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Snel naar de Bel weer groot succes!

Alle examenzwemmers
van zaterdag geslaagd!
Iedereen bedankt voor alle hulp
in seizoen 2022! Zwemmers, toezichthouders, vrijwilligers, buren, gemeente, leveranciers en
natuurlijk de sponsoren van De
Weid. Het laatste weekend was
een echte topper ondanks het
herfstige weer met discozwemmen op vrijdag, 100% slagingspercentage met afzwemmen op

Gratis half uur
R.M. Mantel-Kooistra
bespreking?Mr. Bel
ons.
Mr. A.W.M. Overtoom

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

zaterdag en een druk bezocht
“Snel naar de bel” op zondag!
Winnaars van de competitie en
de “Formule 1”prijs: gefeliciteerd!
Tot volgend jaar allemaal!
Ook vrijwilliger worden?
info@deweid.nl

De geslaagden van 2002! Foto’s aangeleverd

Trotse deelnemers met formule1-helm

Kennismaken met de peuterspeelgroep?
Kom eens meespelen!

Kinderen die naar de peuteropvang gaan maken makkelijker de stap
naar de basisschool. Foto aangeleverd
Heb jij een zoon of dochter van (bijna) 2 of
3 jaar? Kom dan eens kijken hoe leuk het is
bij één van de peuterspeelgroepen van
Berend Botje in de gemeente Medemblik!
In de week van 26-30 september ben je
tussen 9:30 en 11:00 uur welkom op de
meespeelochtend van onze peuterspeelgroepen.
Op dinsdagochtend 27 september kan
iedereen die nieuwsgierig is komen kennismaken en meespelen bij Peuterspeelgroep De Piramide in Andijk.
Kinderen die naar de peuteropvang gaan
maken gemakkelijker de stap naar de basisschool. Op de peuterspeelgroep doen
kinderen van 2 tot 4 jaar veel nieuwe vaardigheden op. Door te spelen, zingen, luisteren en knutselen leren ze contact te ma-

ken met andere kinderen, samenwerken
en samen te delen.
Vrijblijvend binnenkijken
Tijdens de meespeelochtend kunnen jij en
je peuter zelf ervaren hoe het eraan toe
gaat op de peuterspeelgroep. Er is een
leuke activiteit voor de kinderen en voor
de ouders staat koffie en thee klaar. Aanmelden is niet nodig.
Kom jij ook langs op
dinsdag 27 september?
Je bent van harte welkom bij Peuterspeelgroep De Piramide aan Flamingolaan 35 in
Andijk. Meer informatie over onze meespeelochtend in gemeente Medemblik?
Kijk op berendbotje.nl/meespelenmedemblik of bel 088 – 233 7000.

Formule 1-sfeer in De Weid!

Langs de weg...

Chris de Vries, bekend van het snoeien van bomen, is in opdracht van het
Hoogheemraadschap bezig met een maaiboot in de Andijker sloten. Het is volgens de
Vries bizar dat grote hoeveelheden groen en waterplanten er voor zorgen dat de sloten,
met name achter de Horn, bijna dicht zaten. Tekst en foto: P. Ligthart.

Nieuws
of tips?
Mail naar
info@andijker.nl
of bel: 59 36 05

Ook uw huis
verkopen?
Bel
Kuin Makelaardij
0228-592253
info@kuinmakelaardij.nl
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FAMILIEBERICHTEN
Na een lang en voorspoedig leven is plotseling
van ons heengegaan onze lieve, zorgzame vader

Pieter van Heezen
Echtgenoot van Tetje Edelenbosch †
Andijk, 12 september 1930

Enkhuizen, 12 september 2022

De Andijker

info@andijker.nl

MARIA MIDDELARES
VAN ALLE GENADEN
Pastor A. Dekker
tel. 06-28449410. Email:
pastorandredekker@ziggo.nl
secr: Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412, tel. 591408
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046
site regio: rkregiowh.nl
Zondag 25 september 10.00 uur:

Minco van Heezen

Woord-Communieviering

door

Yvonne van Heezen en Marcel Kamp

groep Andijk met Gemengd koor.

Ellen van Heezen en Dom Mura Dantas de Oliveira

De collecte is voor onze kerk.

Thema: “Ontferm u”.
Dank daarvoor.

Correspondentieadres:
Gerrit van der Veenstraat 157-2
1077 DZ Amsterdam
mvheezen@gmail.com

Doorgetrapt!

vige steptest van 2 minuten. Best
pittig, maar we gingen er allen
met voldoende tot goed resultaat
doorheen. Met iedere deelnemer
werd het resultaat doorgesproken door de buurtsportcoach van
de gemeente Medemblik, Nicolette Bijlsma.

Ook Margriet Koen, hier met de
dames van Team Sportservice,
heeft nu een spiegel op haar fiets.
Tekst en foto: Jan Roelof Koen
Vrijdag 16 september waren senioren welkom bij de Doortrappen
Beweegkaravaan in en bij het
Dorpshuis. Het was om half tien
al een gezellige boel met – jammer genoeg – meer medewerkers
van Doortrappen dan senioren.
Maar die senioren deden volop
mee met de geboden activiteiten!
Een verslag
Na buiten een flinke warming-up
met fietsfitoefeningen ging het
binnen in de sportzaal verder
met de Fit @ Vitaal-test. Met achtereenvolgens een test van het
reactievermogen, de knijpkracht
(met een knijpkrachtmeter), de
balans, de beenkracht en een ste-

Spiegel
Na even gezellig aanzitten met
koffie en koek een korte fietstocht die langs een stop van
Doortrappen voerde. Daar was
gelegenheid om gratis een fietsspiegel op je fiets te laten monteren. Waar natuurlijk gretig gebruik van werd gemaakt. (Niet
door ondergetekende, want die
heeft er al één op z’n fiets.) Door
daar aanwezige dames van Team
Sportservice werden nog onze
wensen en klachten betreffende
fietsen in de gemeente Medemblik genoteerd.
Fitness in het Dorpshuis
De meeste deelnemers aan deze
activiteit zijn ook enthousiaste
deelnemers aan één van de groepen Fitness voor Senioren in het
Dorpshuis. Daar is het in een gemoedelijk sfeer en onder professionele begeleiding een kleinuurtje goed fitnessen.
Aanbevolen!

Kerkdiensten, zondag 25 september
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur drs. E. Leune te Bentheim
De dienst zijn ook online te volgen via
www.gereformeerdekerkandijk.nl
Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen
09.30 uur leesdienst
16.00 uur ds. G. Heijkamp
Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof
De Kapel, Middenweg 48, Andijk
10.00 uur Voorganger: Gert Scholten
Organist: Andrew Orme
De dienst bekijken kan via: kerkdienstgemist.nl
Inloop op de woensdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur

Welkom in de viering.

Baptistengemeente
Boendersveld 3, 1602 DK Enkhuizen

*In het kader van de Vredesweek

10.00 uur Johan de Boer thema Opwekking
Onze diensten worden uitgezonden via onze website en YouTube:
www.youtube.com/c/baptistenenkhuizen

organiseert de Raad van Kerken

De uitvaart heeft op 17 september jongstleden plaatsgevonden.
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op woensdag 28 september een
inspirerende avond in onze dag-

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

kerk. Aanvang 20.00 uur. Van har-

10.00 uur Wo-Com. groep Andijk, Gemengd koor

te welkom.

De Bovenzaal
Dijkweg 178, Andijk
19.00 uur Jack Nugter
Studie na luisteren? kijk op www.bovenzaal.eu

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

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur
Daar buiten op afspraak

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur Cees Hanemaaijer, Avondmaal

Beste inwoners,

Via deze weg wil ik mijzelf bij u
introduceren als waarnemend
burgemeester voor de komende
periode. Ik ben deze week begonnen en heb zoveel mogelijk handen geschud om de organisatie te
leren kennen en ben ik aan de
slag gegaan met de eerste collegevergadering. Uiteraard is de aanleiding om aan de slag te gaan
geen fijne en wens ik burgemeester Streng een snel herstel en beterschap toe zodat hij fit en gezond terug kan keren als burgemeester van Medemblik.

En wie ben ik dan? Hoewel geboren in Amsterdam en inmiddels
samen met mijn vrouw Ineke
woonachtig in Zaandam, ben ik
opgegroeid in West-Friesland en
ken ik de inborst en de regio
goed. De afgelopen jaren was ik
onder andere werkzaam als wethouder in de gemeente Zaanstad,
waarnemend burgemeester in
Landsmeer en programmamanager opvang Oekraïense vluchte-

Dennis Straat. Foto aangeleverd
lingen voor de gemeente EdamVolendam en regio Zaanstreek
Waterland. Ik kook graag, geniet
van muziek, ga graag uit naar het
theater of concerten en sport regelmatig.
Ik kijk er naar uit om u te ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
Dennis Straat
Waarnemend burgemeester

“AFSCHEID OP UW MANIER”

Voor het melden van overlijden ben ik 24/7 bereikbaar.
Neem gerust contact op voor informatie of bij vragen.

06 83 95 18 92

info@alineuitvaartbegeleiding.nl | alineuitvaartbegeleiding.nl

2022 - week 38

0228 - 59 36 05

De Andijker

Gratis testament check en
10% korting op uw testament: 23/24 septem-

ber en 7/8 oktober

Andijk 0228-592224
Benningbroek 0229-591264.
Reserveer nu uw afspraak.

Nieuws van de Mootjes-Minisuper
Even een berichtje over de Minisuper op de Horn 6 in Andijk.
Het is leuk om te zien dat de buren in Andijk echt wat over hebben voor elkaar. Elke dag vind ik
weer nieuwe dingen in de Minisuper. Bedankt voor de kippensoep, tandenborstels, rode linzen/kikkererwtenrijst, zeep enzovoort. Inmiddels zijn ook de
eerste boeken geruild. De uitdaging is nu nog om de mensen in
Andijk te bereiken die deze spullen goed kunnen gebruiken. Ik
ben ervan overtuigd dat er genoeg gezinnen zijn die aan het
einde van hun geld nog een stukje
maand overhouden. Zeker met
de stijgende kosten van verwarming, boodschappen en benzine.
Inmiddels heb ik folders opgehangen bij de Dekamarkt en de
Huiskamer en ik zal ze ook ophangen bij de dorpshuizen en in
de kerken die Andijk rijk is. Het
zou mooi zijn als iemand me zou
kunnen helpen de folder te vertalen in het Pools of Oekraïens.
Wellicht heeft u een idee waar ik
verder nog folders zou kunnen
achterlaten. Laat het me weten
via andreavanlangen@outlook.
com.
Het is goed om te vertellen dat de
8 Mootjes-Minisupers die er inmiddels zijn ook samenwerken
zodat ik als mijn winkeltje te vol

Mootjes. Foto aangeleverd
wordt kan zorgen dat ze terecht
komen bij een Minisuper waar
juist meer gehaald wordt dan gebracht. Dat verschilt per dorp en
het maakt ook uit hoelang de
Mootjes-Minisuper bestaat. Uw
producten komen dus goed terecht. Samen werken wij zo aan
een mooiere wereld!
Andrea van Langen.
P.s.: Ook voor de vergeten boodschappen mag u een beroep doen
op de Mootjes-Minisuper. Dan is
het echter wel de bedoeling dat u
hetzelfde product later in de
week weer terugzet.

Er zijn in Andijk meerdere van dit soort kastjes langs de
weg te vinden die door bewoners zelf zijn geplaatst.
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Ik ben zwaar gehandicapt, maar
bovenal: ik ben kunstenaar!

“NAAR DE NOTARIS?
MAAR MIJN MOEDER LEEFT TOCH NOG?”
Dit was mijn eerste reactie toen ik de brief van de notaris kreeg.
Waarom krijg ik ook een brief? Het gaat toch allemaal naar mijn
moeder?” Deze reactie horen we veel als wij een kind na een overlijden van één ouder aanschrijven. Inderdaad gaat in veel gevallen alle
eigendom automatisch naar de langstlevende, maar een kind is mede
met die ouder erfgenaam en krijgt een niet-opeisbare vordering in
geld op de langstlevende ouder. Dit is slechts een papieren kwestie,
maar in verband met onder meer de erfbelasting, is het belangrijk
om het erfdeel vast te leggen.
“Wat was eigenlijk het nut van het door mijn vader
gemaakte testament?”
Dit was de volgende vraag: Het testament was in de vorm van wat
wij op kantoor een ‘slim testament’ noemen. Hierdoor kan de langstlevende ouder zelf kiezen hoe de nalatenschap ‘op papier’ verdeeld
wordt, over hem/haar en de kinderen. Met andere woorden, de
langstlevende bepaalt hoe groot de vorderingen van de kinderen zijn.
Is er geen testament en er is een langstlevende en 2 kinderen, dan
even zij op grond van de wet ieder 1/3e. De vrijstelling voor de erfbelasting per kind is € 21.559 (2022). Is het erfdeel hoger, dan kan er
erfbelasting verschuldigd zijn, ook al krijgen de kinderen (nog) niks.
Met een slim testament kan dit in veel gevallen worden voorkomen.

info@andijker.nl

Mark Hoogewerf
Het nieuwe politieke seizoen
We hebben voor deze zomer
al even de tijd gehad om met
elkaar kennis te maken in de
gemeenteraad. Maar het echte nieuwe politieke seizoen
gaat nu eindelijk beginnen!
De komende tijd komt er veel
op ons pad. De Prinsjesdag
plannen zullen een grote impact gaan hebben op het leven van de meeste Nederlanders, maar niet alleen dat.
Ook dichter bij huis gaat het
spannend worden. De gemeente heeft te kampen met
grote financiële tekorten die
opgelost moeten worden.
Hiervoor komt het nieuwe
college over een maand met
een nieuwe concept begroting. Hierin kunnen wij dan
lezen wat de nieuwe plannen
zijn en hoe deze onze levens
gaan beïnvloeden. Dit wordt
een spannende tijd!
Hart voor Medemblik zal het
voorstel van het college serieus gaan beoordelen en kijken
naar welke mogelijkheden wij
zien om dit voorstel te verbeteren. Zoals u weet willen wij
de gemeente elke dag een
beetje beter, mooier en veiliger maken. Dit kan ook om
kleine dingen gaan. Zo heeft
Hart voor Medemblik het vorig jaar voor elkaar gekregen
dat de kinderboerderijen in
de gemeente niet verloren
gingen. Ook dit jaar kijken
wij naar alle grote en kleine
bedragen in de begroting en
gaan we de begroting de juiste kant op sturen met moties
of aanpassingen. Wij zoeken
hier, zoals altijd, de samenwerking met de andere partijen. Want samenwerken, ook
in deze moeilijke tijden, is ongelofelijk belangrijk!
Wilt u ook helpen Medemblik
beter, mooier en veiliger te
maken? Ga naar www.hartvoormedemblik.nl en wordt
lid!
Mark Hoogewerf
Raadslid Hart voor
Medemblik - HvM

Hanneke Boot aan het werk. Tekst en foto: Jan Roelof Koen
Bovenstaande is een uitspraak
van mondschilderes Hanneke
Boot, met wie wij Andijkers kennis mochten maken op vrijdag 16
september. Zij kwam die dag naar
de ledenbijeenkomst van de
PCOB in het Dorpshuis. Hanneke Boot, geboren met een spierziekte, vertelde daar over haar
leven en werken. Een leven met
verwondering,
bewondering,
vreugde en verdriet. Wij hoorden
en zagen – zij illustreerde haar
levensverhaal met beelden (dia’s,
nog met een diaprojector!) - vanaf haar vroegste jeugd.
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 noodgedwongen overschakelen van tekenen
met haar handen, naar schilderen
met haar mond.
Een enorme uitdaging die veel
moed en strijd vergde. Waarbij zij
zich steeds voluit gesteund wist
door haar ouders en haar jongere
zus en broer.
Het motto van kunstenaar Hanneke Boot tekent haar instelling:
‘Het leven is uitdagend en waar
een wil is, is een weg.’ En uitda-

gend is het leven voor haar: met
alles wat zij doet, ook eten en
drinken, heeft zij hulp nodig.
Dankzij haar assistente en hulphond – die beide ook nu meegekomen waren – en veel techniek
in haar rolstoel en haar voor deze
stoel aangepaste bus waarin zij
zelf rijdt, kan zij haar vak van
mondschilderes uitoefenen.
Ook op deze bijeenkomst creëerde Hanneke Boot een schilderij.
Verbazingwekkend en verbluffend snel wist zij met de penseel
in haar mond een fraai landschap
op papier te produceren. Dankzij
uitgeverij Removos vinden veel
van haar kunstwerken via kaarten
en kalenders een weg naar de publiciteit. Haar originele schilderijen vallen regelmatig in door
Removos over de hele wereld georganiseerde exposities te bewonderen.
Hanneke Boot had haar ‘winkeltje’ met kaarten en boeken mee.
Behalve onder de indruk van
deze kunstenaar, haar leven, haar
inzet en haar prestaties, gingen
veel bezoekers deze middag dan
ook met meerdere van deze
fraaie uitgaven naar huis.
Meer weten over de PCOB en
onze activiteiten? Internet: pcob.
nl - e-mail pcobandijk@ziggo.nl.

Griep en Pneumokokkenvaccinaties

HAP De Blokkendoos
Woensdag 2 november 2022
tussen 16.00-18.00 uur op de praktijk.
(zorg voor blote bovenarmen)

U komt voor griepvaccinatie in aanmerking indien één van
onderstaande voor u geldt:
• mensen van 60 jaar en ouder,
• mensen van alle leeftijden met:
- hart- en vaatziekten
- longziekten
- diabetes (suikerziekte)
- nieraandoeningen
- weinig weerstand door andere ziekten of door een
medische behandeling, zoals chemotherapie.
U komt voor de Pneumokokkenvaccinatie in aanmerking als u:
• geboren bent tussen 1 januari 1953 en 31 december 1956.
Mensen van 60 jaar en ouder kunnen sneller en erger ziek
worden van pneumokokken. Uw afweer wordt slechter als u
ouder wordt. U kunt een ernstige ziekte krijgen zoals een
longontsteking. De prik maakt de kans kleiner dat u ziek
wordt door pneumokokken.
Indien u verhinderd bent op deze dag
kunt u dit doorgeven aan de assistente,
dan zullen we u op een reserve lijst noteren.
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Als zwanger worden niet vanzelf gaat
Vrouwen gebruiken vaak 10 tot
15 jaar de anticonceptiepil voor
ze aan een zwangerschap toe
zijn. Het lichaam is zo aan de
anticonceptie gewend, zeker als
de stopweek regelmatig wordt
overgeslagen, dat het wel even
kan duren voordat de cyclus
weer normaal en regelmatig is.
En juist die regelmatige cyclus
helpt bij het zwanger worden.

Ze beseft dat ze zelf ook invloed
kan uitoefenen door even niet
meer in sloten te springen. Ik geef
haar nog meer kleine adviezen en
behandel haar met een speciale
puntencombinatie.
Zwanger
In de weken hierna zien we vooruitgang. De stress reduceerde,
waardoor ze minder nek- en
schouderklachten heeft. Ze heeft
geen migraine meer gehad. Bij de
vijfde behandeling was ze nog
steeds niet ongesteld, maar durfde nog geen zwangerschapstest
te doen. Ze vertelt dat haar lichaam op de een of andere manier anders aanvoelt. Ik moedig
haar aan om toch maar even een
test te kopen. Een week later zie
ik Angela met een glimlach van
oor tot oor binnen lopen. ‘Ik ben
zwanger’, zegt ze vol trots. En
mijn glimlach is even groot als
die van haar.

Vaak is stress een grote onderliggende factor. Met behulp van
acupunctuur kunnen we zowel
de stress reduceren als de cyclus
ondersteunen. Diverse onderzoeken laten zien dat vrouwen
die acupunctuur ondergingen
vaker zwanger werden dan de
testgroep die geen acupunctuur
onderging.
Teleurstelling
Angela zit voor me en doet haar
verhaal. Het onderwerp ligt gevoelig en ze is erg emotioneel. Ik
geef haar een zakdoek en luister
naar haar verhaal. Ze is 29 en
heeft eigenlijk al 3 jaar een zwangerschapswens. Door omstandigheden werd haar wens steeds
uitgesteld en Angela en haar man
zijn nu ruim een jaar bezig. Ze
vertelt verder en geeft aan veel
stress van haar werk te hebben.
Haar nek en schouders zitten vast
en geven pijn, ze heeft regelmatig
migraine-aanvallen en haar cy-

beursvoordeel!

Zo blij dat we zwanger zijn!

Foto aangeleverd.

clus is erg onregelmatig. Elke
keer voelt ze de teleurstelling als
het weer niet is gelukt en heeft ze
huilbuien. Vriendinnen om haar
heen zijn wel zwanger en daar
heeft ze het erg moeilijk mee. Ze
vindt het nog te vroeg om naar de
huisarts te gaan en wil graag weten of acupunctuur iets voor haar
kan betekenen.

Kleine adviezen in combinatie
met acupunctuur voor een
groot resultaat
Tijdens het uitgebreide intakegesprek licht Angela haar klachten
toe en vertelt over haar hobby:
survival. Hiervoor springt ze regelmatig in een koude sloot en
dat is nu net iets wat niet helpt bij
een zwangerschapswens. Voor

een zwangerschap is het handig
als de buik constant lekker warm
blijft. Als acupuncturisten kijken
we naar het hele lichaam. We
weten de samenhang tussen
klachten als stress, migraine,
menstruatie-problemen en neken schouderklachten. Als ik deze
samenhang aan Angela uitleg, zie
ik dat ze duidelijk opgelucht is.

Bij veel verzekeraars komt acupunctuur voor vergoeding in
aanmerking. Kijk hiervoor bij
jouw zorgverzekeraar. Praktijk
Acure is gevestigd aan het Voert
3F in Grootebroek en is bereikbaar via 0228-511517 of www.
praktijkacure.nl. Hier kunt u ook
online een afspraak of intake inplannen. De praktijk ligt op 5
minuten lopen van het NS-station Bovenkarspel-Grootebroek.

ASA - Allround Service Andijk

Nieuw in Andijk:

Voor verhuur van
• Steigers ( 1 mtr. – 9 mtr ) /
machines / gereedschappen / aanhangers
• Complete schildersbenodigdheden
• Op maat zagen/schaven houtwerk
• Verkoop materialen ( van pvc tot losse schroef )
• Renovatie / restauratie van o.a.kozijnen

Hoveniersbedrijf de Kroon
Dijkweg 128, 1619 HH Andijk
tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

Ook voor bouwkundig advies
en totale bouwwerkzaamheden.
Waarom verder zoeken als het in het eigen dorp is.
A.S.A., Handelsweg 29 c, 1619 BJ ANDIJK
06-15 94 03 45
allroundserviceandijk@gmail.com

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

Startvermogen op maat!
Accu’s voor verschillende
toepassingen zoals:
Auto • Truck • Motorﬁets • Tractor • Camper
Jetski • Grasmaaier • Aggregaat • Etc.

• Lifestyle-test

Adv_Praktijk Andijk.indd 1

Kelly Groot

Adv_Praktijk Andijk.indd 1

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
Werner de Haan

Adv_Praktijk Andijk.indd 1

Adv_Praktijk Andijk.indd 1

20-04-2012 13:17:57
20-04-2012 13:17:57

Groenten en bio boerenzuivel!
Openingstijden: Woensdag 9:00-18:00

Donderdag 9:00-20:00
Vrijdag 9:00-18:00
Zaterdag 9:00-18:00
20-04-2012 13:17:57
Bloemenpluktuin
maandag t/m zaterdag
7.00 tot 21.00 geopend

20-04-2012 13:17:57

Cornelis Kuinweg 22 - www.bosmantel.nl

Hoekweg 21a • 1619 EB Andijk • 0228 - 59 20 75 • www.fjdeboer.com

Adv_Praktijk Andijk.indd 1

20-04-2012 13:17:57
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Aanhangwagens

Fietsenwinkel

Kantoormeubelen - Verhuizen

OMC-Andijk • Handelsweg 31a
Tel. 06. 1341 6240 • www.omc-andijk.nl

Dekker Tweewielers • Middenweg 54a, 1619 BN Andijk
0228 - 74 52 22 • info@dekker2wielers.nl • dekker2wielers.nl

DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G
Tel. 06. 2182 3000 • www.deenisdeanderniet.nl

Accu’s

Fotokopie - drukwerk

Manicure en (medisch) Pedicure

F.J. de Boer • Hoekweg 21a Andijk
Tel. 0228 - 592075 • www.fjdeboer.com

Dijkprint • Industrieweg 1 Andijk
0228 - 59 29 34 • www.dijkprint.nl • info@dijkprint.nl

Salon Beautylounge • Industrieweg 1e • 1619 BZ Andijk
06 12 50 53 52 • www.salonbeautylounge.nl

Administratie

Fysiotherapie

Natuurgeneeskunde

In de Haak • Sterappel 28 Andijk
Tel. 06 - 5392 1885 • michel@indehaak.nl

Praktijk Andijk • Landstraat 5, 1619 EX Andijk
0228 - 59 11 22 • www.praktijkandijk.nl

Amrita- Holistisch Centrum • Natalja Mantel
Middenweg 10 Andijk • 06-57245725 • www.amrita.nu

Autobedrijf

Fysiotherapie

Oefentherapie

Autobedrijf Köster • Handelsweg 20 Andijk
Tel: 06 41 37 04 68 • info@autobedrijfkoster.nl

Fysio WFO • Wervershoof 0228 - 58 22 70
Andijk 0228 - 59 27 17 • www.fysio-wfo.nl

Koopman Oefentherapie • Ged. Laanweg 43, 1619PB Andijk
Tel: 06 25 11 69 16 • koopmanoefentherapie.nl

Autoschade

Garage

Therapie op maat

Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk
Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

Autoservice Andijk • Handelsweg 29 Andijk
0228 - 59 22 22 • www.autoserviceandijk.nl

Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk
Tel. 0228 - 75 57 43 • www.marijkejaspers.nl

Brood & Banket

Glasbewassing & Schoonmaak

Verhuur/verkoop bouwmaterialen

Bakker Koning • Middenweg 65a Andijk
0228 - 59 36 42 • www.bakkerkoning.nl

Stenekes Cleaning • Narcis 35 1619 BC Andijk
06 51 94 85 85 • www.stenekescleaning.nl

Allround Service Andijk • Tel. 06 15 94 03 45
allroundserviceandijk@gmail.com • Handelsweg 29c Andijk

Computerhulp

Groenten - Boerenzuivel

Vishandel

PCHulpje • Kees Veerstraat 9 Andijk
Tel. 06 181 283 15 • www.pchulpje.nl

De Bosmantel • www.bosmantel.nl
Cornelis Kuinweg 22 • 06 20 41 40 66 • info@bosmantel.nl

Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein
06 2656 8616 • info@kleinvolendam.nl

CV Monteur

Hovenier

Yoga

Valk Service & Onderhoud • Tel. 0228 - 58 67 66
info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk
Tel. 06-189 66539 • www.dekroonhovenier.nl

Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk
0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Dorpshuis

Huidverbetering

Zonnepanelen

Sarto • Bangert 4, 1619 GJ Andijk • Tel. 0228 - 59 16 13
info@sarto-andijk.nl • www.sarto-andijk.nl

LNC Huidverbetering • Joh. Poststraat 40, 1624 CD Hoorn
Tel. 06-373 1414 8 • www.lnchuidverbetering.nl

SolEnergy • Industrieweg 5, 1619 BZ Andijk
0228-597272 • www.solenergy.nl

E-bike specialist

Juwelier / Optiek

Zonwering

• Wil je op natuurlijke wijze beter worden?
André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof
Briljant
Optiek & Sieraden • De Hoek 1, 1693 AA Wervershoof
• Wil je vakkundige
en persoonlijke
ondersteuning met een duurzaam
0228resultaat?
581 258 • info@briljant-optiek.nl
0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl
• Wil je je weer completer voelen?
• Tijd om nu stappen te ondernemen!
• Hiermee help ik je op weg naar natuurlijk herstel.
Bel voor een afspraak: 06-57245725

Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

Amrita

Natalja Mantel
Middenweg 10
1619 BL Andijk
www.amrita.nu
natalja@amrita.nu
AmritaHolistischCentrum

Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk
06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

• Wil je op natuurlijke wijze beter worden?
❤• Wil
Holistische
aanpakenop
maat met pure en
je vakkundige
persoonlijke
biologische
middelen
uit
de Natuur.
ondersteuning met een duurzaam
resultaat?
je je
weer completer
❤•• Wil
Voor
duurzaam
herstel voelen?
/ beterschap
Wil je op natuurlijke wijze beter worden?
• Tijd
nu stappen
te ondernemen!
bij om
diverse
gezondheidsklachten.
• Wil je vakkundige en persoonlijke
• Hiermee help ik je op weg naar natuurlijk herstel.
metdak
eenal
duurzaam
resultaat?
❤ondersteuning
Uniek–onder één
deze therapievormen:
• Wil
je je weer completer
voelen?
Kruidengeneeskunde
/ Energetische
therapie
Bel
voor
06-57245725
Medicinale
paddenstoelen
/ Bloedtesten
• Tijd
omeen
nuafspraak:
stappen
te ondernemen!
Natalja
Mantelmedicinale voedingstherapie
Oosterse
• Hiermee
help ik je op weg naar natuurlijk herstel.

Johannes Poststraat 40, 1624 CD Hoorn
06 373 1414 8 • www.LNChuidverbetering.nl

Middenweg 10
Dr. Schüssler celzouten / Aromatherapie
1619 BL Andijk
Ontspanningstechnieken & Meditaties
www.amrita.nu
Bel
voor een afspraak: 06-57245725
natalja@amrita.nu
Centrum
Natalja
Mantel
“Natuurlijk
Beter, duurzaamAmrita-Holistisch
& completer.”
voor Natuurgeneeskunde
AmritaHolistischCentrum
Middenweg
10

1619
BL Andijk
Natalja
Mantel / Middenweg 10 / 1619 BL Andijk
www.amrita.nu
Tel.
06-57 24 57 25 / www.amrita.nu / natalja@amrita.nu
natalja@amrita.nu
AmritaHolistischCentrum

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

Dealer van:
Gazelle, Batavus, Sparta, Qwic, Pegasus en Cortina
Twe e w i e l e r s

Middenweg 54a
1619 BN Andijk
0228-745222

ANDIJK

info@dekker2wielers.nl
www.dekker2wielers.nl

M iddenweg 54a

maandag t/m vrijdag
geopend van
08.00 tot 17.00 uur
Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk
0228 – 59 2222
www.autoserviceandijk.nl

Ook
voor Andijk
service, reparatie en onderhoud
1619BN
aan
uw (elektrische) ﬁets.
w w w.dek ker-tweewielers.nl

Maak nu een afspraak!
(Gratis halen en brengen)

Openingstijden:
Zondag en maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Gesloten
09:30 - 18:00
09:30 - 18:00
09:30 - 18:00
09:30 - 18:00
09:30 - 17:00

Medisch Pedicure
Pedicure
Manicure en Gellak
Acrylnagels
Salon Beautylounge
Industrieweg 1e
1619 BZ Andijk
06 12 50 53 52
info@salonbeautylounge.nl
Plan zelf uw afspraak via:
www.salonbeautylounge.nl
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VERNIEUWD. HOORN.

HEROPENING.
Na een grootscheepse renovatie is het pand van Grando Keukens & Bad op het bedrijventerrein Westfrisia in Zwaag een ware blikvanger geworden. ‘Ik ben ontzettend tevreden
over het resultaat’, vertelt directeur-eigenaar Ramón Rinkel opgewekt. ‘Hiermee kunnen
we op deze plek minstens twintig jaar vooruit en perfect aansluiten bij nieuwe ontwikkelingen in de branche. Het team van Grando Hoorn kan de mensen ontzorgen bij alles wat
er komt kijken als er een nieuwe badkamer of keuken wordt geïnstalleerd. Kom maar binnen, zou ik zeggen, want we hebben in het kader van de heropening mooie aanbiedingen.’
Glimmend van trots verzorgt Ramón Rinkel een rondleiding. De prachtige brons-bruine
gevelbeplating bij de ingang schittert in het zomerse zonlicht. ‘Het is helaas niet gelukt
om het totale pand nu al te voorzien van een nieuwe buitenkant’, licht hij toe. ‘Ook wij
hebben te maken met de realiteit van tegenwoordig. Niet alle buitenpanelen konden tijdig
worden geleverd. De klus is dus nog niet helemaal af.’ Het weerhield hem er niet van om
de heropening op 8 september te laten plaatsvinden.
Nieuwste trends
De groene beplanting zorgt voor een natuurlijke afscheiding tussen de parkeerplaatsen en
de fraai betegelde promenade leidt de klant naar de ruim opgezette entree. ‘En dit is nog
maar de buitenkant’, knipoogt Ramón. ‘Op het dak is nu een ruime kantoorruimte geplaatst, er is extra magazijnruimte gekomen en een werkplaats. Maar dat is voor de klant
minder interessant. Veel belangrijker is dat de showroom volledig is vernieuwd. Ik wil graag
dat de mensen hier de nieuwste trends zien die de woonprogramma’s op televisie tonen.’
Klant is koning
Is het niet enorm moeilijk voor mensen om een keuze te maken? Ramón lacht. ‘De klant is
koning en daar spelen wij op in. De ene klant weet precies wat hij of zij wil en daar sluiten
onze adviezen op aan. Er zijn ook potentiële kopers die verrast zijn door het aanbod en
dan door de bomen het bos niet meer zien. Dan gaan wij gerichte vragen stellen. Dat leidt
eigenlijk altijd tot een resultaat waar de mensen blij van worden.’
Sfeervol ingericht
De showroom is sfeervol ingericht en heeft een uitdagende speelhoek voor kinderen. Zo
kunnen hun ouders met een gerust hart rondkijken en hun keuzes maken. Grando Hoorn
biedt hiervoor meer dan voldoende mogelijkheden. ‘Doordat er enorm veel met elkaar
te combineren valt, kan iedereen binnen zijn of haar eigen budget blijven’, benadrukt
Ramón. Voor klanten die iets speciaals zoeken is er in de showroom een exclusieve Iluminate gallery geopend. Hier voert topdesign de boventoon en is het complete assortiment van Miele en Bora aanwezig.

info@andijker.nl
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Ontzorgen van de klant
Ramón is graag voorloper in zijn branche en ziet grote mogelijkheden in het concept waarmee zijn bedrijf de klant volledig kan ontzorgen. ‘De aanschaf van een nieuwe keuken of
badkamer is vaak onderdeel van een groter project’, licht hij toe. ‘De mensen willen dan
bijvoorbeeld een nieuwe vloer maar ook de wanden en het plafond opnieuw afwerken.
Dan heb je een timmerman nodig, een elektricien en ook een stukadoor. Er moet afstemming zijn tussen al die vaklui en dat is best ingewikkeld. Wij kunnen de regie in de uitvoering op ons nemen. Dan schakelen wij voor de klant een bouwbegeleider in die precies
weet wat er moet gebeuren en wanneer. Als klant betaal je daarvoor maar je bent in één
klap van een heleboel kopzorgen af’, weet Ramón uit ervaring.
Binnenhuisarchitecten
Maar dat is nog niet alles. ‘Wat past er in jouw huis? Is behangen verstandig? Of juist
stucwerk? En welk soort stucwerk dan? En hoe zit het met de verlichting, de kleurencombinaties en de verdere inrichting? Bij een verbouwing kiezen mensen ook vaak voor nieuw
meubilair, maar wat past bij wat? Hiervoor kunnen we je snel in contact brengen met
binnenhuisarchitecten waar wij intensief mee samenwerken en die heel gericht adviseren.’
Energieneutraal
Het is duidelijk: Grando Hoorn is van vele markten thuis. ‘Dat is nu precies wat ik voor
ogen heb gehad met deze renovatie’, zegt Ramón. Hij kijkt terug op een prettige samenwerking met aannemingsbedrijf Wit uit Wognum, TPAHG Architecten uit Hoorn, Hovenier
Frank Bakker uit Westerland en Strukton uit Medemblik voor het buitenterrein. ‘Met deze
verbouwing liepen we ook tegen allerlei zaken aan en was ik blij dat ik gespecialiseerde adviseurs kon inschakelen. Ons pand is nu bijvoorbeeld volledig energieneutraal en gasloos.
Het was een behoorlijke uitdaging om dit te realiseren in een gebouw van bijna veertig
jaar oud.’
Totaalconcept
Hij vervolgt: ‘Het is gelukt en daar ben ik blij om. Als ondernemer wil ik ook daarin het
goede voorbeeld geven. Het resultaat is dat we nu nog beter in staat zijn om een totaalconcept te bieden aan onze klanten. We hebben namelijk veel meer in onze mars dan
keukens en badkamers verkopen. Onze vakmensen kunnen bijvoorbeeld ook je bijkeuken
heel praktisch inrichten waarbij de wasmachine en droger op mooie werkhoogte staan.
Belangrijk om te noemen is dat wij ook pvc- en tegelvloeren leggen. Maar ook vloerverwarming is iets wat wij kunnen realiseren.’
Kortingsacties in openingsmaand
Ook hieruit blijkt dat Grando Hoorn een totaaloplossing kan bieden voor uw woonwensen.
De openingsmaand loopt tot 1 oktober. Wat mag de klant verwachten? ‘Een feestelijke
aankleding en een gastvrije ontvangst’, kopt Ramón het voorzetje lachend in. ‘Natuurlijk
zijn er ook diverse aanbiedingen en andere kortingsacties. En iedereen die in deze periode
een keuken of een badkamer bij ons koopt, krijgt 90 minuten gratis advies van een binnenhuisarchitect. Je kunt met deze specialist een begin van een herinrichtingsplan maken
of je gewoon in het algemeen laten adviseren. Combineer dat met onze 5-jaar garantie en
eigen montagedienst en u snapt dat u bij Grando Hoorn aan het juiste adres bent.’
Tevreden klant
Ook dat hoort allemaal bij het ontzorgen van onze klanten, aldus Ramón. ‘Graag gaan
we als Grando Hoorn voor een win-win situatie voor iedereen met als belangrijkste doel
een tevreden klant. In dit vernieuwde pand denk ik dat we daarvoor de goede randvoorwaarden hebben gerealiseerd.’ Om dit met eigen ogen te aanschouwen, bent u meer dan
welkom op De Factorij 55 in Zwaag.
(tekst: Koos Schipper)
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HEROPENING!
BORA-kookplaat
of Sunshower
cadeau!*

+ 90 min.
GRATIS
interieuradvies!
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“Wij helpen u graag met een
advies op maat.”
Ramon Rinkel, Grando Hoorn
De Factorij 55 (West-Frisia) Tel.: 0229 - 230333, grando.nl/hoorn
Iedere zondag open!

*Vraag naar de voorwaarden
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Uit de wandelgangen - Sportwandelschool

Trainingen
Trainingen Sportief Wandelen,
Nordic Walking en Wandel Bootcamp. Iedere maandag, woensdag en vrijdagmorgen bent u
welkom om 09.00 of 10.30 uur
om deel te nemen aan Sportief
Wandelen en Nordic Walking.
Voor mensen met een beperking
om 11.30 uur. Op zaterdag, dinsdagmorgen en avond kunt ervaren of Wandel Bootcamp uw favoriete manier van wandelen
wordt.
Lidmaatschapskosten
vanaf 17,00 per maand. Voor
meer informatie: zie op de website: sportwandelschool.nl

Wandel4daagse Schoorl
De 6e editie wordt gehouden van
maandag 17 t/m donderdag 20
oktober. Vier dagen lang door het
natuurreservaat. De Schoorlse
duinen, het unieke polderlandschap tussen het Noordhollands
zeekanaal en de Noordzee, over
het strand naar de kustplaatsen
Bergen aan Zee, Camperduin en
Petten. Over de Hondsbossche
Zeewering half verborgen onder
het nieuwe strand. Per dag zijn er
vier wandelroutes uitgezet. De 25
km start om 09.00 uur, de 20 km
om 09.30 uur, de 15 km om 10.00
uur en de 10 km gaat om 10.30
uur van start. Online inschrijven
is de beste optie, maar ter plaatse
inschrijven kan ook. Ook mag u
ook per dag deelnemen. Kinde-

Trainingen Sportief Wandelen
Wandel Bootcamp – Nordic Walking
Wintersport 50+ en nieuwe wandelreizen
in België, Luxemburg en Eifel.

ren (tot 16 jaar) mogen gratis
meewandelen. Onderweg is de
horeca geopend om iets te drinken en te eten. Ook is er onderweg een mobiele uitdeelpost,
waar op fruit en koek wordt getrakteerd. Wilt u ook de Herfstkleuren wandelend in 2020 beleven? Schrijf je snel in op de website www.sportwandelschool.nl
Wintersport in Tirol 50+
Ideaal voor partners met verschillende interesses en alleengaanden. Waar de één gaat skiën
gaat de ander lekker winterwandelen, langlaufen of nordic walken. In een ideaal gebied met veel
zonuren, om alle vormen van
wintersport te beoefenen. Van
vrijdag 28 Januari t/m zondag 06
februari.
De Sportwandelschool roept
50-plussers op om zich aan te
melden voor de Wintersportreis
naar Maurach am Achensee in
Tirol. Er zijn nog plaatsen vrij.

Vanaf € 725,00. Inclusief Busreis,
***hotel op basis van half pension. Vier begeleiders gaan mee om
dit programma uit te voeren.
Meld je snel aan. Meer informatie
op de website van de sportwandelschool. sportwandelschool.nl
De Dutch Mountains (dit jaar 8
daagse Busreis)
De Dutch Mountain Trail is een
meerdaagse
bergwandeltocht
dwars door zuid Limburg. Deze
wandelroute is meer dan 100 kilometer lang en voert bekende,
maar ook minder bekende paadjes in het heuvelland. De Dutch
Mountain Trail is bijna volledig
onverhard. Je wandelt langs steile
kalkwanden, heerlijke slingerpaadjes en glooiende hellingbossen. U overnacht in de Nieuwbouw van met moderne natuurvriendenhuis “Eikhold” in Heerlen. Reissom € 595,00 inclusief
Busreis 7x Logies + ontbijt en diner. Begeleidt door 2 wandelgidsen. Opstappunt Hoorn. 16 t/m

23 september 2022 (vrijdag t/m
vrijdag). Nog 8 plaatsen vrij.
Trans Ardenne Trail - 6 daagse
wandelreis 2023. (nieuw)
In de Belgische Ardennen van
de Ourthe naar de Semois
De Transardennaisse Trail gidst,
de wandelaar door het epicentrum van de Belgische Ardennen.
Het pad kronkelt door wouden
en dalen, langs bochtige beekjes
en guitige velden. Van La Rocheen-Ardennen aan de Ourthe naar
Bouillon aan de Semois. De
sportwandelschool biedt twee
reizen aan om zo de Trail in twee
periodes te kunnen lopen. Een 6
daagse in het voorjaar en een 6
daagse in het najaar. Het zijn
lichte wandelvakanties. Tijdens
deel 1 verblijft u in Hotel Le Cor
de Chasse in Saint-Hubert. Het is
5 nachten ons onderkomen.
Meer informatie: website: sportwandelschool.nl

De Lee/Eisleck Trail - 6 daagse
wandelreis 2023 (nieuw)
Een nieuwe lange-afstand-wandelpad, dat het Groothertogdom
Luxemburg verbindt met de
Waalse provincie Luxemburg. De
Lee Trail loopt in Luxemburg van
Ettelbrück naar Kautenbach door
de Ösling, Ook wel Eisleck genoemd. (53 km). De Eisleck Trail
loopt van Kautenbach naar LaRoche-en-Ardenne in België,
door een schitterend deel van de
Belgische Ardennen. (106 km)
Opgeteld 159 km. De sportwandelschool biedt twee reizen aan
om zo de Lee/Eisleck Trail in
twee periodes te kunnen lopen.
Een 6-daagse in het voorjaar en
een in het najaar. Dit is het eerste
wandelpad in de Benelux, dat
werd ontworpen volgens de
strenge Europese normen voor
een ‘Leading Quality Trail’. De
Sportwandelschool stelt u in de
gelegenheid om deze Trail in
groepsverband te beleven. In
voorjaar 2022 is met 6 reizigers
positieve ervaring opgedaan en
hebben we besloten deze reis aan
te bieden. Meer informatie: website: sportwandelschool.nl
Informatie + aanmelden
De Sportwandelschool is bereikbaar per e-mail: info@sportwandelschool.nl en op kantooruren
per telefoon 0229 239447 of 0655.937535

Zeer grote brand Generaal de Wetlaan

Vorige week vrijdag brak brand uit in
een woning aan de Generaal de Wetlaan uit die snel uitslaand was.
Brandweer Andijk gaf tijdens het aanrijden door dat er opgeschaald moest
worden naar zeer grote brand. Daarop
werden de korpsen Wervershoof (tankautospuit), Enkhuizen (hoogwerker),
Bovenkarspel (tankautospuit), Blokker

Foto: Dirk Kaagman

Tankautospuit en Haakarmbak voor
grootwater transport opgeroepen. Ook
de Ambulance stond stand-by om evt.
hulp te verlenen. Wegen werden door

de politie afgezet om de diensten veilig
hun werk te kunnen laten doen.
Heel veel sterkte voor de gedupeerden,
dit hoopt niemand mee te maken.

Foto's: Douwe Greydanus

Langs de weg...

Het lijken wel spiegeleieren. Foto: Ank de Boer
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Verdien bij als
Depothouder in

Peuterinloop: Van peuter naar kleuter!
Donderdag 22 september van 9.00 - 10.00

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

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

Grootebroek!

Kleine kleutergroepen
Engels vanaf groep 1!

Verdiensten van
±€ 1500,- per maand

Veilig werken en wonen in het buitengebied

’s Ochtends rond
3:30 uur neem je
de dagbladen in
ontvangst

we gezamenlijk criminaliteit aanpakken
en een veilige leef-en werkomgeving creëren voor iedereen. En dat willen we samen met u doen!
Kom naar de voorlichtingsbijeenkomst
over drugsproductie in het buitengebied
en leer de signalen én de geur van drugs
herkennen.

Je stuurt jouw
eigen team van
krantenbezorgers
aan

Dinsdag 27 september 2022
19.30 – 21.30 uur
‘Torenschouw’, Torenstraat 17, Opperdoes
Drugsafval. Foto aangeleverd
Veilig werken en wonen in het buitengebied. Dat willen we in de gemeente Medemblik. In het gehele land is echter
sprake van toenemende criminaliteit in
de buitengebieden. Ook bij ons. Daarom
zijn we - in samenwerking met Meld
Misdaad Anoniem, het LTO en het CCV
(Centrum voor criminaliteitspreventie
en veiligheid) - gestart met het programma ‘Veilig Buitengebied’. Zo willen

Deelname is gratis. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een
drankje met onder meer de wijkagent, de
waarnemend burgemeester en het CCV in
gesprek te gaan.
Deze avond bijwonen? Meld je aan op
www.nhdrugsalert.nl/events
Meer informatie bij de afdeling Communicatie, via telefoonnummer: (0229) 85 6000
of per: communicatie@medemblik.nl.

Brandweer Andijk
open dag

foto: Koos Dol

Kom naar de open dag!
Zaterdag 1 oktober
van 12.00 tot 16.00 uur

In onze kazerne aan de Hoekweg 46 te Andijk

✓ Leuke brandweeractiviteiten voor jong en oud
✓ Diverse demonstraties op het terrein
✓ Andere hulpverleners aanwezig zoals KNRM,
ambulance en politie

Meer informatie?
Kijk op onze facebookpagina Brandweer Andijk

Andijk
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Goed te combineren
en veel vrije tijd

Kijk voor meer informatie op 

Meld je aan op bezorgdekrant.nl/jobs/depothouder-in-grootebroek

Filmavond met livemuziek

Op zaterdag 8 oktober kunt u voor de
tweede maal “De avond van de Filmmuziek”. Na de vorige editie in 2017 met het
projectorkest Het Highland Orchestra organiseert Muziekvereniging Excelsior nu
alleen het filmconcert.
Waar eerder de sporthal in Andijk werd
omgetoverd tot een bioscoopzaal, is nu
gekozen voor de Gerardus Majella Kerk in
Onderdijk. Een kerk met een schitterende
akoestiek, uitermate geschikt voor een
concert zoals dit. Uiteraard worden de
filmbeelden ook nu weer getoond op een
groot bioscoopscherm.
“De Avond van de Filmmuziek” is een
spectaculaire concertbelevenis helemaal
in het teken van memorabele filmmuziek.
Muziek en film zijn onafscheidelijk met
elkaar verbonden. Hoe ontroerend, ze-

• Sportief Wandelen
• Wandel Bootcamp
• Nordic Walking
• Beweeg mee

nuwslopend of heldhaftig is uw favoriete
filmscène zonder muziek? Bekende en
minder bekende stukken passeren de revue deze avond. Wat denkt u van ‘’Chariots of Fire’, ‘Back to the Future’, ‘The Ludlows’ uit Legends of the Fall of ‘Kung Fu
Panda’. Maar ook ‘Bella Ciao’ bekend van
de Netflixserie La Casa de Papel en muziek uit de film ‘Forrest Gump’.
“De Avond van de Filmmuziek” is een
groot evenement waar muziek en film samen komen. Ruim 25 enthousiaste amateurmuzikanten spelen de grootste filmklassiekers. De voorverkoop is al gestart
via de website: www.excelsior-andijk.nl
Aanvang van de ‘film’ is 20 00 uur. De Ger.
Majella kerk is open vanaf 19.30 uur. Na
afloop is er een gezellige nazit in café ‘De
Welkomst’ aan de overkant van de kerk.

• 4 daagse wandelvakantie Eifel
• 6 daagse wandelvakantie Luxemburg
• 8 daagse wandelvakantie Phaltz

www.sportwandelschool.nl
info@sportwandelschool.nl
Opleiding tot Allround Wandel Trainer – Bel : 0229-239447
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‘Zuiderzee in beeld’ in
Gemaal Lely

Gemaal Lely. Foto aangeleverd
Gemaal Lely in de Wieringermeerpolder vlakbij Medemblik
opent op 24 en 25 september
haar deuren en iedereen is welkom. Het gemaal schittert als
een blikvanger langs de IJsselmeerkust. In het imposante interieur van dit gemoderniseerde gemaal kunt u genieten van
‘Zuiderzee in beeld: films en
verhalen’. In deze tentoonstelling zijn talrijke oude films te
zien van bekende regisseurs als
Gerard Rutten, Joris Ivens en
Bert Haanstra. Centraal staat
het Zuiderzeeproject met de
bouw van de Afsluitdijk en de
diverse inpolderingen, zoals
die van de Wieringermeerpolder. De overgang van de oude
Zuiderzee naar het nieuwe IJsselmeer bracht enorme maatschappelijke gevolgen met zich
mee. Veranderingen die ook
anno 2022 nog relevant zijn.
Zuiderzee in beeld:
films en verhalen
Honderd jaar geleden, in een tijd
van ongebreideld optimisme en

dadendrang kort na de Eerste
Wereldoorlog, werd begonnen
met de uitvoering van het Zuiderzeeproject. De Zuiderzee
werd afgesloten en zou gedeeltelijk worden drooggemaakt. Een
verandering zonder weerga. De
Wieringermeer vormde de eerste
Zuiderzeepolder. In twee grote
bouwputten verrezen eind jaren
20 twee gemalen: Lely bij Medemblik en Leemans bij Den Oever. Samen pompten ze in een
half jaar tijd de hele Wieringermeer droog.
De tentoonstelling biedt een podium aan de films geïnspireerd
door het Zuiderzeeproject. Nederlandse filmers als Gerard Rutten, Joris Ivens en Bert Haanstra
legden de voortgang vast. Maar
ook later vormde het veranderde
gebied de inspiratie voor films als
‘De Nieuwe Wildernis’ (2013) en
‘The Silence of the Tides’ (2020).
‘Zuiderzee in beeld: films en verhalen’ neemt aan de hand van
deze films de bezoekers mee op
een audiovisuele reis door het
Zuiderzeeproject in al zijn facetten.
Gemaal Lely, Zuiderdijkweg 22,
1771 SH Wieringerwerf. Op zaterdag 24 en zondag 25 september geopend van 10:30-17:30.
Toegang gratis. Zie voor meer
informatie: www.zuiderzeeinbeeld.nl.

Superweekend in Hoorn

Het laatste weekend van september wordt er een om niet te missen
want er zijn veel activiteiten die
een bezoek aan de historische binnenstad meer dan waard maken.
Zaterdag en zondag:
5 jaar De Hoornse Straatjes!
“De Hoornse Straatjes” benadrukken al vijf jaar als een collectief de diversiteit en ambachtelijkheid van de gevestigde speciaalzaken in deze gezellige straatjes tussen de twee kerken.
Deze verjaardag wordt gevierd in
het weekend van vrijdag 23 tot en
met Superkoopzondag van 25

september. Wij nodigen je van
harte uit om bij ons langs te komen en het met ons mee te vieren. Met muziek, reuring, gezelligheid, traktaties en mooie winkelacties.
“De Hoornse Straatjes” bevinden
zich in het oostelijke deel van het
centrum van Hoorn richting de
Roode Steen en het Havenkwartier, het gaat om de straten:
Nieuwe Noord/ Kruisstraat/
Lange Kerkstraat/ Nieuwsteeg/
Nieuwstraat/Wisselstraat Kerkstraat en het Kerkplein.
Meer nieuws: www.inhoorn.nl.

De Andijker

info@andijker.nl

Wist u dat...
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Wie fietst er mee met de fietssponsortocht voor Mozambique?

... dit de laatste week is
dat u op Dorpshuis Cultura
kunt stemmen in de
Rabo Clubsupport actie?

... er aan de bomen van de
Hoekweg zulke leuke
vogelhuisjes hangen?

... wij ons afvragen wie die
gemaakt heeft?

… je bij De Blokkendoos
woensdag 2 november een
griep- en Pneumokokkenvaccinatie kunt halen?

… er donderdag 22 september
een peuter inloop is bij
De Piramide?

… zaterdag 1 oktober open
huis is bij de brandweer
aan de Hoekweg?

Andijkertjes
Villavakantiepark IJsselhof Andijk –
Geeft u een feest en zoekt u een
plaats om uw familie en vrienden te
laten overnachten? Denk dan eens
aan Villavakantiepark IJsselhof! Voldoende ruimte, rust en een eigen
villa voor uw gasten. En uiteraard
bij u in het dorp! Neem vrijblijvend
contact met ons op via www.villavakantieparkijsselhof.nl of 0228591926. Ons IJsselhof team ontvangt u graag.
Op elk slotje past een sleuteltje,
en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl
Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

Sandra en Frank zijn werkzaam in Mozambique. Foto aangeleverd
Vanuit Andijk zijn Frank & Sandra Obdam en Daniel & Leoni
Wierstra al jaren werkzaam in
Mozambique. Nieuwsgierig naar
wat ze daar doen? Neem eens een
kijkje op de website van de Gereformeerde kerk Andijk. Dit jaar
zal hiermee geld worden ingezameld voor deze projecten in Mozambique.
Op zondagmiddag 25 september
gaan we een mooie fietstocht met
elkaar maken. Frank en Sandra
en hun zoon Judah fietsen mee!
Er is de mogelijkheid om te kiezen tussen 2 afstanden: 36 km of
24 km en uiteraard is er tussen-

door tijd en gelegenheid voor een
“koppie” en na afloop wordt een
drankje geregeld.
De lange route start om 14.00 uur
en de korte route om 15.00 uur
vanaf de Ger.kerk.
Deelnemen kan vanaf € 10,00 per
persoon, inclusief consumptie en
dit kunt u doorgeven via mariekevdhelm@hotmail.com
Wie fietst er mee met
Van harte aanbevolen!

de fie

Vanuit
jaren w
doen?N
Andijk:
https:/
content/uploads/2022/02/ZW
Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker
Dit jaar zal hiermee geld wor
De Andijker publiceert regelmatig de belevenissen van
oud Andijker Jan Pijpker.

Maartje Schuurman Jd ( slot )
De laatste foto die ons complete
gezin weergeeft, is gemaakt
naast de smederij. Wat me opvalt is dat mijn broer At die dan
17 jaar is, op deze foto het
grootst is. Later groei ik nog wat
en word de langste in ons gezin.
Ik haal de 1,82 meter. Dat was
toen behoorlijk groot, maar nu
ben ik maar een kleintje. Mijn
zonen steken zeker 10 cm boven me uit. Mijn moeder is vergeleken met haar kinderen dus
een kleine vrouw. Ze is een
zorgzame vrouw en mijn vader
en zij doen heel veel dingen samen. Als ze op 13 september
1957 overlijdt, probeert een ge-

lovige oom ons te troosten. Hij
gebruikt de woorden : denk
Opwat
zondagmiddag
25 septem
maar
haar allemaal bespaard
is
gebleven.
Dat
klinkt
Frank en Sandra en hun zoon
wel vroom, maar ik voel dat er
is klopt.
de mogelijkheid
ietsEr
niet
Denk maar wat om te k
ze tussendoor
allemaal moet missen
de kotijd en
gelegenhe
mende jaren. Want haar kindeDe lange route start om 14.0
ren krijgen tien kleinkinderen.
Deelnemen
kan
Wat
had ze er samen
metvanaf
mijn € 10,0
vader
nog van kunnen genieten.
mariekevdhelm@hotmail.co
Maar ze heeft ze nooit gekend.
Als er later een grafsteen wordt
uitgezocht is mijn vader heel
nuchter. De ruimte onder haar
naam ( Hij kiest bewust voor
Maartje Schuurman, want dat
was ze ) zal voor zijn naam zijn.
En eronder staat Een naam is
onze hope. Begraven op de Oosterbegraafplaats liggen ze tussen de mensen waar ze zo van
hielden.

Meespeelochtend bij Peuterspeelgroep
De Piramide in Andijk

Groeien door te spelen
op de peuterspeelgroep
van Berend Botje
in Andijk
Kom gratis
meespelen op
dinsdag 27
september
Meer info: berendbotje.nl/meespelenmedemblik
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Oud-Andijker gaat in oktober naar AGENDA
Irpin bij Kiev (Oekraïne)
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De hele agenda kunt u
vinden op www.andijker.nl

• Koffiedrinken in Huiskamer van Andijk, Sportlaan 1A.
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 10.00-12.00 uur

Erik Schoneveld. De tekst is gecorrigeerd door Ira Stam en de
foto’s gemaakt door Ira Stam en Gerben Huisman.
Als Oud-Andijker heeft Erik Schoneveld al veel betekend voor
vluchtelingen in Andijk. Hij is hier taalmaatje voor diverse
mensen en hij heeft samen met zijn vrouw Marjola Schoneveld-Sluys veel betekend voor een Syrische familie die in Andijk woont. Daarnaast heeft hij jarenlang vrijwilligerswerk gedaan bij Dorcas.
Tweeënhalf jaar geleden heeft hij het mooie Noord-Hollandse
dorpje verruilt voor het Drentse Coevorden. In Coevorden
heeft hij andere, mooie taken mogen oppakken. Hij is bestuurslid geworden van Fruitfull Life Foundation, een stichting die zich inzet voor een beter leven voor vrouwen wereld-

Verwoesting in Irpin.

Een aantal maanden geleden hoorde
Erik in een uitzending van GrootNieuwsRadio dat er mensen vanuit
Leeuwarden naar Irpin gingen om daar
te helpen met de wederopbouw van de
vernielde stad voor de winter. Irpin is
een stad 60 km ten Noordwesten van
Kiev. Het ligt naast Bocha, dat in februari en maart grotendeels is vernield.
Iedereen herinnert zich de beelden
nog.
Van 14 tot 22 oktober gaat Erik met
een groep van dertien mensen met
twee busjes naar Irpin. Hij gaat daar
herstelwerkzaamheden uitvoeren aan
de huizen, puinruimen en eten uitdelen. Hij werkt vanuit de Baptistengemeente in Irpin. Dit is een kerkgemeenschap die bewogen is met de bewoners. Erik en de groep worden begeleid door mensen van deze kerk, zodat
echt het meest noodzakelijke werd
wordt gedaan en niet zomaar ergens
aan wordt begonnen wat niet wordt
afgemaakt. De bouwmaterialen worden door de kerk ingekocht in Oekraine, dus de lokale ondernemers hebben
er belang bij dat de groep komt. Het
geld dat nodig is om de bouwmatrialen
te kopen wordt door de groep zelf ingezameld via de contacten die de deelnemers in Nederland hebben. Het is de
bedoeling dat iedereen ongeveer 1000
euro aan sponsorgeld ophaald.
Erik denkt dat de persoonlijke verhalen
van de plaatselijke bevolking veel indruk op hem gaan maken. Hij heeft al
verhalen gehoord van Oekraïeners die
zijn gevlucht en in Drenthe verblijven,
maar ook geluisterd naar mensen die
eerder in Irpin hebben geholpen met
bouwwerkzaamheden. Het is oorlogsgebied, maar direct gevaar is er niet,
omdat het strijdveld ongeveer 600 km
verderop is.

Wilt u meehelpen om
mensen in Oekraïne
een huis voor de
winter te geven?
Doneer dan via
NL 85 TR IO 0788 8309 29
t.n.v. G.W. Huisman en
omschrijving EL Irpin,
Erik Schoneveld.
We zorgen dat het geld
op de juiste plaats in
Oekraïne komt.

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

SEPTEMBER

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 Magnificat 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 Boerenzakdoeken. 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
Vrijdag 21 oktober
• Klaverjassen Sporting Andijk. Inloop 19.00 uur , start 19.30 uur.
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 In het kader van de
• Schrijverscafé met Annejet van der Zijl bij Cultura Plus
Maandag 31 oktober
• Plastic afvalbak wordt
geleegd
hebben
we een inspirerend

Vredesweek

wijd. De stichting werkt onder vluchtelingenvrouwen in Drenthe. Wie kon
wegkijken toen de oorlog in Oekraine
uitbrak? Naast het werk onder vluchtelingen in Drenthe, besloot Erik een organisatie te gaan zoeken om ook iets te
gaan doen voor vluchtelingen in Roemenië. Hij verbleef acht weken in Reghin in Noord-West Roemenië en is een
keer met een konvooi Oekraïne in geweest. Op een gegeven moment kon hij
niet veel meer doen, omdat er een
nieuwe Oekraïense regel kwam waardoor hij zijn werk als konvooi chauffeur verloor. Kort daarna keerde hij terug in Nederland.

Vredesweek

NOVEMBER
programma
in elkaar gezet

Woensdag 2 november
• KBO/SBA, klaverjassen en jeu deLocatie:
boules in Sarto om 13.30 uur
Zaterdag 5 november
de dagkerk van de R.K. Kerk
• Veiling Cultura
in Andijk, Bangert 6
• Opruimactie van 8:45 – 11:15 door Andoik Skoôn. Start IJsbaan
Tijd: 20.00 uur
Zondag 6 november
• Sarto Andijk - The New Hurricanes - 15.30 uur. Entree € 5,Datum:
Maandag 7 november
woensdag
• Groene afvalbak wordt
geleegd 28 september 2022
Dinsdag 8 november
U bent van harte welkom!
• Vrouwen van Nu Andijk - Oost. Moedige Moeders Volendam.
19.45 Dorpshuis
Namens de Raad van Kerken
• KVG kaartavond, Sarto,
uur
van 19.45
Zwaagdijk-Oost,
Onderdijk,
Vrijdag 11 november Wervershoof en Andijk
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
Zaterdag 12 november
• Oud papier
Maandag 14 november
• Rest afvalbak (grijze) wordt geleegd
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In de aanbieding:

De Pegasus Siena Belt
elektrische fiets

In de uitvoering met

·
·
·
·
·
·

intuivia display
schijfremmen
extra sterke Bosch Active Line Plus motor
inclusief 400 wh accu.
geleverd inclusief 2 jaar garantie.
diverse hoogtes leverbaar.

De fiets is in
de aanbied
ing
van € 2949
met inruil v
oor

€ 2499

Dealer van Pegasus, Gazelle, Sparta, Qwic, Cortina en Ebike das Original.
Wij houden u mobiel met 3 filalen in Oostelijk West Friesland.
U bent van harte welkom, ook voor een proefrit.
E-bike lease fiets specialist voor LEASE A BIKE en LEASEFIETS.NL

Dekker Tweewielers
(0228) 31 29 61
Torenstraat 10
1601 HH Enkhuizen
www.dekker-tweewielers.nl

Molenaars Tweewielers
(0228) 56 13 43
Nieuweweg 1
1616 BA Hoogkarspel
www.molenaarstweewielers.nl

Dekker Tweewielers
(0228) 745 222
Middenweg 54a
1619 BN Andijk
www.dekker2wielers.nl
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