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Verborgen armoede komt veel 
vaker voor dan we denken. We 
spreken van verborgen armoe-
de als de financiële problemen 
die in een huishouden spelen, 
voor de buitenwereld onzicht-

baar zijn. Volgens de cijfers 
heeft 1 op de 5 huishoudens ri-
sicovolle schulden. 

Het gezin heeft dan moeite om 
rond te komen, voor extra’s is 

geen ruimte. Kinderen zijn vaak 
de dupe van deze situatie. Hun 
ouders kunnen de kinderen niet 
geven wat voor velen vanzelf-
sprekend is. “Nooit een snoepje, 
geen cadeautjes en geen brood-
beleg.” Financiële problemen 
kunnen vele redenen hebben. 
Bijvoorbeeld door ziekte, schei-
ding of verlies van arbeidsuren. 
Vaak blijven de vaste lasten wel 
hetzelfde. 

Alle kleine beetjes
Mariska: “Ergens las ik over kast-
jes die langs de kant van de weg 
geplaatst werden, met daarin 
boodschappen die mensen gratis 

mee konden nemen. Onder het 
mom van: ‘Neem mee als je het 
nodig hebt, laat achter wat je kan 
missen!’ Dat leek me ook iets 
voor bij ons in de buurt. Ik weet 
zeker dat er ook bij ons in de wijk 
mensen zijn, die deze hulp heel 
goed kunnen gebruiken!”

Kastje op maat
Mariska ging op zoek naar een 
geschikt buurtkastje. “De kastjes 
die ik vond, waren me te klein. 
Dus moest er een kastje op maat 
komen. Gelukkig ken ik een tim-
mervrouw in opleiding. Toen ik 
haar van mijn plan vertelde, zei 
ze meteen ja. Het buurtkastje aan 
de Knokkel 54 heeft vier ruime 
vakken met verschillende maten 
en wordt afgesloten met twee 
klapdeurtjes.”

Mooie opdracht
Maud: “Vanuit mijn timmerop-
leiding moet ik natuurlijk allerlei 
dingen maken. Het is dan jam-
mer dat je het na de les weer uit 
elkaar moet halen, zodat een vol-
gende leerling het materiaal kan 
hergebruiken. Daarom vond ik 
het heel leuk dit kastje te maken. 
Ik wist dat het in elkaar zou blij-
ven en een goede functie zou 
krijgen. Daar doe je dan toch ex-
tra je best op.”

Neem mee
“Als jij – om welke reden dan 
ook- financiële problemen er-
vaart en in het buurtkastje aan de 
Knokkel staan boodschappen 
waar jij erg veel aan hebt, neem 
ze dan asjeblieft mee. Daar is het 
voor!” Mariska vervolgt: “Ik hoop 
echt dat mensen gebruik maken 

van deze mogelijkheid. Het is ons 
gebaar naar hen. We moeten el-
kaar op deze wereld een beetje 
helpen.”

Help mee
Bent u in de gelegenheid de kast 
goed te vullen? Help dan mee en 
laat eens een boodschap achter in 
de kast. “Spullen voor persoon-
lijke hygiëne zoals tampons of 
een tube tandenpasta, deodorant 
of zeep zijn zaken waarop men-
sen snel proberen te besparen. 
Daarbij zijn deze boodschappen 
goed houdbaar en daardoor erg 
geschikt om de kast mee te vul-
len.” Mariska vertelt verder: “Het 
kastje is nu klaar en moet alleen 
nog even opgehangen worden. 
Daarna zullen we het snel vullen 
en hopen we het regelmatig bij te 
moeten vullen. Dat is een teken 
dat men deze mogelijkheid kent 
en er gebruik van maakt.”

Alles wordt toch steeds duurder!

Mariska (l) is blij met het boodschappenkastje dat Maud speciaal voor haar gemaakt heeft.  
Tekst en foto: OdB

In het hart van deze Andijker 

Jubileumkrant 
100 jaar 

Sursum Corda!
Namens het team van de Andijker

van harte gefeliciteerd!

Sursum Corda
Christelijke muziekvereniging Andijk

Geboren uit een woelig 

Koninginnefeest

Op 31 augustus 1921 was het 

Koninginnefeest op het land van 

C. Schuurman een zootje. Lol en 

pret, jongens en meisjes door el-

kaar. Hossen en vliegen zó erg, 

men zat met de handen in het 

haar. Ook ‘s avonds op de weg 

bleef het nog lang rumoerig. Wat 

moet dat worden?

Een aantal Friese jongens meen-

den het antwoord te weten: er is 

geen muziek. Bij ons in Friesland 

hebben ze een fanfare, die speelt 

en marcheert door het dorp. Daar 

gaat alles achteraan en luistert 

ernaar en dan is het lang niet zo’n 

losse boel. De Andijkers waren 

wel voorstander van dit plan en 

zo gingen er enige maanden 

voorbij, tot er een vergadering 

werd uitgeschreven om te ko-

men tot het oprichten van een 

fanfarekorps.

 
De eerste vergadering, die tot 

doel had een fanfarecorps op te 

richten, werd gehouden op 28 

januari 1922 in het ‘Jongelingsge-

bouw’. Van de 25 aanwezigen 

zetten 20 vrienden hun handte-

kening om als lid toe te treden en 

beloofden een christelijk fanfare-

korps van de grond te krijgen. Ze 

hebben er veel voor moeten 

doen, maar het is gelukt. Instru-

menten werden gekocht en uit-

gedeeld. Maar… ze wisten niet 

wat ze ermee moesten doen. 

Want als ze op een instrument 

bliezen, kwam er geen geluid uit. 

Met behulp van een paar deskun-

digen waren er na een week toch 

een aantal die een octaaf konden 

halen. Sursum Corda was gebo-

ren: ‘de harten gingen omhoog’. 

 
Het doel van de nieuwe muziek-

vereniging was: ‘om aan feestelij-

ke gelegenheden een beter ka-

rakter te geven.’ Het Koninginne-

feest op 31 augustus 1922 werd 

één groot feest en Sursum Corda 

was van de partij.

 
Startsein 100 jarig bestaan

In oktober gingen we met Sur-

sum een weekend weg. Binnen 

de vereniging het startsein voor 

de 100ste verjaardag die we deze 

maand (en de rest van het jaar) 

vieren. Een heerlijk weekend om 

de banden weer te versterken. 

Samen zijn, leuke speurtochten, 

gezellige zeskampen, samen 

eten en spelletjes doen, veel klet-

sen en lachen, gieren en brullen. 

Oh, en niet te vergeten heel veel 

muziek maken! 

 
Jubileumconcert

Nu is het eindelijk zover: ons jubi-

leumjaar. Een hele eeuw Sursum, 

een prachtige prestatie. We zijn 

trots op onze club. Op 28 januari 

2022 hadden we het jubileum-

concert gepland, exact 100 jaar 

na oprichting. Helaas hebben we 

het concert uit moeten stellen, 

door de gedeeltelijke lockdown. 

We hopen dit feestelijke jubile-

umconcert in oktober alsnog te 

kunnen geven. We zullen u tijdig 

op de hoogte stellen van de pre-

cieze datum. In dat concert ne-

men we u mee in 100 jaar Sur-

sum. Met muziek en beeld van 

toen, maar vooral ook van nu. 

Want Sursum is een jonge, bloei-

ende vereniging.

 
Dankdienst

Op zondag 22 mei houden we 

een dankdienst in de gerefor-

meerde kerk te Andijk. We zijn blij 

dat we als vereniging al 100 jaar 

samen lachen en huilen en willen 

God daarvoor danken.

 
Familieconcert

We vervolgen het jaar met een 

familieconcert op zaterdag 25 

juni. Dit zal plaatsvinden op een 

knusse locatie bij camping Dijk & 

Meer. Een concert voor jong en 

oud in een heerlijke familiefesti-

val sfeer. 

 
Play-in
Voor de jongere muzikanten uit 

de omgeving houden we zater-

dag 8 oktober een Play-in, hope-

lijk onder leiding van Ivo Kou-

wenhoven. Ivo is de koning van 

de jeugdmuziek, veelgevraagd 

dirigent voor jeugdorkesten en 

play-ins en expert op het gebied 

van jeugdbeleid binnen een ver-

eniging. Tijdens een play-in ko-

men muzikanten van verschillen-

de verenigingen een dag bij el-

kaar om samen te oefenen op 

muziek. Aan het einde van de 

dag zal er een concertje zijn, om 

ten gehore te brengen waar die 

dag zo hard op is gerepeteerd. 

Een mooie gelegenheid om 

nieuwe muziek vrienden te ont-

moeten!

 Spetterend slotconcert

We sluiten het jubileumjaar af 

met een spetterend slotconcert 

op zaterdag 28 januari 2023. Op 

die dag hebben precies de hele 

100 jaar volgemaakt. Speciaal 

voor deze gelegenheid willen we 

oud-leden uitnodigen. Zij zullen 

binnenkort een uitnodiging ont-

vangen. Mocht deze niet komen, 

dan kan dit stukje als uitnodiging 

worden gezien. Opgeven kan bij 

Jeanet Sluijs via ra.sluys@quick-

net.nl. Samen dineren en herin-

neringen ophalen. Wie weet zijn 

er nog een aantal die wat num-

mers mee willen blazen. Aanslui-

tend is namelijk het eindconcert 

van het jubileumjaar. Deze fees-

telijke gebeurtenis vindt plaats in 

Dorpshuis ‘t Centrum. Al jaren-

lang onze vaste repetitielocatie. 

Waar er achteraf natuurlijk voor 

iedereen gelegenheid is om ge-

zellig na te praten onder het ge-

not van een hapje en een drank-

je.
 
Een mooi programma voor deze 

100 jaar oude dame, waarin mu-

ziek maken en samen zijn cen-

traal staan!

Sursum Corda o.l.v. Andries de Haan op het West-Friesland Muziekfestival, november 2021. 

Al 100 jaar vanuit het hart28 januari 2022 - 100 jaar Sursum Corda • www.sursumcorda-andijk.nl

Optocht Koninginnedag 1929

Eerste vaandel, geschonken 1925

Jubileumkrant ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van 

Christelijke Muziekvereniging Sursum Corda Andijk.
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
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Daar buiten op afspraak

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 30 januari: 5e zondag 

van de maand. Geen viering.

Wel is er dan een viering in de 

andere parochies, waar u welkom 

bent.

De intenties worden verschoven 

naar zondag 6 februari. 

*De actie Kerkbalans heeft tot 

nog toe € 20.150,-- opgebracht.

Geweldig, u heeft weer laten zien, 

dat u de parochie een warm hart 

toedraagt. 

Heel hartelijk dank aan allen, die 

hiertoe hebben bijgedragen!

Uitvaartvereniging
De Laatste Eer

Bij overlijden: Tel. 0228-59 22 54
24 uur per dag bereikbaar.

• Voor leden en niet leden, ongeacht geloofsovertuiging
• Persoonlijke inbreng
• Eigen uitvaartcentrum
• Integer en vertrouwd
• Twee (sleutel) huiskamers, de Rubato en de Largo

Voor informatie: H. Frek, tel. 0228-59 39 37
www.uitvaartverenigingandijk.nl

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

Kerkdiensten, zondag 30 januari
Gereformeerde Kerk 
Middenweg 4, Andijk

10.00 uur ds. Robin ten Hoopen te Leidschendam

De dienst is online te volgen via 
www.gereformeerdekerkandijk.nl

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

10.00 uur Voorganger: Marijke Kraak
  Organist: Heije Wubs

De dienst bekijken kan via: kerkdienstgemist.nl

Vanaf woensdag 26 januari begint ook de inloop 
van 10.00 tot 11.30 uur.

Baptistengemeente
Boendersveld 3, 1602 DK  Enkhuizen 

10.00 uur Cees Hanemaaijer, jeugddienst thema 
 ‘Dare to be different’

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

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

De Bovenzaal De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Erik Bruinenberg

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

10.00 uur Niet bekend
De diensten zijn digitaal te volgen via: 

www.youtube.com/c/WestfrieseEvangelieGemeente

Bedroefd delen wij u mee dat onze 
lieve karaktervolle zus en schoonzus

Fransina de Kroon - Kwantes
is overleden in Heiloo op 19 januari 2022 

   Andijk – Huissen  
       Familie Kwantes

Ben, Michael Jackson

Na een ondraagbare ziekte is zondag 16 januari 
mijn dierbare zuster

Bep Ouwens
overleden.

     G. Ouwens
     Viskuil 46 Andijk

Spaans mag weer 
in de Schoof! 

In januari Spaans voor beginners en verder gevorderden 

0228-32 16 40 - cdhauw@laacademia.nl

www.laacademia.nl 

De verbouwing van de Lidl aan 
de Dijkgraaf Grootweg is in volle 
gang. Diverse bedrijfswagens be-
zetten een groot deel van Gene-
raal de Wetlaan en stonden zelfs 

op de Industrieweg half in de 
berm geparkeerd.
Vrijdag 11 februari gaat de Lidl 
om 9.00 uur weer open voor pu-
bliek.

Langs de weg...

Generaal de Wetlaan vol met bedrijfswagens. Foto: PL/De Andijker

Je hersenen laten je praten, la-
chen, genieten… en nog wel dui-
zend dingen meer. Zonder dat je 
erbij stil staat heb je ze nodig bij 
alles wat je doet, denkt en voelt.
Helaas is dat bij meer dan 4 mil-
joen Nederlanders niet het geval. 
Daarom zet de Hersenstichting 

alles op alles voor gezonde herse-
nen voor iedereen. 
Help je mee. Geef aan de collec-
tant voor onderzoek, voorlich-
ting en verbeteren van de zorg.

Geef om je hersenen, steun de 
Hersenstichting!

Collecte Hersenstichting 
31 januari t/m 5 februari

Gevonden:

Janno reed een prima toernooi en 
werd beloond met een zilveren 
plak. Op de eerste dag werd hij 
twee keer vierde, op zondag werd 
hij tweede op de 500 meter en 
vijfde op de 100 meter. 

Tijmen Snel werd Nederlands 
Kampioen sprint. Hij won 2 af-
standen, de eerste 1000 en de 
tweede 500 meter. 
De bronzen plak ging naar Serge 
Yoro.

Janno Botman pakt zilver NK Sprint

Andijk is de tweede grootste 
woonkern (als Wervershoof en 
Onderdijk als aparte woonkern 
beschouwd worden) van de ge-
meente Medemblik. 

Van de 7.077 inwoners zijn 3608 
mannen en 3468 vrouwen. Vorige 

jaar telde Andijk nog 7.015 inwo-
ners. 

De gemeente Medemblik telt 
45.453 inwoners, waarvan 23.100 
mannen en 22.353 vrouwen. Dat 
zijn er 285 meer dan op 1 januari 
2021.

Andijk heeft 7.077 inwoners op 1-1-2022

Op de Harde Grondweg: Huis en fietssleutel (JMA) 
en een dikke korte sleutel en een opener.

Op de Molenweg:
heren Saphire Pulsar horloge met zwarte band. 

Inlichtingen info@andijker.nl of 59 36 05
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KOEL JE EEN BRANDWOND TE KOUD, 
DAN WORDT HET ERGER

Tien BHV’ers van ons kantoor zijn eind vorig jaar weer op herhaling 
geweest in het kader van de Bedrijfs Hulp Verlening en binnenkort 
starten er nog een aantal met de opleiding. Dit omdat we het belang-
rijk vinden dat er altijd iemand op kantoor is, die in geval van een 
calamiteit, weet hoe te handelen. Aan onze kantoren in Andijk en 
Benningbroek hangt een AED. Woon je in de buurt van een van onze 
kantoren en wil je de code weten, neem dan contact met ons op. 

Verplichte rookmelders in ieder huis. 
Tijdens onze cursus hebben we begrepen dat er dit jaar voor de 
bestaande bouw een verplichting is om in iedere verkeersruimte in 
je huis een rookmelder te hebben. 

Verslikkingsongelukken
De meeste verslikkingsongelukken gebeuren tijdens het eten. On-
langs bleek nabij dat een stukje brokkelkaas in je luchtpijp echt geen 
grapje is. Gelukkig was er een vriend die in de gaten had dat het se-
rieus was en die de Heimlich greep wist toe te passen. Let op: bij een 
baby van 0-1 jaar mag je geen buik stoten geven. De luchtpijp is bij 
een baby ongeveer een pink dik. Iedere ouder of oppas zou dit film-
pje eens moeten kijken wat je moet doen als je kind zich ernstig lijkt 
te verslikken. 

Brandwonden 
Wat mij het meest van 
onze herhalingscursussen 
is bijgebleven, is het voe-
len van de juiste tempe-
ratuur waarmee je een 
brandwond moet koelen. 
Lauw water is namelijk 
best warm! Te koud wa-
ter kan onderkoeling 
veroorzaken. Hard stro-
mend water kan bovendien erg pijnlijk zijn. Je kan dus het beste de 
warmte uit de huidcellen halen door 10-20 minuten zacht lauw wa-
ter over de huid te laten stromen.

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

Met regelmaat worden honden 
uitgelaten op het parkeerterrein 
Sportlaan 1B. Dit parkeerterrein 
ligt achter het Future / Huiska-
mer / Jeu de Boules baan en van 
de Sportlaan naar de Piet Kiste-

makerstraat. Men laat de hond 
zijn behoefte doen en kijken er-
naar en lopen door. Ze nemen 
niet even de moeite om het op te 
ruimen. Dit is werkelijk bescha-
mend en smerig.

Langs de weg...

Een groot punt van ergernis. Foto aangeleverd

Andrea van Langen

Oosterbegraafplaats, 
een bijzondere plek.

Er schijnt een waterig zonne-
tje. Ik loop over de Oosterbe-
graafplaats. Sommige graven 
zijn oud, andere zijn recent 

aangelegd. Onder mij honder-
den levens in herinnering, 

mensen die gemist worden. Ik 
loop er niet vaak overheen, 

wel vaak langs op mijn dage-
lijkse rondje met de honden. 

Dan vallen de hekken op 
waarin wordt gewaarschuwd 
voor de boomwortels die door 

het asfalt heenkomen. De 
Oosterbegraafplaats is duide-
lijk aan groot onderhoud toe. 

Het belang van deze plek 
blijkt wel uit de grondaan-
koop waar ik destijds als 

VVD raadslid uit Andijk nog 
aan heb meegewerkt. 

De gemeente is hierbij niet 
over één nacht ijs gegaan en 
wil de inwoners binnenkort 
breed informeren over de 

plannen.  De huidige corona-
maatregelen zorgen voor een 
uitdaging bij de organisatie. 

De bedoeling is wel dat dit in 
het voorjaar doen en dat we  

liefst direct daarna beginnen, 
zodat we aan het eind van de 
zomer klaar zijn. U kunt de 

uitnodiging hiervoor binnen-
kort tegemoet zien, via de An-
dijker onze website en andere 
social media kanalen. Vanwe-
ge de beperkingen is aanmel-

den noodzakelijk.
We willen de toegankelijkheid 
verbeteren en komen met een 

ontwerp voor een herinne-
ringsmonument. Op de eerste 
schetsen staat zelfs een strooi-
veld ingetekend. De parkeer-
plaatsen worden opgeknapt 

zodat de hekken wegkunnen. 
Ook komt er andere beplan-
ting om het asfalt in de toe-

komst heel te kunnen houden. 
Wist u dat er op een begraaf-
plaats vaak vele, bijzondere 

bomen staan, die hier boven-
dien de rust en gelegenheid 
krijgen om door te groeien. 
En dat diezelfde begraaf-
plaats vele kleinere dieren 
huisvest zoals vlinders, vo-

gels, vleermuizen en zelfs de 
vos. Jazeker die ben ik al een 
paar keer tegengekomen op 

mijn late rondje met de hond. 
De Oosterbegraafplaats, een 
plek voor afscheid en herin-

nering, maar ook voor rust en 
bezinning en zelfs voor de na-
tuur. Een bijzondere plek, die 

onze aandacht verdient!

Andrea van Langen, 
wethouder én lijsttrekker 

voor de VVD.

Er gelden landelijke maatrege-
len tegen vogelgriep voor be-
drijven en voor hobbyhouders. 
Op de website van de Rijks-
overheid vindt u een overzicht 
van alle landelijke maatregelen. 
Vogelgriep is een dierziekte die 
vooral voor kippen, kalkoenen 
en eenden gevaarlijk is. Deze 
besmettelijke ziekte kan jaar-
lijks terugkomen in Nederland.  
Als de vogelgriep zoals nu, weer 
in het land is, gelden er vaak 
maatregelen om de ziekte te be-
strijden, zoals een ophokplicht 
voor pluimveebedrijven, een af-
schermplicht voor hobbyhouders 
of een vervoersverbod.

Kaart vogelgriep in 
Nederland 2021
Vogelgriep (aviaire influenza) 
komt Nederland binnen via trek-
vogels of door import van pluim-
veevlees. De ziekte wordt ook in 
het wild is aangetroffen. Recent 
zijn bij legkippen op een pluim-
veebedrijf in Bentelo (provincie 
Overijssel) vogelgriep H5 vastge-
steld. Bij vleeskuikens op een 
pluimveebedrijf in Blija (provin-
cie Friesland) is op 3 januari vo-
gelgriep vastgesteld. Deze week 
werd ook in onze eigen provincie 
(Grootschermer) vogelgriep 
vastgesteld. Ook zijn er diverse 
meldingen van wilde watervogels 
die sterven of ziek zijn.

Ophokplicht  en 
afschermplicht
De overheid neemt bij een uit-
braak van vogelgriep maatrege-
len om deze ziekte te bestrijden. 
Er geldt sinds 26 oktober 2021 
een landelijke ophokplicht voor 
pluimveebedrijven. Dat betekent 
dat alle commerciële houders 
hun dieren moeten ophokken. Er 
geldt sinds 26 oktober 2021 ook 
een landelijke afschermplicht 

voor hobbyhouders. Heeft u bij-
voorbeeld kippen in een buiten-
ren? Dan moet u ervoor zorgen 
dat ze niet in contact kunnen ko-
men met zieke wilde vogels of 
hun uitwerpselen. 

Vogelgriep bij mensen
De kans dat mensen besmet ra-
ken met vogelgriep is zeer klein. 
Bovendien is vogelgriep meestal 
niet gevaarlijk voor mensen. 
Mensen die er ziek van worden, 
hebben meestal alleen milde 
klachten. Toch is voorkomen be-
ter dan genezen. Neem voor-
zorgsmaatregelen en draag be-
schermende kleding als u in de 
buurt van besmette dieren komt. 
Vooral mondkapjes zijn belang-
rijk, zodat u geen besmette lucht 
inademt. Reinig en ontsmet ook 
alle vervoermiddelen.

Symptomen vogelgriep 
Na infectie met vogelgriep wor-
den vogels snel ziek. Vaak al bin-
nen enkele uren tot 3 dagen. De 
eerste symptomen zijn: algehele 
duidelijke sloomheid en de die-
ren maken geen geluid meer. In 
een later stadium is het volgende 
te zien bij deze dieren:  ademha-
lingsproblemen, plotselinge 
sterfte, daling water- en voerop-
name, legdaling, diarree en ze-
nuwverschijnselen. Ziet u een 
ziek of dood dier? Meldt dit dan 
bij de dierenambulance.

Honden en vogelgriep
Het is bekend dat honden en kat-
ten gevoelig zijn voor vogelgriep. 
Houd honden uit voorzorg aan 
de lijn bij plekken waar dode (wa-
ter)vogels liggen. Daarmee voor-
komt u dat honden in aanraking 
komen met besmette dode vo-
gels.
Met dank aan de Nederlandse 
Voedsel en Waren autoriteit

Vogelgriep ook in Noord-Holland

Wanneer je Spaans spreekt kun je 
wereldwijd met ongeveer 500 
miljoen mensen communiceren. 
Spaans is de tweede meest ge-
bruikte taal op het gebied van in-
ternationale communicatie, in-
ternet en een officiële taal van de 
Verenigde Naties. En als je wilt 
reizen naar Spanje of Latijns-
Amerika zal een beetje kennis 
van de Spaanse taal je een eind op 
weg helpen. Spaans in spannend! 
Op allerlei terreinen staan Span-
jaarden aan de top. De Spaanse 
mode trotseert de crisis en de 
wereld kleedt zich Spaans met 
Zara, Mango, Bershka en Pull 
and Bear. Filmmakers als Al-
modóvar en Amenábar, acteurs 
als Penelope Cruz, Javier Bardem 
en Antonio Banderas en topkok 
Ferrán Adrià hebben wereldwijd 
erkenning gekregen. Op sportge-
bied is Spanje ook aanwezig door 
toptennissers als Rafael Nadal de 
basketballer Pau Gasol en we-
reldkampioen Formule 1 Fernan-
do Alonso. Spaanstalige schrij-
vers als Rosa Montero, Almudena 

Grandes en Fernando Aramburu 
voeren de internationale bestsel-
lerlijst aan. “Internationale” 
woorden zoals guerrilla, siesta, 
macho, playa en parasol zijn 
Spaans.

¡Bienvenidos al mundo 
del español!

La Academia biedt een hoge 
kwaliteit, een ervaren betrouw-
bare, en bevoegde docent, een 
gezellige leslocatie, ludiek lesma-
teriaal, zodra het weer mag elke 
maand een Local Intercambio 
conversatie café, een studiereis 
naar Granada in 2022 en op 31 
januari 2022 start er een cursus 
voor beginners en voor iets ver-
der gevorderden in de Schoof in 
Wervershoof. 
Voor meer informatie en aanmel-
ding: La Academia, mw. drs. 
Connie Dhauw.  Tel.: 0228-
321640. E-mail: cdhauw@laaca-
demia.nl en op www.laacademia.
nl of https://www.facebook.com/
cursussenSpaans

Redenen genoeg om Spaans 
te leren bij La Academia!  

 

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 Villa-
vakantiepark 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 0228-591926. 
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
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Verkoop 
van jong 

gebruikte 
auto’s.

Industrieweg 1, Andijk • info@profi jtauto.nl
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• Lifestyle-test
 Kelly Groot

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan
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Hoveniersbedrijf de Kroon
Dijkweg 128, 1619 HH Andijk

tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

B. DE KROON

H O V E N I E R S B E D R I J F

H O V E N I E R S B E D R I J F

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

Tel.: 06-18966539
E-mail: info@dekroonhovenier.nl
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Maarten,

kun je van het logo rechtsboven een advertentie maken

Volgende tekst mag erin,
-website en mobiele nummer
-een ster of zoiets met daarin het nummer 243
-Tuin aanleggen of restylen? Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

Gr

Tuin aanleggen of restylen?

Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

Tel.: 06-18966539
E-mail: info@dekroonhovenier.nl

w w w. d e k ro o n h ove n i e r. n l

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

Cornelis Kuinweg 22 - www.bosmantel.nl

Groenten en bio boerenzuivel!
Openingstijden: Woensdag 9:00-18:00
 Donderdag 9:00-20:00
 Vrijdag 9:00-18:00
 Zaterdag 9:00-18:00
Bloemenpluktuin maandag t/m zaterdag 

7.00 tot 21.00 geopend

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

Startvermogen op maat!
Accu’s voor verschillende

toepassingen zoals:
Auto • Truck • Motorfi ets • Tractor • Camper 

Jetski • Grasmaaier • Aggregaat • Etc.

Wil je wél fitter, slanker, sterker of mo-
bieler worden, maar je niet afbeulen op 
saaie apparaten in de fitness? Wim 
Koopman en zijn team van de ver-
nieuwde sportschool We Improve gooi-
en het met hun trainingen over een heel 
andere boeg. Hier geen eindeloze her-
halingen op apparaten, maar elke dag 
een ander programma dat aangepast 
wordt aan ieders niveau. Wie We Im-
prove binnenloopt, krijgt meteen zin 
om te sporten: Aan het plafond hangen 
touwen en ringen. Langs de kant staan 
en liggen blokken, medicijnballen en 
kettlebells. Ook kan er gebruik gemaakt 
worden van speciale apparaten zoals de 
blowbike en een ski-apparaat. Wim: 
“We willen dat iedereen blij binnen-
komt en na de work-out ook weer blij 
weggaat.”

Sfeer & Community
Op 1 januari heeft Wim de sportschool 
(voorheen bekend als Strength & Condi-
tioning) overgenomen. Wim was al lan-
ger werkzaam bij de sportschool als oe-
fentherapeut en is enthousiast om nu de 
leiding te nemen: “Sfeer en community 
vindt ik heel belangrijk, ik wil dat alle 
mensen zich hier welkom en thuis 
voelen. Als de sfeer goed is, is de moti-
vatie om te blijven komen ook groter.” 
Door de kleinschalige opzet kennen de 
leden elkaar en wordt er na de trainin-
gen gezellig samen nagepraat en een 
drankje gedronken.

We Improve maakt sporten leuk! 
Vernieuwde sportschool opent de deuren

Wim Koopman: de trainingen worden gegeven in kleine groepen.  
Tekst: Jolien Harders, foto: Hoekstra Grootebroek.

Sporten op jouw niveau
Wim wil mensen die er tegenop zien om 
te gaan sporten geruststellen, want 
sporten bij We Improve is heel laag-
drempelig. De trainingen worden gege-
ven in kleine groepen van 6 tot 12 per-
sonen. Je sport altijd onder begeleiding 
van een trainer, die de oefeningen aan-
past aan jouw niveau en capaciteiten. 
Wim: “Of je hier nu voor het eerst staat 
of al zeven jaar meedoet, het is voor alle 
sporters uitdagend.” 

Gevarieerde work-outs
De sportschool biedt verschillende trai-
ningsvormen aan, maar altijd wordt er 
gewerkt aan een combinatie van kracht 
én conditie. Een veel bezochte training 
is de work-out of the day (WOD). Wim: 
“De WOD is elke dag anders en van te-
voren weet je niet welke oefeningen je 
gaat krijgen.” Populair is ook Sweat & 
Shape, waarbij er met een vrouwen-
groep getraind wordt aan hun figuur en 
fitheid. En dan is er nog Mobility. Deze 
training is speciaal bedoeld voor men-
sen die veel stilzitten, bijvoorbeeld op 
kantoor. “Met deze work-out train je 
klachten eruit én voorkom je klachten”, 
aldus Wim.

Voor alle leeftijden
Bij We Improve kan er al gesport wor-
den vanaf de leeftijd van 6 jaar, voor 
kinderen zijn er speciale trainingsgroe-
pen. Vanaf 15 jaar kan er in de reguliere 

groepen meegetraind worden. Er is ook een 
65+ groep. Bij deze seniorengroep zijn de 
oefeningen afgestemd op ouderen en is de 
intensiteit lager.

Lekker in je vel
Wim heeft hart voor de zaak en zet in op een 
persoonlijke ervaring voor alle leden. In de 
toekomst wil hij werken aan een totaalpak-
ket waarin lifestyle centraal staat: “Fit zijn is 

niet alleen sporten, maar ook werken aan je 
immuunsysteem, voldoende slapen, goede 
voeding en lekker in je vel zitten. Als je hier 
binnenkomt, ga ik mijn best doen om jou zo 
fit mogelijk te maken!”

Meer informatie:  www.weimprove.me of loop 
eens binnen aan de Gedeputeerde Laanweg 
43, Andijk. Proefles is gratis, graag vooraf 
aanmelden.
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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 • Krokus 22, Andijk

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

Kraamcadeaus & relatiegeschenken
Het ZilverHuys • info@hetzilverhuys.com
0228 52 72 63 • www.hetzilverhuys.com

Manicure en (medisch) Pedicure
Salon Beautylounge • Industrieweg 1e • 1619 BZ Andijk 

06 12 50 53 52 • www.salonbeautylounge.nl

Massagepraktijk
Massage Boven Jan • Dijkweg 138 Andijk

Tel. 06 37 34 02 71 • jan1406perton@gmail.com

Natuurgeneeskunde
Amrita- Holistisch Centrum • Natalja Mantel

Middenweg 10 Andijk • 06-57245725 • www.amrita.nu

Oefentherapie
Koopman Oefentherapie • Ged. Laanweg 43, 1619PB Andijk

Tel: 06 25 11 69 16 • koopmanoefentherapie.nl

Podologie
Marian van Zwieten • Keizerskroon 1

Tel. 06 54 28 83 08 • www.podologiemarianvanzwieten.nl

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

Tel. 0228 - 75 57 43 • www.marijkejaspers.nl

Vishandel
Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

06 2656 8616 • info@kleinvolendam.nl

Yoga
Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk

0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Zonnepanelen
SolEnergy • Industrieweg 5, 1619 BZ Andijk

0228-597272 • www.solenergy.nl

Zonwering
Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk

06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl

Uw bedrijfsnaam in deze lijst?
Mail naar: info@andijker.nl

Dealer van: 
Gazelle, Batavus, Sparta, Qwic, Pegasus en Cortina

Zondag en maandag Gesloten
Dinsdag   09:00 - 18:00
Woensdag   09:00 - 18:00
Donderdag   09:00 - 18:00
Vrijdag    09:00 - 18:00
Zaterdag   09:00 - 17:00

Tweewielers

ANDIJK

              M iddenweg 54a

1619BN Andi jk

w w w.dek ker-tweewielers.n l

Middenweg 54a
1619 BN Andijk 

0228-745222 

info@dekker2wielers.nl
www.dekker2wielers.nl

Ook voor service, reparatie en onderhoud 
aan uw (elektrische) fi ets.

Maak nu een afspraak! 
(Gratis halen en brengen)

Openingstijden:

www.hetzilverhuys.com

Het ZilverHuys 

Voor al uw liefdevolle momenten 
een geschenk:
 De grootste collectie kinderbestekjes   
 en spaarpotjes
 Rammelaars, tandendoosjes,    
 fotolijsten en fotoalbums
 Gratis graveren van kindergeschenken
 Cadeauservice

In Andijk gratis bezorgen!
code BEZORGENANDIJK

Heb je alles al geprobeerd, 
maar zit je nog steeds niet goed in je vel? 

Samen kunnen we hier iets aan doen! 
Amrita-Holistisch Centrum voor Natuurgeneeskunde
• Kruidengeneeskunde / Bloedtesten 
• Medicinale voedingstherapie (TCM)
• Energetische therapie
• Acupunctuur zonder naalden
• Ontspannings- & meditatietechnieken  

Bel voor een afspraak: 06-57 24 57 25

• Wil je op natuurlijke wijze beter worden?
• Wil je vakkundige en persoonlijke 
  ondersteuning met een duurzaam resultaat?
• Wil je je weer completer voelen?
• Tijd om nu stappen te ondernemen!
• Hiermee help ik je op weg naar natuurlijk herstel.

Bel voor een afspraak: 06-57245725
Natalja Mantel
Middenweg 10
1619 BL Andijk
www.amrita.nu
natalja@amrita.nu
      AmritaHolistischCentrum

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

• Wil je op natuurlijke wijze beter worden?
• Wil je vakkundige en persoonlijke 
  ondersteuning met een duurzaam resultaat?
• Wil je je weer completer voelen?
• Tijd om nu stappen te ondernemen!
• Hiermee help ik je op weg naar natuurlijk herstel.

Bel voor een afspraak: 06-57245725
Natalja Mantel
Middenweg 10
1619 BL Andijk
www.amrita.nu
natalja@amrita.nu
      AmritaHolistischCentrum

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

• Wil je op natuurlijke wijze beter worden?
• Wil je vakkundige en persoonlijke 
  ondersteuning met een duurzaam resultaat?
• Wil je je weer completer voelen?
• Tijd om nu stappen te ondernemen!
• Hiermee help ik je op weg naar natuurlijk herstel.

Bel voor een afspraak: 06-57245725
Natalja Mantel
Middenweg 10
1619 BL Andijk
www.amrita.nu
natalja@amrita.nu
      AmritaHolistischCentrum

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

Natalja Mantel / Middenweg 10 / 1619 BL Andijk
www.amrita.nu  

Salon Beautylounge
Industrieweg 1e
1619 BZ Andijk

06 12 50 53 52
info@salonbeautylounge.nl
Plan zelf uw afspraak via:
www.salonbeautylounge.nl

Medisch Pedicure 
Pedicure
Manicure en Gellak 
Acrylnagels

maandag t/m vrijdag 
geopend van 

08.00 tot 17.00 uur

 Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk
0228 – 59 2222

www.autoserviceandijk.nl
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Wist u dat...
 … Marian wel 110 kaarten 
voor haar 80ste verjaardag 

heeft gekregen?

… het vervelend en smerig is om 
hondenpoep aan je schoenzool 
hebben en dat je dat vaak bij 

binnenkomst van je huis, 
te laat, opmerkt?

… er regelmatig o.a. huis en 
autosleutels worden gevonden 
en dat die bij de redactie op de 

Industrieweg 1 worden 
gebracht?

… deze berichten gratis in de 
Andijker en op Facebook 

worden geplaatst?

… sinds 1 januari slechts de 
helft van de restafvalbakken 

werd aangeboden?

… het vaker legen van deze bak-
ken u extra geld gaat kosten?

... u dit weekend mee kunt 
doen aan de nationale 

tuinvogeltelling?

Na vele jaren gevestigd te zijn 
geweest op Bedrijvenweg 4, is het 
adres van Stichting Antwoord 
veranderd. Per 1 januari 2022 
hebben we onze intrek genomen 
in twee kantoren op de eerste 
etage van het bedrijfspand aan de 
Bedrijvenweg 6 in Andijk. 

Stichting Antwoord is ruim 20 
jaar gevestigd geweest in een 
prachtig eigen pand. Vele vrijwil-
ligers uit Andijk en omgeving 
hebben rond 2001 hard gewerkt 
aan de bouw van het pand op de 
Bedrijvenweg 4. Vanuit deze lo-
catie werkte Stichting Antwoord 
aan het verspreiden van het 
Evangelie van Jezus Christus in 
de diverse projecten wereldwijd. 
Medewerkers en vrijwilligers 
hebben zich ingezet om ‘ant-
woord’ te blijven geven op de 
vraag naar het Evangelie. In vele 
landen zoals Egypte, Tanzania, 
Ethiopië, Kenia, Mozambique, 
Albanië, Hongarije, Roemenië, 
Soedan, Rusland en Oekraïne is 
er samengewerkt met de lokale 
kerken om te bouwen aan Gods 
Koninkrijk en om te zien naar de 
armen en gevangenen. 

In de afgelopen periode is de 
koers van Stichting Antwoord 
meer richting gevangenenzorg 
geschoven. Onze missie is herstel 
en blijvende verandering in het 
leven van gevangenen. We zien 

om naar gevangenen in hun gees-
telijke en materiële nood. Dit 
doen wij uit naam van de Here 
Jezus Christus. We werken in ge-
vangenissen in Oost-Europa en 
Afrika. Op onze website kunt u 
daar meer overlezen. Om ons 
volledig te focussen op onze 
nieuwe missie, hebben we eind 
2020 besloten om het pand in ei-
gendom te verkopen. 

Vanuit onze nieuwe werklocatie 
gaan we ook dit jaar vol enthousi-
aste door met het steunen van 
projecten in de diverse landen.  
We zien om naar gevangenen (en 
hun gezinnen) die in vreselijke 
omstandigheden moeten leven. 
De Bijbel leert ons om het Evan-
gelie van Jezus Christus te ver-
spreiden maar ook om te zien 
naar de armen, weduwen/wezen 
en gevangenen. Verandering van 
binnenuit is wat echte verande-
ring brengt!  

Wilt u meer weten over stichting 
Antwoord en ons werk, kijkt u 
dan op onze website www.ant-
woord.nl 

Ook wordt op onze website de 
mogelijkheid geboden om ons 
werk financieel te steunen.

Uiteraard kunt u ons ook bellen, 
ons telefoonnummer is niet ver-
anderd, 0228 – 597 047. 

Stichting Antwoord is verhuisd!

Hier stond de Korenmolen “Land en Zeezicht” begin 1900 nog 
in volle glorie in de buurt van cafe de Krimper. 

Het bruggetje onder gaf toegang tot de Landstraat en de latere 
Doumastraat. 

Het huis Dijkweg 355 werd jarenlang bewoond door Flip Kort en 
Nel Maret, nu wordt het bewoond door de familie de Wildt. 

Verder zijn alle huizen aan de dijkgracht tot aan Buurtjeskerk 
gesloopt of verplaatst.

Uit de collectie van Hessel de Greeuw.

Toen en nu

De Westfriese Bibliotheken 
zijn open als normaal. Stel je 
vragen over corona-apps en an-
dere informatie van de digitale 
overheid. Kom boeken lenen of 
ontspan met een tijdschrift, 
krant of boek in de bibliotheek. 

Nationale Voorleesdagen
Van 26 januari tot en met 5 febru-
ari vieren we de Nationale Voor-
leesdagen om te laten zien hoe 
leuk en belangrijk voorlezen is. 
Veel ouders willen graag voorle-
zen, maar vinden het lastig om er 
de tijd voor te vinden of om ge-
schikte boekjes te vinden. Als je 
voorlezen ziet als ontspannen, 
onthaasten, quality time met je 
kindje en als je je laat inspireren 
door de Prentenboeken Top 10 - 
dan gaat het al een stuk makkelij-
ker! Dit jaar is het winnende 
prentenboek Maar eerst ving ik 
een monster van Tjibbe Veld-
kamp, met tekeningen van Kees 
de Boer. Samen zijn ze ook be-
kend van de hilarische Agent & 
Boef reeks. 

Kom samen met je (klein)kind 
monsters vangen in de biblio-
theek: we zetten de schepnetten 
klaar! Als je je vangst laat zien bij 
onze medewerker krijg je een 
mooie beloning. Je kan meteen 
nieuwe prentenboeken uitzoeken 
om te lenen voor een voorlees-
feestje thuis. Als de coronamaat-

regelen het toelaten, kun je het 
combineren met Voorleespret in 
de bieb. 

Is je kind nog niet lid van de Bi-
bliotheek? Het is gratis tot 18 jaar 
en tijdens de Nationale Voorlees-
dagen krijgt je kleine een mon-
sterlijk knuffeltje cadeau! Zie: 
westfriesebibliotheken.nl/nvd 

Cursussen  
(voorheen Seniorenschool)
Leer een andere taal, ontwikkel 
je kennis van economie bij 
nieuws in de krant of op het 
journaal, leer tekenen en schil-
deren, verdiep je in kunstge-
schiedenis of de geschiedenis 
van het Interbellum, leer vogels 
herkennen… De meeste cursus-
sen vinden plaats in Enkhuizen. 
Je hoeft geen inwoner te zijn en 
geen lid te zijn van de Biblio-
theek om je aan te melden. Er is 
nog plek bij meerdere cursus-
sen: meld je alvast aan en begin 
zodra de coronamaatregelen het 
toelaten. Zie: westfriesebiblio-
theken.nl/cursussen

Brons voor Reigersborg
Terwijl in Reigersborg hard 
wordt gebouwd aan de toekom-
stige woonwijk van Hoogkarspel, 
stuiten archeologen er op bijzon-
dere schatten uit de bronstijd. In 
februari kunnen kinderen van 8 
tot 12 jaar schrijfster Linda Diele-

mans ontmoeten, potjes leren 
kleien, een bronstijdpot recon-
strueren voor de 3D-printer en 
meedoen aan een schrijfwed-
strijd. Volwassenen kunnen deel-
nemen aan een avondprogramma 
met lezingen van onderzoekers. 

Zie: westfriesebibliotheken.nl/
bronstijd

Terug naar school
Wat fijn dat de kinderen weer naar 
school kunnen! Ben je bang dat je 
kind veel gemist heeft? Kijk eens 

op onze website voor oefenpro-
gramma’s zoals Junior Einstein 
(inclusief oefenen voor IEP- en 
CITO-toetsen). Je hebt gratis toe-
gang met het gratis jeugdabonne-
ment van de Bibliotheek. westfrie-
sebibliotheken.nl/jeugd (6-12 jaar)

Nieuws uit de Westfriese bibliotheken

Lidmaatschap van de bibliotheek is gratis tot 18 jaar. Foto aangeleverd.
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• Dorpshuis Centrum: Elke woensdag weer de midweekbreak 
Vrijdag: weekafsluiters

• KBO/SBA, Iedere woensdag Soosmiddag in Sarto. Biljarten, 
klaverjassen. Iedere woensdag en donderdag Jeu de boules.

Controleert u van te voren of de activiteiten doorgaan!
Dit i.v.m. de aangescherpte maatregelen.

JANUARI 2022
Woensdag 26 januari 
• KBO Seniorenbond,  bingo en jeu de boules. Sarto 13.30 uur

FEBRUARI
Vrijdag 4 februari 
• Klaverjas in Dorpshuis Centrum, aanvang 19.00 uur
Woensdag 9 februari 
• KBO Seniorenbond, klaverjassen & jeu de boules. Sarto 13.30 uur
Woensdag 16 februari
• Vrouwen van Nu, Andijk-West, Jaarvergadering en een gezellige 

quiz avond, 20.00 uur, Cultura
Vrijdag 18 februari
• PCOB leden jaarbijeenkomst  om 14.30 uur in. Met seniorenband 

“Zo was ut”.
• Klaverjasavonden Sporting Andijk. Inloop vanaf 19.00 uur, 

uiterlijk 19.30 uur beginnen we met klaverjassen.
Zaterdag 19 februari 
• tulpenactie Moldavië bij winkelcentrum.
Woensdag 23 februari 
• KBO Seniorenbond,  bingo en jeu de boules. Sarto 13.30 uur

MAART
Vrijdag 4 maart 
• Klaverjas in Dorpshuis Centrum, aanvang 19.00 uur
Woensdag 9 maart 
• KBO Seniorenbond, klaverjassen & jeu de boules. Sarto 13.30 uur
Vrijdag 18 maart
• Klaverjasavonden Sporting Andijk. Inloop vanaf 19.00 uur, 

uiterlijk 19.30 uur beginnen we met klaverjassen.
Woensdag 23 maart 
• KBO Seniorenbond,  bingo en jeu de boules. Sarto 13.30 uur
• Vrouwen van Nu, Andijk-West, “Keep ’t Simple”. Gezamenlijke 

avond met afd. Oost, 20.00 uur, Cultura

APRIL
Vrijdag 1 april 
• Klaverjas in Dorpshuis Centrum, aanvang 19.00 uur
Woensdag 6 april 
• KBO Seniorenbond, klaverjassen & jeu de boules. Sarto 13.30 uur
Woensdag 20 april 
• KBO Seniorenbond,  bingo en jeu de boules. Sarto 13.30 uur
• Vrouwen van Nu, Andijk-West, Moedige Moeders uit Volendam. 

Deze avond zijn ook gasten welkom, 20.00 uur, Cultura

MEI
Woensdag 4 mei 
• KBO Seniorenbond, klaverjassen & jeu de boules. Sarto 13.30 uur
Woensdag 18 mei 
• KBO Seniorenbond,  bingo en jeu de boules. Sarto 13.30 uur
• Vrouwen van Nu, Andijk-West, Ellen Ruijter met scherven, 20.00 

uur, Cultura

JUNI
Woensdag 1 juni 
• KBO Seniorenbond, klaverjassen & jeu de boules. Sarto 13.30 uur

SEPTEMBER
Woensdag 21 september
• Vrouwen van Nu, Andijk-West, Bioscoop “Cultura”. Filmavond 

met popcorn, 20.00 uur, Cultura

OKTOBER
Woensdag 19 oktober
• Vrouwen van Nu, Andijk-West, Deze avond staat in het teken van 

Oud Hollandse spelletjes, 20.00 uur, Cultura

NOVEMBER
Woensdag 16 november
• 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

DECEMBER
Woensdag 21 december
• Vrouwen van Nu, Andijk-West, Doe-avond in Kerstsfeer, 20.00 

uur, Cultura

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

Oud papier: Zaterdag 5 en 19 februari, 5 en 19 maart, 2, 16 en  
 30 april, 14 en 28 mei, 11 en 25 juni, 9 en 23 juli, 
 6 augustus, 3 en 17 september, 1, 15 en 29 
 oktober, 12 en 26 november, 10 en 24 december
Plastic:  Maandag 21 februari, 21 maart, zaterdag 16 april,  
 maandag 16 mei, 13 juni, 11 juli, 8 augustus, 
 5 september, 3 en 31 oktober, 28 november,   
 woensdag 28 december
Restafval:  Maandag 7 februari, 7 maart, 4 april, 2 en 30 mei,  
 27 juni, 25 juli, 22 augustus, 19 september, 
 17 oktober, 14 november, 12 december
Gft:  Overige maandagen

Let op: Op adressen waar het plastic in zakken wordt 
opgehaald zijn de data als volgt:  vrijdag 4 en 18 februari, 4 en 18 
maart, 1, 15 en 29 april, 13 en 27 mei, 10 en 24 juni, 8 en 22 juli, 5 
en 19 augustus, 2, 16 en 30 september, 14 en 28 oktober, 11 en 

25 november, 9 en 23 december

Voor actuele informatie, kijk op hvcgroep.nl.

Sinds 1 januari heeft gemeente Medemblik het re-
cycle-tarief ingevoerd. Recycle-tarief beloont de 
goede afvalscheider en daagt anderen uit (nog) 
beter hun best te doen. De eerste inzamelronde van 
het restafval laat veelbelovende resultaten zien: 
slechts de helft van het aantal restafvalbakken werd 
aangeboden om geleegd te worden. 

Slechts 24% is écht restafval
Het doel van gemeente Medemblik is om in 2022 
nog slechts 100 kilo restafval per inwoner per jaar te 
hebben. In 2020 hadden inwoners gemiddeld nog 
136 kilo fijn huishoudelijk restafval en 25 kilo grof 
huishoudelijk restafval per inwoner per jaar. Slechts 
24% hiervan was écht restafval. Het merendeel be-
stond dus uit grondstoffen waar nieuwe producten 
van gemaakt kunnen worden als het goed geschei-
den wordt.

Goed afval scheiden = weinig restafval 
Bij goed afval scheiden blijft er nog maar een klein 
beetje restafval over. Dan is het dus mogelijk om de 
inzameling van restafval af en toe over te slaan. Zo 
houden inwoners zelf regie op hun recycle-tarief en 
kunnen waardevolle grondstoffen zoals gft en 
etensresten, plastic, blik en drinkpakken goed wor-
den gerecycled.  Wethouder Dirk Kuipers: “De eer-
ste resultaten laten zien dat de inwoners van ge-

meente Medemblik bereid zijn om serieus met het 
scheiden van afval aan de slag te gaan. Dat doet me 
goed, want dat is het doel van het recycle-tarief. Het 
op de juiste manier scheiden van afval maakt een 
groot verschil voor het milieu. En als je dit goed 
doet, kan het ook een positief effect hebben op je 
portemonnee.” 

Containers helpen bij het scheiden van afval
Met de invoering van het recycle-tarief is er het 
nodige veranderd voor Tina Beishuizen, inwoner 
van gemeente Medemblik: “Op 4 januari is mijn af-
valbak ingenomen. Ik heb nu in plaats van een bak 
een afvalpas die ik kan gebruiken voor de verzamel-
containers in de straat. Aan de overkant van mijn 
appartement staat een verzamelcontainer voor gft 
en etensresten en ernaast is een ondergrondse con-
tainer voor restafval. Verderop in de straat is er nóg 
een container voor het restafval, een bovengrondse. 
Deze verschillende containers helpen mij enorm. Ik 
merk dat ik door al mijn afval te scheiden minder 
restafval heb.”

Meer informatie
Voor meer informatie over het recycle-tarief en het 
scheiden van afval: 

www.medemblik.nl/recycletarief  

Goed afval scheiden is minder restafval. Foto aangeleverd

Veelbelovende eerste resultaten afvalinzameling 
Helft van inwoners gemeente Medemblik slaat eerste inzamelronde restafval over

De geschikte lokatie voor:

 Huwelijksvoltrekkingen
 Lezingen
 Concerten
 Uitvaarten
 Repetities
 Tentoonstellingen
 Vergaderingen

Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl

Contactpersoon:
Dhr. Jan Gorter
0228 - 592957

Langs de weg...

Maandagmiddag zat deze prachtige havik op het kippenhok. Waar 
ons dappere haantje hoort te zitten. De havik is door de met gaas 

beschermde kippenren gedoken. Er was ruimte in de struiken op de 
achtergrond. Maar hij kon er niet meer uit. We hebben hem toch 
maar geholpen. Jammer van het haantje.Foto: Heiko Oosterbeek  
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Wekelijks nieuwe items!

Sorghvlietlaan 51, 1619 XA AndijkCasual mode

Kom je met
mij een feestje
vieren?
Kom werken bij
Berend Botje!

werkenbijberendbotje.nl
Samen spelen, leren & ontdekken

Peuterinloop: Van peuter naar kleuter!
Dinsdag 15 februari van 9.00 - 10.00

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

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

Kleine kleutergroepen
Engels vanaf groep 1!

“Wie is de mol?” is een kijkcij-
ferhit van jewelste. Op nieuw-
jaarsavond waren meer dan 
drie miljoen televisiekijkers 
getuige van de eerste aflevering 
van het nieuwe seizoen. Tussen 
de elf Bekende Nederlanders 
bevindt zich een saboteur, aan-
geduid als “de mol”. Pas aan het 
einde van de programmaserie 
wordt duidelijk wie dit is. 

De 22e editie speelt zich af in Al-
banië. Westwouder Thijs de Vries 
(75) zoekt de mol veel dichter bij 
huis. Al bijna vijftig jaar houdt hij 
zich in deze omgeving bezig met 
mollenbestrijding. ‘Mollen zijn 
geen beschermde dieren en wor-
den ook niet beschouwd als on-
gedierte’, bezweert Thijs. ‘Maar 
het jammere voor deze beestjes is 
dat ze overlast en zelfs schade 
veroorzaken. Dat is de reden 
waarom ze worden bestreden.’

Gazonnetje
‘Mollen zijn op zoek naar regen-
wormen en daar is niks mee. Al-
leen, je zult maar een mooi ga-
zonnetje hebben liggen. Dan ben 
je niet blij als je uit het raam kijkt 
en één of meer molshopen ziet. 
Ook tuinders en boeren onder-
vinden schade van mollen’, ver-
volgt Thijs. ‘Bij het maaien ver-
spreiden zij de omgewoelde 
grond over het gras en dat leidt 
tot minder hooiopbrengst.’

Mollenklem
Voor de bestrijding is de mollen-
klem het aangewezen hulpmiddel. 

‘Kijk, die veer moet zo zwaar moge-
lijk gespannen zijn’, licht Thijs toe. 
‘Dan springt hij bliksemsnel en is 
de werking maximaal. Ik ga in het 
veld na wat de meest verse hoop is. 
Meestal is de mol daar in de buurt. 
Dan graaf ik het ritje (mollengang, 

red.) op, plaats de klem en dek de 
grond weer toe. De bovenkant van 
de klem steekt boven de grond uit. 
Als ik dan later mijn gezette klem-
men controleer, zie ik meteen of die 
wel of niet is gesprongen.’ 

Ondergronds omweggetje
Een gesprongen klem betekent in 
de meeste gevallen dat de mol is 
gevangen. ‘Maar niet altijd’, weet 
Thijs. ‘Ik maak mee dat een mol 
keurig een ondergronds omweg-
getje maakt en om de klem heen 

graaft. Ook zijn er mollen die een 
nieuw ritje onder de klem graven.’ 
Kortom, niet alle mollen laten 
zich zo gemakkelijk vangen. 

Kunstje apart 
Het bestrijden van mollen is een 
kunstje apart. ‘Door de jaren heen 
heb ik ervaring opgebouwd. Voor-
heen zette ik tien klemmen en 
ving ik twee of drie mollen. Tegen-
woordig is het andersom. Van de 
tien klemmen zijn er denk ik ge-
middeld zeven succesvol.’ Thijs 
vindt niet dat alle mollen moeten 
worden weggevangen. ‘Mensen 
halen me er wel eens bij als zij 
molshopen aantreffen in hun 
plantsoentje, tussen de planten. 
“Mooi laten zitten”, zeg ik dan. 
Zolang ze niet onder je grasveld 
komen, heb je er geen last van.’

Territorium 
Op het weiland waar de foto wordt 
genomen, treffen we op een rela-
tief kleine oppervlakte minstens 
vijftig molshopen aan. Hoeveel 
mollen zitten hier? Thijs lacht. 
‘Dat kan ik niet zeggen. Soms is er 
maar één hoop maar vang ik drie 
of vier mollen. Een andere keer 
zijn er tien hopen en blijkt er maar 
één mol te zijn. Het hangt er hele-
maal vanaf hoeveel wormen de 
mol tegenkomt. Als dat er weinig 
zijn dan moet hij zijn territorium 
vergroten om aan voedsel te ko-
men. Dan graaft hij verder en ont-
staan er meer molshopen. De 
grond die hij weggraaft, moet im-
mers ergens naar toe.’

Thijs de Vries weet wie de mol is!

Mollenbestrijder Thijs de Vries heeft bijna vijftig jaar ervaring: ‘Ik ga in het veld na wat de meest verse 
mollenhoop is.’  Tekst: Koos Schipper. Foto: Hoekstra Grootebroek.
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