
In de Andijker hebben bedrijven, 
verenigingen, clubs  en particu-
lieren wekelijks de mogelijkheid 
ruimte te reserveren om hun 
zaak te promoten en aanbiedin-
gen of acties kenbaar te maken of 
melding te doen van iets bijzon-
ders. 

Het ene bedrijf kiest voor een 
wekelijkse herinnering, de ander 
kiest voor jaarlijks een hele pagi-

na. Waar de één kiest voor een 
herkenbaar plaatje, kiest de ander 
voor een tekst en een foto. Die 
keus maken de bedrijven zelf.

Verkiezing(s) t(r)ijd
Tijdens verkiezingen zult u di-
verse partijen in de Andijker te-
rug zien, met advertenties en re-
dactionele stukken. De Andijker 
is hierin echter geen partij. Wij 
bepalen niet hoeveel ruimte een 

partij krijgt, dit kiezen de partijen 
zelf. De ene partij maakt andere 
keuzes dan de andere, ook met 
betrekking tot advertentieruimte 
in de Andijker.
Wij –als de krant de Andijker- 
kiezen geen partij! Op persoon-
lijke titel gaan we natuurlijk wél 
stemmen!

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

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

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

Woningen in
Noord-Holland
zĳn voor
21% met
minimaal
€25.000
overboden 

info@kuinmakelaardĳ.nl
AGRARISCH  -  WONEN  -  BEDRIJFSMATIG VASTGOED  

www.kwantesmakelaardij.nl  | Middenweg 9 te Andijk  |  02228 592244

Eén kantoor....

 van alle markten thuis

In de Andijker krijgen alle partijen de ruimte. Foto aangeleverd

Iedereen de ruimte

Irene Schouten is de Olympische schaatskoningin 
met 3 Gouden en 1 Bronzen medaille

Op vrijdag 25 februari a.s. wordt Irene gehul-
digd voor haar geweldige Olympische prestaties. 

Om 16.45 uur arriveert Irene in De Hoek, met mu-
zikale omlijsting door de fanfare. Daarna volgt een 
rondrit door het dorp, die start vanaf het oude 
Raadhuis, volgens de route Dorpsstraat, Zeeweg, 
Kagerdijk, Simon Koopmanstraat, Dorpsstraat, 
Raiffeisenlaan, Europasingel en eindigt bij De Dars.

We hopen natuurlijk op veel toeschouwers langs de 
route en we verzoeken de mensen die aan de route 
wonen om de vlag uit te steken.

Tijdschema:
16.45 uur:  Raadhuisplein, bordesscène 
17.00 uur:  rondrit dorp
18.00 uur:  Aankomst Irene in De Dars

18.00 uur - 19.15 uur:   huldiging Irene Schouten
19.15 uur:  Optreden van de band Alice Springs 
en DJ Jacco Deen
 
Bezoekersinformatie
Irene zou het erg leuk vinden als je bij de huldiging 
aanwezig bent. De entree is gratis en iedereen, jong 
en oud, is welkom. In samenspraak met de Ge-
meente Medemblik is er besloten dat een geldige 
QR-code of coronatest niet nodig is. In de zaal zijn 
voldoende zitplaatsen aanwezig. 

Aangezien Irene volgende week deelneemt aan een 
World Cup toernooi en ze zich in de tussentijd geen 
coronabesmetting kan permitteren is het helaas 
niet mogelijk om met Irene op de foto te gaan. 
Natuurlijk zullen we voor een leuk alternatief zor-
gen!

Vrijdag 25 februari: Huldiging 
Irene Schouten in Wervershoof!

De gebroeders van der Leek zijn samen al weer 80 jaar werk-
zaam in hun bedrijf. Hun grootvader Harm van der Leek, welke 
met Pietje Vriend was getrouwd, is hier in 1924 mee begonnen.

In het Westfriesch dagblad van 2 oktober 1934, stond dat hij 
tijdens de A.H.T. “Andijker Handels Tentoonstelling” de naam 
“Mobiel“ had bedacht. De mensen konden toen raden hoe hij 
zijn winkel ging noemen. Er stond dat het werd geraden door 

Reinsma, Jb. Prins en Jac. en A. de Vries. 
Uit de collectie van Hessel de Greeuw.

Toen en nu
IJsclub Andijk feliciteert Irene Schouten 
met deze wel heel bijzondere prestatie op 
deze Olympische Spelen in Peking. Goud op 
de 3000 meter, Goud op de 5000 meter, 
Goud op de massastart en Brons tijdens de 
ploegenachtervolging.

Wat een geweldige promotie voor ons als 
IJsclub Andijk. Wat een geweldig gevoel voor 
allen die de schaatssport een warm hart toe-
dragen.

Pieken
Als het je lukt om precies in deze twee we-
ken te pieken, in de sport waar je vier jaar 
lang keihard voor traint en ook alle dingen 
erom heen kunt wegcijferen, dan ben je echt 
een schaatskoningin.
Wij -als ijsclubvereniging- hebben heel erg 
kunnen genieten van deze Andijker tulpen 
schaatsvrouw. Namens alle leden en bestuur 
heel HARTELIJK GEFELICITEERD met deze 
prachtige schaatssuccessen. IJsclub Andijk.

Na 2 jaar geen concerten kan Ex-
celsior eindelijk weer een The-
maconcert organiseren. Het con-
cert wordt gehouden op zaterdag 
19 maart a.s. in Cultura, de aan-
vang is 20.00 uur.

De avond zal in het teken staan 
van: terugkomen, zee en sterren-
beelden. Terug naar normaal met 
mooie muziek over o.a. de zee en 
sterrenbeelden.

Toegang is voor Vrienden € 5,- 
(max. 2 kaarten) en Reguliere 
kaarten kosten € 7,50.
De voorverkoop is reeds gestart 
via: excelsior-andijk.nl.

Themaconcert Excelsior:
Good to ‘sea’ you again!
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

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 27 februari 10.00 uur:

Eucharistieviering door J. van Dril 

met Vriendenkring..

Thema: “Vanuit het hart”.

De collecte is voor onze kerk. 

Dank daarvoor. 

Welkom in de viering. 

Mededeling:

*Woensdag 2 maart (Aswoens-

dag): is er geen viering.

Wel in Wervershoof en Medem-

blik. 

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 27 februari

Gereformeerde Kerk 
Middenweg 4, Andijk

10.00 uur Willie Visser te Grootebroek
De dienst is online te volgen via 

www.gereformeerdekerkandijk.nl

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

10.00 uur Voorganger: Burret Olde

 Organist: Johan Rijpkema

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 Simon van Groningen

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 Eucharistieviering. Pastor J. van Dril, Vriendenkring

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

19.00 uur Piet van der Lugt

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

10.00 uur Peter Hays

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

Hallo leden van het KVG.
We mogen weer!!
Dinsdag 22 februari zijn we ge-
start met de jaarvergadering, 
verder volgen we het normale 
programma.
Ook gaan de klaverjas avonden 
ook weer door vanaf dinsdag 8 
maart om 19.45 uur in Sarto.

Mocht u denken wat leuk….! Kies 
Voor Gezelligheid is altijd op 
zoek naar nieuwe leden. Kom 
vrijblijvend een avond bijwonen.
Voor meer informatie mail naar: 
famimmen@ziggo.nl

Tot Ziens!!
Sandra Immen

KVG gaat weer beginnen!

Op vrijdag 25 februari gaan we 
bij Hertenkamp Enkhuizen van 
13:30 – 15:00 uur een nestkast 
timmeren voor in je tuin! 
Het voorjaar begint bijna en de 
vogels zijn opzoek naar een fijne 
nestplaats. Maar wist je dat ze 
nestkasten ook graag gebruiken 
om er te slapen en te schuilen bij 
slecht weer? Welke vogels komen 
er in een vogelhuisje? En waarom 
juist deze vogels? Deze middag 
kom je er van alles te weten! Én je 
gaat zelf een vogelhuisje timme-
ren.  

De bouwpakketten worden spe-
ciaal voor ons voorbereid door 

“De Specht Nestkasten” en kun-
nen volgens de bouwbeschrijving 
in elkaar worden getimmerd. 
Hang ze maar snel in de tuin, dan 
help je de vogels aan een warme 
en veilige nachtrust. 

Voor kinderen van 6 t/m 12 jaar, 
kinderen onder 10 jaar komen 
met begeleiding. Er zijn maar be-
perkt aantal bouwpakketten be-
schikbaar. Deelname € 15,00. Je 
hebt pas een plaats als je reserve-
ring is bevestigd.
Geef je op:reservering@herten-
kampenkhuizen.nl. Kijk voor 
aanvullende informatie op www.
hertenkampenkhuizen.nl . 

Maak je eigen vogelhuisje. Foto aangeleverd

Workshop: vogelhuisje timmeren

De z.g. beschermde vos slaat toe 
op het Kerkepad. 
Zes mooie Columbia Brahma’s 
sneuvelden door een ware 
slachtpartij. 

Kippenhouders opgelet, 
de vos is actief.

Eén van de gesneuvelde kippen. 
Foto aangeleverd.

Kippen-
houders 
opgelet!

Gemeente Medemblik moet op 
het gebied van verkeer en vervoer 
in de toekomst veilig, bereikbaar 
en leefbaar blijven. Daarom 
maakt zij een nieuw beleidsplan 
op het gebied van mobiliteit; het 
Gemeentelijk Verkeers- en Ver-
voersplan (GVVP). Het GVVP is 
een totaalvisie. Alle verkeersdeel-
nemers komen erin aan bod. 
Daarom wil de gemeente dit plan 
samen met alle inwoners, onder-
nemers en organisaties maken.
 
U kunt helpen!
Het project start met het in kaart 
brengen van alle ideeën voor ver-
keer in de Gemeente Medemblik. 
Alle ideeën samen vormen de ba-
sis van het GVVP. U kunt helpen 

om de lijst zo compleet mogelijk 
te maken door uw ideeën aan te 
dragen. Dit kan vanaf maandag 21 
februari tot en met zondag 13 
maart 2022 via de website: www.
medemblik.nl/GVVP
 
Wilt u graag meedoen, maar 
bent u niet in staat om uw 
ideeën digitaal door te geven?
Vanaf 28 februari kunt u ook een 
papieren versie ophalen bij de 
publieksbalie op het gemeente-
huis in Wognum.

Meedenken over het nieuwe Verkeers- en 
Vervoersplan van Gemeente Medemblik

Gestopt met je opleiding of heb je een examenjaar? 
Ben je opzoek naar een leuke afwisselende job?
Reageer dan snel op onze vacature!

Wij zijn voor onze tuinplanten kwekerij op zoek naar:

SEIZOENSMEDEWERKERS (Fulltime)
Periode: april t/m augustus

Herken jij jezelf in het onderstaande?
  Ben jij 16 jaar of ouder?
 Ben jij een harde werker die zelfstandig taken kan uitvoeren? 
 Vind je af en toe overwerken en op zaterdagochtend 
 werken geen probleem? 

Stuur dan vóór 15 maart een mailtje met je gegevens naar:
info@kwekerij-deweet.nl

Bas Pasterkamp
Tel: 06 14 15 91 21

www.kwekerij-deweet.nl

Vacature
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HALLO SAMENWONER, 
HEB JIJ HET WEL GOED GEREGELD? 

Van jonge samenwoners die wel hun zaken regelen horen we, helaas 
te vaak, dat in hun vriendengroep heel veel stellen niets geregeld 
hebben. Ik vertel je graag waarom dit belangrijk is. Of wil je ook 
horen over het verschil tussen een samenlevingsovereenkomst, hu-
welijk of geregistreerd partnerschap?
…maar heb jij geen tijd om naar de notaris te gaan?  
Dan is dat geen enkel probleem. 

Bij ons op kantoor zijn wij al helemaal gewend geraakt met het voe-
ren van online-besprekingen. Je kunt als klant lekker thuisblijven en 
ontvangt via ons kantoor per e-mail een link waarna we elkaar kun-
nen zien en spreken. Zo kunnen we heel makkelijk een bespreking 
doen en dit kan bijvoorbeeld ook in de avond. Wij bieden jou op 
deze wijze de mogelijkheid om jouw drukke agenda beter in te delen 
en het gesprek kan je bij wijze van spreken laten plaatsvinden vanuit 
je luie stoel.  
 
De ondertekening is dan wel persoonlijk, bij ons op kantoor, maar 
dat kan zo gewenst ook thuis. Uiteraard blijven wij ook zeker be-
sprekingen voeren op de traditionele manier, maar wens je graag 
gebruik te maken van een digitale af-
spraak, neem dan gerust contact op met 
ons kantoor en ontmoet mij of de nota-
rissen Rinske of Sandra of één van onze 
andere collega’s in een onlinegesprek. 

Graag tot ziens! 
Anne Sophie Bakker 
kandidaat-notaris 

Burgemeester Frank Streng her-
vat zijn werkzaamheden als bur-
gemeester van de gemeente Me-
demblik per eind deze maand. 
Half december adviseerden me-
disch specialisten de burgemees-
ter om voorlopig rust te nemen 
en aan zijn herstel te werken, 
naar aanleiding van fysieke ge-
zondheidsklachten. Na een korte 
periode van afwezigheid kan hij 
zijn werk weer hervatten. 

Frank Streng: “bij deze wil ik een 
ieder hartelijk bedanken voor de 
warme belangstelling tijdens 
mijn herstelperiode, in welke 
vorm dan ook. De vele bloemen, 
kaarten, telefoontjes en aandacht 
waren overweldigend. 

In het bijzonder veel dank aan 
wethouder Harry Nederpelt voor 
zijn waarneming. Ik kijk er naar 
uit u allen weer te ontmoeten.” 

Burgemeester Frank Streng. 
Foto aangeleverd.

Burgemeester Streng hervat eind 
februari zijn werkzaamheden 

Esther van Echtelt van de Petrus 
Canisiusschool in de Weere, Lin-
de Neefjes van Basisschool De 
Schelp in Wervershoof en Fiene 
Oud van Basisschool Het Kerspel 
in Hoogkarspel hebben de lokale 
ronden van De Nationale Voor-
leeswedstrijd in West-Friesland 
gewonnen. Zij maken daarmee 
kans om De Nationale Voorlees-
kampioen 2022 te worden.

Er deden 27 kandidaten mee in 
de gemeenten Stede Broec, En-
khuizen, Drechterland, Medem-
blik, Opmeer en Koggenland. Zij 
stuurden een voorleesvideo op, 
waarin ze een fragment voorla-
zen uit een zelfgekozen boek. De 
jury lette op zaken als uitspraak, 
verstaanbaarheid en tempo. 

De Nationale 
Voorleeswedstrijd
De Nationale Voorleeswedstrijd 
is de spannendste leesbevorde-
ringscampagne voor groep 7 en 
8. Kinderen nemen het tegen el-
kaar op in verschillende wedstrij-
drondes. Kinderen leren hierbij 
veel van elkaar en het wedstrijd-
element is heel aansprekend. De 
plezierige spanning én het en-
thousiasme van de school en de 

familie maken de wedstrijd on-
vergetelijk voor leerlingen. De 
Nationale Voorleeswedstrijd is 
een campagne van Stichting Le-
zen in samenwerking met de Bi-
bliotheken om het (voor)leesple-
zier te stimuleren. De Nationale 
Voorleeswedstrijd wordt mede 
mogelijk gemaakt door Neder-
landse Boekenbon BV.

In de volgende ronde, die ook di-
gitaal plaats zal vinden, kiest een 
vakjury de winnaar van Noord-
Holland. Veel succes, Esther, 
Linde en Fiene!

Westfriese winnaars van De Nationale 
Voorleeswedstrijd bekend

Linde Neefjes. Foto aangeleverd.

Dion van der Deure, 16 jaar, zit in 
klas 5 Atheneum op het Aurum 
college in Lelystad, een school 
voor jongeren die extra onder-
wijsondersteuning en specifieke 
begeleiding nodig hebben.
Dion staat positief in het leven, 
hij weet wat hij wil en ook wat hij 
niet wil. Dion wil na deze school 
gaan studeren, hij wil iets in de 
wetenschap doen. 

Dion was 11 jaar toen hij durfde 
te fietsen, dit maakt het zo bij-

zonder dat hij nu, ruim 5 jaar la-
ter, aan FFTK (Flevoland Fietst 
Tegen Kanker) mee gaat doen. 
Het Aurum college doet hier sa-
men met andere scholen aan 
mee. Op 29 mei gaat Dion de 
Alpe d’Huez beklimmen op zijn 
nieuwe mountainbike die hij aan-
geboden kreeg van Bas E-bikes 
uit Zwaagdijk.

Sponsor Dion via: crowdfunding-
voorclubs.nl/fftk/supportpage/
view/dion-van-der-deure-839

Dion op zijn nieuwe fiets. Foto: Richard de Beer

Dion gaat de Alpe d’Huez op Auto’s gezocht!!
Benzine of hybride

Airco
Vijf deurs

Max 150.000 km

Direct geld en vrijwaring.
Barry Ligthart, Tel. 06 5168 1447

Industrieweg 1, Andijk • info@profijtauto.nl

 
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

Verkoopdag hobbymaterialen
Zaterdag 5 maart 10-16 uur

Verjaardagszaal Dorpshuis centr.

Andrea van Langen

De VVD werkt voor Andijk!

De verkiezingen zijn weer in 
aantocht, dat zult u wel ge-

merkt hebben. Waar de VVD 
al 15 jaar roept om de bouw 

van extra woningen, is inmid-
dels de rest van de partijen 
ook ontwaakt. Voorheen 

spraken zij nog over krimp en 
‘niet bouwen voor de leeg-

stand’. Met als resultaat dat 
er een enorm tekort aan hui-
zen is ontstaan en inmiddels 

veel jongeren en senioren 
wanhopig wachten. Tot twee 
keer aan toe hebben we als 

VVD destijds een voorstel ge-
daan de woningbouw op het 
Asonia-terrein naar voren te 
halen. Daar was toen geen 

meerderheid voor. Ik ben dan 
ook blij met de rol van de 

CPO-groep en Het Groot-
slag, later aangevuld met de 
Toekomst om samen met de 
gemeente dit plan op te pak-
ken. Doel was vraaggericht 

bouwen, voor en door de 
mensen die er gaan wonen, 
betaalbaar en energiezuinig. 
Vanwege personele wisselin-
gen en corona liep het project 
enige vertraging op, maar we 
gingen moedig voorwaarts. 

Er kwam een drukke digitale 
bijeenkomst. Het leek wel een 

sprookje. Helaas lopen die 
niet altijd goed af en was het 
nu geen beschermd dier dat 
roet in het eten gooide, maar 
een uitspraak van de Hoge 
Raad: het zogenaamde ‘Di-

dam-arrest’ met nieuwe regels 
over aanbestedingen. Die uit-
spraak kan gevolgen hebben 

voor álle gemeenten die grond 
willen verkopen. En dus ook 
voor dit project. U snapt het 
al: dit moet juridisch worden 
uitgezocht en het is voor elk 
project weer anders. Het ar-
rest zet het Asonia-terrein nu 
noodgedwongen even in de 
wachtstand. Als wethouder 
zet ik me volop in voor een 
goede afloop, zodat we eer-
daags kunnen bouwen! Ver-
der wordt er op diverse plek-

ken in Andijk gebouwd, ik 
noem de Bangert, het Jon-
kerspad en binnenkort bij 

Marees en straks op de hoek 
van de Middenweg. Kortom: 
de VVD werkt voor Andijk! 

Andrea van Langen, 
wethouder en tevens lijsttrek-

ker VVD, lijst 1 nummer 1
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Krokus 22, Andijk • 06 373 1414 8 
www.LNChuidverbetering.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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

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

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.

Zoals u eerder heb kunnen lezen heeft het Hoogheemraadschap als 
wegbeheerder opdracht gegeven om aan de westkant van de Esdoorn-
laan 167 essen-en wilgenbomen te laten kappen. Een paar jaar geleden 
werden de bomen nog gesnoeid en nu zijn ze allemaal ziek. Maar er is 
ook goed nieuws, er worden ook weer jonge bomen aangeplant. De 
weg is t/m 11 maart gesloten voor verkeer. Collage: D. Greydanus

Langs de weg... Storm en bomenkap

De storm heeft ook aan de Kleingouw huisgehou-
den. Kinderen spelen in de afgeknapte boom die 
ook het voetpad volledig in haar bezit had geno-

men. Foto’s: PL/de Andijker.

Op het Singerspad vielen 3 
bomen om. 1 veroorzaakte een 

stroomstoring doordat de wortels 
kabels meetrokken.  

Foto’s Britt Tesselaar

De storm begint aan te trekken. Foto: Astrid van Dijke

Jaarringen, 
43 jaar
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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...

 … komend weekend weer car-

naval gevierd mag worden?

... de meeste coronamaatregelen 

vrijdag wegvallen?

... afval niet achter dijk 

op de Vooroever hoort?

... met de storm het prachtig 

geschilderde bord van ‘lief 

plekje grond’ is weggewaaid?

... we niet weten waar 

het nu ligt?

… mensen met een 

longaandoening nauwelijks 

naar buiten kunnen door de 

rook van brandende 

houtkachels?

… je in een ‘30 kilometer zone’ 

je snelheid moet 

aanpassen naar 30?

Speerpunten ChristenUnie

Verduurzamen van 
bestaande woningen

Goede en veilige 
infrastructuur

Woningbouw voor 
starters en gezinnen

Inzet op energie 
besparing

Aandacht voor
belangen van Agrariërs

Goede huisvesting van arbeidsmi-
granten op strategische locaties

Een veilige gemeente

Evert Jan Gorter Nr. 2 

Uitvaartbegeleiding
Carla Basjes

06 29 24 11 83 | contact@carlabasjes.nl | www.carlabasjes.nl

Uitvaart en verzekerd zijn (1) 

In praktijk blijkt dat er nogal eens verwarring bestaat over de verschillende soorten 
uitvaartverzekering. Daarom wat uitleg:

Grofweg zijn er een twee  soorten uitvaartverzekeringen:
1 Een sommen- of kapitaalverzekering die een bedrag uitkeert na het overlijden van de  
 verzekerde. De uitkering van de uitvaartverzekering wordt gebruikt om (een deel) van  
 de uitvaart te betalen. Dit soort verzekering is duidelijk. Er wordt een bedrag 
 uitgekeerd dat of op de polis staat of op de jaarlijkse overzichten. Deze laatste over- 
 zichten ontvangt u als de polis wordt geïndexeerd of als er sprake is van winstdeling. 

2 Een natura verzekering. Deze verzekering keert geen geld uit maar (standaard) 
 diensten en bijbehorende (standaard) producten. Vaak zijn deze verzekeringen 
 gekoppeld aan een grote uitvaartondernemer zoals bijvoorbeeld Dela, Monuta, of PC. 
 Vaak zijn dit verzekeraars die zelf uitvaarten (laten) verzorgen tegen een vastomlijnd  
 pakket aan diensten en producten. Wanneer er niet wordt afgeweken van dit pakket  
 kan dit een budgetvriendelijke optie zijn. 
 Wijkt u echter af van dit dienstenpakket (u wenst een ander crematorium als 
 omschreven of plaats om op te baren, andere kist of kaarten), dan kunnen de kosten  
 behoorlijk oplopen omdat de verzekeraar deze dan veel duurder moet inkopen. 
 Dat kan een flinke tegenvaller zijn omdat u denkt goed te zijn verzekerd en dat ‘alles’  
 goed is geregeld in het dienstenpakket. 
 Sommige verzekeraars bieden ook een ledenkorting. Dat kan een behoorlijk bedrag  
 zijn. In de praktijk blijkt vaak dat in dit geval de totale kosten ook hoger uitvallen  
 waardoor u de ‘ledenkorting’ uiteindelijk toch zelf betaalt. 
 Kortom, heeft u een naturaverzekering, dan is het verstandig om de dekking van de  
 polis goed te bekijken en u te laten informeren wat de werkelijke kosten zijn, 
 gebaseerd op uw wensen. 

Wat in alle gevallen echter geldt: laat u goed informeren en vergelijk. 
Dit kan teleurstellingen in een toch al zo moeilijke tijd voor u of uw nabestaanden voorko-
men. Wilt u specifieke informatie, belt u mij gerust. En uiteraard begeleid ik uitvaarten voor 
iedereen, ongeacht een eventuele uitvaartverzekering of lidmaatschap. U bent bij mij  ‘ver-
zekerd’ van een passende uitvaart!

De volgende keer schrijf ik over het belang van het wel/niet afsluiten 
van een uitvaartverzekering.

Afgelopen week werden vijf-
tien topsporters en talenten uit 
gemeente Medemblik door 
sportwethouder Joset Fit en 
TEAM Medemblik in het zon-
netje gezet. Dit omdat zij in 
2021 ereplaatsen hebben be-
haald op Nationale Kampioen-
schappen, Europese Kampi-
oenschappen of Wereld Kam-
pioenschappen. 

In het door corona geteisterde 
sportjaar 2021 zijn de meeste na-
tionale en internationale kampi-
oenschappen afgelast. Toch heb-
ben vijftien topsporters en talen-
ten uit Medemblik vorig jaar kans 
gezien ereplaatsen in de wacht te 
slepen op Nationale-, Europese- 
of Wereld Kampioenschappen. 
Afgelopen week werden zij door 
gemeente Medemblik nogmaals 
gehuldigd. 

Vanwege de geldende corona-
maatregelen kon de huldiging 
helaas niet plaatsvinden in de 
vorm van een feestelijke bijeen-
komst. In plaats daarvan maak-
ten sportwethouder Joset Fit sa-
men met Pieter Verhoogt van 
TEAM Medemblik een rondje 
door de gemeente om de lokale 
toppers persoonlijk een mooi 
aandenken en een cadeaubon te 
overhandigen.  

“Door de diverse coronabeper-
kingen was het een lastig jaar 

voor veel sportverenigingen en 
-clubs. Trainingen konden lang 
niet altijd doorgaan, evenals wed-
strijden. Maar zij hebben geroeid 
met de riemen die ze hadden en 
er het beste van gemaakt. Die in-
zet heeft geresulteerd in geweldi-
ge sportprestaties”, aldus wethou-
der Fit.
 
De vijftien sporthelden namen 
samen vijfenveertig medailles 
mee terug naar Medemblik. Vijf 
daarvan werden op een WK be-
haald, twee op een EK en achten-
dertig medailles werden in de 
wacht gesleept op NK’s. Het vol-
ledige overzicht van de medaille-
winnaars is te vinden op: www.
teammedemblik.nl/nieuws 

Sporthelden van 2021 gehuldigd

Tessa Neefjes (r) met Joset Fit. 
Foto aangeleverd

Meer nieuws op 
www.andijker.nl

In een beschrijving van een veel-
heid aan zaken en belevingen, en 
ook commentaar en meningen 
aangaande meegemaakte zaken 
beschrijft P. Groot zijn weder-
waardigheden en ervaringen als 
Gemeenteraadslid van de ge-
meente Medemblik van 01-01-
2011 - maart 2018, als lokaal 
raadslid van de BAMM. 

Daarbij wordt er nogal wat afge-
dongen op de gedachte dat een 
gemeenteraad alleen uit wijzen 
bestaat, en men de burgerbelan-
gen altijd optimaal behartigt, en 
alle gemeenschapsgelden nuttig 
en zakelijk besteed, want er spe-
len ook persoonlijke sentimenten 
en rancunes die zelfs vergaand 
kunnen zijn, dit mede er mee be-
zien, dat Gemeente Medemblik, 
in een recent, eigenlijk nog ge-
heim (maar uitgelekt) rapport 
aangaande de z.g. “bestuurs-
kracht” op alle punten onvol-
doende tot zeer matig scoort, wat 
een kwalijk iets is voor de bur-
gers, en wat, naast een inkijk op 
de zaken zoals die plaats vinden, 
in hun volle omvang worden be-

licht. De BAMM heeft zich in-
middels gefuseerd met “Hart van 
Medemblik”. 

Nu hier beperkte schrijfruimte is, 
hebben we ruimte gereserveerd 
op de door ons beheerde website 
www.boosopbloos.nl waar we 
aanvullend informeren. Daar kan 
ook dit boek worden besteld wat 
u een interessante inkijk en 
beeldvorming zal geven, aan-
gaande zaken die voor eenieder 
van belang zijn, zie verder voor-
noemde website.  

GOEDE RAAD IS DUUR

Belevenissen en 
wetenswaardigheden 

van het voormalig 
gemeenteraadslid 

en schrijver van deze 
autobiografische memoires 

P. Groot 
van Andijker Belang 

en BAMM

En vest op prinsen geen vertrouwen, 
waar u nimmer heil bij vindt

Psalm 146 vers 2

Andijker Belang

Goede (gemeente)raad is duur 
(Slechte nog duurder)
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• Ko�  edrinken in Huiskamer van Andijk, Sportlaan 1A.
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 10.00-12.00 uur

• Dorpshuis Centrum:  Elke woensdag de midweekbreak 
    Vrijdag: weekafsluiters

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

FEBRUARI
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
• Verkoopdag hobbymaterialen, verjaardagszaal 

Dorpshuis centr. 10-16 uur
Zondag 6 maart
• Sarto Andijk - Live sixties muziek met: The Blue Bandits.

Aanvang 15.30 uur. Entree € 5.-
Maandag 7 maart
• Rest afvalbak (grijze) wordt geleegd
Dinsdag 8 maart
• KVG kaartavond, Sarto, 19.45 uur
Woensdag 9 maart 
• KBO Seniorenbond, klaverjassen & jeu de boules. Sarto 13.30 uur
Zaterdag 12 en zondag 13 maart 
• Cinema Cultura
Zondag 13 maart
• Koppelbiljarten, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Maandag 14 maart
• Groene afvalbak wordt geleegd
Dinsdag 15 maart           
• KVG, Salsa dansen o.l.v. Lara Oud-Weel, Sarto,  20.00 uur  
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
Dinsdag 5 april
• KVG kaartavond, Sarto, 19.45 uur
Woensdag 6 april 
• KBO Seniorenbond, klaverjassen & jeu de boules. Sarto 13.30 uur
Maandag 11 april
• Groene afvalbak wordt geleegd
Dinsdag 12 april                 
• KVG, Paasstuk workshop. Sarto, 20.00 uur
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

MEI
Maandag 2 mei
• Rest afvalbak (grijze) wordt geleegd
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
Maandag 9 mei
• Groene afvalbak wordt geleegd

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

Meditatie is een traditie die binnen (bijna) alle reli-
gies wordt beoefend, en dus ook openingen biedt 
voor interreligieus contact en uitwisseling. Medita-
tie is een oefening in toewijding en overgave. Als 
meditatie ons leven raakt, gaat het ons leven veran-
deren. Leven wordt dan steeds meer leven in het nu. 

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 aange-

sproken 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, 0228-59 29 70, 
ljkooiman@gmail.com 
Mirjam Vlugt, 06 13 73 48 06  roozendaal1619@
zonnet.nl

In de stilte wordt de mens aangesproken 
door ’t oneindige geheim, het diepste Jij

Martin Gutl

Meditatie bijeenkomsten starten 1 maart

Wekelijks nieuwe items!

Sorghvlietlaan 51, 1619 XA AndijkCasual mode

Wij zoeken 
gastouders!
in Andijk

Meer info: berendbotje.nl/gastouder

Bepaal je
eigen

werktijden!

De geschikte lokatie voor:

 Huwelijksvoltrekkingen
 Lezingen
 Concerten
 Uitvaarten
 Repetities
 Tentoonstellingen
 Vergaderingen

Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl

Contactpersoon:
Dhr. Jan Gorter
0228 - 592957

Donderdag 24 februari gaan we terug in de tijd naar 
het dinosauriërs tijdperk. Deze workshop wordt 
georganiseerd in samenwerking met de geologische 
vereniging Amathysta. Erwin Kaspers geeft een 
korte presentatie over die periode in de ontstaans-
geschiedenis van de aarde, waarna we aan de slag 
gaan met het slijpen en prepareren van de fossielen.
Heb je wel eens echte dinotanden, dinoklauwen en 
dino-eieren gezien? Ook zijn er verschillende dino-
modellen te bekijken en wordt er uitgelegd wat di-
no’s nou eigenlijk precies zijn. Waar en wanneer 
leefden ze? Wat aten ze? En misschien zijn er nog 
wel meer interessante vragen te beantwoorden. En 
je kunt ook zelf aan de slag! Een stukje dinobot  slij-
pen zodat de mooie botstructuur tevoorschijn 
komt of een afgietsels maken van dino-fossielen van 
gips. 

Wilde je altijd al een echt dinosaurus bot vinden? 
En nog sterker … dit (stukje) bot slijpen en prepare-
ren als een souvenir van zo 66 miljoen jaren terug! 
Dit is geen droom, maar echt! Deze workshop is 
geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar tot 16. Kinderen 

onder 9 jaar komen met een begeleider/ouder. 
De workshop wordt op twee momenten gegeven: 
van 10:30 -12:00 uur en van 13:00 -14:30 uur. Deel-
name € 7.50.  Je hebt pas een plaats als je reserve-
ring is bevestigd.  
Geef je op:reservering@hertenkampenkhuizen.nl 
Vermeld het tijdstip, het aantal en de leeftijd van de 
kinderen.   Het adres is: Wilhelminaplantsoen 2 te 
Enkhuizen. Kijk voor aanvullende informatie op 
www.hertenkampenkhuizen.nl    

Dinotand. Foto aangeleverd

Workshop: Dino’s in Hertenkamp Enkhuizen
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Voor het verzorgen van uw aangifte inkomstenbelasting 
kunt u bij de Westfriese Rekenmeester terecht.   

De Rekenmeester maakt het u makkelijker.  

Uw stukken kunt u inleveren op onderstaande data 
in dorpshuis Cultura, Kleingouw 112-113, Andijk. 

• Woensdag  23 februari  vanaf 17.00 uur tot en met 19.30 uur

• Woensdag  2 maart  vanaf 17.00 uur tot en met 19.30 uur

• Woensdag  9 maart  vanaf 17.00 uur tot en met 19.30 uur

• Woensdag  16 maart  vanaf 17.00 uur tot en met 19.30 uur

• Donderdag  23 maart  vanaf 17.00 uur tot en met 19.30 uur

• Woensdag  30 maart  vanaf 17.00 uur tot en met 19.30 uur 

 
 

 
 
 

Westeinde 8 • 1606 CZ, Venhuizen 
0228-76 00 33 • 06-39 57 79 04 • www.wfrm.nl • info@wfrm.nl

Wichard en Gonnie 
zitten voor u klaar! 

heropening • heropening • heropening • heropening • heropening •
winkelcentrum streekhof • winkelcentrum streekhof • winkelcen-

heropening • heropening • heropening • heropening • herope-

winkelcentrum streekhof • winkelcentrum streekhof • winkel-

mis het niet!!!

WINKELCENTRUM STREEKHOF • DE MIDDEND 56 • BOVENKARSPEL

GEHEEL VERNIEUWDE WINKEL

25-26-27 FEBRUARI 2022

“Er bestaat geen slecht weer, alleen slechte 
kleding,” zei mij moeder altijd. Ze had ge-
lijk, ook bij storm of ijzige kou is het heer-
lijk om minimaal één keer per dag naar 
buiten te gaan. De wind door je gedachten, 
even de natuur ervaren. Toch zitten de 
meeste van ons we te veel stil, te vaak bin-
nen en ervaren we te weinig zonlicht. 

Vitamine D tekort is geen uitzondering, 
bij jong en oud.

Een beetje wandelen
Wandelen  is goed voor lichaam en geest. 
Helaas is een wandelingetje of rondje om 
niet genoeg om voldoende vitamine D op te 
nemen. Dat gebeurt pas van af de maand 
april tot en met ongeveer september. Nog 
specifieker: die maanden en dan tussen 11 
en 15 uur. Daarom is het verstandig vol-
doende vitamine D te slikken. Want dat het 

Maak een heerlijke winterwandeling
goed is weten de wel, maar waarom 
dan?

Belangrijk om te weten
Vitamine D is goed voor veel din-
gen. Zo helpt het de weerstand 
verbeteren, helpt het bij reumati-
sche aandoeningen, tegen stram-
heid en bij COPD en/of lucht-
weginfecties en zelfs tegen neer-
slachtigheid. Iedereen die voldoen-
de vitamine D inneemt, krijgt ei-
genlijk zon uit een potje.

Extra zon uit een potje
Laat u goed voorlichten bij uw dro-
gist en slik een beetje extra zon, een 
beetje extra vitamine D. Zeg nou 
zelf, als het zonnetje schijnt voelen 
we ons toch ook beter!
                                  Groeten, Anne

Op zaterdag 14 mei van 11.00 – 17 is pu-
bliek van harte welkom tijdens de 15de 
Hobby & Kunstroute in de Boerenhoek in 
Enkhuizen.
Na het afgelasten in 2020 en 2021 is er dit 
jaar weer een Hobby & Kunstroute! In de 
karakteristieke Boerenhoek van Enkhui-
zen wordt deze voor de 15de keer georgani-
seerd en staat in het teken van Hobby en 
Kunst. De organisatie van dit evenement 
gaat er weer volop voor! 

Het idee achter de Hobby & Kunstroute is 
dat één keer per jaar een aantal bewoners 
in de Boerenhoek hun tuin openstellen 
voor publiek en geven hobbyisten/ kunste-
naars de gelegenheid in hun tuin te expo-
seren in een gezellige, ongedwongen sfeer. 
Dit vindt in de veelal ‘verborgen’ tuinen 
van dit prachtig stukje beschermd stadsge-
zicht plaats. Traditioneel wordt de dag 
opgeluisterd door muzikanten. De organi-
satie streeft naar een zo groot mogelijke 
diversiteit.

De Boerenhoek is een buurt in de binnen-
stad van Enkhuizen, waar de mensen vaak 
onverwacht gevormde, soms hele grote en 
vooral prachtige tuinen hebben. Dat komt 
omdat in vroegere tijden veeboeren en ak-

kerbouwers hun bedrijf binnen de stads-
wallen hadden gevestigd. De ruimte, die 
achter bleef nadat de stadsboeren verdwe-
nen waren, is ingenomen door tuinen. De 
grachten waardoor de boeren dagelijks 
met hun schuit en praam naar weilanden 
en akkers voeren zijn ook behouden geble-
ven. Dit beschermde stadsgezicht met 
boerderijen en grachten met schuitenhok-
ken aan de walkant vormen een levendige 
herinnering aan die periode. Het is prach-
tig om er rond te wandelen.

Inmiddels is de Hobby & Kunstroute En-
khuizen een goed bezocht evenement, ge-
lukkig zonder dat het te druk wordt. Je 
komt via verschillende routes door mooie 
straatjes en in prachtige tuinen; een gewel-
dige ontdekkingstocht door dit mooie 
plekje in Nederland.

Wilt U zich ook aanmelden voor deze 
Hobby & Kunstroute als tuinbezitter in de 
Boerenhoek in Enkhuizen of als hobbyist 
of kunstenaar tijdens dit evenement? In-
lichtingen en aanmelden: Yvon Haakman 
(secretaris), tel. 06 10059851 of via ap.
haakman@quicknet.nl. 

Het programma vindt u bij het VVV, de 
boekwinkels en tuincentra, maar natuur-
lijk ook op www.hobbyenkunstroute.nl 

Bij slecht weer op zaterdag 14 mei zal het 
evenement verplaatst worden naar zater-
dag 28 mei a.s.

De locatie van de deelnemende tuinen is te 
herkennen aan de vlag van de Hobby & 
Tuinroute.

De Boerenhoek in Enkhuizen.  
Foto aangeleverd

De 15de Hobby & Kunstroute in Enkhuizen
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