoppeld aan een 
specifiek thema, maar is voor de 
ondernemer die met duurzame 
technieken experimenteert. Dat 
kan binnen de duurzaamheids-
thema’s biodiversiteit, circulair/
afval, klimaatadaptatie, vervoer, 
energieopwekking en/of warmte.  
 
Winnaars 
Uit de inzendingen kiest een vak-
jury uit beide categorieën een 
winnaar. Die nemen op 18 no-
vember tijdens de Dag van de 
Ondernemer hun award en titels 
in ontvangst. Daarnaast helpt de 
gemeente hen samen met de win-
naars van eerdere edities bij het 
verder verduurzamen van hun 
bedrijf. ‘De winnaars krijgen een 

echte voorbeeldfunctie, en vor-
men zo hopelijk een bron van in-
spiratie voor mede-onderne-
mers. Naast waardering voor de 
winnaars, zorgen we zo voor 
nieuwe aanwas voor de editie van 
volgend jaar’ aldus Nederpelt.    
  
Aanmelden
Ondernemers uit de gemeente 
Medemblik die duurzaam bespa-
ren op aardgas of  innoveren op 
een van de duurzaamheidsthe-
ma’s kunnen zich opgeven voor 
de wedstrijd. Uiteraard spoort de 
gemeente ook inwoners aan om 
bedrijven van vrienden of beken-
den op te geven.   
 
Meer informatie en aanmelden 
kan op https://www.duurzaam-
medemblik.nl/award/2022/ 

Gemeente zoekt meest duurzame ondernemers  
Inschrijvingen jaarlijkse wedstrijd geopend  

Als we het Hornpad uitkomen bij de kruising met de Knokkel ,  
kunnen we rechtdoor de Harde Grondweg op.

Heel vroeger hadden Gerrit Mantel en Alie Baas daar een krui-
denierszaakje.

Waarschijnlijk gingen de zaken zo goed dat ze 100 meter naar 
het oosten aan de noordkant van de Knokkel een nieuwe VéGé 

winkel lieten bouwen nu nr. 121.
Inmiddels is het een woonhuis geworden.
Uit de collectie van Hessel de Greeuw.

Toen en nu
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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

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

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...

... AGK gek is op jullie stem, 

ook voor de Rabo 

ClubSupport actie?

… er in de Fruittuinen aan 

de Elstar veel lieve mensen 

wonen die direct hulp bieden 

bij een botsing tussen 2 fiet-

sers? TOP !!  Dankjulliewel

...Marga donderdag 

15 september 65 jaar wordt?

… de redactie op zoek is naar 

kermisfoto’s van Andijk, en 

dat u deze naar 

info@andijker kunt mailen?

… berichten van gevonden en 

verloren voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

…  het koppel Klaverjassen 

in het Dorpshuis weer gaat 

beginnen?

… Marian van Zwieten m.i.v. 

1 oktober met haar praktijk 

gaat stoppen?

… aankomend weekend de 

laatste keer (in 2022) is dat 

je kunt zwemmen in 

De Weid?

 
Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl      

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

vrij-a-bo!
kom je gezellig borrelen?

vrijdag 16 SEPTEMBER

AANVANG 19.30 UUR
VOOR 20.00 BINNEN = VERRASSING!

met :

perfect 
juice

Vrijdag 16 september komt 
mondschilderes mw. Hanneke 
Boot bij de PCOB vertellen over 
haar leven en werk. Een leven 
met verwondering, bewonde-
ring, vreugde en verdriet. Maar 
ook moed en strijd om te vechten 
voor wat je hebt. 

Hanneke Boot: ‘Het leven is 
uitdagend en waar een wil is, is 
een weg!’
Als kind was Hanneke Boot al 
creatief, ze speelde panfluit en 
mondharmonica en tekende veel. 
Haar aangeboren spierziekte 
werd echter steeds erger en rond 
haar 25e moest zij noodgedwon-
gen overschakelen van tekenen 
met haar handen, naar schilderen 
met haar mond. Een enorme uit-
daging. 
Behalve zelf schilderen geeft mw. 
Boot ook workshops en lezingen. 
En dankzij uitgeverij Removos 

maakt haar kunst deel uit van 
wereldwijde exposities, wordt 
verstuurd als verjaardagskaart of 
hangt als onderdeel van een ka-
lender in huizen over de hele we-
reld.  
Hanneke Boot: “Ik ben zwaar ge-
handicapt, maar ik heb een vak. 
Ik ben kunstenaar.”

Komt u ook luisteren en kijken 
naar Hanneke Boot?
 Iedereen is vrijdag welkom in het 
Dorpshuis. Aanvang 14.30uur. 
Toegang voor leden € 2,-- (kof-
fiedrinkers) of  € 1,75 (theedrin-
kers), voor niet-leden € 4,--. Dit is 
inclusief twee maal koffie/thee en 
een koekje! Deze bijdrage in de 
kosten graag meteen bij binnen-
komst betalen. Wat extra geld 
meenemen kan van pas komen, 
mw. Boot neemt ook haar ‘win-
keltje’ mee. 
Graag tot ziens!

Mondschilderes Hanneke 
Boot komt naar de PCOB!

In Medemblik is voor nagenoeg 
iedereen iets te doen. Toch heb-
ben we gezien dat na de maatre-
gelen van corona niet iedereen 
een plek kan vinden of dat ge-
beurtenissen minder worden be-
zocht. Tijdens de Kom-Erbij-
Week willen we zo veel mogelijk 
inwoners kennis laten maken met 
zo veel mogelijk activiteiten in 
hun eigen buurt. Meld daarom 
een evenement aan of kijk wat er 
in je eigen buurt te doen is.

Opbouwwerkers
Zet de deur open bij jouw club of 
vereniging tijdens de Kom-Erbij-
Week, zodat iedereen kan komen 
kijken bij wat je doet. Misschien 

levert het nieuwe leden op! Doe 
gewoon wat je altijd doet, of or-
ganiseer voor deze keer een spe-
ciale activiteit waar anderen ook 
aan mee kunnen doen.
De opbouwwerkers van de ge-
meente helpen graag met het be-
denken van een leuke activiteit. 

150 activiteiten 
De Kom-Erbij-Week vindt plaats 
van 29 september tot en met 6 
oktober 2022. Kijk op www.me-
demblik.nl/zorg-werk-en-inko-
men/kom-erbij-week voor meer 
informatie. Inmiddels hebben 
zich al 150 activiteiten aange-
meld om mee te doen en hun 
deuren te openen.

Kom-Erbij-Week in Medemblik

Naar aanleiding van ons jubileum 
jaar hadden we besloten om aan 
de Kunst en Tuinroute mee te 
doen. Gewoon laten zien wat je 
heden ten dage als hobby, thuis, 
kan hebben. Een verscheidenheid 
aan uitgestalde items. Kussen 
versieren, geplooide mini jasjes 
in een lijst, schelpen verwerken 
tot een zeepaardje, quilts maken, 
aquarel portretten, borduurwerk, 
foto close-ups van waterdruppels 

op bloemen, gebreide jas en vest. 
Papier maché verwerken tot, dit 
maal, een leuke kip. Mooi weer 
buiten, maar de belangstelling is 
groot. Een praatje hier, een praat-
je daar, complimenten en waar-
dering voor de uitgestalde wer-
ken. Fijn.
Met een voldaan gevoel ruimen 
we weer alles op en bekijken of 
we een andere keer weer mee 
gaan doen.

Een verscheidenheid aan uitgestalde items. Foto aangeleverd

Vrouwen van Nu Andijk West

Bogra Uitvaartkisten BV uit En-
khuizen is een echte West-Friese 
onderneming. In 1936 opgericht 
door de heer Boon en daarna fors 
uitgegroeid. In 2017 werd Bogra 
door het Belgische Funico NV 
overgenomen. Samen vormen zij 
de grootste producent van graf-
kisten in de Benelux. 

Het bedrijf staat met beide benen 
op de grond en neemt haar ver-
antwoordelijkheid als het gaat om 
duurzaamheid en maatschappe-
lijke betrokkenheid. Hoe we dit 

doen, laten we je graag zien. 

Bij Bogra weten we alles van Uit-
vaartkisten, daar zijn we trots op 
en dat willen we graag met je de-
len. Zaterdag 24 september hou-
den wij Open Huis van 10:30 – 
15:00 uur. Met veel plezier willen 
we je een rondleiding geven zo-
dat je alle ins en outs kunt zien. 
Ben je nieuwsgierig hoe een uit-
vaartkist gemaakt wordt? Of ben 
je op zoek naar werk? Dan ben je 
van harte welkom op Voorland 2, 
1601 EZ te Enkhuizen. 

Bogra, Voorland 2 in Enkhuizen. Foto aangeleverd

Open Huis bij Bogra op 24 september

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
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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 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
Zondag 18 september 
• Koppel biljarten. Aanvang 14.00 uur, Eetcafé Sels
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
Donderdag 29 september  
• Breek de Week, Lichtboei, Hoekweg 12 a
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  2 oktober 
• 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
Vrijdag 7 oktober 
• Koppel klaverjas seizoen Dorpshuis Andijk. 

De inloop is om 19.00 uur en van start om 19.30.
Zaterdag 8 oktober
• Excelsior - Avond van de Filmmuziek, Gerardus Majella Kerk in 

Onderdijk. Aanvang 20.00 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,-
Maandag 7 november
• Groene afvalbak wordt geleegd
Dinsdag 8 november 
• Vrouwen van Nu Andijk - Oost. Moedige Moeders Volendam. 

19.45 Dorpshuis    
• KVG kaartavond, Sarto, 19.45 uur
Vrijdag 11 november
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
Zaterdag 12 november
• Oud papier
Maandag 14 november
• Rest afvalbak (grijze) wordt geleegd
Woensdag 16 november
• KBO/SBA, bingo en Jeu de boules in Sarto om 13.30 uur
• Vrouwen van Nu, Andijk-West, We vieren vandaag ons 85-jarig 

bestaan met een jubileum bu� et en een optreden van Eva v.d. 

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

De geschikte lokatie voor:

 Huwelijksvoltrekkingen
 Lezingen
 Concerten
 Uitvaarten
 Repetities
 Tentoonstellingen
 Vergaderingen

Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl

Contactpersoon:
Dhr. Klaas Tanja
06 -53 56 02 96

Dinsdag 6 september steeg witte rook uit een pand 
aan de Bernhardstraat te Andijk. Ons brandweer-
korps had hier een oefening opgezet tot verbetering 
van het redden van mens en dier tijdens een calami-
teit. 
Ook bij de Hulk was de hoogwerker aan het oefenen 
om iemand te transporteren via een brancard, ge-
koppeld aan de hoogwerker. 

Regionaal worden er wedstrijden georganiseerd en 
de beste schuiven dan door naar de Hoofdklasse 
welke dan landelijk worden gehouden. Afgelopen 
zaterdag vonden deze wedstrijden plaats in Enkhui-
zen, het korps wat al 225 jaar bestaat. Korpsen uit 
Beverwijk, Dirksland, Hapert, Kesteren, Rosmalen 

en Waardenburg hebben zich tot het uiterste inge-
zet om de begeerde eerste plaatst te behalen. 

Een zeer complex opgezet scenario bij de sluizen 
aan het Krabbersgat waar ook de KNRM, Politie, en 
meer instanties bij betrokken waren werden hun 
voor geschoteld. In de kazerne van post Enkhuizen 
reikte Burgemeester drs. Eduard van Zuijlen de 
prijzen na afloop uit aan de zes deelnemende korp-
sen, Gelderland-zuid Post Waardenburg ging met 
de eerste prijs naar huis. 

Durft u ook in te stappen om dit prachtige vak te 
gaan uitoefenen meld u aan bij uw plaatselijke 
korps. Douwe Greydanus.

Oefenen voor onze veiligheid

Er is weer een nieuw prentenboek, voor kinderen van 3 tot 7 
jaar, door Ella Molenaar geschreven en geïllustreerd in  
kleine oplage verschenen. De reacties zijn heel enthousiast!

Spring is op een markt en ziet daar een Aapje gevangen in 
een kooi. Ze raken in gesprek en Aap vertelt dat hij ontvoerd 
is en kunstjes moet door om de mensen te vermaken en dat 
ook beren voor vermaak  van mensen worden gebruikt. 
Spring bevrijdt Aap en na een zoektocht op internet vinden 
Spring en Aap een oproep of er iemand weet waar Aap is. 
Hoe zou het verhaal aflopen?

Prijs: €12,50 exclusief verzendkosten
Het kan worden opgehaald of worden verzonden. Contact: 
e.molenaar60@gmail.com

De Avonturen van kat Spring: Spring & Aap

Op 7 oktober gaan wij weer van 
start met een nieuw koppel kla-
verjas seizoen van 2022 / 2023. 
De inloop is om 19.00 uur en 

gaan uiterlijk van start om 19.30. 
Voor vragen of suggesties graag 
een berichtje sturen naar 06 30 96 
45 90.

Koppel klaverjassen in het Dorpshuis

In goed overleg met een verte-
genwoordiging van de gemeente-
raad van Medemblik heeft de 
commissaris van de Koning in 
Noord-Holland, Arthur van Dijk, 
de heer drs. D.D. (Dennis) Straat 
benoemd tot waarnemend bur-
gemeester van de gemeente Me-
demblik.
 
De huidige burgemeester Frank 
Streng is wegens ziekte en het 
daarop volgend herstel geduren-
de langere tijd niet in staat zijn 
functie uit te oefenen. Met deze 
waarneming wordt bijgedragen 
aan de bestuurlijke continuïteit 
van de gemeente Medemblik, 
alsmede aan de ruimte voor her-
stel van burgemeester Streng.
 
De waarneming geldt met ingang 

van 12 september aanstaande tot 
het moment dat burgemeester 
Streng zijn werkzaamheden her-
vat, dan wel uiterlijk 31 december 
2022.
 De heer Straat is op dit moment 
programmamanager opvang Oe-
kraïense vluchtelingen voor de 
gemeente Edam-Volendam en 
regio Zaanstreek-Waterland en 
kwartiermaker Burgerberaad 
Wonen voor de regio Zaanstreek-
Waterland. Daarvoor was hij van 
2019 tot 2021 waarnemend bur-
gemeester van Landsmeer. Van 
2018 tot 2019 was hij gedepu-
teerde van Financiën, Mobiliteit 
en Organisatie in de provincie 
Utrecht. En van 2010 tot 2018 
wethouder in de gemeente Zaan-
stad. De heer Straat is 51 jaar en 
lid van de VVD.

Waarnemend burgemeester 
Medemblik benoemd
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Peuterinloop: Van peuter naar kleuter!
Donderdag 22 september van 9.00 - 10.00

Flamingolaan 35 - 1619 VC Andijk 
0229 – 591609
info.piramide@openbaaronderwijspresent.nl
www.depiramideandijk.nl

Ouders krijgen een rondleiding door 
de school terwijl de peuters mogen 
wennen in de kleuterklas.

Kleine kleutergroepen
Engels vanaf groep 1!

Home-Start is een project van Humani-
tas, bedoeld om gezinnen te ondersteu-
nen als de dagelijkse gang van zaken 
thuis niet zo goed loopt. En laten we 
eerlijk zijn: kinderen opvoeden kent de 
nodige uitdagingen. 

Voor alle ouders
Elk gezin maakt wel eens een periode door 
waarin het niet zo lekker loopt. Meestal 
lossen de ouders deze problemen zelf op. 
Maar soms hebben ouders meer dan an-
ders behoefte aan een luisterend oor of 
een helpende hand. Zeker als gezinnen 
minder kunnen terugvallen op een sociaal 
netwerk. De Home-Start vrijwilliger biedt 
steun vanuit eigen ervaring en haakt in op 
wat de ouder nodig heeft. Dat kan zijn bij 
de opvoeding, samen iets leuks onderne-
men of hulp bij het netwerk vergroten. Dit 
alles op basis van gelijkwaardigheid en 
vertrouwen, totdat de ouder het weer zelf 
redt.

Vrijwilligers
Ben jij zelf opvoeder of ouder van (jonge) 
kinderen of weet jij nog hoe het is om 24 
uur per dag de zorg voor kinderen te heb-
ben? Dan kun jij misschien met jouw erva-
ring een ander gezin helpen!
Als aanvulling op het huidige team van 
vrijwilligers, is Home-Start op zoek naar 
betrokken en positieve opvoeders. Harte-
lijke en ruimdenkende mensen die in de 
gemeenten SED, Hoorn en Medemblik 
(aanstaande) ouders met kinderen tot 18 
jaar gedurende ongeveer een jaar een 
steuntje in de rug willen geven. Je bezoekt 
wekelijks een dagdeel een vast gezin. 

Training
Een voorbereidende training van drie och-
tenden start in oktober op de woensdag. 
Neem vrijblijvend contact op met coördi-
nator Christine Samsom, tel. 0610959288, 
c.samsom@humanitas.nl. Voor info: www.
home-start.nl.

De Hoek 1

 1693 AA

 Wervershoof

Tel. 0228-581258 

OPTICIËN • OPTOMETRIE • CONTACTLENS SPECIALIST

Back to school actie!

1 uur service *
 * vraag naar de voorwaarden in de winkel

Kinderbril voor 
€ 99,= incl glazen

Home-Start is op zoek naar positieve en betrokken opvoeders. Foto aangeleverd

Home-Start: Maatje voor een jonge ouder

De Andijker publiceert regelmatig de 
belevenissen van oud Andijker Jan 

Pijpker. 

Maartje Schuurman Jd. 4.
Als kind speelde ik vaak met andere kin-
deren van school of uit de buurt. En als je 
dan bij die kinderen binnen kwam rook 
het vaak net anders dan thuis. En als ik 
dan hun vader en moeder zag, dacht ik 
wel eens: stel je voor dat ik hier woonde 
en dat dat mijn vader en moeder waren. 
Bij een moeder die minder vriendelijk 
was, bij een vader die altijd aan het werk 
was en geen tijd had voor de kinderen. 
Altijd was ik blij als ik de huisdeur van 
Kerkepad 21 weer achter me dicht trok 
en riep: Ik ben er weer hoor. Dan zaten 
we met ons vijven rond de tafel te eten 
en vertelden elkaar onze verhalen. Heel 
goed kon Maartje opschieten met haar 

broer Jaap en merkwaardig was dat ze 
allebei getrouwd waren met een Fries/ 
Friezin. En de ernst die er toch wel was 
in de familie Schuurman werd wat lich-
ter door de aangetrouwden. Harke ( mijn 
vader) en Hinke (mijn tante) hadden een 
apart gevoel voor humor en namen het 
leven met een korreltje zout. Mijn moe-
der vond wel familie heel belangrijk, een 
heleboel ooms en tantes van haar woon-
den op Andijk en ze bezocht ze geregeld. 
Op zondagmiddag als we wandelden als 
gezin gingen we vaak  naar de Oosterbe-
graafplaats, even kijken naar familie die 
daar lag. Mijn oom Simon stierf jong en 
mijn moeder bezocht trouw zijn graf. Zo 
leerden we de betrekkelijkheid van het 
leven. Op mij maakte de grafsteen van 
een kindje diepe indruk en vooral de 
tekst: hier ligt de schelp, de parel is bo-
ven. Ik vond dat als kind zo mooi gezegd.

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

Je ziet het vaak niet aan ze, maar op-
groeien met een nierziekte eist onge-
looflijk veel van kinderen. In de week 
van 18 t/m 24 september zetten daarom 
duizenden vrijwilligers zich in voor de 
jaarlijkse collecteweek van de Nierstich-
ting. In Andijk gebeurt de collecte met de 
collectebus met daarop een QR-code. 
Door deze manier kan de donateur zelf 
kiezen hoe hij/zij het liefst doneert. De 
donateur kan met de mobiele telefoon een 
QR-code scannen en een donatie doen. 
Alle donaties dragen bij aan een toekomst 
van genezing van nierziekten. 

Kinderen met een nierziekte hebben wei-
nig energie, mogen niet eten en drinken 
wat ze willen, moeten veel zware medicij-
nen slikken en soms zelfs dialyseren. Dat is 
slopend. Maar ze geven niet op. Tom 
Oostrom, directeur Nierstichting: “Elke 
dag weer vragen deze doorzetters het ui-
terste van zichzelf om gewoon te léven. 
Jonge helden zijn het. Voor hén willen wij 
er zijn. Nu en later.” 

Collectevrijwilligers maken het verschil 
voor nierpatiënten
“Samen kunnen we ervoor zorgen dat kin-

deren met een nierziekte weer mee kun-
nen doen. Door er aandacht voor te vragen 
en meer onderzoek te doen. De Nierstich-
ting krijgt geen financiële steun van de 
overheid en is afhankelijk van giften en 
donaties. Help ook mee. Geef aan de col-
lectant, maak je eigen online collectebus of 
doneer via nierstichting.nl. 

Collecteren met collectebus en QR-da-
ger
Collectanten kunnen op twee manieren 
collecteren: met een collectebus en een 
QR-code. Op deze manier kan de dona-
teur zelf kiezen hoe hij of zij doneert. Deze 
vernieuwende wijze van collecteren met 
de QR-code maakt dat de collecte aansluit 
bij de huidige betaalopties. 

Aanmelden als collectant of wijkcoördi-
nator voor de Nierstichting
Aan de Nierstichting zijn ruim 40.000 col-
lectevrijwilligers verbonden. Toch worden 
nog niet alle huishoudens in Andijk be-
reikt. Ook u kunt helpen als collectant tij-
dens de collecte. En met uw inzet echt 
verschil maken. Niet alleen voor jonge 
helden, maar voor alle nierpatiënten. Aan-
melden kan via www.nierstichting.nl/2uur.  

Nierstichting collecte voor kinderen met een nierziekte

Aan alles komt een eind; zo ook aan het 
voeren van mijn praktijk; na 30 jaar met 
veel plezier gewerkt te hebben in het pand 
van de Huisartsen Praktijk de Blokken-
doos wordt het tijd om met pensioen te 
gaan. 
De praktijk wordt voortgezet door Bianca 
Moll, register podoloog. Zij werkt even-
eens op woensdag morgen in de Blokken-

doos en is bereikbaar onder telefoonnum-
mer: 06 16 68 85 39 of via mail: wervers-
hoof@podozorg.nl
Ik wil al mijn cliënten bedanken voor het 
vertrouwen al die jaren en vertrouwen 
erop dat ze net zoveel vertrouwen gaan 
hebben in Bianca.

Marian van Zwieten

Podologie Marian van Zwieten beëindigt 
de praktijk m.i.v. 1 oktober 2022


