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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 

Ben je benieuwd naar de brand-
weer? Altijd al eens willen weten 
wat er nu eigenlijk in zo’n brand-
weerauto zit of een brandweerka-
zerne van binnen willen zien? 
Reserveer dan 1 oktober in je 
agenda, dan is namelijk de open 
dag van brandweer Andijk.

Leuke brandweeractiviteiten 
voor jong en oud en diverse 
spectaculaire demonstraties.
Waan je een brandweerman of 
-vrouw en kom zelf blussen met 
de brandspuit, pas een echte
helm of een jas en zie wat er alle-
maal in een brandweerauto zit. 
Het korps stalt op die dag al haar 
materieel uit, en niet alleen haar 

eigen materieel. Het schuimblus-
voertuig uit Opmeer, de hoog-
werker uit Enkhuizen, politie, 
ambulance en natuurlijk KNRM 
Andijk zijn deze dag aanwezig.
Kom kennis maken met deze 
hulpverleners en stel ze alle vra-
gen die je hebt tijdens deze open 
dag.

Wil je meer weten over de open 
dag en het programma? Bezoek 
de facebookpagina van brand-
weer Andijk.

Graag tot ziens op zaterdag 1 ok-
tober 12.00 tot 16.00 bij de 
brandweerkazerne aan de
Hoekweg 46!Kom kijken op de open dag op Hoekweg 26. Foto aangeleverd

1 oktober open dag brandweer Andijk

Andoik Skôon komt na een fijne 
zomer weer in actie. Die actie 
vindt plaats a.s. zaterdag 1 okto-
ber. Het is behalve de eerste za-
terdag ook echt de eerste dag van 
de maand. Een mooie dag dus om 
ons vrijwilligerswerk te hervat-
ten.
Onze opruimacties hebben, sa-
men met allerlei particuliere op-
schoonacties in Andijk zeker re-
sultaat. Als een straat, een roton-
de, een weg of een buurt schoon 
is, blijft het vaak een tijd schoon.  
Ons dorp knapt er zienderogen 
van op. En dat is natuurlijk een 
heel positief effect. Opruimen met elkaar is heel leuk. Een leuke bijkomstigheid is 

ook, dat je allerlei complimenten 
krijgt van voorbijgangers. Ook 
dat doet een mens goed.
We verzamelen bij het clubge-
bouw van de IJsclub aan de 
Kleingouw.
Dat doen we om 8:45 uur en we 
ruimen van 9:00 tot 11:00 uur.
Vanaf 11:15 is er dan koffie of 
thee.
Als je meedoet, krijg je van de 
gemeente Medemblik een gratis 
vuilprikker en een vuilniszakring.

Wil je meedoen? Geef je op via: 
henk.smits@quicknet.nl   of via 
telefoon of app: 06 5048 4398

Ter afsluiting van het jubileum-
jaar van 100 jaar Sursum Corda 
organiseren we een reünie. Deze 
zal plaatsvinden op 28 januari 
2023. De avond zal beginnen met 
een gezamenlijke maaltijd en het 
ophalen van herinneringen. 
Daarna geven we een concert en 
we sluiten de avond af met een 
bandje en gezellig napraten. Heb 
jij in het verleden meegespeeld 

met onze vereniging, geef je dan 
op om erbij te zijn deze avond. 
Opgeven kan nog tot half okto-
ber. Daarna gaan we het pro-
gramma voor die dag rond ma-
ken. Wil je meer lezen over de 
reünie ga dan naar onze website 
www.sursumcorda-andijk .nl 
daar vind je ook een link om je op 
te geven. We zien jullie graag op 
28 januari!

Drie zussen Oegema als vrijwilli-
gers op het schip van de Prins 
Willem Alexander. In september 
waren de drie zussen, Leny, Elza 
en Annemarie tegelijk aan het 
werk tijdens de vaarvakantie voor 
mensen met kleine zorg. Heel 

dankbaar werk om te doen en 
gaan daarom 20 november weer 
aan boord om dan richting Duits-
land te varen. En tegelijk de 
Kerstmarkten te bezoeken met 
de gasten. Als u mee wilt varen. 
Er is nog plaats!

Het dorp knapt er zienderogen van op. Foto aangeleverd

De reünie van Sursum is op 28 januari 2023. Foto aangeleverd

Drie zussen Oegema. Foto aangeleverd

Reünie Sursum Corda

Andoik Skoôn gaat weer aan de slag
Door opruimacties ook steeds minder zwerfvuil in en rond Andijk.

Spelletjesmiddag 
in de Schoof!

Let op! Meedoen is belangrijker 
dan winnen. In de Schoof wordt 6 
oktober een spelletjesmiddag ge-
organiseerd. Wij hebben veel 
spellen in huis die klaar zullen 
staan, maar mocht jij zelf ideeën 
hebben over andere spellen of 
graag iets meenemen, is dat ui-
teraard van harte welkom!

De middag is aan Kerkelaantje 1 
te Wervershoof. Aanmelden is 
niet nodig! Wat wij vragen is 
€3,50 voor deelname, hiervoor 
krijg je 2 kopjes koffie of thee en 
een middag vermaak!

Ook hier hanteren wij de regel, 
dat als je graag zou komen, maar 
het financieel niet te dragen is, 
wij daar een oplossing voor heb-
ben. Neem dan contact op met 
Michiel van de Schoof. 

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

Zondag 2 oktober 10.00 uur: 
Mariaviering.
Gebedsviering met samenzang 
met begeleiding van Vrienden-
kring; voorgangers van de werk-
groep bezinningsvieringen. De 
collecte is voor onze kerk. Dank 
daarvoor. Welkom in de viering 
en bij het koffiedrinken.
 
*Overleden: Catharina Dekker-
van der Gulik.

*Herinnering: vanavond woens-
dag 28 september een inspire-
rende avond door de Raad van 
Kerken in het kader van de Vre-
desweek in onze dagkerk. Aan-
vang 20.00 uur. Van harte wel-
kom. 

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 
datum te plaatsen. Met betrekking tot adverten-
ties, los of contractueel, zijn de levering- en ad-
vertentievoorwaarden van De Nederlandse/De 
Andijker van toepassing. Deze zijn gedeponeerd 
bij de Kamer van Koophandel te Hoorn.

© 2022 - De Nederlandse

OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

Daar buiten op afspraak

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

Kerkdiensten, zondag 2 oktober
Gereformeerde Kerk 
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur dhr. P. Jonkers van NEM (Near East Ministrie). 
 Israëlzondag

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: Gert Scholten
  Organist: Andrew Orme

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 Gebedsviering
De Bovenzaal 
Dijkweg 178, Andijk
19.00 uur Kenneth Johannes Kerver
Studie na luisteren?  kijk op www.bovenzaal.eu 
Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek

10.00 uur Gastspreker, Israëlzondag

Ik (Remco) ga de winkel van Dekker2Wielers in Andijk verlaten 
per 1 oktober, per die datum ga ik een nieuwe uitdaging aan.
Via dit bericht wil ik iedereen heel erg bedanken voor de pret-
tige sfeer het vertrouwen en de mooie gesprekken ik voelde me 
bijna een “echte Andijker”. De winkel blijft gewoon geopend 
dus u kunt gewoon terecht voor koop, service en onderhoud.

Nogmaals heel erg bedankt voor de fijne jaren en wellicht tot 
ziens waar en hoe dan ook.
     Groet! Remco  

Beste Andijkers,
Op zaterdag 8 oktober organi-
seert de oudercommissie van de 
Kuyperschool een Benefiet in 
sporthal De Klamp in Andijk van 
14:00 tot 17:00. Ten gunste van 
het gezin welke alles is kwijtge-
raakt tijdens hun woningbrand 
op vrijdag 16 september.
Wij willen hen steunen en ze 
door deze moeilijke tijd heen hel-
pen en hopen op deze manier 
hun leed iets te kunnen verzach-
ten.
De middag bestaat uit een spel-
middag waarbij kinderen tegen 
een kleine vergoeding kunnen 
spelen.
Er zal onder andere een spring-
kussen, popcorn/suikerspin- 
kraam en een knutseltafel zijn. 
Ook kan je je laten schminken en 
kan er een hapje en drankje ge-
kocht worden.
De dag zal om 14:00 worden ge-
opend met een leuke dansclinic 
door Renee Bliemer van Dans-
school Live to Dance.
Tussendoor willen we ook graag 
een loterij houden, maar daar-
voor hebben we natuurlijk wel 

leuke prijzen nodig. We denken 
dan o.a. aan speelgoed, maar ook 
aan leuke prijzen voor volwasse-
nen. En mocht je het leuk vinden 
om iets te bakken of te maken 
wat tijdens deze benefiet ver-
kocht mag worden dan zou dit 
natuurlijk heel leuk en van harte 
welkom zijn!
Mensen die voor deze actie of de 
loterij iets willen doneren kun-
nen contact opnemen met: Ca-
rola Dubbeldeman 06-23 62 86 
45 of Joyce Hordijk 06-15 96 60 
32.
Een financiële donatie is natuur-
lijk ook van harte welkom en kan 
op de actiedag overhandigd wor-
den of overgemaakt worden op 
rekeningnummer NL58RA-
BO0362536317 t.n.v. Dr. A. Kuy-
perschool onder vermelding van 
Benefiet.
Vindt u het leuk om te komen 
helpen of wellicht heeft u een 
heel leuk idee, laat het ons weten!
De opbrengst van deze doneerac-
tie gaat voor 100% naar het gedu-
peerde gezin.
Wij rekenen op uw opkomst en 
steun!!

Steun het gezin na hun woningbrand

Beste klanten en inwoners van Andijk,

Zaterdag 24 september is de lan-
delijke lotenverkoop van de 50e 
editie van de Grote Clubactie ge-
start. Sporting Andijk doet dit 
jaar weer mee. Onze leden zetten 
zich in voor de vereniging. 80% 
van al het opgehaalde geld daar 
direct naar de clubkas. 
 
Extra inkomsten hard nodig
Clubcoördinator van Sporting 
Andijk: “Onze leden zetten zich 
dit jaar in om extra geld op te ha-
len voor activiteiten en materiaal 
voor de jeugd. Omdat het belang-
rijk is dat er voldoende materiaal 
is om op een juiste manier trai-
ningen te kunnen geven en  regel-
matig activiteiten te kunnen bie-
den. We gaan er met z’n allen vol 
voor en hopen ons 
doel te behalen met 
behulp van de steun 
van familie, vrienden 
en mensen uit de om-
geving!” 

80% gaat naar 
de club
Eén lot kost drie euro, 
waarvan 80% (dus  
€ 2,40 per lot) direct 
naar de club gaat.

Jaarlijks gaan ruim 300.000 loten-
verkopers van meer dan 5.000 
verenigingen in heel Nederland 
aan de slag om extra inkomsten 
te werven voor hun club. In totaal 
haalden zij vorig jaar 10,7 miljoen 
euro op voor het Nederlandse 
verenigingsleven. Groot, klein, 
sport of cultuur, alle soorten ver-
enigingen kunnen extra geld op-
halen door loten te verkopen.

Vorig jaar lukte het Sporting An-
dijk om maar liefst €3.801.48 op 
te halen. 

Vanaf deze week zullen de verko-
pers bij u langs de deur komen. 
Mocht u liever niet contant wil-
len betalen dan kan dat ook via 

de QR code die de 
jeugdleden bij zich 
hebben.

De trekking van de 
Grote Clubactie 2022 
vindt plaats op dins-
dag 6 december. 

Vanaf woensdag 7 
december vind je de 
trekkingsuitslag op 
clubactie.nl.

Sporting Andijk gaat loten verkopen voor 
activiteiten en materiaal voor de jeugdleden
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WOORDEN
Woorden kunnen veel betekenen. Woorden kunnen treffen. En soms 
kan een enkel woord je meer raken dan een hele stroom van woor-
den. Het is vaak erg moeilijk om je gevoelens onder woorden te 
brengen. Zeker als je woorden hebt, dan struikel je soms over je ei-
gen woorden. En we zouden niet ieder woord op een goud schaaltje 
moeten leggen en er soms zelfs helemaal geen woorden aan vuil 
moeten maken. Maar dat is wel moeilijk als iemand altijd het laatste 
woord wil hebben. Toch kan het soms verhelderend werken om eens 
op je woorden te passen. Een haastig woord is snel gezegd en we 
weten toch allemaal dat een goed woord baat en een slecht woord 
schaadt. Door iemand met fatsoen te woord te staan bereik je meer 
dan met iemand een hartig woordje te spreken. Wellicht dat de per-
soon in kwestie dan juist wel bij zijn woord blijft en niet zijn woord 
zal breken, want een man een man, een woord een woord. Immers 
het woord gaat verder dan de man. En een goed verstaander heeft 
aan een half woord genoeg en zal je de woorden uit de mond halen. 
Maar soms is het zo ontzettend 
moeilijk om het woord te voeren en 
dan ook nog de juiste woorden te 
vinden. Dan schieten woorden ge-
woonweg tekort. Hoe mooi is het 
om te merken dat als je zelf een 
moeilijke tijd hebt, er velen zij die de 
moeite nemen om je toe te spreken 
met vriendelijke woorden van steun.

Rinske Mantel, 
Mantel & Voors Notarissen 
en Mediators. 
Andijk 0228-592224
Benningbroek 0229-591264

Silva Visser

Informatiebeveiliging
Recentelijk heeft de Reken-

kamer Commissie een onder-
zoek gedaan hoe veilig onze 

gegevens zijn bij de gemeente. 
Het resultaat is schokkend en 
is toch als een bommetje inge-

slagen.  
Ze konden vrij ver toegang 

krijgen  op persoonlijke gege-
vens en via een “mystery 
guest” toegang tot het ge-

bouw en werkplekken waar 
gevoelige documenten lagen. 
Technisch was niet alles op 

orde. Nu was het een onder-
zoek maar een echte hacker 

kan ook zo makkelijk z’n 
gang gaan. Of we worden 

“gegijzeld” en mogen tonnen 
(ja Tonnen) betalen om weer 

te kunnen werken. 
Informatiebeveiliging is voor 
mij een belangrijk onderwerp. 

Een hele belangrijke trou-
wens, want het gaat over mij 
en over mijn identiteit. En we 
worden gedwongen om de ge-
gevens te geven want anders 
krijg je geen paspoort en/of 

andere belangrijke documen-
ten. Dus een patstelling. 

Al jaren pleit ik voor meer 
geld en aandacht op dit punt. 
Aandacht voor criminaliteit. 
De onderschatting bij colle-
ges en burgemeester. Niet al-
leen omdat het mijn vak en 
beroep is, maar ook voor de 

burgers die een blind vertrou-
wen hebben en moeten heb-
ben in de overheid. Nou, is 
vertrouwen sowieso een on-
derwerp bij overheden van-
daag de dag. Dan helpt zo’n 

onderzoek dus ook niet.
Er is direct gereageerd door 
de wethouder om de gaten 

gedicht te krijgen en de orga-
nisatie op te voeden dat je 

toch je password niet mag de-
len en niet toegankelijk als 

“Welkom01” moet gebruiken. 
Dat is mooi maar het is niet 

alles. Verandert er wel gedrag 
en hoeveel gaat het allemaal 

kosten? We wachten nu op de 
begroting en dan moet blijken 
wat deze verwaarlozing, iets 
anders kan ik er niet van ma-

ken, ons als brave burger 
kost.

We zijn benieuwd en ik hou 
het scherp in de gaten (dichte 

gaten)

Silva Visser, 
christenunie.medemblik@

gmail.com

Film avond met popcorn. Ja ook 
dat kan bij ons en er is gekozen 
voor een compilatie van de re-
genwouden op de wereld. Our 
Great National Parks met het 
commentaar van Barak Obama.

In het Congolese regenwoud zien 
we het penseel zwijn, en de leder-
schildpad, die ruim 900 kilo 
zwaar kan worden en ook wel 2 
meter lang. Aan de Angolese kust 
bij Loango zien we nijlpaarden 
richting de oceaan lopen. Ze kun-
nen ondanks hun gewicht van 
wel 3000 kg goed zwemmen. Ook 
vinden ze het heerlijk om op de 
branding terug naar het strand te 
surfen. Het regenwoud van Ma-
dagascar komt voorbij, waarin we 
“witte” apen zien springen over 
de rotsen. Van hier belanden we 
in het Yakushima National Park 
in Japan. Oer bossen. Grote Ce-
der bomen van wel 1000-7000 
jaar oud. Tussen de banyanbo-
men zie je kleine herten lopen. 
Niet veel hoger dan 90 cm. Het 
park is sinds 1993 beschermd. 
Uiteraard gaan we ook langs het 
Yellow Stone Park met de Rocky 
Mountains. Het zou het grootst 
aan een geschakeld beschermd 
park zijn, verdeeld over diverse 
staten en een veelheid aan ver-
schillende dieren., o.a. is daar nog 
de Bizon. Zelfs warm water fon-
teinen/geisers kan je zien. 

We bezoeken Costa Rica met 
prachtige beelden van de luiaard, 
die zichzelf nog in kleur kan ver-
anderen naar groen, zodat je 
minder opvalt in het regenwoud. 
In zijn pels zitten ontelbare klei-
ne micro organismen die allen 

weer een onderdeel zijn van de 
flora en fauna. Vanuit de regen-
wouden worden veel medicijnen 
ontwikkeld en moeten we probe-
ren ze te beschermen/in stand 
houden. Uiteraard kan Australië 
niet ontbreken met het Great 
Barrier Rif met zijn mooie kora-
len. Ook de krokodillen die van-
uit de modder naar de rivier gaan 
en bij een “weg” waar de vissen 
overheen moeten, ze hun buik 
vol kunnen eten. Alleen je bek op 
en dicht doen en de vis zit erin.  
Grote schildpadden leggen hun 
eieren in het zand. Het zijn er te 
veel om te tellen, maar de tempe-
ratuur bepaalt wel weer het ge-
slacht van de jonge schildpadjes. 
Wonderlijk. 

Uiteindelijk belanden we weer in 
Afrika. In Rwanda – Raine Island 
en waar de herbebossing al enige 
tijd goed op gang komt. In het 
Volcanoes National Park zie je 
o.a. de gouden meerkatten. 
Mochten die schade aan gewas-
sen aanbrengen, dan is er zelfs 
een vergoedingsregeling. Zo kan 
je samen de regenwouden helpen 
te blijven bestaan en mogelijk 
weer uitbreiden. Indrukwekken-
de film. In de pauze gaan we aan 
de popcorn. Zoet of zout. Je kan 
kiezen. Hierna is er nog tijd voor 
een korte kluchtige film over een 
roodborstje die op stap is met een 
muizen familie en denkt dat hij 
ook op die manier eten moet 
gaan zoeken. De ekster komt er 
bij, maar ook verschijn er een 
poes. Dan is de omgeving, waar-
onder de kerstboom in het huis 
niet veilig. Hilarisch en sluit een 
mooie avond af.

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

Vrouwen van Nu Andijk West

Film met popcorn. Foto aangeleverd

Met de fietsactie van Sam Meester(180km) voor de maag lever en 
darm stichting, hebben de donateurs €7933 bijeen gebracht. Allen 

bedankt hiervoor. Foto aangeleverd

€7933,- voor maag, lever darmstichting
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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

Per 1 oktober 2022 zal het be-
drijf van Peter Manshanden 
overgaan in de vertrouwde 
handen van Jan van Dalfsen. 
“Jan is geen onbekende voor de 
klanten van het bedrijf. Hij is 
hier begonnen als stagiair en 
inmiddels al enkele jaren werk-
zaam. Hij kent het reilen en 

zeilen van het bedrijf.” 

Peter vertelt verder: “De afgelo-
pen periode hebben we gebruikt 
voor de overdracht, maar ook de 
komende tijd zal ik als een heli-
kopter met hem meevliegen en 
hem waar nodig nog met raad en 
daad terzijde staan.”

Een kans die ik moest pakken
Jan van Dalfsen (21) is in het 
voorjaar in gesprek met Peter als 
die aangeeft met de zaak te willen 
stoppen of te willen overdragen.  
“Het voelde als een rijdende trein 
die voorbij komt, een kans die ik 
niet wilde laten gaan!” Jan zegt 
daarover: “Het is die kans voorbij 

laten gaan of  de kans met twee 
handen aangrijpen en dat is zeker 
spannend, maar ik heb er alle 
vertrouwen in. Dat Peter me 
wegwijs maakt, me aan klanten 
voorstelt en nog een periode aan-
wezig is voor vragen geeft me dat 
vertrouwen dat het wel goed-
komt.”

Gezonde twijfel
Ook voor Peter was er steeds 
weer twijfel. “Stoppen, doorgaan, 
per wanneer…. Mensen die twij-
felen, die denken na. Een heel 
gezond teken!” Peter vervolgt: 
“Toch moet je als ondernemer 
niet te lang nadenken. Soms is 
het nodig door te pakken en snel 
beslissingen te nemen.  En er ‘een 
klap op te geven’! Zo geschiedde. 
Vanaf 1 oktober is Jan de nieuwe 
eigenaar. Het voelt goed”

Er verandert niks
Er verandert natuurlijk heel veel! 
Maar als klant zult u daar weinig 
van merken. De e-mailadressen 
en telefoonnummers blijven het-
zelfde, het adres aan de Indus-
trieweg ook. Ook het assorti-
ment en de service blijft gelijk. 
Alleen de eigenaar heeft een an-
dere naam en de openingstijden 
veranderen. De nieuwe ope-
ningstijden zijn: maandag alleen 
op afspraak, dinsdag tot en met 
vrijdag van 08:30 u- 17:00 uur. 
Op zaterdag open van 09:00 u - 

12: 00 uur en op zondag zijn we 
gesloten.

Ruime werkplaats 
De werkplaats is groter geworden 
en zal zich nog meer gaan richten 
op service,  reparaties en onder-
houd  Juist nu in de maanden 
oktober tot januari, is het ver-
standig preventief onderhoud te 
laten uitvoeren. Problemen voor-
komen is altijd beter dan op een 
later moment te moeten repare-
ren. Wij hebben de ruimte, de 
kennis in huis.

Dertig jaar ervaring
“Bij ons geld al meer dan 30 jaar, 
heldere afspraken en geen verras-
singen achteraf. De voorraad en 
het assortiment wisselen regel-
matig. Kom gerust eens kijken. 
Bent u specifiek op zoek naar één 
model, neem dan vooraf even 
contact over de actuele voorraad. 
Zo voorkomt u teleurstellingen.”

Manshanden blijft
Manshanden  blijft hét adres 
voor Trekkers en Werktuigen en 
o.a. Husqvarna Tuin en Park Ma-
chines. 
Adres: Industrieweg 7, 1619 BZ 
Andijk. Bereikbaar op telefoon-
nummer 0228 597 410 of stuur 
een e-mail aan info@manshan-
dentw.nl. 
De website bezoeken kan ook:  
https://www.manshandentw.nl,

Manshanden in ‘nieuwe’ handen

Peter Manshanden(l) stopt per 1 oktober en Jan van Dalfsen neemt de zaak over. Tekst OdB/Foto PL
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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...

... er afgelopen zaterdag weer een 

prachtavond was in

Cultura met FADOpelos2?

... zaterdag 19 november 

de legendarische Bintangs 

en zaterdag 24 december

Jan Akkerman met Band

komt optreden in Cultura?

... het dinsdag weer dierendag is?

... de warme jas weer aan kan en 

de blaadjes van de boom komen?

… paaltjes die omver gereden zijn 

weer een kostenpost is voor onze 

gemeente?

… afgelopen weekend de 

Klamptweid weer werd opgeschikt 

door een vuurwerkbom?

 
Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl      

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

SPORTING ANDIJK

PIZZA’S VAN DIJKHUIS
ZANGER KOOS SLIPPENS

ZAT 1 OKT
14.30 UUR

OPPERDOES

Westfriese
derby

Na aflp

GESPONSORD DOOR

• 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
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
• Koppelbiljarten, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
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
• Expositie van Bets de Vries-Dekker. Keramiek, raku en saggar-

methode. Talud 17 1693KW Wervershoof, 11.00 tot 16.00 uur 
Zondag 16 oktober
• Koppel Biljarten. Aanvang 14.00 uur, Eetcafé Sels  Andijk
• Country middag, vrij dansen, Dorpshuis Sarto, 13.30 uur
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.
Zondag 23 oktober
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Maandag 24 oktober
• Groene afvalbak wordt geleegd
Vrijdag 28 oktober 
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
Zaterdag 29 oktober
• Oud papier
• Jubileumconcert – Sursum Corda 100 jaar! 

20.00 uur Gereformeerde Kerk
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
• Live muziek met The New Hurricanes, Dorpshuis Sarto, 15.30 uur
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
Zondag 13 november
• Koppelbiljarten, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
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. 
Braber, 20.00 uur, Cultura

Vrijdag 18 november 
• Klaverjassen Sporting Andijk. Inloop 19.00 uur , start 19.30 uur.
Zaterdag 19 november
• “BINTANGS” bij Cultura Plus, Aanvang 21.00uur
Zondag 20 november
• Country middag, vrij dansen, Dorpshuis Sarto, aanvang 13.30uur
Maandag 21 november

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

Jongeren van West-Friesland zet zich in voor de 
(jonge) LHBTIQ+ gemeenschap in het kader van de 
“Week van de LHBTIQ+”! Anoek Harder en Fleur 
Lassche organiseren een (gratis) kletspraat voor 
jongeren van 16 t/m 39 jaar op 4 oktober in Wog-
num. Na het succes van vorig jaar besloten ze dat er 
een vervolg moest komen.

Tijdens de “Kletspraat Relaties en LHBTIQ+” gaan 
ze het hebben over verschillende onderwerpen, zo-
als relaties, gevoelens, LHBTIQ+ en seksualiteit. 
Relaties heb je niet alleen met een partner, maar heb 
je ook bijvoorbeeld met je vrienden, collega’s, klas-
genoten en gezin. 

Ze bespreken vragen als, “Wat vind je belangrijk in 
een relatie? En hoe geef je dit aan?”, maar ook “Kan 
je open zijn over de onderwerpen; relaties, gevoe-
lens, LHBTIQ+ en seksualiteit?” en “Weet jij hoe jij 
het liefste liefde ontvangt?”

In een veilige omgeving gaan ze met elkaar in ge-
sprek, door middel van stellingen, vragen en een 
kletspot. Ook delen ze de groep halverwege in klei-
nere groepjes, zodat bepaalde onderwerpen of vra-
gen verder uitgediept kunnen worden. 

Wil je (of ken je iemand die) hier ook bij wil zijn? 
Iedereen met een leeftijd van 16 t/m 39 jaar is wel-
kom op 4 oktober in de Bibliotheek in Wognum. Je 
kan je aanmelden via de site van Jongeren van West-
Friesland (https://www.jongerenvanwestfriesland.
nl/kletspraat/). Dit evenement is in samenwerking 
met Gemeente Medemblik en de Westfriese Biblio-
theken.

Kletspraat Relaties en LHBTIQ+

Forse biedingen, lang naar uitge-
keken en overtroffen verwachtin-
gen. 24 september was de Oos-
tenrijkse avond een feit. In de 
schuren van de Jong Lelies is een 
ware Oostenrijkse oase ontstaan 
in een prachtige tent van maxi 

partytent verhuur uit Enkhuizen.
Bier vloeide rijkelijk, schnitzels, 
braadworst, kip en sauerkraut 
werden met veel smaak gegeten
Op naar de volgende dorpshuis-
veiling voor een geweldige feest-
kavel!

Oostenrijkse avond in Andijk. Foto aangeleverd

Aanbieders, Anneke en Nienke, kijken 
terug op fenomenale Oostenrijkse avond 

PERSONEEL GEZOCHT
Ben jij enthousiast, gastvrij, ook in de weekenden 

beschikbaar en niet bang om de handen uit de 
mouwen te steken? Dan zijn wij op zoek naar jou!

WIJ ZOEKEN: HORECA PERSONEEL
Flexibel inzetbaar? 

Solliciteer direct met je cv: 
gezellig@dorpshuiscentrum.nl 

of bel : 06-12 58 12 55 
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Kees Stavenuiter (70) uit Andijk 
fietst graag. “Mijn dag begint om 
half 4 met mijn krantenwijken en 
om half 6 ga ik dan fietsen.”
Meerdere keren per week springt 
Kees op de racefiets voor een 
ronde van tweehonderd kilome-
ter. Afgelopen week stond een 
speciale rit op het programma.  
Samen met kleinzoon Jop (13) 
werd het honderdste rondje IJs-
selmeer van dit jaar gereden. Het 
1000-ste rondje voor opa Kees!

De sportieve familie waar Kees 
uit komt leeft door in het dna, 
want ook kleinzoon Jop heeft in-
middels de liefde voor fietsen 
ontdekt. “Op de oude racefiets 
van mijn moeder!” Jop fietst niet 
de volle 200 kilometer met zijn 
opa mee. Hij sluit aan vanaf Me-
demblik en ‘haalt opa binnen’.

Fietsen als training
De één doet graag een teamsport, 
de ander kiest voor een sport 
waarbij je vooral steeds jezelf uit-
daagt om verder of harder te 
gaan. Weer een ander gebruikt de 
ene sport om te trainen voor een 
andere sport. “Mijn vader was 

fanatiek schaatser (o.a. de Elfste-
dentocht) en eigenlijk deed hij 
het fietsen altijd als training voor 
het verbeteren van zijn schaats-
prestaties. Wij deden als kinde-
ren al mee. De liefde voor zowel 
het fietsen als het schaatsen is er 
nog altijd. Onze eigen kinderen 

deden het ook en nu dus zelfs de 
kleinkinderen die de traditie 
voort gaan zetten!”

Een rondje om
Fietsen begint met een rondje om, 
gewoon 1x per week. Dat rondje 
wordt steeds een beetje groter en 

die één keer per week wordt twee 
keer per week. “Voor je het weet 
fiets je drie keer per week een 
rondje van 200 kilometer om het 
IJsselmeer!” lacht Kees.

Samen of alleen
Meestal fietst Kees alleen. Soms 
fietsen Sigrid Schaap en/of Mark 
Lakeman mee. “Ook enthousias-
te fietsers en we rijden vaker sa-
men, dus op deze bijzondere rit 
gaan zij ook mee,” vertelt Kees. 
Jop sluit de laatste kilometers ook 
aan en zo fietsen ze samen de 
laatste etappe van deze bijzonde-
re rit. Bij vertrek vanuit Andijk 
gaat de route o.a. langs de plaat-
sen Den Oever, Workum, Lem-
mer, Emmeloord, Lelystad en 
Enkhuizen. 

Bushalte en koffie
Een rondje IJsselmeer betekent 
dat je over de Afsluitdijk moet, 
maar die is tot zeker 2025 niet 
toegankelijk voor fietsers, dat 
deel moet met de bus. “Door te 
fietsen via Ens, Vollenhove en 
Blokzijl kom ik toch op de 200 
kilometer totaal.” Kees vervolgt: 
“De tussenkomst van de bus is 

niet ideaal. Je moet er op tijd zijn. 
Gelukkig heb ik vast plekjes voor 
een kop koffie onderweg en een 
vaste plek om te wachten als ik 
iets te vroeg ben voor de bus.“ 
Kees vertelt over een bijzondere 
groep mannen: “Op het leugen-
bankie bij Lemmer/Workum zit 
altijd een vast groepje mannen. 
Regelmatig kom ik er even bij zit-
ten. De mooiste verhalen hoor je 
dan. Deze mannen trakteer ik tij-
dens mijn 1000ste rit ook op ge-
bak, zij zijn onderdeel van mijn 
wekelijkse ritjes. Dus ‘vieren’ ze 
het gewoon mee.”

Gewoon doortrappen
Als Kees na de ronde thuiskomt 
en hij de huiskamer binnenstapt 
heeft hij een voldaan gevoel dat 
het toch weer gelukt is.” Tijd voor 
een kop koffie. Gewoon blijven 
doortrappen en wellicht lukt het 
nog een keer om de volledige 
ronde te fietsen zonder tussen-
komst van de bus. Wie weet kun-
nen Jop en ik dat samen doen!”

Inmiddels zit het rondje IJssel-
meer erop en hebben alle vier de 
deelnemers de tocht volbracht.

Opa en kleinzoon fietsen samen een bijzonder rondje

Opa Kees en kleinzoon Jop hebben een gezamenlijke hobby en maak-
ten een bijzondere rit deze maand. Tekst en foto Andijker/OdB

Bewonersbijeenkomst 
Andijk woensdag 2 november
PWN nodigt u uit voor een bewonersbijeenkomst op 

drinkwaterproductiebedrijf Andijk 

Drinkwaterproductiebedrijf Andijk is het anker van de drinkwaterproductie 
van PWN. Hier halen we ruim 25 miljoen m³ water uit het IJsselmeer. Een 
gedeelte van dit oppervlaktewater wordt direct gezuiverd tot drinkwater, 
een ander deel wordt voorgezuiverd en gaat via grote leidingen naar de dui-
nen. Hier passeert het water de koele, donkere duinbodem en wordt het nog 
verder gezuiverd. Na zo’n vier weken pompen wij het geïnfi ltreerde water 
op. Na een laatste zuivering met zandfi lters gaat het door het drinkwater-
leidingnet naar huishoudens en bedrijven in Noord-Holland.  

Er gebeurt veel op en rond drinkwaterproductiebedrijf Andijk. 
Er lopen verschillende projecten en onderzoeken voor de toekomst, 
zoals de Klimaatbuffer IJsselmeer.
We lichten graag toe waar we mee bezig zijn én geven een rondleiding 
door de fabriek.   

Datum:  woensdag 2 november 2022       
 
Aanvang: inloop (met soep en brood) vanaf 18.00 uur, 
 start programma 18.45  
 
Locatie: PWN drinkwaterproductiebedrijf, Andijk 
 
U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst via
www.pwn.nl/bewonersbijeenkomst-Andijk. Let op: vol = vol. 

 

Al jarenlang stelt de verloskundigenprak-
tijk kraampakketten samen. Zij gebruiken 
hiervoor de  gedoneerde, ongebruikte en 
dus overgebleven spullen van kraampak-
ketten.  Zij sorteren de spullen, halen de 
bruikbare dingen eruit, vullen de pakket-
ten aan waar nodig en verkopen de kraam-
pakketten weer. 

Het geld wat hiermee wordt opgehaald, 
wordt 100% aan een goed doel geschon-
ken. Ze halen er mooie bedragen mee op! 

Bijzondere samenwerking 
Verloskundigenpraktijk Enkhuizen-An-
dijk en Drogist De Hoek gaan een mooie 
samenwerking aan. Heb je nog overgeble-
ven kraampakket spullen staan, lever ze 
dan in.  Zet het in de wachtkamer bij de 
praktijk of breng ze naar Drogist De Hoek 
in Wervershoof.  De voorkeur gaat vooral 
uit naar schaarse spullen zoals kraamver-
band, onderleggers, alcohol, netbroekjes 
en watten.

Gift mag ook
Je mag ook een gift bij Drogist De Hoek in 
het spaarvarken stoppen.  “Wij zorgen dan 
dat de benodigde artikelen gekocht wor-
den. Of koop één van de artikelen tegen 
een gereduceerde prijs bij de Drogist.”

Heb je nog geen kraampakket? Koop hem 
bij VPEA en steun de goede doelen.

Kraampakket. Foto aangeleverd

Drogist De Hoek en Verloskundigenpraktijk 
Enkhuizen-Andijk werken samen

Deze elektrische fiets is gedumpt.

De rechtmatige eigenaar kan hem 
ophalen op Burg. Doumastraat 27, 
1619 CM, Andijk. 
Tel. 06 15 31 36 80
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Regel je bankzaken digitaal
of loop gewoon even binnen.

Terwijl grootbanken uit het straatbeeld 
verdwijnen, blijft RegioBank het ver-
trouwde gezicht in de buurt. Natuurlijk 
kunnen klanten van de bank hun bankza-
ken digitaal regelen, maar ze kunnen ook 
altijd even binnenlopen voor persoonlijk 
advies en een kopje koffie.

Een vast aanspreekpunt
Met Zelfstandig Adviseurs is RegioBank 
actief in heel veel dorpen en kleine steden. 
De Zelfstandig Adviseurs van RegioBank 
zijn uitgegroeid tot een vertrouwd gezicht 
in de buurt. Klanten hebben een vast aan-
spreekpunt voor hun financiële zaken. Zo 
kunnen ze vertrouwen op deskundig ad-
vies, dat past bij hun persoonlijke situatie.

RegioBank blijft een vertrouwd 
gezicht in de buurt
Voor RegioBank is het fysiek aanwezig zijn 
van groot belang. De bank is de persoon-
lijke bank in de buurt voor de hele familie. 
En dat blijft ze ook. Veel grootbanken zijn 
versneld overgegaan tot het terugbrengen 
van hun kantorennetwerk. RegioBank be-
weegt tegen deze stroom in. En wil zelfs 
uitbreiden en meer Zelfstandig Adviseurs 
verwelkomen.

Klanten waarderen persoonlijk contact 
“Wij zijn ervan overtuigd dat dichtbij de 
klant zijn, bijdraagt aan een goede klantre-
latie. Wij kennen onze klanten en staan 

voor ze klaar”, vertelt Arend Vrolijk. “Even 
wat hulp bij een buitenlandse overboeking 
of persoonlijk advies bij complexere finan-
ciële zaken, wij nemen de tijd. Eigenlijk 
bieden we het beste van twee werelden. En 
in deze tijd, waarin grootbanken hun filia-
len sluiten, merken we dat er veel behoefte 
is aan persoonlijk contact met iemand die 
je situatie kent en aan wie je vragen kunt 
stellen. Wij blijven die bank voor onze 
klanten. En klanten waarderen dit, want 
dit jaar mag RegioBank zich voor de vijfde 
keer de klantvriendelijkste bank van Ne-
derland noemen.”

Over RegioBank
RegioBank is al ruim 100 jaar actief in de 
buurt. In dorpen en kleine steden zijn de 
Zelfstandig Adviseurs van RegioBank een 
vertrouwd gezicht. Zij kennen hun klanten 
en weten hoe belangrijk een leefbare buurt 
is waar iedereen zich thuis voelt: bewo-
ners, ondernemers, verenigingen en stich-
tingen. Daarom steunt RegioBank samen 
met het Oranje Fonds lokale projecten die 
het buurtgevoel vergroten. En zet de bank 
haar kennis van de regio in om lokale on-
dernemers te helpen met de juiste finan-
ciering. Dat is RegioBank, de buurtzame 
bank. RegioBank is onderdeel van de 
Volksbank, samen met SNS, ASN Bank en 
BLG Wonen. 

Voor meer informatie: regiobank.nl.

De bank waar je nog gewoon even binnenloopt

 

Waarom een veiling: sport en cultuur is belangrijk voor alle 
inwoners van Andijk. 
Met de opbrengst van de veiling kunnen we vele verenigingen, 
die in Andijk actief zijn, een extra financiële impuls geven. 
 
Wat vragen we van u: we hopen  op vele gulle bijdragen 
bv: (tuin) planten, levensmiddelen, waarde- of tegoedbonnen, 
spelavonden etc. 
Nog mooier zou het zijn als u met een originele gift de kopers weet 
te verrassen. 
De meest originele gift belonen wij met een leuk bedrag. 
U kunt ook een financiële bijdrage schenken, waarvoor wij een 
artikel voor op de veiling zullen aanschaffen of welke rechtstreeks 
ten goede komt aan de verenigingen. 
Graag willen we benadrukken dat deze veiling geen rommelmarkt 
is. Die spulletjes kunt u bewaren voor die gelegenheid. 
 
Belangrijk: het zijn (naast de ingebrachte goederen) de kopers op 
de veilingavond zelf die garant zullen staan voor een prachtig 
veiling resultaat. Door uw aanwezigheid geeft u niet alleen blijk 
van betrokkenheid bij onze dorpsgemeenschap, maar kunt u 
bovendien volop genieten van deze altijd sfeervolle en gezellige 
avond, waarbij u regelmatig getrakteerd wordt op een hapje en 
een drankje. 
 
Ook dit jaar: op de veiling ontvangt u bij uw gekochte item (vanaf 
25,-) een (of meerdere) munt(en) waarmee u uw vereniging een 
extra bijdrage geeft. 
Nodig alle leden van uw vereniging uit, om op de veiling te komen. 
 
Geen logo, maar deze verenigingen ontvangen ook een bijdrage: 
Biljartclub Cultura, Kolfclub de Vrouwenkliek, Cultura Plus. 
 
Volg ons ook op  Facebook                           Web  
Stichting Gemeenschapsveiling Cultura      www.veilingcultura.nl. 

57e GEMEENSCHAPSVEILING 

ZATERDAG 5 november 2022 

Sint Nicolaas Comité 

Tussen 2 en 10 oktober   
komen wij bij u langs 

voor uw bijdrage… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 via deze QR code komt u op de site van de veiling 

 

Heeft u niemand aan de deur gehad en wilt u toch u 
bijdrage doorgeven? Dat kan! Stuur dan een mail aan: 
veilingcultura@gmail.com. Of ga via de QR code naar onze 
site. 

Vermeld hierin uw naam, adres en uw bijdrage.  
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 via deze QR code komt u op de site van de veiling 

 

Heeft u niemand aan de deur gehad en wilt u toch u 
bijdrage doorgeven? Dat kan! Stuur dan een mail aan: 
veilingcultura@gmail.com. Of ga via de QR code naar onze 
site. 

Vermeld hierin uw naam, adres en uw bijdrage.  

57e GEMEENSCHAPSVEILING 

ZATERDAG 5 november 2022 

Tussen 2 en 10 oktober komen wij bij u langs
voor uw bijdrage...

Heeft u niemand aan de deur gehad en wilt u toch u bij-
drage doorgeven? Dat kan! Stuur dan een mail aan: vei-
lingcultura@gmail.com. Vermeld hierin uw naam, adres 
en uw bijdrage. Of ga via de QR code naar onze site.

Hey chauffeur, wij zoeken jou!

Werken bij de snelst groeiende retailer van Europa, lijkt je 

dat wat? Kom langs en ontdek alle voordelen van werken 

als vrachtwagenchauffeur bij Action. 

 Perenmarkt 15, Zwaagdijk-Oost

 Zaterdag 1 oktober 

 Tussen 13:00 en 16:00 uur

Inschrijven is niet nodig, 

loop gewoon binnen.

Wervingsdag bij Action Transport,

zien we je daar?

  Enthousiast geworden? 
 Solliciteer direct 
en scan de QR-code


