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Dorpshuis Centrum wil ieder-
een uit Andijk en daarbuiten 
bedanken voor hun bijdragen 
om het Dorpshuis te onder-
steunen. Het is hartverwar-
mend om te ervaren hoe gulle 
giften, groot en klein, binnen-
stroomden. Niet alleen om ons 
een hart onder de riem te ste-
ken maar vooral om ons over-
eind te houden in deze lastige 
periode.

Begin januari stond de teller op  
€ 11.153. Het bedrijf Pop Vriend 
Seeds heeft dit aangevuld tot € 
20.000! Paul Degreef van Pop 
Vriend Seeds: “Als familiebedrijf 
hecht Pop Vriend Seeds veel 
waarde aan betrokkenheid bij de 
mensen en de omgeving. Ook nu 
Pop Vriend onderdeel is van 
KWS, een van de vijf grootste 

zaadproducenten ter wereld, dra-
gen we nog steeds – net zoals de 
vorige eigenaren Lara en Arwin 
dat deden - een warm hart toe 
aan lokale activiteiten. We vullen 
het opgehaalde bedrag van € 
11.153 voor het Dorpshuis dan 
ook heel graag aan tot een bedrag 
van € 20.000. We hopen dat deze 
bijdrage het Dorpshuis helpt om 
deze tijd te doorstaan”.
  
Frank Hollenberg, Pop Vriend 
Seeds: “Namens Pop Vriend 
Seeds en KWS wensen wij de 
mensen van het Dorpshuis veel 
motivatie toe in deze gekke tij-
den. Laten we hopen dat er snel 
weer veel mensen besluiten een 
feest of partij in het Dorpshuis te 
organiseren.”

HARTVERWARMEND!
Het Dorpshuis haalt totaalbedrag van € 20.000 op

V.l.n.r.: Arend Vrolijk, Robert Nieuweboer, Paul Degreef en Frank Hollenberg. Foto Hoekstra Grootebroek

 Verhuis-
plannen? 

 
 

Laat je
goed

informeren

info@kwantesmakelaardij.nl
0228 592244

Aan de Knokkel 54 hangt sinds 
afgelopen week een buurtkastje. 
Een kastje gevuld met bood-
schappen voor hen die iets nodig 
hebben en het door het door fi-
nanciële problemen even niet bij 
de supermarkt kunnen kopen.

“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!” 

Het kastje heeft voldoende ruim-
te en de inhoud wisselt. Zo staat 
er rijst en pasta, maar ook afwas-
middel en tandpasta. “Neem mee 
als je het nodig hebt, laat achter 
wat je kan missen!”

Het kastje aan Knokkel 54. Foto aangeleverd

Andijk wordt steeds schoner. 
Gelukkig maar.

Zienderogen is te merken dat 
Andijkers zich almaar meer aan-
trekken van rondvliegend zwerf-
vuil. Helaas zijn er nog tal van 
plekken die grondig aan een 
schoonmaakbeurt toe zijn. Daar 
gaat Andoik Skoôn aan het 
werk. Wij ruimen zwerfvuil op 
dat “als vanzelf” is aangewaaid. 
Of achteloos weggegooid. Want 
er zijn mensen die dat blijven 
doen. En wij ruimen op. Iemand 
moet dat toch doen. Anders ver-
vuilt ook Andijk en dat is zonde 
van ons mooie dorp. Bovendien 
staan de Andijker sloten en vaar-
ten in directe verbinding met bij-
voorbeeld het natuurgebied “De 
Weelen”, en via gemalen met het 
IJsselmeer. 

Ook onze fotogenieke dijk ver-
dient schoonmaakaandacht. Er 
zijn in Andijk veel individuele 

opruim initiatieven, wat heel fijn 
is. Met Andoik Skoôn rapen we 
in tweetallen/drietallen. Zo 
wordt het zwerfvuil rapen een 
sociaal gebeuren. Dat doen we 
één keer in de maand.
Met onze geelgroene hesjes aan 
zijn we meteen te herkennen.

Andoik Skoôn komt elke eerste 
zaterdag van de maand bij elkaar. 
De eerstvolgende raapdag is za-
terdag 5 februari.
Verzamelen: 8:45 uur
Verzamelplek: IJsclub Andijk
Start opruimactie: 9:00. 
Einde: 11:15 Koppie na.

Voor grijpers en ringen wordt 
gezorgd. Meld je aan via e-mail: 
henk.smits@quicknet.nl; via 
whatsapp/telefoon: 06 - 50484398

Er zijn nieuwe hesjes. Foto’s aangeleverd

Andoik Skoôn steekt de handen uit de mouwen
Steeds meer mensen sluiten zich aan bij zwerfvuilactie

De vangst tijdens een eerdere raapdag.

Buurtkastje gevuld

Meer nieuws 
op  onze 

site
andijker.nl
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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 6 februari 10.00 uur: 

Woord-Communieviering door 

groep Andijk met muzikale on-

dersteuning van Gemengd koor. 

Thema: “Naar het diepe”.

De collecte is voor onze kerk. 

Dank daarvoor.

Welkom in de viering. 

*Zondag 13 februari (2e zondag 

van de maand) is er geen viering.

Wel in de 3 andere parochies, 

waar u welkom bent. 

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

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

Donderdag 3 februari DAVE DAVIDSE 80 jaar! 
Gefeliciteerd door Greet, kinderen en kleinkinderen 

Dijkweg 200, 1619 JB Andijk

Als een vlinder is zij uit ons leven weggevlogen, 
ons jongste en enige schoonzusje

Afra Tensen-Buis

We wensen Arie, de kinderen en 
kleinkinderen veel troost en sterkte toe.

Jantje (Jaap †)
Dirkje (Simon †)

Alie en Dirk
Trijntje (Nanne †)
Martha en Zeger

Dankbaar en dolgelukkig zijn wij 
met de geboorte van onze dochter

MEREL DE BEST
27 januari 2022
19.02 uur, 2504 gram

Dorien Ruiter en Dirk-Jan de Best
D 06 48773771 \ DJ 06 24832222
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Merel, van harte welkom in de familie Ruiter

Wij zijn blij en dankbaar met dit prachtige meisje 
bij Dorien en Dirk-Jan.

   Karin en Gerrit Ruiter
   Michiel, Nienke, Roos, Floor en Kate
   Gertjan, Roselien, Popke, Jip en Vosse

Omdat er liefde is bestaat er geen voorbij
In alle eeuwigheid ben jij

Toon Hermans

Afra Maria Tensen-Buis
' 10 december 1949 † 25 januari 2022

Ik was nog niet klaar maar mijn levenskaars is opgebrand.
In liefde en met veel verdriet heb ik moeten loslaten, 

mijn innig geliefde man, mijn lieve kinderen 
en schatten van kleinkinderen

Arie Tensen  1970

Serge & Methilde
 Beau
 Madeleine

Maureen & Jorg
 Lieve
 Mans
 Fransje

Bedankt lieverds, ik hou van jullie voor altijd!

Sorghvlietlaan 11 te 1619 XA Andijk. 

De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden.

Heel veel dank aan het team van huisartsenpraktijk De Blokkendoos 
en het team technisch handelen van de Omring voor alle goede zorgen.

Veel te vroeg hebben we afscheid moeten nemen van onze tante 

Afra Tensen 

 We wensen ome Arie, Serge & Methilde, Maureen & Jorg 
en de kinderen veel sterkte toe.      

Liefs, neven & nichten Tensen

Na een moeizaam leven mag ze nu voor eeuwig rusten,
veilig in Jezus armen.

Dit betreft onze lieve zus en tante

Corrie Machielsen - op ‘t Land

   Andijk:  Klaas, Tjitske †
    Marijke
    Klaas Sikko
    Cor †

In plaats van schaatsers op de ijsbaan de Toemer zijn het 
gevleugelden die er poedelen. Foto: Douwe Greydanus.

Langs de weg..
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GRATIS BROCHURE PATCHWORK FAMILY–VOOR 
SAMENGESTELDE GEZINNEN

Deze brochure is speciaal gemaakt voor allerlei variaties van samen-
gestelde gezinnen. U kunt deze brochure gratis aanvragen bij ons 
kantoor. Er is sprake is van een samengesteld gezin, ook wel patch-
work family of fusiegezin genoemd, als ten minste één kind niet van 
u en uw partner samen is. Er zijn veel zaken om over na te denken 
en daarom heeft de specialistenverenging EPN, waar ons kantoor lid 
van is, een duidelijk overzicht gemaakt. Binnen een samengesteld 
gezin ontstaan nieuwe relaties die natuurlijk ontwikkeld en gevoed 
moeten worden, zowel tussen de nieuwe partners onderling als tus-
sen de nieuwe partner en de kinderen. Dit zijn dus ook dingen die in 
de loop van de tijd kunnen veranderen. Hoe worden bijvoorbeeld 
zaken geregeld als er een nieuwe woning wordt gekocht of wanneer 
men in de woning van één van de partners gaat wonen. Hiernaast 
zijn nog veel meer vragen meer, die van belang zijn om te stellen en 
daar samen een antwoord op te geven.

Moet ik na een scheiding mijn testament aanpassen?
Een veel gestelde vraag. Vaak wordt het testament ondermeer aan-
gepast, omdat een ouder ook erfgenaam van je kind is. Men wil over 
het algemeen niet dat na een scheiding/uit elkaar gaan, er nog via je 
kind (als je kind na jou zou overlijden), vermogen bij een ex-partner 
terecht komt. Dit kan je in een testament 
voorkomen. 

Mantel & Voors Notarissen en Mediators. 
Andijk 0228-592224 – Benningbroek 
0229-591264. Heeft u vragen, vraag dan 
naar onze gratis testamentcheckdagen. 

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

André Meester

BAMM versus VVD

Zoals al veel inwoners we-
ten stap ik, André Meester, 
over van de BAMM naar de 
VVD. ‘Waarom?’ Denkt u 
dan wellicht. Als eenmans-
partij is de slagkracht niet 
groot. Bij de VVD hoop ik 
meer voor elkaar te krijgen. 
Over veel zaken hebben we 
dezelfde gedachten, het ligt 
in het ondernemersbloed zal 
ik maar zeggen. En er moet 
veel gebeuren in onze mooie 
gemeente; de woningbouw, 
de financiële situatie, het so-
ciaal domein, accommoda-
tiebeleid en de sfeer op het 
gemeentehuis. Dat moet al-
lemaal worden verbeterd. 

De VVD wilde hier al een 
verandering in brengen 
maar de coalitiepartijen 

dachten daar anders over. 
De VVD mocht de afgelo-
pen termijn niet meer mee-

doen in de coalitie. Met 
steun van GroenLinks ble-
ven de overige partijen de 

meerderheid behouden. Dit 
betekende geen snelheid in 

nieuwbouwplannen, ook het 
sociaal domein is een onge-

controleerde financiële puin-
hoop geworden en ga zo 

maar door. 

En dan hebben we nog het 
rapport ‘bestuurskracht’. De 

raadsleden en het college 
hebben daar verschillende 
sessies over gehad, en daar 

ligt geheimhouding op. Des-
ondanks heeft één betrokke-

ne het rapport gelekt naar 
de media. Ikzelf ervaar het 

alsof ik in een slechte afleve-
ring van Jiskefet terecht 
ben gekomen. Wij van 

’VVD/BAMM’ vinden er 
ook geen enkele positieve 

meerwaarde in. 

Kortom, er is veel te verbe-
teren de komende vier jaar. 
De VVD is van het ‘niet lul-
len maar poetsen’; slagvaar-
dig zoals ondernemers en 

positieve mensen. Komende 
verkiezingscampagne wordt 

een drukke tijd voor alle 
partijen. Ik hoop dat er veel 
inwoners te stemmen gaan, 
ook de jongeren! Jij bepaalt 
met jouw stem de toekomst 
van Gemeente Medemblik.

André Meester
Fractievoorzitter

BAMM

Kerkdiensten, zondag 6 februari
Gereformeerde Kerk 
Middenweg 4, Andijk

10.00 uur ds. Ineke de Kok te Wilsum
19.00 uur Jeugddienst met als spreker Menno van Dokkum 
  met medewerking van de band Living Proof.

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

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

10.00 uur Voorganger: Ton Heijboer
  Organist: Andrew Orme

De dienst bekijken kan via: kerkdienstgemist.nl

Elke woensdag inloop van 10.00 tot 11.30 uur.

Baptistengemeente
Boendersveld 3, 1602 DK  Enkhuizen 

10.00 uur Peter Jansen, Start Mysteriespel basisschoolkinderen

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

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

10.00 uur Wo-Com. groep Andijk, Gemengd koor

De Bovenzaal De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu

19.00 uur Jack Nugter

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

10.00 uur Bert de Jong (met Kobus)

De diensten zijn digitaal te volgen via: 
www.youtube.com/c/WestfrieseEvangelieGemeente

Het Interactieve Museum Sow to 
Grow in Enkhuizen is weer open 
en viert dit door middel van een 
bijzondere expositie met de naam 
‘VERZAMELEN’. Verzamelen is 
ook één van de 7 processtappen 
die het museum benoemd om het 
belang van plantenveredeling te 
verduidelijken.

Wat is er mooier dan twee En-
khuizer verzamelaars aan u voor 
te stellen met als gemeenschap-
pelijk thema: Afbeeldingen uit de 
land- en tuinbouw.
Oud ‘zaadman’ Gérard Urselman 
zit het verzamelen van zaaiers in 
het bloed. Uit zijn jarenlange en 
uitgebreide verzameling is een 
selectie gemaakt voor deze expo-
sitie. Overtuigt u van de moge-
lijkheden van deze hobby.
Zaaiers vind je in vele gedaantes, 
als symbool van nieuw leven en 
als een hoopvolle en verwach-
tingsvolle toekomst.

Jan van Cuijk maakt indruk met 
zijn verbazingwekkende hoeveel-
heid blikken met agrarische af-
beeldingen, bestemd als verpak-
king van o.a. appelstroop en ver-
schillende soorten gelei voor 
consumptieve doeleinden.

Extra interessant is de ontwikke-
ling van appelstroop verpakkin-
gen. Werd aanvankelijk appel-
stroop in blik verpakt, na de 
tweede wereldoorlog kwamen 
karton, glas en tegenwoordig 
plastic in beeld.

Van Cuijk beperkt zijn verzamel-
woede niet alleen tot blikken, 
maar ook postzegels uit de gehele 
wereld en stempels met een agra-
rische uitstraling hebben zijn in-
teresse. De postzegels hebben 
eveneens met zaaien te maken. 
Ze laten zien hoe het zaaien zich 
in de loop der jaren ontwikkeld 
heeft en hoe de grond op het 
zaaien voorbereid wordt.

Beide bijzondere collecties laten 
u op een andere wijze kennis ma-
ken met het Museum Sow to 
Grow. Het museum toont wat de 
bijdrage van plantenverdeling is 
aan de verbetering van de we-
reldvoedselsituatie, gezondheid 
en het welbevinden van de mens 
nu en in de toekomst. 

Het Interactieve Museum Sow to 
Grow bevindt zich in de Wester-
staat 111 in Enkhuizen en is ge-
opend van woensdag t/m zondag 
van 12.00 tot 17.00 uur.

Bezitters van de Museumkaart 
hebben vrije toegang.

Wij houden ons aan de richtlij-
nen van de overheid t.a.v. het 
Covid 19 virus. Toegang voor 
bezoekers van 13 jaar en ouder is 
alleen mogelijk met een geldige 
QR code. Tijdens het bezoek aan 
het museum is een mondkapje 
verplicht, verzoeken wij u de 
handen te ontsmetten en zoveel 
mogelijk een afstand van 1,5 me-
ter tot elkaar aan te houden.

Foto aangeleverd

Expositie verzamelen

 Van de boerderij op de achtergrond van vroeger Evert Schuur-
man en Marie Gutter zijn alleen nog wat muren en het vierkant 

over. Het huisje vroeger van de familie Tensen is nog net als 
lang geleden. Alleen de 4 kleine ramen zijn vervangen voor 2 
grote ramen en de waterborden versiering is vervangen voor 

minder bewerkelijke.  

Uit de collectie van Hessel de Greeuw.

Toen en nu
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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

Liefde is een breed begrip. Je 
houdt van je partner, van je ou-
ders, van je kinderen. Maar ook 
voor die hele lieve collega of die 
dappere vriendin of bij de ge-
boorte van een nieuw (klein)kind 
is een teken van liefde mogelijk. 
“Ik heb het mooiste beroep van 

de wereld, dat ik daar met onze 
collectie van bijzondere cadeaus 
en aandenkens een bijdrage aan 
mag leveren,” vertelt Angelique 
van Het ZilverHuys Andijk. 

“De collectie van Het ZilverHuys 
is zeer uitgebreid. De website 

hebben wij in eigen beheer, dus is 
deze altijd up-to-date. Vanaf 1 
maart 2022 gaat de volledig ver-
nieuwde website online.” 

Valentijnsdag-actie
Met Valentijnsdag voor de deur 
heeft Het ZilverHuys een leuke 
actie. “Wie een bestelling plaatst 
tot en met 14-2-2022 krijgt 10% 
extra korting op alle items ‘met 
een hartje’. We hebben mooie set-
jes van een collier met een han-
gertje en ook een grote keus in 
armbanden. Daarnaast zijn er na-
tuurlijk vele andere geweldig ca-
deaus om een dierbare of geliefde 
mee te verrassen.” Angelique ver-
volgt: “De geschenken kunnen 
door ons zorgvuldig worden inge-
pakt en rechtstreeks aan de krij-
ger verzonden worden. Of u ont-
vangt het pakketje bij u thuis en 
kunt het zelf overhandigen.”

Zeer persoonlijk
Graveren is bij veel items moge-
lijk. “Daar komt binnenkort nog 
een hele bijzondere manier van 
graveren bij. We hebben een ma-
chine in bestelling die unieke 
handschriften overneemt. Kunt u 
zich voorstellen dat uw kleuter 
‘Ik hau fan jouw’ heeft geschre-
ven en u die tekst -in zijn eigen 
handschrift-kunt vastleggen op 
een zilveren aandenken! Dat is 
echt uniek en kan dus vanaf au-
gustus bij Het ZilverHuys!”

Veel keus in geschenken
Naast sieraden bevat de collectie 
ook vele soorten spaarpotten en 
muziekdoosjes. Ook zitten in de 
collectie 70 soorten bestekjes die 
gratis kunnen worden gegra-
veerd. “Te beginnen bij het baby-
besteksetje of een heuse vlieg-
tuiglepel. Ook voor tieners is er 
een passend en gepersonaliseerd 
bestek te koop. Naast natuurlijk 
het ‘echte’ bestek in de uitgebrei-
de collectie.”

Particulier en bedrijf welkom
In het klantenbestand van Het 
ZilverHuys zijn naast particulie-
ren ook veel bedrijven te vinden, 
waarvoor zij de presentjes mogen 
verzorgen. “Er is een bank die bij 

elke geboorte een spaarpot aan 
de jonge ouders laat versturen. 
Geschenkartikelen met bijvoor-
beeld een bedrijfslogo mogen wij 
regelmatig verzorgen bij jubile-
rende werknemers. Het is een 
bijzonder fijne samenwerking.”
 
Trusted Shops
“Vanaf 1 februari 2022 zijn wij 
onderdeel van Trusted Shops. 
Dit geeft u als koper de zekerheid 
dat uw aankoop veilig en verze-
kerd is. Het is een extra zekerheid 
die wij belangrijk vinden voor u. 
Als u iets bijzonders besteld voor 
een bijzonder persoon,  dan wilt 
u dat alles zorgvuldig wordt afge-
handeld en dat uw cadeau naar 
wens wordt.”
 
Online, maar persoonlijk
Neem eens een kijkje op de web-
site van Het ZilverHuys www.
hetzilverhuys.com. Daar leest u 
meer over de mogelijkheden, de 
besteltermijn en het personalise-
ren. “Komt u er niet uit, dan belt 
u met 0228-527 263 en krijgt u 
Angelique rechtstreeks aan de 
lijn. “We hebben een online web-
shop, maar met echte mensen 
aan de knoppen. We zijn er om u 
persoonlijk te adviseren, te hel-
pen en te zorgen dat uw cadeau 
precies zo wordt als u had ge-
hoopt! In Andijk bezorgen we 
natuurlijk gratis met code: BE-
ZORGENANDIJK.”

Liefdevolle, unieke -en indien gewenst gepersonaliseerde- cadeaus van 
Het ZilverHuys zijn een blijvend geschenk. Tekst en foto: OdB

Alles is liefde bij Het ZilverHuys Andijk
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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

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

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor al uw feesten en partijen 
Heeft u een locatie nodig voor uw partij, personeels- of bedrijfsfeest, vergadering, 
vereniging, jubileum of bruiloft? Wij maken van elke gelegenheid een succes. Bel of 
mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!

www.sarto-andijk.nl  info@sarto-andijk.nl  Bangert 4  1619 GJ Andijk  0228-59 16 13  Volg ons ook 
op facebook!

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

BOKBIERMIDDAG
Terug in de tijd met muziek van “ROB 
DE DRAAIER”, die alleen vinyl draait!

20 aug
Maandag

Aanvang . 0 uur
Andijker rockband “Fruitmachine” 
& local hero D.J. Panteloko

(AC  DC tribute band) 

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor al uw feesten en partijen 
Heeft u een locatie nodig voor uw partij, personeels- of bedrijfsfeest, vergadering, 
vereniging, jubileum of bruiloft? Wij maken van elke gelegenheid een succes. Bel of 
mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!

www.sarto-andijk.nl  info@sarto-andijk.nl  Bangert 4  1619 GJ Andijk  0228-59 16 13  Volg ons ook 
op facebook!

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

BOKBIERMIDDAG
Terug in de tijd met muziek van “ROB 
DE DRAAIER”, die alleen vinyl draait!

20 aug
Maandag

Aanvang . 0 uur
Andijker rockband “Fruitmachine” 
& local hero D.J. Panteloko

(AC  DC tribute band) 

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...

… Vogelgriep ook in Andijk is 

geconstateerd?

... vogelgriep voor alle dieren en 

nu ook voor mensen besmette-

lijk is en dat u niets moet aan-

raken als u dode dieren vindt 

en direct de gemeente moet 

bellen?

… berichten van gevonden en 

verloren voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

… ook Andijk barst van 

het talent?

… zonder het zelf te weten er 

fietsers zijn waarvan hun 

achterlicht het niet doet?

… aanstaande zaterdag het 

oud papier wordt opgehaald?

… maandag 7 februari de 

restafvalbak wordt geleegd?

 
Andijkertjes

Op elk slotje past een sleuteltje, en 
wij maken ze.

www.sleutelserviceandijk.nl      
Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

Gemeente Medemblik barst 
van het talent. Dat bleek maar 
weer uit de zoektocht naar de 
Dichter van Medemblik. De 
Westfriese Bibliotheken ont-
ving tijdens de werving de 
meest prachtige odes aan Me-
demblik. Gelukkig hielp het 
publiek de jury bij het kiezen. 
Zondag werd bekendgemaakt 
dat Mieke de Beer-Koomen als 
trotse winnaar uit de bus geko-
men is.

Tijdens deze eervolle rol voor een 
periode van één jaar mag Mieke 
als Dichter van Medemblik bij 
bijzondere gelegenheden in de 
gemeente een gedicht schrijven. 
De gedichten worden door de 
Gemeente Medemblik en de 
Westfriese Bibliotheken op di-
verse plekken met de inwoners 
gedeeld.

Over Mieke
Taal is altijd een rode draad ge-
weest door Mieke’s leven. Ze is in 
Medemblik geboren boven de 
boekwinkel van haar vader. Toen 
ze daar opgroeide tussen de tijd-
schriften en boeken, heeft ze een 
grote passie voor het geschreven 
én gesproken woord ontwikkeld. 
In het dagelijks leven runt ze sa-
men met haar man een commu-
nicatiebureau en heeft ze haar 

tekstbureau echteverhalen.nu. 
Hiermee geeft ze verhalen van 
anderen een podium en zorgt ze 
ervoor dat mensen hierdoor wor-
den geraakt. Maar nu mocht ze 
zelf het podium op, als trotse win-
naar van de Dichter van Medem-
blik. Mieke: “Dat ik nu mijn passie 
op een officiële manier mag delen 
met veel gemeentegenoten vind 
ik prachtig. Ik wilde zo graag win-
nen! Ik wil graag bijdragen aan de 
veelzijdigheid die de gemeente 
Medemblik in zich heeft. Hoe 
mooi is het dat ik dat vanuit mijn 
eigen talent mag doen.”

Aangenaam verrast
De jury – bestaande uit Harry 
Nederpelt (wethouder gemeente 
Medemblik), Lea van der Zee 
(Raad van Toezicht Westfriese 
Bibliotheken) en Rutie Breebaart 
(lid Cultuurplatform Medemblik 
en verbonden aan de Bonifacius-
kerk) – was aangenaam verrast 
door het enthousiasme en de 
kwaliteit van de dichters. Wet-
houder Nederpelt vertelt: “De 
wens voor een Dichter van Me-
demblik was er al lange tijd. We 
zijn erg blij dat we nu de gedich-
ten van Mieke de Beer-Koomen 
kunnen inzetten tijdens bijzon-
dere momenten. Mooi dat er zo-
veel talent ontdekt is in gemeente 
Medemblik!”

Mieke de Beer-Koomen is de Dichter 
van Medemblik geworden!

Gemeente Medemblik stelt gratis 
BeweegID boxen beschikbaar om 
kwetsbare inwoners te helpen 
bewegen. Met de inhoud van 
deze boxen wordt het voor 
kwetsbare ouderen en/of inwo-
ners met dementie op een een-
voudige manier mogelijk om te 
bewegen binnen de mogelijkhe-
den die zij hebben. De eerste Be-
weegID box werd donderdag 27 
januari door de wethouder maat-
schappelijk beleid, Joset Fit, over-
handigd aan zorgboerderij Zorg-
boergondisch in Wervershoof. 

Plezier hebben door samen 
te bewegen
Bewegen is voor iedereen belang-
rijk. Dit is echter niet altijd meer 
vanzelfsprekend als lichaam en/
of geest minder goed mee kun-
nen doen. Om bewegen ook voor 
kwetsbare inwoners mogelijk te 
maken stelt gemeente Medem-
blik gratis BeweegID boxen be-
schikbaar. De boxen bevatten 
materialen en attributen, waar-
onder ballen, ballonnen, pitten-
zakken en wol, om oefeningen 
mee te doen. Daarnaast zitten er 
in de boxen kaarten waarop ver-
schillende beweeg- en spelvor-
men worden uitgelegd die je met 
de materialen kunt doen. De oe-
feningen en spelvormen vinden 
plaats aan tafel en zijn geschikt 
voor groepsgebruik en voor één 
op één situaties. Met een box is 
het mogelijk  om een kort be-
weegmoment in te lassen of juist 
uitgebreidere beweegactiviteiten 

aan te bieden. Spierkracht, mobi-
liteit, coördinatie, reactievermo-
gen én cognitieve vaardigheden 
worden gebruikt, maar het 
hoofddoel is plezier hebben door 
samen te bewegen! 

Eerste BeweegID box 
voor Zorgboergondisch
Wethouder Fit overhandigde de 
eerste BeweegID box aan Manon 
Scholtens van zorgboederij Zorg-
boergondisch in Wervershoof. 
“Ik vind het ontzettend belang-
rijk om aandacht te hebben voor 
het behouden en bevorderen van 
de zelfredzaamheid van ouderen 
en kwetsbare inwoners. Bewegen 
hoort daar ook bij, maar is in veel 
gevallen niet meer zo makkelijk.”, 
vertelt Joset Fit. “Deze box helpt 
om dit toch mogelijk te maken 
doordat het een eenvoudige me-
thode biedt om te bewegen, zon-
der veel voorbereiding of nood-
zakelijke ervaring. Dat is een 
mooi initiatief dat wij als ge-
meente graag steunen”, aldus de 
wethouder.

Zelf een BeweegID box 
aanvragen
Organisaties die zich richten op 
dagbesteding of vrij toegankelijke 
ontmoeting en die interesse heb-
ben om een BeweegID box te 
ontvangen, kunnen een mail stu-
ren naar meedoen@medemblik.
nl. 
Meer informatie over de 
voorwaarden is te vinden op:  
www.medemblik.nl.

Plezier door samen te bewegen. Foto aangeleverd

Gratis BeweegID boxen om kwetsbare 
inwoners te helpen bewegen

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

Gevonden 
maandagochtend 
24-1-2022 in de 

Beatrixstraat  

Meer informatie: 
info@andijker.nl

GroenLinks Medemblik presen-
teert een nieuwe lijsttrekker: Bart 
Huisman (Wognum, 34). Hij is de 
opvolger van Ria Manshanden, 
die de partij gedurende drie raad-
speriodes geleid heeft en die als 
lokale politica een grote bekend-
heid genoot. In het voorjaar heeft 
Ria aangegeven dat het tijd werd 
om het stokje over te geven aan 
andere mensen.

Bart Huisman heeft de afgelopen 
jaren als commissielid ruime er-
varing opgebouwd met het poli-
tieke handwerk. Hij heeft zich 
o.a. intensief ingezet voor wo-
ningbouw. Bart heeft als aanvoer-
der van GroenLinks concrete 
voorstellen om meer betaalbare 
woningen te bouwen. Ook duur-
zaamheid is bij hem in vertrouw-
de handen. En ook daarbij is be-
taalbaarheid een belangrijk uit-
gangspunt voor GroenLinks. De 

rekening van verduurzaming wil 
hij niet neerleggen bij inwoners 
die nu al amper kunnen rondko-
men. Recent is Bart heel druk 
geweest om het maatwerk van de 
HVC gestroomlijnd te laten ver-
lopen.

‘Een menselijk, eerlijk en duur-
zaam Medemblik’. Met die slogan 
gaat GroenLinks de verkiezings-
campagne in. Dat betekent in de 
praktijk: een betaalbare woning 
voor iedereen, een eerlijke aan-
pak van de klimaatcrisis, een fijne 
en groene leefomgeving en een 
betaalbare gemeente. Het hele 
programma is te vinden op www.
groenlinksmedemblik.nl/pro-
gramma

GroenLinks Medemblik kijkt 
reikhalzend uit naar de gemeen-
teraadsverkiezingen op 14, 15 en 
16 maart!

Bart Huisman. Foto aangeleverd

Nieuwe lijsttrekker GroenLinks Medemblik
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Er zijn vele vormen van medita-
tie. Meditatie is een universele 
traditie die binnen (bijna) alle 
religies wordt beoefend, en dus 
ook openingen biedt voor in-
terreligieus contact en uitwis-
seling. Meditatie is een oefe-
ning in toewijding en overgave. 
Als meditatie ons leven raakt, 
gaat het ons leven veranderen. 
Leven wordt dan steeds meer 
leven in het nu. En wordt het 
leven meer en meer een medi-
tatief leven.

Samen mediteren, samen stil zijn 
bij God, je medemens en jezelf. 

Het is een ervaring om te leren 
onthaasten. Misschien een ont-
brekende plek in jouw leven, om 
je terug te brengen naar de stilte.. 
Christelijke meditatie is een heel 
oude, maar ook moderne manier 
van contemplatief bidden. De 
methode werd herontdekt door 
de monnik John Main (1926-
1982) en biedt een reële opening 
voor het beoefenen van spiritua-
liteit in het dagelijkse, soms heel 
drukke, bestaan.

Samen mediteren of dagelijks 
thuis mediteren kunt u/jij leren 
en daarom kunt u/jij meedoen 

aan de cursus die in maart 2022 
begint. Het is niet nodig hierin 
ervaring te hebben.

Voor wie: Voor iedereen die 
zich hierdoor aangesproken 
voelt.
Wanneer: 1, 9, 29 maart, 12, 20, 
26 april van 19.30 -21.00 uur
Waar: In de Kapel, Middenweg 
48, te Andijk

Opgave en info: 
Louise Kooiman, 0228-592970 
ljkooiman@gmail.com 
Mirjam Vlugt 06 1373 4806 
roozendaal1619@zonnet.nl.

Kinderopvang Berend Botje biedt 
unieke bijbaan voor studenten

Meditatie schept gemeenschap

Een ervaring om te leren onthaasten. Foto aangeleverd

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

• 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.

FEBRUARI
Vrijdag 4 februari 
• Klaverjas in Dorpshuis Centrum, aanvang 19.00 uur
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
Zaterdag 5 februari 
• Oud papier
Zondag 6 februari
• Koppelbiljarten, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Maandag 7 februari
• Rest afvalbak (grijze) wordt geleegd
Woensdag 9 februari 
• KBO Seniorenbond, klaverjassen & jeu de boules. Sarto 13.30 uur
Maandag 14 februari
• Groene afvalbak wordt geleegd
Vrijdag 18 februari
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
• 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 
• Oud papier
• Tulpenactie Moldavië bij winkelcentrum
Maandag 21 februari
• Plastic afvalbak wordt geleegd
Woensdag 23 februari 
• KBO Seniorenbond,  bingo en jeu de boules. Sarto 13.30 uur
• Vrouwen van Nu, Andijk-West, Jaarvergadering en een gezellige 

quiz avond, 20.00 uur, Cultura
Zondag 27 februari
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Maandag 28 februari
• Groene afvalbak wordt geleegd

MAART
Vrijdag 4 maart 
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
• Klaverjas in Dorpshuis Centrum, aanvang 19.00 uur
Zaterdag 5 maart
• Oud papier
Maandag 7 maart
• Rest afvalbak (grijze) wordt geleegd
Woensdag 9 maart 
• KBO Seniorenbond, klaverjassen & jeu de boules. Sarto 13.30 uur
Zondag 13 maart
• Koppelbiljarten, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Maandag 14 maart
• Groene afvalbak wordt geleegd
Vrijdag 18 maart
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
• Klaverjasavonden Sporting Andijk. Inloop vanaf 19.00 uur, 

uiterlijk 19.30 uur beginnen we met klaverjassen.
Zaterdag 19 maart 
• Oud papier
Maandag 21 maart
• Plastic afvalbak wordt geleegd
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
Zondag 27 maart
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Maandag 28 maart
• Groene afvalbak wordt geleegd

APRIL
Vrijdag 1 april 
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
• Klaverjas in Dorpshuis Centrum, aanvang 19.00 uur
Zaterdag 2 april
• Oud papier
Zondag 3 april
• Koppelbiljarten, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Maandag 4 april
• Rest afvalbak (grijze) wordt geleegd
Woensdag 6 april 
• KBO Seniorenbond, klaverjassen & jeu de boules. Sarto 13.30 uur
Maandag 11 april
• Groene afvalbak wordt geleegd
Vrijdag 15 april
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
Zaterdag 16 april
• Oud papier
• Plastic afvalbak wordt geleegd. LET OP, gewijzigde ophaaldag!
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
Zondag 24 april
• prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Maandag 25 april
• Groene afvalbak wordt geleegd 
Vrijdag 29 april
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
Zaterdag 30 april 
• Oud papier

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

Vanaf nu staat het ophaalschema van oud papier 
en HVC in de reguliere agenda hierboven.

Voor actuele informatie, kijk op hvcgroep.nl 
of download de HVC app.

Student in de richting Pedago-
giek? Reageer dan nu op een bij-
baan in de kinderopvang!

Wie een HBO+ opleiding volgt in 
de richting Pedagogiek, kan vanaf 
nu bij Kinderopvang Berend 
Botje aan de slag als pedagogisch 
medewerker. 

Veel nieuwe collega’s nodig
Er is een groot tekort aan des-
kundig personeel in de kinderop-
vang. Daarom zijn de landelijke 
opleidingseisen opnieuw beoor-
deeld en aangepast. Dat is goed 

nieuws voor alle HBO+ studen-
ten met een opleiding in de rich-
ting Pedagogiek: zij kunnen nu 
direct  aan het werk als pedago-
gisch medewerker.

Persoonlijke begeleiding
Gaby Alberts, pedagogisch direc-
teur van Berend Botje, is blij met 
deze ontwikkeling. “Ook wij heb-
ben we maken met personeelste-
kort. Het laatste wat we willen is 
dat we groepen moeten sluiten 
omdat er niet genoeg pedago-
gisch medewerkers zijn. Daarom 
zullen wij de HBO-studenten 

met open armen ontvangen. We 
gaan onze nieuwe collega’s zorg-
vuldig begeleiden. Ze krijgen een 
coach toegewezen, die ze wegwijs 
maakt op de locatie en met onze 
werkmethoden. Gaandeweg le-
ren ze hoe ze de inzichten van 
onze pedagogische visie kunnen 
inzetten in de praktijk. Op die 
manier bieden wij een ongeloof-
lijk leerzame ervaring en een 
waardevolle aanvulling op een 
studie.”

Flexibele uren en 
diverse locaties
Heb jij interesse in een bijbaan in 
de kinderopvang? Neem dan ge-
rust contact op, want er is van 
alles mogelijk. Op diverse loca-
ties hebben we vacatures: met 
meer dan 60 locaties in Noord-
Holland zit er altijd wel een vesti-
ging bij jou in de buurt.

Wil je meer weten over 
werken bij Berend Botje?
Op berendbotje.nl/bijbaan-voor-
studenten vind je uitgebreide in-
formatie over werken als student 
bij Berend Botje. 
Je kunt ook bellen of een bericht-
je sturen aan onze werving & se-
lectiespecialist José Schuit via 
06-50057939.

Een baan in de kinderopvang. Foto: Hélène de Bruijn Fotografie

Op vrijdag 11 maart doet Vrij-
willigerspunt Westfriesland 
mee aan de grootste vrijwilli-
gersactie van Nederland: NL-
doet. Maar liefst 540 enthousi-
aste leerlingen van het Oscar 
Romeo en Copernicus SG zul-
len zich dan inzetten voor 
maatschappelijke organisaties 
in West-Friesland. Handjes ge-
noeg dus, maar we kunnen nog 
vrijwilligersklussen gebruiken! 
Heeft jouw maatschappelijke 
organisatie nog klussen liggen? 
Meld je klus dan aan bij Vrijwil-
ligerspunt via mas@vrijwilli-
gerspunt.com! 

Muurtje schilderen, schoonma-
ken, tuintje voorjaar-klaar ma-
ken, bloembakken vullen, onder-
houdswerkzaamheden… in en 
om jouw stichting, vereniging, 
zorginstelling of club liggen vast 
en zeker klusjes waar je maar niet 
aan toe komt. Dan is nu het mo-

ment om die klussen te laten op-
pakken, want de leerlingen 
draaien daar hun hand niet voor 
om. En voor de leerlingen een 
uitgelezen mogelijkheid om een 
maatschappelijke stage te doen 
en kennis te maken met vrijwilli-
gerswerk. 

Ook handjes nodig?
Organisaties die vorig jaar heb-
ben meegedaan waren super ge-
holpen, zoals de Sint Jozefschool 
in Blokker: “Er is enorm veel ge-
daan vandaag: geschilderd, insec-
tenhuisjes zijn in elkaar gezet, er 
is geveegd, grasgemaaid, basket-
balnetten zijn opgehangen, ge-
weldig. Alles is super goed gere-
geld door Vrijwilligerspunt. Het 
was echt een geslaagde dag!” 

Ook extra handjes nodig? Meld je 
klus aan via mas@vrijwilligers-
punt.com of bel 0229-216499 
voor meer informatie. 

Klussen gezocht voor NLdoet

TE HUUR GEVRAAGD
DROGE HOBBYRUIMTE

50–100 m2 met stroom en eventueel water
bel/app Jakob: 06-23 055 033 of mail: jakob@denhond.net
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Nissan maakt de prijzen bekend 
van de volledig elektrische Ariya. 
Met vier verschillende uitvoerin-
gen biedt de luxe crossover precies 
wat de Nederlandse klant zoekt. 
De Nissan Ariya is leverbaar vanaf 
€ 47.350 of Operational Lease 
vanaf € 529.

Nissan is al tien jaar lang pionier op gebied 
van elektrisch rijden. In 2010 kwam het 
merk als eerste automerk met een in massa 
geproduceerde volledig elektrische auto, 
de LEAF. Inmiddels heeft Nissan wereld-
wijd meer dan 500.000 elektrische auto’s 
verkocht. Deze jarenlange ervaring is inge-
zet voor de ontwikkeling van een volledig 
nieuw model, genaamd Ariya.

Aantrekkelijk van start
Om ook nu weer voortvarend uit de start-
blokken te komen, geeft Nissan de nieuwe 
Ariya een aantrekkelijke vanaf prijs mee. 
Prijzen beginnen bij € 47.390 of Operatio-
nal Lease vanaf € 529 en daarvoor biedt de 
elektrische crossover een complete stan-
daarduitrusting.

Een Ariya voor iedereen
Met vier uitvoeringen is er een Nissan 
Ariya naar ieders zin verkrijgbaar. De Ad-
vance beschikt al over onder meer 19-inch 
lichtmetalen wielen, een DAB-audiosys-
teem, verwarmbare stoelen (elektrisch 
verstelbaar), stuurwiel en voorruit, een 
12,3-inch dubbel TFT-scherm voor de be-
diening van het infotainment (met geïnte-
greerde spraakbediening, Apple CarPlay 
en Android Auto).

Uitrustingsniveaus
De Evolve is leverbaar vanaf € 56.390 
(Operational Lease vanaf € 599) en biedt 
aanvullend op de Advance onder meer 
adaptieve koplampen, een BOSE-audio-
systeem, geventileerde en elektrisch ver-
stelbare voorstoelen met geheugenfunc-
tie, een verwarmbare achterbank, een 
head-up display en ProPILOT Park. Bo-
vendien is de Evolve op technisch vlak 
voorzien van een 22 kW boordlader, be-
schikt de elektromotor over 178 kW (242 

pk) en bedraagt de actieradius 500 kilo-
meter (WLTP).

Het derde uitrustingsniveau e-4ORCE 
Evolve kent een vanafprijs van € 61.390 
(Operational Lease vanaf € 649) en be-
schikt – dankzij twee elektromotoren met 
een systeemvermogen van 225 kW (306 
pk) – standaard over elektrische vierwiel-
aandrijving en een actieradius van 460 ki-
lometer (WLTP).

Topmodel
De e-4ORCE Performance is het absolute 
topmodel. Deze heeft een vanafprijs van € 
66.390 (Operational Lease vanaf € 699). 
Ook deze uitvoering beschikt over vier-
wielaandrijving, maar leveren de elektro-
motoren een nog hoger systeemvermogen 
van liefst 290 kW (394 pk). De actieradius 
bedraagt 400 kilometer (WLTP). Aerody-
namische 20-inch wielen behoren tot de 
standaarduitrusting, evenals luxe nappale-
deren bekleding.

Sinds vier maanden komt vrijwil-
liger Marja (48) elke week een 
middag bij het gezin van Sa-
mantha (32). Dit doet ze namens 
Home-Start, een project van Hu-
manitas, bedoeld om gezinnen 
een jaar lang (gratis) te onder-
steunen als de dagelijkse gang 
van zaken thuis niet zo goed 
loopt. “Fantastisch hoe goed 
Marja dit gezin weer op weg 
helpt” zegt de coördinator van 
Home-Start.

Meer genieten van 
moederschap
Samantha vertelt: “Na de geboor-
te van de jongste voelde ik mij zo 
alleen, ik had zo veel vragen. De 
jeugdverpleegkundige van de 
GGD adviseerde mij Home-Start. 
Toen ik Marja leerde kennen 
voelde ik meteen een klik. We 
doen nu samen met de kinderen 
leuke dingen. We kletsen en la-
chen veel. Marja is als een vrien-
din voor mij en door haar voel ik 
me zelfverzekerder. Dit maakt 
dat ik meer van het moederschap 
geniet. Ik voel me minder een-
zaam en durf sneller op andere 
mensen af te stappen. Het maakt 
echt een verschil!”

Gelijkwaardig
Marja over haar vrijwilligers-
werk: ,,Ik ben zelf moeder van 
twee, inmiddels volwassen, kin-
deren en weet dat het ouderschap 

Met vier uitvoeringen is er een Nissan Ariya naar ieders zin verkrijgbaar.        Foto: Nissan Nederland.

Samantha (l) en Marja. Foto aangeleverd

Nissan Ariya leverbaar vanaf € 47.390

‘Ik had niet verwacht dat ik als moeder zo eenzaam kon zijn’ 
Eenzaamheid van ouders doorbreken met Home-Start

soms ingewikkeld is. Je kunt je daar heel eenzaam in 
voelen. Als vrijwilliger sta ik naast Samantha en die 
gelijkwaardigheid maakt het voor haar gemakkelij-
ker om hulp te vragen. Er ontstond vanzelf een ver-
trouwensband waarin Samantha zich vrij voelde om 
haar zorgen te bespreken en zo konden we ervarin-
gen en tips delen. 

Op zoek naar nieuwe vrijwilligers
Als aanvulling op het huidige team van vrijwilligers, 
is Home-Start op zoek naar hartelijke, ruimden-
kende ervaren opvoeders die nét even dat extra 
steuntje in de rug willen geven aan gezinnen in de 
gemeenten SED, Medemblik en Hoorn. Een trai-
ning van drie ochtenden start begin maart. Neem 
vrijblijvend contact op met coördinator Christine 
Samsom, tel. 0610959288, c.samsom@humanitas.
nl. Voor info: www.home-start.nl.
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