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De
sleutel

tot bezit

info@kwantesmakelaardij.nl
0228 592244

   Meer betaalbare woningen voor 
 starters en senioren

   Oplossen gevaarlijke verkeerssituaties

   Verbeteren recreatieve voorzieningen

   Consultatiebureau opnemen in 
 nieuwbouw Sorghvliet

   Handhaving verbeteren

Andrea werkt voor Andijk!

Stem 14, 15 of 16 maart VVD lijst 1

Beste Andijkers, op 5 maart vier ik mijn verjaardag. 

En wie jarig is trakteert! 
Aanstaande zaterdag haalt u bij Bakker Koning op vertoning 

van deze advertentie een heerlijke gevulde koek!

Veertien dagen geleden raasden maar 
liefst 3 stormen over ons land. Met de 
namen Corrie, Dudley en Eunice. Hun 
razernij ging ook over Andijk helaas.  Ge-
volg: overal langs dijken en bermen, op 
straten en pleinen kwam zwerfvuil, vooral 
plastic afval te liggen. Helemáál nadat de 
vuilniswagens van de HVC op maandag 
21 februari hun rondes hadden gedaan. 
Overal lagen de afvalcontainers her en 
der open op de grond. Of de kleppen 
waaiden al open nog vóór de HVC was 
langs geweest.

Werk aan de winkel dus voor 
Andoik Skoôn. 

Want Andijk zet haar beste beentje voor 
als het gaat om het netjes houden van 
dorp en omgeving. Andijkers, West-frie-
zen en buitenpoorters hebben zich ver-
enigd in bovengenoemde opruimgroep. 
En actieve vrijwilligersgroep die 1 keer 
per maand zwerfvuil raapt.  Dat doen we 
in het dorp. Maar ook langs toevoerwe-
gen, waar veel verkeer is.
Kom meedoen. Hartstikke leuk en nuttig.

Corrie, Dudley en Eunice ook in Andijk heel actief!
Opruimwerk aan de winkel

Woensdag 16 maart 2022
 
Laat uw stem horen!
Weet wat u stemt!
 

Gemeenteraadsverkiezingen

Meerdere partijen laten van zich horen in deze krant.

Wanneer: a.s. zaterdag 5 maart
Tijd: 9:00 uur, verzamelen vanaf 
8:45 uur
Plaats: IJsclub aan de Kleingouw
Opgave:  henk.smits@quicknet.
nl of via 06 – 50484398
Opruimmateriaal is aanwezig.

Koffie met iets lekkers na in de 
kantine van de club.Kom helpen opruimen. Foto aangeleverd
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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 6 maart 10.00 uur: 1e 
zondag van de Veertigdagentijd.
Woord-Communieviering door 
pastor A. Dekker met Vrienden-
kring.
Thema: “Op de proef gesteld”.
De collecte is voor onze kerk. 
Dank daarvoor. 
Welkom in de viering en bij het 
koffiedrinken na afloop. 

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

“ Dood ben ik  pas als jij me bent vergeten”

Tot het laatst toe betrokken bij 
haar dierbaren is rustig heengegaan 

onze lieve moeder, oma en oma Andijk

Anna de Jong - Zuidema
weduwe van Nammen de Jong 12 mei 2006

Raard Wervershoof
25 maart 1926  25 februari 2022

Correspondentieadres:
De Vooruitgang 23
1693 DT Wervershoof

Wij nemen in besloten kring afscheid van moeder op woensdag
2 maart en begeleiden haar daarna naar het crematorium. 

Gerrit en Marijke 
 Machteld en Maarten
  Max 
 Ester en Edwin
  Stijn 
  Jill
 Menno

Bert en Marijke
 Inge en Olaf
  Roy en Liu
  Jenna
 Nanda en Rob
  Jonne
  Melle

Zowel mooie als moeilijke momenten in het leven 
delen we in onze vriendengroep. 

Nu zijn we geraakt door het overlijden van   

Trudy Vriend – de Boer 

Moeder van onze vriend Jasper en Oma van Joep. 

Onze gedachten gaan uit naar het gezin en naaste familie 

We wensen jullie heel veel sterkte toe. 

Liefs je vrienden 

Tot ons verdriet hebben wij vernomen dat is overleden

Trudy Vriend - de Boer

Oud lid en bestuurslid van voormalig Asonia korfbal.
Vrouw van ons erelid Arnold en moeder van onze leden Joost en Jasper.

Wij wensen Arnold, kinderen, kleinkinderen en familie veel sterkte toe

   Namens bestuur en leden
   Sporting Andijk, afdeling korfbal

Ons bereikte het bericht dat de echtgenote van Arnold Vriend, 
Oud raadslid van de gemeente Andijk                                                

Trudy Vriend - de Boer 
is overleden

Wij wensen Arnold, kinderen en kleinkinderen 
veel kracht en sterkte toe bij dit verlies.                                                                                                                                         

 
Oud raads-/commissieleden van de V.V.D. Andijk: Hans van der Doel † 
     Andrea van Langen                                                                                          
     Jan Ruiter                                                                                          
     Piet de Vries  

Tot groot verdriet is ons koorlid 

Trudy Vriend - de Boer
overleden. 

Wij zullen Trudy missen! 

Wij wensen Arnold, 
kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte. 

  Het bestuur en de leden 
  van Andijks Gemengd Koor

Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est.
Waar liefde heerst en vrede is, daar is God.

Tot het laatste moment hield ze de regie in handen  
en gaf ze ons al haar adviezen nog mee.

Trudy Vriend-de Boer
Enkhuizen, 15 december 1949 Andijk, 23 februari 2022 

Je hebt alles gegeven, het is goed zo.
Bedankt lieverd, we gaan je missen.

Arnold Vriend

Arwin en Jacqueline 
   Annelieke 
   Guusje

Iris en Diederick

Joost en Simone 
   Tess 
   Lasse

Jasper 
   Joep

Flamingolaan 75 
1619 VC Andijk

De afscheidsdienst en de begrafenis hebben plaatsgevonden op dinsdag 
1 maart jl.

Ga met God en Hij zal met je zijn  
tot wij weer elkaar ontmoeten 
in Zijn naam elkaar begroeten 
Ga met God en Hij zal met je zijn  
                                     Liedboek 416

Op 23 februari 2022 is onze schoonzus 

Trudy Vriend-de Boer
overleden. 

Trudy was haar leven lang de steun en toeverlaat van onze broer en 
zwager Arnold en zij hield hun gezin draaiende als hij zijn  
vele lange reizen voor Pop Vriend Seeds maakte.  
Nu moet hij haar veel te vroeg laten gaan. 

Trudy was reislustig en avontuurlijk net als haar vader vroeger.  
Aan de vele camper-zwerftochten die ze samen  
met Arnold maakte is nu een einde gekomen. 

We wensen Arnold, de kinderen en kleinkinderen  
alle kracht en sterkte in hun grote verdriet. 

Wil en Klaas Timmerman-Vriend 
Bep Vriend en Anton Maas 
Door Vriend en Johan de Jong 
Karin en Gerrit Ruiter-Vriend

Enkhuizen 1949  –  Andijk 2022

Onze tante 

Trudy 
is er niet meer. Wij zullen haar ontzettend missen bij onze vele familie
bijeenkomsten en vrolijke jaarlijkse pinksterweekenden. Ze was oprecht 
geïnteresseerd in onze levens en dat van haar 15 achterneefjes en nichtjes. 

We wensen Arnold, Arwin, Iris, Joost en Jasper  
en hun gezinnen veel sterkte bij dit verlies.

Neven en nichten familie Vriend

Ons bereikte het droevige bericht dat de echtgenote  
van onze oud-directeur Arnold Vriend

Trudy Vriend-de Boer 
is overleden. 

Wij wensen Arnold, Arwin en Jacqueline, Iris en Diederick, Joost en 
Simone, Jasper en de kleinkinderen veel sterkte, kracht en troost toe. 

Medewerkers Pop Vriend Seeds & KWS Vegetables

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
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OPEENS HEB JE HET, JE WORDT….

Kent u deze nog? Een bekende leus die zo’n tien jaar geleden werd 
gebruikt bij de werving van conducteurs voor de Nederlandse 
Spoorwegen. Ook het notariaat heeft instroom van goede en en-
thousiaste kandidaten nodig. Om het veelal stoffige imago van de 
notaris af te kloppen, en (aankomend) studenten warm te laten lo-
pen voor het beroep van (kandidaat-) notaris heeft de Koninklijke 
Notariële Beroepsorganisatie (KNB) een nieuwe website gelan-
ceerd: notarisworden.nl.
Op deze website is veel informatie te vinden over ons vak, de 
rechtsgebieden waarbinnen wij werken en geven kandidaat-notaris-
sen en registerklerken aan wat zij er zo leuk aan vinden.

Hoe word je (kandidaat-)notaris?
Na een opleiding notarieel recht aan de universiteit, mag je aan de 
slag als kandidaat-notaris. De eerst zes jaren heten officieel ‘stageja-
ren’, waarbinnen je een driejarige beroepsopleiding dient te volgen. 
Je bent als kandidaat-notaris verantwoordelijk voor je eigen dossiers 
en je krijgt te maken met alle aspecten van het vak. Enige verschil 
met de notaris is dat je de akte niet mag passeren.
Na drie stagejaren en een afgeronde beroepsopleiding ben je als 
kandidaat-notaris waarnemingsbevoegd, en mag je bij afwezigheid 
van de notaris zelf de akten passeren.
Na minimaal zes stagejaren kan je tot notaris worden benoemd. 

Is het notariaat iets voor jou?
Mocht je interesse hebben in ons mooie boeiende vak, een stage 
willen lopen of eens in gesprek met één van onze (kandidaat-)nota-
rissen over de vraag of het notariaat iets 
voor jou is? Neem gerust contact met ons 
op, wij hebben al veel jongeren begeleid.

mr. S.B.G. (Sharon) Groen

André Meester

Ontzilting

Er is al veel te doen in 
Andijk wat betreft de 

plannen van het PWN om 
zout water te injecteren in 
de bodem. Nu wil het toe-

val dat ik in gesprek 
kwam met een glastuin-

der uit het Westland over 
watergebruik. Deze on-
dernemer heeft, net als 

vele andere tuinders,  een 
ontziltingsinstallatie om 
van brak water schoon 

gietwater te maken voor 
z’n kassen. 

Het  brijn, dit zijn de zou-
ten en andere stoffen die 
over blijven, die injecte-

ren ze weer 60 meter diep 
de grond in. 

En nu komt het: ze moe-
ten stoppen met injecte-
ren, want de ondergrond 

wordt te zout…. 
PWN is van plan om veel 

grotere hoeveelheden 
zout water te gaan injec-
teren, weliswaar naar 200 
meter diepte, maar toch 
iets om ons zorgen om te 

maken. 
De gemeente kan hier  
weinig aan doen.  Er is 

Europese regelgeving aan 
het lozen van brijn. 

Op grond hiervan zijn ju-
ridische kaders gesteld,  
hierbij moet u bijvoor-

beeld denken aan een be-
schermd gebied,  een na-
tura 2000, en het boren 

door verschillende aardla-
gen. 

Hier ligt wellicht een taak 
voor de juristen van de 

LTO om te onderzoeken 
of de vergunningsproce-

dure wel goed is verlopen. 
Uiteindelijk draait het 

ook om de kosten. Waar-
om zou je injecteren, wat 
waarschijnlijk het goed-
koopst is,  als je het ook 
op zee kan lozen zoals 

Spanje het al jaren doet. 
Kortom we gaan dit on-
derwerp actueel houden. 

André Meester
Fractievoorzitter

BAMM 

Kerkdiensten, zondag 6 maart

Gereformeerde Kerk 
Middenweg 4, Andijk

10.00 uur dhr. R. Pasterkamp te Urk

19.00 uur ds. J. Staat. Roept u maar zangdienst

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

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

10.00 uur Voorganger: Gert Scholten

  Organist: Andrew Orme

De dienst bekijken kan via: kerkdienstgemist.nl

Elke woensdag inloop van 10.00 tot 11.30 uur.

Baptistengemeente
Boendersveld 3, 1602 DK  Enkhuizen 

10.00 uur Cees Hanemaaijer, Zegendienst Mysteriespel

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. pastor A. Dekker, Vriendenkring

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

19.00 uur Jacques Brunt

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

10.00 uur Johan Gankema

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

Verkoopdag hobbymaterialen
zaterdag 5 maart, 10-16 uur

bibliotheekzaal Dorpshuis centrum 

zie redactioneel artikel elders in deze krant   

Omdat er liefde is 
bestaat er geen voorbij

In alle eeuwigheid 
ben jij

Toon Hermans

Ontzettend fijn dat zovelen hebben meegeleefd tijdens  
het korte intense ziek zijn en na het overlijden van 

mijn vrouw, onze (schoon)moeder en oma

Afra Maria Tensen-Buis
De oprechte aandacht, de vele kaarten, de prachtige bloemen,  

lieve en vriendelijke woorden hebben wij als  
bijzonder en bemoedigend ervaren.  

Dank jullie wel daarvoor.

Arie Tensen

Serge en Methilde

Maureen en Jorg

Sorghvlietlaan 11, 1619 XA Andijk.

FAMILIEBERICHTEN
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Wanneer kan ik stemmen
Woensdag 16 maart 2022 kiezen we een nieuwe gemeenteraad. Om drukte bij de 
stembureaus te voorkomen mag u ook op maandag 14 en dinsdag 15 maart stem-
men. Op 14 en 15 maart zijn 5 stembureaus in de gemeente geopend. Op 16 maart 
kunt u op één van de 30 stembureaus uw stem uitbrengen. Stemmen kan tussen 
07.30 en 21.00 uur.

Politieke partijen in gemeenteraad
In h.a.h. krant ‘de Medemblikker’ van 3 maart vindt u een publicatie over deze ver-
kiezingen. Wij laten u kennismaken met de lijsttrekkers van de 8 politieke partijen 
die aan de verkiezingen in Medemblik deelnemen. Zij vertellen kort wat hun speer-
punten zijn in de komende periode. De gemeenteraad is het hoogste bestuursor-
gaan in de gemeente. De leden van de gemeenteraad (raadsleden) nemen alle 
beslissingen die voor de gemeente van belang zijn. Bijvoorbeeld over onderwijs, 
nieuwbouw of de hoogte van de belastingen. Welke partijen deelnemen aan de 
raad en het college is dus van invloed op de ontwikkelingen in de gemeente. 
Uw stem telt dus

Iedereen vanaf 18 jaar met een uitnodiging is welkom op 14, 15 of 16 maart zijn 
stem uit te brengen.

Hoe u kunt stemmen
Informatie over het stemmen; over de locaties van de stembureaus, hoe u uw stem 
uitbrengt en hoe u kunt stemmen voor een ander kunt u lezen op onze website. 
Op uw stempas staat het stembureau dat het dichtstbij u in de buurt is. 
Alle stembureaus worden vermeld op de kandidatenlijst.
U wilt weten wie de kandidaten zijn en waar hun partij voor staat? 
Ga voor de partijprogramma’s naar onze website.

Waar kan ik stemmen
Ook deze verkiezing kunt al op 14 en 15 maart uw stem uitbrengen. 
Vijf  bureaus zijn hiervoor geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur. 
Abbekerk: Voetbalkantine ALC
Andijk: Dorpshuis Centrum
Medemblik: Voetbalkantine FC Medemblik
Wervershoof: Sportkantine De Westrand
Wognum: Voetbalkantine Spartanen 

Op 16 maart 2022 zijn er 30 stembureaus in de gemeente geopend. 
Abbekerk: Voetbalkantine ALC en Dorpshuis De Nieuwe Haven
Andijk: Dorpshuis Centrum, Dorpshuis Sarto, Eetcafé Cultura en sporthal 
De Klamp
Benningbroek: Dorpshuis De Vang
Hauwert: Dorpshuis De Werf
Medemblik: Voetbalkantine FC Medemblik, Hotel Wapen van Medemblik, 
verenigingsgebouw Sint Pieter en Sporthal De Muiter
Midwoud: Grand café De Post
Nibbixwoud: Sporthal De Dres en brandweerkazerne Nibbixwoud
Oostwoud: Wijksteunpunt Woudrust
Opperdoes: Dorpshuis De Torenschouw
Twisk: Dorpshuis Twisk
Wervershoof: Dorpshuis De Onderdijk, Sporthal De Dars, café van Rooijen, 
De Schoof en sportkantine De Westrand
Wognum: Voetbalkantine Spartanen, ontmoetingsruimte Hieronymuskerk, 
De Bloesem en Gemeentehuis Medemblik.
Zwaagdijk-Oost: Dorpshuis Zwaagdijk
Zwaagdijk-West: De Wildebras

De locaties van de stembureaus vindt u op onze website. 
De locaties staan ook op de kandidatenlijst die u begin maart thuis ontvangt.

Verkiezingen voor de leden 
van de gemeenteraad 

Bekijk al onze  
punten op de website   
hartvoormedemblik.nl

Geen zonne-eilanden in het IJsselmeer, 
maar een nuchter en realistisch klimaatbeleid.

Hart voor Medemblik wil voor Andijk: Bent u het  
met ons eens?  
Stem 14, 15 of 16 
maart met heel 
uw hart op  
Mark Hoogewerf 
lijst 8, nr 2 Stoppen met het recycle-tarief en inzetten op 

een eerlijk en betaalbaar afvalbeleid.

Onveilige verkeerssituaties aanpakken.

Het consultatiebureau terug en de gemeente 
Medemblik moet een servicepunt openen in Andijk.

Meer starters- en seniorenwoningen.  
Mensen uit de gemeente krijgen zoveel  
mogelijk voorrang.

@HartvoorMedemblik@HartvoorMedemblik @stemHvMhartvoormedemblik.nl

In de Andijker hebben bedrijven, verenigingen, 
clubs  en particulieren wekelijks de mogelijkheid 
ruimte te reserveren om hun zaak te promoten en 
aanbiedingen of acties kenbaar te maken of mel-
ding te doen van iets bijzonders. 

In de Andijker krijgen alle partijen de ruimte. 
Foto aangeleverd

Iedereen de ruimte

Op vrijdag 25 februari vond de huldi-
ging van Irene Schouten plaats in Wer-
vershoof. Sportwethouder Joset Fit was 
daarbij aanwezig. Zij feliciteerde de 
Westfriese schaatskoningin met haar 
fantastische prestaties en overhandigde 
Irene een persoonlijk cadeau namens de 
gemeente Medemblik.

Irene Schouten, geboren en getogen An-
dijkse, heeft op de Olympische Spelen 
2022 laten zien dat zij de onovertroffen 
koningin van de Spelen is. Alle keren dat 
zij in Beijing aan de start verscheen, resul-
teerde dat in een podiumplaats. Vier me-
dailles, waarvan 3 goud; een ongekende 
prestatie. Heel Nederland leefde tijdens de 
Spelen met Irene mee, maar in Wervers-
hoof nét een beetje meer. Irene tompou-
cen, Irene hamburgers, oranje vlaggen. 
Een huldiging in het dorp kon niet uitblij-
ven. Het organisatiecomité, onder leiding 
van Ton Schouten (Fitnessclub Neder-
land) draaide een mooi programma in el-
kaar om Irene te eren. 

Na een eretocht door het dorp, werd Irene 
gehuldigd in sportcentrum De Dars in 
Wervershoof. De nieuwe stadsdichter van 
Medemblik, Mieke de Beer-Koomen, 
schreef speciaal voor de gelegenheid een 
ode aan Irene Schouten en wethouder Jo-
set Fit overhandigde een persoonlijk ca-
deau. “Als gemeente zijn wij ontzettend 

trots dat een geboren en getogen Andijkse 
het heeft geschopt tot de mondiale schaat-
stop. Trots op de prestatie, trots op jouw 
toewijding en mentaliteit en trots op het 
voorbeeld dat je bent voor jonge sporters 
in onze gemeente en ver daar buiten”, zo 
sprak de wethouder Irene toe. “We hebben 
daarom voor jou een uniek beeld laten 
maken.”

De keramieken “globe”, die aan Irene 
Schouten werd overhandigd, is gemaakt 
door kunstenares Lenie van der Laan. Het 
staat symbool voor de Olympische Spelen 
2022. In de globe zijn de twee plekken ge-
graveerd die tijdens de Spelen door Irene 
met elkaar verbonden werden: de gemeen-
te waarin zij is geboren en vele trainings-
uren heeft gemaakt en de plaats van de 
Olympische Spelen. De gebruikte materia-
len en technieken van het kunstwerk 
weerspiegelen de persoonlijkheid van Ire-
ne: aards en puur. De drie gouden plakken 
en de bronzen plak staan voor de geweldi-
ge prestatie die Irene heeft neergezet: zij is 
de koningin van deze Olympische Spelen.

Naast het beeld ontving Irene van de wet-
houder, mede namens Team Medemblik, 
nog een reischeque, waarmee zij met haar 
partner een reisje kan maken om samen 
rustig na te genieten van haar overwinnin-
gen. 

Wethouder Joset Fit en Irene Schouten. Foto aangeleverd

Irene Schouten gehuldigd

Verkiezing(s) t(r)ijd
Tijdens verkiezingen zult u di-
verse partijen in de Andijker te-
rugzien, 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!
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Johan Bakker en Robert Hoff 
zijn op 1 maart 2021 samen 
‘Steengoedt Hypotheken’ in 
Grootebroek gestart. “Wij kij-
ken terug op een goed jaar. We 
hebben veel klanten blij ge-
maakt en dat velen van hen ons 
een 5 sterren review hebben 
gegeven doet ons deugt! Dat is 
het mooiste compliment om te 
krijgen.”

Het team groeit
De heren zijn als duo precies een 
jaar geleden gestart. “We hebben 
het team in ons eerste jaar flink 
uitgebreid. Inez Bakker-Mellema 
en Evelien Seijts-Appelman zijn 
het team per 1 oktober al komen 
versterken. Per 1 januari 2022 is 
Ruben van Haarlem aan het team 
toegevoegd. Het kopen van een 
woning is een bijzondere en be-
langrijke stap voor veel mensen. 
“Het is mooi om een bijdrage te 
kunnen leveren aan financiële 
rust, door mensen te voorzien 
van duidelijke informatie en te 
helpen bij het maken van de juis-
te keuzes. Dat is waar we voor 
staan en dat daar behoefte aan is, 
heeft het afgelopen jaar uitgewe-
zen,” aldus het duo.

Een goed feest!
Het eerste jaar, het eerste jubile-
um, dat laten ze bij Steengoedt 
niet zomaar voorbij gaan. Via de 
sociale media, Facebook en In-

stagrampagina, kan je Steen-
goedt volgen. Daar lees je meer 
over leuke acties die de gehele 
maand maart gehouden worden. 
“We gaan nog niet alles verklap-
pen, maar we hebben een paar 
leuke acties bedacht, die we heb-
ben gekoppeld aan schitterende 
prijzen. Zo maak je kans op leuke 

lokale prijzen, in samenwerking 
met andere lokale ondernemers. 
Iedereen kan meedoen, of u al 
klant bent, binnenkort klant 
wordt of op deze manier voor het 
eerste kennis met ons maakt!”

Onafhankelijke adviseur
Wie op zoek is naar een goed, 

duidelijk en onafhankelijk hypo-
theekadvies is bij het team van 
Steengoedt aan het juiste adres. 
Dit geldt zowel voor particulie-
ren als voor ondernemers. “Wie 
voor het eerst een huis gaat ko-
pen, zijn huis gaat verkopen, een 
ander huis wil kopen, de hypo-
theek wil oversluiten en alles wat 

daarbij komt kijken is goed en 
duidelijk advies op maat belang-
rijk. Iedere situatie is uniek en dat 
maakt dat ook de financiële keu-
zes en mogelijkheden voor ieder-
een anders zijn. Er is dus niet één 
juiste hypotheek voor iedereen, 
maar wij vinden wel de juiste hy-
potheek voor u!”

Verhuur en Bedrijfsfinancie-
ring
Het team van Steengoedt is als 
één van de weinige partijen in 
deze regio expert op het gebied 
van bedrijfsfinancieringen. “Ook 
werken wij veel voor mensen met 
woningen voor de verhuur en 
grote verhuurprojecten. Juist als 
u vastgoedinvesteringen doet 
moeten de zaken goed en duide-
lijk zijn vastgelegd. Laat ons u 
helpen, we zetten onze expertise 
en kennis graag in.”

Kom kennismaken
Belangrijk om te weten is dat u 
bij Steengoedt hypotheken direct 
contact heeft met uw persoonlij-
ke adviseur en dat hun advies 
100% onafhankelijk is. De advi-
seurs van Steengoedt Hypothe-
ken ontvangen u graag op Het 
Voert 9A, Grootebroek. Of zij 
komen bij u thuis of u kunt een 
online gesprek inplannen. Bel via 
telefoonnummer 0228- 755 381 
of stuur een e-mail aan info@
steengoedt.nl. 

V.l.n.r. Johan, Inez, Evelien, Ruben, Robert: “Wij staan voor onafhankelijk en laagdrempelig advies in 
begrijpelijke taal.” Tekst OdB. Foto Hoekstra Grootebroek.

Steengoedt Hypotheken viert eerste jubileum

VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA VOOR MEER INFO  

STEENGOEDT HYPOTHEKEN 1 JAAR!  

WIE JARIG IS 
TRAKTEERT! 

HET VOERT 9A GROOTEBROEK  |  0228 755 381  |  INFO@STEENGOEDT.NL   |  WWW.STEENGOEDT.NL
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Samen Recht Doen staat boven het programma van de ChristenUnie.
Dit thema is gebaseerd op een vers uit de bijbel: Zacharia 7:9 ‘Spreek eerlijk recht, wees 
goed voor elkaar en zorg voor elkaar. Onderdruk geen weduwen en geen kinderen zon-
der vader, geen vreemdelingen en geen arme mensen. Maak geen plannen om elkaar 
kwaad te doen.’
Dat is duidelijke taal, vooral in deze steeds meer verdeelde samenleving.
Hoe maak je dat concreet?

SAMEN RECHT DOEN aan minder bedeelden.
Rijke mensen, ongeveer 10%, ontvangen subsidies, 90% van de mensen hebben steeds 
meer problemen met o.a. de zeer hoge energierekening.
Wij willen aandacht vragen voor ‘energiearmoede’.

SAMEN RECHT DOEN aan mensen, 
die gezondheidsklachten hebben i.v.m. het 5G netwerk.
Deze mensen worden meestal niet serieus genomen. Als ChristenUnie willen we dit wel 
serieus nemen. Geef mensen een plek, waar ze gehoord worden.

SAMEN RECHT DOEN wat betreft het beheer van landbouwgronden. 
Wij als ChristenUnie willen zuinig zijn op onze landbouwgronden. In de raad wordt daar 
vaak te naïef over gedacht. Men gaat ervan uit dat er genoeg over blijft. Op dit moment 
wel, maar op langere termijn niet.
Als de plannen die er liggen, doorgaan, verdwijnt er enorm veel goede landbouwgrond 
binnen 10 jaar.
De Europese landbouwplannen, die er liggen, zorgen voor een opbrengstvermindering 
van 30%! Daarom kijken we verder dan alleen de korte termijn.
In één jaar tijd is de wereldwijde voedselvoorraad van 90 dagen naar 76 dagen gegaan, 
dus 15% minder. De graanprijs is in 40 dagen 50% gestegen!
Dit ie de realiteit waar we mee te maken hebben/krijgen.

SAMEN RECHT DOEN aan het milieu.
Er zijn in Nederland meerdere stroomcentrales gesloten die tot de schoonste in Europa 
behoorden, Dat energie nu in prijs omhoog schiet is het gevolg van o.a. deze sluitingen.
Hoe kunnen wij als gewone mensen, invloed hebben op het milieu?
- Koop lokaal. Stop met het ‘gesleep’ van spullen vanuit de hele wereld, 
 vooral wat betreft ons voedsel.
- Niet langer meer, meer, meer……, maar tevreden zijn met minder.
- Help mensen financieel met goede isolatie in de woningen
- Begin eerst met het aanleggen van het nodige netwerk transport voor stroom, 
 zodat de opgewekte stroom ook afgenomen kan worden.

SAMEN RECHT DOEN aan het IJsselmeer en de vissers.
Over de kustvisie hebben we als ChristenUnie al twee keer geschreven in de Andijker.
Uit gesprekken met vissers komt duidelijk naar voren dat ze bijna als crimineel worden 
bestempeld op grond van onjuiste rapporten. Wij als ChristenUnie willen recht doen aan 
‘kleine’ groepen, zoals o.a. aan de IJsselmeervissers. 
Wij willen voor hen, die ons lokaal voedsel verzorgen, opkomen. In 2014 is 85% van hun 
vangstquotum hen ontnomen en afgelopen week ongeveer de rest.

SAMEN RECHT DOEN aan onze jongeren.
Zorgdragen voor betaalbaar wonen voor starters op de woningmarkt.
Deregulering, minder regels, met name ook bij jeugdzorg. We willen inzetten op preven-
tie en ondersteuning van ouders en pleegouders.

Deze schrijfruimte is op, maar onze plannen, inzet en inzichten nog lang niet!
Stem verstandig, stem ChristenUnie.

SAMEN  RECHT  DOEN!!

Wandeltocht
In de krant had iemand gelezen dat er 
die avond een wandeltocht van 10 kilo-
meter zou worden gehouden in Enkhui-
zen. Het was voorjaar 1956 en wij zaten 
in klas 6 van de Idenburgschool. Er 
stond ook bij dat je na afloop een me-
daille zou krijgen en dat leek een aantal 
van ons wel wat. En dus stapten we met 
ons zessen op de fiets en reden naar En-
khuizen. 
De vereniging die de tocht organiseerde 
heette De Haringstadters en we schreven 
ons in en kregen de routebeschrijving. 
Dat was wel spannend voor jongetjes uit 
Andijk, we zouden toch niet verdwalen. 
We zetten er flink de pas in en jutten el-
kaar op om steeds harder te gaan lopen. 
Op de radio hadden we gehoord over 
snelwandelen. Nou dat konden we ook 
wel hoor. 

Bij de eerste controlepost waren ze net 
bezig het tafeltje en de stoeltjes buiten te 
zetten voor de controleurs en die keken 

met verwonderde blikken naar die zes 
Andijker jongens. Omdat het zo lekker 
opschoot gooiden we er nog een schepje 
bovenop. 

Bij alle controleposten arriveerden we 
als eerste en na anderhalf uur waren we 
bij de finish. Daar keken ze bedenkelijk, 
want we zouden vast wel stukken heb-
ben afgesneden en dus posten hebben 
gemist. Ze vroegen ons dus de stempels 
te laten zien. Maar met een triomfante-
lijk: daar ist ie dan….. overhandigden we 
ons papier en kregen we onze medailles. 
We voelden ons zo ongeveer of we mee-
gedaan hadden aan een hardloopwed-
strijd. 

Trots fietsten we naar huis terug en lie-
ten thuis onze medaille zien. Maar het 
mooiste moment kwam de volgende dag 
toen in de Enkhuizer Courant stond dat 
een groep jongens de tien kilometer wel 
heel snel had afgelegd. Dat waren wij 
toevallig wel……..

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

V.l.n.r. Jan Groot, Evert Jan Gorter en Silva Visser. Foto aangeleverd
Bijna elke woensdagmiddag aan het werk. Fotocollage: Douwe Greydanus

Zakken naast de afvalbak. Foto: PL/De Andijker

U heeft het vast wel gezien dat er bijna elke 
woensdagmiddag mensen in deKoop-
manspolder aan het werk waren. Onder 
leiding van Marco v.d. Lee (Agrarische 
natuurvereniging) werden erwerkzaamhe-
den verricht met vrijwilligers waarvan een 

deel op de foto linksom o.a. woekerende 
bramen tegen te houden. Nu het lage deel 
volgens afgesproken protocol onderwater 
is gezet verwachtenwij dat zomergasten er 
neer zullen strijken om aan te sterken voor 
hetbroedseizoen. Douwe Greydanus

Leuk he, al dat plastic. Is de ondergrondse 
container aan de Klamptweid nu alweer te 
klein of is het een handige plaats om deze 
plastic zakken hier op te hangen of neer te 
zetten? In ieder geval zijn de zakken al-
weer weggehaald. 

Regelmatig zien wij ook dat bewoners 
plastic zakken gebruiken om daar hun oud 
papier in te doen. Tip: doe oud papier in 
een kartonnen doos of gebruik een niet 
inklapbaar ‘plastic’ krat.

Onderhoud

Langs de weg...
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The Blue Bandits ss een sixtiesband met 
muzikanten die hun roots hebben in West-
Friesland. Deze band is in 2016 opgericht 
door muziekvrienden welke elkaar regel-
matig tegen kwamen in het sixtiescircuit. 
Het brylcreem zwart is inmiddels veran-
derd in zilvergrijs, maar deze oude rockers 
zijn gedreven door de zelfde passie name-

lijk het gezamenlijk muziek maken uit de 
zestiger jaren. Het repertoire omvat vele 
hits uit die tijd die uitnodigen om weer 
eens een dansje te wagen of gewoon lekker 
te luisteren. Deze muziek ligt bij menigeen 
in het geheugen opgeslagen want “Toen 
was geluk nog heel gewoon.”
Aanvang 15.30 uur. Entree €5,-.

Vrijdag 15 april organiseert Café de 
Paus een Talentshow om mensen in 
aanraking te laten komen met het 
mooie horecavak. Tijdens een vooral 
heel gezellige avond, kunnen deelne-
mers in teams op een speelse en onge-
dwongen manier ervaren hoe het is om 
te werken bij Café de Paus.

Vast contract voor de winnaar
Iedereen is welkom en de gezelligheid zal 
centraal staan. “Het winnende team? Dat 
wordt beloond met een vast contract voor 
onbepaalde tijd” grapt René. Dát zullen de 
drie broers niet doen, al zouden ze wel 
graag willen. “Het begint drukker dan ooit 
te worden, dus we kunnen wel wat extra 
handjes gebruiken. We hopen dat we tij-
dens deze avond nieuwe mensen enthousi-
ast kunnen maken voor het mooie horeca-

vak. Bijvoorbeeld jongeren voor in het 
café, maar zeker ook dames en heren met 
wat meer (levens)ervaring voor de bedie-
ning in de zalen.”

Bier en bitterballen
Er staat de deelnemers een breed scala aan 
activiteiten te wachten. Uiteraard worden 
pogingen gedaan om zelf het perfecte 
biertje te tappen, maar ze gaan bijvoor-
beeld ook tafels indekken en een heerlijke 
bittergarnituur bereiden. Om de sfeer te 
verhogen, mogen de deelnemers ook zelf 
muziek aanzetten om de gasten op de 
dansvloer te krijgen.

Deelnemers kunnen zich  
in teams van 3 of 4 personen  

aanmelden via info@cafedepaus.nl 
Graag tot ziens!

 Live Music from The Sixties met:  
The Blue Bandits 6 maart in Sarto 

Café de Paus Talentshow  
voor werving nieuw personeel

The Blue Bandits. Foto aangeleverd

De gebroeders Kok. Foto aangeleverd.

Authentieke herencoupes
voor jong en oud

Boek nu uw afspraak op:
www.lukedebarber.nl

0640134695
Hoofdstraat 231a, Bovenkarspel

Herenkapper en Barbier
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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

“Na tien maanden zenuwpijn en 
bijna niet meer kunnen lopen of 
staan, stond acupunctuur nog als 
laatste op mijn lijstje om te probe-
ren. Bij de reguliere artsen was ik 
uitbehandeld. Er was niets te vin-
den en ik moest het accepteren en 
leven op medicatie en pijnstillers. Ik 
had voor Praktijk Acure gekozen en 
dacht bij mezelf: ‘Kom maar op, ik 
zie het wel, ik heb niks te verliezen’. 
Na de eerste behandeling had ik 1 
uur geen pijn, na de tweede behan-
deling had ik een halve dag geen 
pijn en dat liep na zes behandelin-
gen uit op helemaal geen pijn meer. 
Voor mij is dit in ieder geval reden 
genoeg om mijn verhaal te delen en 
in gesprek te gaan met Els Ligthart 
en Roy Grevelt, omdat er heel veel 
klachten behandeld kunnen wor-
den door middel van acupunctuur”.

Susan

Els en Roy zijn zelf allebei van 
kleins af aan in aanraking geko-
men met acupunctuur door een 
soortgelijk verhaal als die van 
mezelf. “Op mijn twaalfde werd 
ik na talloze onderzoeken gedi-
agnosticeerd met een spasti-
sche darm en moest ik het doen 
met de bekende zakjes die je 
darmen ‘ontstoppen’”, vertelt 
Els. “Mijn tante vertelde over 
acupuncturist Rosekrans en na 
een aantal maanden behandeld 
te zijn met acupunctuur had ik 
nergens last meer van. Toen 

bleef ik nadenken over hoe dat 
nou toch kon. En jaren later 
heeft dit uiteindelijk geleid tot 
het opsturen van twee inschrijf-
formulieren voor de vierjarige 
HBO-opleiding tot acupunctu-
rist die mijn man Roy en ik sa-
men zijn aangegaan”. 

Maar wat is
 acupunctuur nou precies?
“Waar beweging is, kan geen 

pijn zijn”, leggen Roy en Els uit. 
En ingewikkelder is het ook niet. 
“Ieder lichaam heeft energieba-
nen, ook wel meridianen ge-
noemd. Daar loopt stroom door-
heen en dat kun je met de 
Acugraph meten (zie foto), dat is 
wetenschappelijk bewezen. Als 
de doorstroming in deze meridi-
anen onderbroken is, stagneert 
de energiestroom en kunnen er 
klachten ontstaan”. En wat voor 

klachten kun je met acupunc-
tuur behandelen? “Naast allerlei 
soorten pijn zoals chronische 
pijn, reuma of artrose kun je heel 
veel meer met acupunctuur be-
handelen. Denk hierbij aan 
stress, migraine, slapeloosheid, 
een burn-out,  bewegingsbeper-
kingen, menstruatieklachten en 
ook met zwangerschapswensen 
heeft acupunctuur al tot vele 
positieve resultaten geleid. Na 

een zesde behandeling volgt al-
tijd een evaluatiemoment. Is er 
genoeg verbetering? Is er nog 
meer nodig? Is er behoefte aan 
preventief onderhoud om de 
klachten te monitoren?” aldus 
Els en Roy. “Voor mezelf heb ik 
ervoor gekozen om voor preven-
tief onderhoud te kiezen omdat 
ik die vreselijke pijn, zoals aan 
het begin beschreven,  nooit 
meer wil meemaken en tot zover 
is dat een prima keuze geweest 
en ben ik nog steeds pijnvrij”. 

Ook zonder naalden
Mocht je zelf bepaalde klachten 
hebben en benieuwd zijn of acu-
punctuur voor jou een oplossing 
kan zijn, meld je dan telefonisch 
of online aan voor een gratis 
kennismakingsgesprek. Acu-
punctuur wordt vergoed vanuit 
de aanvullende verzekering en 
gaat niet ten koste van het eigen 
risico. Acupunctuur is ook ge-
schikt voor kinderen en voor 
mensen met naaldangst. Er wor-
den dan gewerkt met Japanse 
technieken met tools die niet 
door de huid gaan.

Praktijk Acure is gevestigd aan 
Het Voert 3F in Grootebroek en 
is bereikbaar via (0228) 511 
517.www.praktijkacure.nl. De 
praktijk ligt op 5 minuten lo-
pen van het NS-station Boven-
karspel-Grootebroek.  

Als er meer opties zijn om van pijn en klachten af te komen

Roy Grevelt scant Susan met de Acugraph voorafgaand aan de behandeling. Foto aangeleverd.

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2022 - week 09 Pagina 8



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
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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) 
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mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!
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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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Wie praat over medicinale Pad-
denstoelen, heeft het over delen 
van paddenstoelen, die gebruikt 
worden  in de vorm van extracten 
of poeder voor preventie, verlich-
ting of genezing bij ziekten en/of 
bij het balanceren van een ge-
zond dieet. Uiteraard hebben 
Paddo’s niets met medicinale 
paddenstoelen te maken!!!

Paddenstoelen worden al eeu-
wenlang gebruikt als medicijn. 
Natalja Mantel, erkend Holis-
tisch Energetisch & Natuurge-
neeskundig therapeut uit Andijk 
werkt in haar praktijk al geruime 
tijd met deze bijzondere ‘genees-
middelenfabriekjes’ uit de Na-
tuur. “Onze voorouders gebruik-
ten al duizenden jaren padden-
stoelen als medicijn. De Griekse 
arts Hippocrates, omstreeks 
450 vC, classificeerde toen al de 
Tonderzwam als een natuurlijke 
en krachtige ontstekingsremmer 
en wondgenezer. Uit historische 
kronieken is bekend dat Prins 
(Knyaz) Vladimir Monomakh uit 
Kiev een liptumor had en van 
deze ziekte afkwam dankzij de 
behandeling met de Chaga 

zwam. Het gebruik van de Chaga 
zwam in de Siberische Goelag 
wordt genoemd in het boek van 
Alexandr Soljénitsyn “Kankeraf-
deling”, waar de Sovjet-gezond-
heidsautoriteiten een duidelijke 
afname merkten van kankerge-
vallen onder gedetineerden. In 
1955 erkende het Ministerie van 
Volksgezondheid van de USSR 
het therapeutische belang van de 
Chaga zwam. Hoewel padden-
stoelen al lang door verschillende 
culturen worden gebruikt, heeft 
de moderne wetenschap pas on-
langs herontdekt, dat padden-
stoelen een zeer krachtige medi-
cinale werking hebben”.

Is het gebruik van medicinale 
paddenstoelen veilig?
“Paddenstoelen blijven een raad-
sel voor velen en er wordt heel 
voorzichtig mee omgegaan, hoe-
wel de laatste jaren de belangstel-
ling enorm toeneemt. Dit heeft te 
maken met de nieuwe ontwikke-
lingen binnen de moderne nieu-
we kweek- en testmethodes. Me-
dicinale paddenstoelen zijn al 
meer dan 30 jaar goedgekeurd en 
behoren tot de meest voorge-
schreven natuurlijke producten 
– o.a. in China en Japan- als aan-
vulling op kankerbehandelingen. 
Daar hebben ze zich bewezen als 
veilige middelen in combinatie 
met radiotherapie (bestraling) 
en/of chemotherapie. In de hele 
wereld worden al heel lang de 
paddenstoelen preparaten door 
kruidengeneeskundige therapeu-
ten (TCM) met succes   voorge-
schreven bij de verschillende 
klachten en aandoeningen. My-
cotherapie is een veilige therapie-
vorm, mits er kundig mee wordt 
omgegaan. Vanwege de krachtige 
werking van Medicinale padden-
stoelen is het belangrijk om een 
vakkundig Mycotherapeut(e) in 
te schakelen. Hierdoor worden 
dan de negatieve bijwerkingen en 
evt. wisselwerkingen met de an-
dere reguliere medicijnen / krui-
denpreparaten / supplementen 
uitgesloten. Tevens is het heel 
belangrijk, dat de dosering zeer 
nauwkeurig en persoonlijk door 

de deskundige wordt afgestemd, 
omdat ieder individu anders is.”

Wat zijn de 
gezondheidsvoordelen?
“Medicinale paddenstoelen ver-
tonen een breed spectrum aan 
therapeutische werkingen, waar-
onder, niet alleen de anti-allergi-
sche, antibacteriële, schimmel-
dodende, ontstekingsremmende, 
antioxidatieve, antivirale, maar 
ook immunomodulerende wer-
kingsmechanismen.. Tevens wer-
ken ze beschermend voor de le-
ver, het hart, het vaten-, zenuw- 
en spijsverteringsstelsel, alsmede 
het bewegingsapparaat. Padden-
stoelenpreparaten worden met 
succes ingezet voor preventie en 
begeleiding bij diverse ziekten en 
aandoeningen en het verbeteren 
van de kwaliteit van het leven bij 
patiënten met kanker en andere 
degeneratieve aandoeningen.”

Bij welke aandoeningen 
kunnen Medicinale
paddenstoelen 
ondersteuning bieden?
“Die lijst is enorm lang. De groot-
ste deel van de lijst staat op mijn 
website ( www.amrita.nu). Maar 
denk bijvoorbeeld aan allergieën, 
auto-immuunziekten, diabetes 
type II, verhoogd cholesterol of 
bloeddruk, maar ook overge-
wicht, atherosclerose en huid-
klachten, vermoeidheid, stress-
gerelateerde klachten, depressie, 
tevens longaandoeningen en 
slechte doorbloeding van de her-
senen. Deze opsomming is bij 
lange na niet compleet.”

Geldt hier ook: baat het niet 
dan schaadt het niet? 
Natalja benadrukt: “Helaas, net 
als bij  gebruik van reguliere me-
dicijnen, is het hier ook niet han-
dig om zelf te gaan dokteren. Eén 
goed voorbeeld is het onkundig 
gebruik van Cordyceps, die bij 
bepaalde prostaat-, milt- en nog 
een paar andere aandoeningen 
een negatief invloed kan hebben 
op een ziekteverloop. Terwijl bij 
kundig gebruik van dezelfde pad-
denstoel bij andere aandoenin-
gen juist wel positieve resultaten 
kunnen bereikt worden.
Ook patiënten die bijvoorbeeld 
een immuun-onderdrukkende 
medicatie gebruiken kunnen bij 
onjuist gebruik negatieve bijwer-
kingen ervaren.
Dus het is altijd raadzaam een 
erkende therapeut in te schake-
len die kennis en ervaring heeft 
met Medicinale paddenstoelen. 
Deze Mycotherapeuten hebben 

een opleiding gevolgd en door 
middel van bijscholingen zorgen 
zij dat hun kennis up-to-date 
blijft. Bovendien zijn er heel veel 
paddenstoelenpreparaten op de 
markt die door de goedkopere 
bereidingsprocessen niet de juis-
te geneeskrachtige stoffen bevat-
ten en komen uit landen , waar 
slecht op kwaliteit gecontroleerd 
wordt. Zij zijn dan moeilijk op-
neembaar en soms zelfs belas-
tend voor het lichaam. Het assor-
timent van Medicinale padden-
stoelen dat door mij aanbevolen 
wordt, is gegarandeerd biolo-
gisch gecertificeerd (SKAL). 
Door de juiste bereidingsproces-
sen bevatten deze preparaten de 
nodige medicinale bioactieve 
stoffen, wat van essentieel belang 
is om de helende werking van het 
lichaam te bevorderen.”

Waarom zou je eetbare 
paddenstoelen vaker 
op je menu zetten?
“De Nederlandse consument is 
tot nog toe terughoudend wat 
betreft paddenstoelen. In mijn 
jeugd ging ik al als klein meisje 
met mijn ouders mee, om in het 
bos paddenstoelen te plukken. In 
Letland, waar ik geboren ben, 
maar ook in Duitsland, Poland en 
andere Oost-Europese landen is 
dit heel gewoon. Mensen zetten 
paddenstoelen vaak op tafel, ma-
ken ze voor de winter in en ge-
bruiken ze als geneesmiddel. 
Daar is de kennis van padden-
stoelen goed bewaard gebleven 
en wordt dagelijks benut, maar in 
Nederland moeten we het op-
nieuw herontdekken, hoewel de 
bekende champignons en de 
minder bekende shitake en oes-
terzwammen al in de winkels 
worden aangeboden. 

Het is wetenschappelijk bewezen 
dat paddenstoelen niet alleen de 
samenstelling van de darmflora 
kunnen veranderen, maar ook de 
stofwisseling kunnen bevorderen 
en zelfs invloed hebben op ons 
RNA en DNA. Het is dus heel 
verstandig om de eetbare pad-
denstoelen vaker op tafel zetten, 
om je gezondheid op een simpele 
manier te ondersteunen. Padden-
stoelen bevatten zeer waardevol-
le voedingsstoffen. Ook zijn ze 
cholesterolvrij en bevatten wei-
nig calorieën en koolhydraten. 
Bovendien leveren paddenstoe-
len belangrijke voedingsstoffen 
zoals micronutriënten (vitami-
nen, mineralen en sporelemen-
ten), aminozuren en enzymen. 
Bekende stoffen uit de padden-
stoel zijn de polysachariden en 
dan vooral de bèta-glucanen, die 
een positieve invloed op het im-
muunsysteem hebben. Uiteraard 
is de geneeskrachtige werking 
van eetbare paddenstoelen an-
ders en niet te vergelijken met die 
van medicinale paddenstoelen-
preparaten. Dit heeft te maken 

met het bereidingsproces, con-
centratie en de inhoudsstoffen.”

Dus u kunt uw kennis en erva-
ring inzetten om ons te helpen?
“Uiteraard zet ik mijn kennis en 
ervaring  vollop in bij alle behan-
delingen in mijn praktijk, ook bij 
deze Mycotherapie. Bij iedere 
client stem ik mijn behandelin-
gen altijd persoonlijk af, om het 
duurzaam resultaat te kunnen 
bereiken. Voeding en leefstijl 
spelen er ook een belangrijke rol 
bij, maar ook het spirituele, emo-
tionele en mentale stuk hebben 
een zekere aandacht nodig. Als 
Holistisch werkende therapeut 
neem ik alle deze aspecten altijd 
mee in mijn adviezen.   Medici-
nale paddenstoelen kunnen zeker 
grote gezondheidsvoordelen op-
leveren, maar in sommige geval-
len zal een andere therapie-
vorm(en) beter passen.
Door het complete pakket aan de 
natuurgeneeskundige behande-
lingen te kunnen aanbieden, zorg 
ik er voor dat voor iedere client, 
die mijn praktijk binnen-
komt,  een toepassende therapie-
vorm beschikbaar is voor haar/
zijn duurzaam herstel. In het ge-
val als ik niet kan helpen, stuur ik 
haar/hem door naar collega of 
arts/specialist. Mijn visie & mis-
sie wordt weerspiegeld in de slo-
gan van mijn praktijk: “ Natuur-
lijk Beter, duurzaam & comple-
ter.” Door de positieve feed-
back   van mijn cliënten, krijg ik 
keer op keer een bevestiging, dat 
voor herstel op lange termijn de 
Holistische benadering essenti-
eel is.”       
            
Maak een afspraak of vrijblij-
vend kennismakingsgesprek 
Holistisch Energetisch & Natuur-
geneeskundig therapeute Natalja 
Mantel kunt u bereiken via tele-
foonnummer   06-57 24 57 25 of 
e-mail natalja@amrita.nu. 

Het bezoekadres vindt u aan de 
Middenweg 10, 1619 BL Andijk. 
Voor meer informatie 
www.amrita.nu. 

Amrita Holistisch Centrum zet Medicinale 
paddenstoelen therapie / Mycotherapie in het zonnetje!

Natalja Mantel. Tekst en foto’s aangeleverd

Cordyceps. 

Elfenbankje

Gesteelde lakzwam

Berkenweerschijnzwam (Chaga)Pruikzwam
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Luke de Jong (25)  wordt door de meeste men-
sen Luke de Barber genoemd. “Die naam heb ik 
overgehouden aan mijn tijd dat ik werkte bij een 
Barbershop in Purmerend. Sinds juli 2021 heb ik 
mijn eigen Barbershop in een prachtig pand aan 
de Hoofdstraat in Bovenkarspel.  Mannen, van 
jong tot oud, met én zonder baard zijn bij mij 
van harte welkom voor een knip, trim en/of 
scheerbeurt.”

Luke vertelt: “In mijn zaak ervaar je een mix van  
‘old school’ met een moderne twist. Het is een 
moderne lichte ruimte, maar de aankleding is 
wat eigenwijs. Zo heb ik bijzondere stoelen en 
items staan die sfeer geven. Er hangt hier so-
wieso een bijzondere sfeer, omdat er alleen maar 
mannen komen! Ik geef mijn klanten graag een 
leuke beleving en neem de tijd voor ze.”

Vierde generatie
Binnen de familie is Luke de vierde generatie 
kapper. “Mijn overgrootvader had een kapsalon 
in Andijk. Opa knipte en oma hielp bij het wa-
tergolven inzetten. Van mijn overgrootvader 
heb ik zelfs kapperspullen in mijn zaak staan, ze 
zijn me dierbaar. Om die sfeer verder door te 
zetten heb ik ook een kassa uit 1966 aange-
schaft.  Authentieke kappersstoelen, met asbak-
ken in de armleuningen, maken het plaatje 
compleet. “ Ook hun dochter- mijn oma- was 
kapster. Ook haar dochter- mijn tante- had een 
kapsalon, waar ik vaak kwam . Het sfeertje in de 
kapsalon vond ik altijd prettig en zo geniet ik nu 
ook in mijn eigen kapperszaak.”

Personaliseren
“Alle mannen kunnen bij mij terecht voor een 
ouderwetse nette herencoupe en/of baard. Ou-

Bij Luke de Barber gaat elke heer de deur uit met een passende, mooie 
look. Tekst en foto OdB

De baard als sieraad, hip en eigentijds
derwets betekent niet dat ik geen moderne ap-
paratuur gebruik of moderne technieken, ou-
derwets betekent voor mij vooral: met zorg, de 
tijd nemen, samen kiezen voor een kapsel wat 
bij de persoonlijkheid en de vorm van het hoofd 
past.  Luke vervolgt: “Luisteren naar de wens 
van de klant is belangrijk en geef ik geef advies.  
Soms zien mensen iets op een plaatje wat ze 
helemaal geweldig vinden, maar laat ik zien 
waarom die coupe niet geschikt is. Dat kan te 
maken hebben met de vorm van iemands hoofd, 
met de haarinplant/inhammen of bijvoorbeeld 
dat iemand te veel of te dik haar heeft voor dat 
kapsel.  Ik zorg voor een complete coupe, die 
ook echt bij de persoon past. Maar alles in over-
leg.”

Mooie look
Ben je benieuwd? Kom gezellig een keer langs 
voor een knip- of scheerbeurt. Een afspraak is 
snel gemaakt! De jongste heren mogen plaats 
nemen op de motor terwijl Luke hun haren weer 
in model knipt. Luke is er als barbier voor die 
mannen met baarden en snorren, die trots zijn 
op hun gezichtsbeharing en een mooie baard als 
sieraad dragen. Maar ook voor de heren zonder 
baard of snor is Luke er. “Iedereen gaat hier de 
deur uit met een passende, mooie look!”

Maak een afspraak
Luke de Barber -herenkapper en barbier-  vindt 
u op de Hoofdstraat 231a, 1611AG in Bovenkar-
spel. Een afspraak maakt u gemakkelijk online 
via de website www.lukedebarber.nl of mail uw 
vraag aan info@lukedebarber.nl. Gratis parke-
ren kan op het ruime parkeerterrein aan de 
achterzijde van het grote pand.

Uw slager Ron van den Broek 
heeft het Brabantse erfgoed in 
zijn assortiment opgenomen. 
De Bakkende Brabander is er 
dan ook erg trots op dat Ron 
onze Brabantse worstenbrood-
jes in Andijk aan gaat bieden.

De Bakkende Brabander(s), Bart 
en Michiel, zijn afstammelingen 
van een bekende horecafamilie 
uit ‘s-Hertogenbosch en grootge-
bracht met Brabants worsten-
brood. “In onze huidige woon-
plaatsen Oegstgeest en Zeist – 
boven de rivieren – misten we de 

Brabantse smaken waarmee wij 
zijn grootgebracht. Daarom gin-
gen we zelf aan de bak met een 
recept voor ambachtelijke wor-
stenbroodjes. Wat begon als 
hobby in eigen keuken, met lief-
hebbers in onze vriendenkring en 
familie, groeide uit tot De Bak-
kende Brabander.” 

Goud voor uw slager
Uw slager Ron van den Broek en 
zijn team maken met liefde, bele-
ving en passie lekkere en eerlijke 
vleesproducten. Al vele jaren 
krijgen verschillende producten 

van Ron het predicaat “MET 
GOUD BEKROOND”. Het abso-
lute hoogte punt was dat zijn ge-
vulde grillworst gekozen werd tot 
Nederlands kampioen met de 
vermelding in het jury rapport 
“daar rij je voor om.”

Watertandend
“Ambachtelijke Brabantse wor-
stenbroodjes om van te water-
tanden! Goed gevuld en lekker 
krokant. Gemaakt van de beste 
natuurlijke ingrediënten, volgens 
traditioneel recept.”

Slagerij Ron van den Broek verkoopt ook Brabantse worstenbroodjes. Foto OdB/De Andijker

Brabantse worstenbroodjes nu 
ook verkrijgbaar in Andijk

Foto: PL/De Andijker

De eerste huizen in de villawijk 
werden in de jaren ‘80 gebouwd. 
Voor de bewoners een mooie 
rustige wijk zonder al te veel ver-
keer. Zelfs de bewoners van de 
Meilag en Meander, die aansluit 
op deze wijk, kunnen niet door-
rijden omdat deze met paaltjes is 
afgezet. Als er geen paaltjes ston-
den om het autoverkeer te weren, 
dan kon men door de wijk zo 
aansluiten op de Gedeputeerde 
Laanweg. Een aantal bewoners 
moet door deze afzetting 1,5 kilo-
meter omrijden en er is niemand 

die er over klaagt. 

Nieuwe paaltjes
Als we het nu toch over paaltjes 
hebben, vorige week woensdag 
zijn door medewerkers van de 
gemeente Medemblik drie paal-
tjes geplaatst die het doorgaand 
verkeer moet afremmen. Er zou 
daar namelijk te hard worden ge-
reden worden of zou het sluip-
verkeer toenemen? In ieder geval 
is Andijk weer twee paaltjes rij-
ker. Eén dag later zijn ze al weer 
weggehaald. 

Langs de weg...
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Op 14, 15 en 16 maart kiest u een nieu-
we gemeenteraad. Andrea van Langen, 
VVD-lijsttrekker, wethouder én Andij-
ker, is al weken op tournee met het ver-
kiezingsprogramma. Recent was ook 
Jan Ruiter aan de beurt. Hoewel hij niet 
meer in Andijk woont is hij nog dage-
lijks te vinden bij zijn voormalige be-
drijf aan de Cornelis Kuinweg, dat nu 
wordt gerund door zijn twee zoons 
Niels en Stef. Het bollenbedrijf is be-
hoorlijk uitgebreid de laatste jaren, 
maar Jan heeft nog zijn eigen ‘hoekje’ 
waar hij zich ontfermt over de ontwik-
keling van nieuwe soorten.

Andrea kreeg een uitgebreide rondleiding 
door de in vrolijk paars verlichte kas. Jan 
Ruiter: “Tegenwoordig lijkt het alleen nog 
maar te gaan over groot, groter, grootst.” 
Hij vindt dat ook kleine bedrijven die zich 
onderscheiden op basis van kwaliteit onze 
waardering verdienen. Jan herkent zich als 
oud-VVD-coryfee en LTO-voorzitter te-
genwoordig niet altijd in het beleid van de 
landelijke politiek. 

Andrea nuan-
ceert dat: “Ik 
kan mij er ook 
niet altijd in 
vinden, maar 
lokaal kunnen 
we heel veel 
voor elkaar krij-
gen. Wij maken 

ons bijvoorbeeld sterk voor de belangen 
van Westfriese agrariërs. Door verande-
ringsvoorstellen op het verkiezingspro-
gramma en contacten met politici in de 
provincie en Den Haag kunnen we juist 
invloed uitoefenen. En dat is beter dan 
klagen vanaf de zijlijn. Enkele voorbeelden 
daarvan zijn over buitenstedelijk bouwen 
en de Lelylijn. Die hebben het verkiezings-
programma van de landelijke VVD ge-
haald en staan nu ook in het coalitieak-
koord.” 

Vader en zonen Ruiter zijn het erover eens 
dat er in de gemeente Medemblik geen 
beter alternatief is. “Daar heb ik het pro-
gramma niet eens voor nodig” aldus Jan, 
die niet zoveel waarde hecht aan de vele 
kleine lokale partijen. Hij stemt dus ge-
woon VVD, de partij waarvoor hij jaren-
lang actief was in de voormalige gemeente 
Andijk.

Als lijsttrekker heeft Andrea het de laatste 
tijd extra druk naast het wethouderschap. 
Sinds 2018 werkt ze aan het van de grond 
krijgen van meer woningbouw. Geen ge-
makkelijke opgave: “Er is door de vorige 
coalitie behoorlijk afgeschaald op bouw-
projecten. Lange tijd was het heersende 
sentiment op het gemeentehuis dat al die 
huizen niet nodig waren. We hebben daar 
als VVD steeds tegen geageerd maar dat 
bleek aan dovemansoren gericht. Gelukkig 
is bij alle partijen inmiddels het kwartje 
gevallen.”

Onder Andrea’s bewind als wethouder 
Ruimte zagen ruim 600 woningen het licht 
en ca. 200 staan momenteel in de steigers. 
“We hebben echt een inhaalslag gemaakt, 
en nu willen we als VVD doorpakken met 
nog eens 2000 huizen. Het zal niet mak-
kelijk worden maar je moet echt een doel 
stellen. Er zijn veel factoren die de bouw 
vertragen, zoals de provincie of partijen 
die als het puntje bij paaltje komt ineens 

een zeldzame vleermuis belangrijker vin-
den dan een nieuwe woonwijk.”

Deze verkiezingen gaan dus echt ergens 
over: kiest u voor doorbouwen of opnieuw 
stilstand? De ambitie van de VVD is dui-
delijk: doorbouwen! Op de website vvd-
medemblik.nl en onze social media-kana-
len vindt u alle informatie over standpun-
ten en kandidaten.   

Het verkiezingsprogramma van de VVD wordt door Andrea van Langen overhandigd 
aan Jan Ruiter. Foto aangeleverd. 

Jan Ruiter ontvangt VVD-verkiezingsprogramma 
van lijsttrekker Andrea van Langen

Lotgenotencontact is bedoeld 
ter ondersteuning van de naas-
te omgeving van mensen met 
dementie. Naarmate het ziekte-
proces vordert, gaat de persoon 
van wie men houdt achteruit en 
de zorg kan zwaar worden. Ge-
voelens van eenzaamheid, het 
ontbreken van steun, vragen en 
onzekerheden kunnen de naas-
ten van iemand met dementie 
flink bezighouden. Het helpt 
om dit met lotgenoten te delen. 
Daarvoor is er het Lotgenoten-
contact, georganiseerd door 
Alzheimer Nederland afdeling 
West-Friesland in samenwer-
king met Geriant West-Fries-
land.

Meerdere groepen
De verschillende Lotgenoten-
groepen komen maandelijks bij 
elkaar in Hoorn, Obdam, Groote-
broek en Oosterblokker. Deelne-
mers kunnen in een vertrouwde 
omgeving en onder begeleiding 
van deskundige gespreksleiders 
ervaringen en gevoelens delen 
met anderen, die in een soortge-
lijke en herkenbare situatie ver-
keren. Dit biedt ondersteuning 
en troost. Ook krijgen zij infor-
matie over dementie. Minstens 
zo belangrijk is dat deelnemers 
de zorgen thuis even achter zich 
kunnen laten. 

Impact corona
De twee jaar corona zijn voor de 
naasten van mensen met demen-
tie extra zwaar geweest. In de 
eerste periode viel de dagbeste-
ding weg en soms werd ook de 
zorg minder. Bovendien kon de 
mantelzorger zelf de deur niet uit 
om de zorgen even achter zich te 
laten. 
Ook de Lotgenotengroepen kon-
den niet bij elkaar komen en dat 
was volgens veel deelnemers een 
groot gemis. 

Weer van start
De Lotgenotengroepen zijn weer 

van start gegaan en nieuwe deel-
nemers zijn van harte welkom. 
Om ervaringen te delen, het hart 
te luchten en om er even uit te 
zijn. Deelname is gratis. 

Voor aanmelding of meer infor-
matie kan contact worden opge-
nomen met Johanna van Reenen 
j.reenenvan@alzheimervrijwilli-
gers.nl of 06-272 773 49. 

Op de website is ook meer infor-
matie te vinden: 
www.alzheimer-nederland.nl/re-
gios/west-friesland/lotgenoten-
contact.

De laatste 2 jaar zijn voor de naasten extra zwaar geweest.

Lotgenotencontact biedt steun voor 
naasten van mensen met dementie

75 jaar geleden, begin maart 1947, hadden ze veel sneeuw 
welke tot in april bleef liggen.Nanne Nierop, IJtje Prins en hun 
dochter Klazien moesten toch even kijken hoeveel sneeuw er 
lag.We zien hier nog de boerderij staan welke gesloopt is voor 

het transportbedrijf van Jan en Simon Groot (Biest) in de 
Kathoek.De twee witte punten van het voormalig 

transportbedrijf zijn nog te zien achter de eerste woning links. 
Uit de collectie van Hessel de Greeuw.

Toen en nu

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2022 - week 09 Pagina 12



Volhouden allemaal! Nog minder dan 
twee maanden en dan kan er weer bui-
ten gezwommen worden in het leukste 
openlucht zwembad in de regio. De 
Weid kondigt de opening van de Web-
kassa weer ruim van tevoren aan en 
voor vroegboekers is er weer een inte-
ressante korting op de abonnements-
prijzen. Maar daarvoor moeten de han-
den nog wel even uit de mouwen:

Schoonmaakdag 9 april aanstaande
Voordat kinderen en volwassenen weer 
kunnen zwemmen natuurlijk eerst de 
poetsbeurt van de speeltoestellen, tafels, 
stoelen, perrons, airtramp, entree enzo-
voort. Er is voor iedereen iets te doen, of je 
nu een uurtje komt helpen of langer. 
Schoonmaken van circa 10.00 uur tot circa 
14.00 uur. Help je De Weid gereed te ma-
ken voor seizoen 2022?

Tegelwerk heeft schade; 
in maart herstel
Het tegelwerk in het grote bassin houdt 
het -mede dankzij de professionele ver-
nieuwing van het voegwerk rond 2012 

door Nees Tegelwerken- al zo’n 30 jaar vol. 
Het einde van de hechting en levensduur 
nadert echter. Temperatuurverschillen, 
chloor, vorstinwerking eisen langzaam 
maar zeker hun tol. In maart volgt een 
noodreparatie en onderzoek naar de beste 
herstelmanier voor de onthechting van 
flinke delen van het tegelwerk. 

Prijsstijging en BTW-vrijstelling be-
dreigen onderhoud zwembaden
De Weid spaart jaarlijks voor uitgaven aan 
groot en klein onderhoud. Nu het tegel-
werk van het grote bassin zich langzaam 
maar zeker aandient (de vloer en trap van 
het middenbad werd een paar seizoenen 
geleden al vernieuwd) wordt de prijsstij-
ging van materiaal en arbeidsloon keihard 
gevoeld. Nog harder komt de verandering 
van de BTW regels aan; zwembaden mo-
gen geen BTW meer verrekenen. Dankzij 
de fiscus is de spaarpot dus bijna een 
kwart minder waard.  

Vrijwilligers gezocht!
De Weid kan niet bestaan zonder de hulp 
van vrijwilligers. Vele tientallen mensen 
zetten zich belangeloos in gedurende het 
seizoen. Toch kan De Weid nog wel men-
sen gebruiken! Met name voor de bezet-
ting van de kassa/kiosk, maar ook voor 
snoei en zaagwerk bijvoorbeeld. Heb je 
een aantal keren in het seizoen gelegen-
heid? Meld je dan even via info@deweid.nl

Buiten zwemmen!
30 april opening 2022

Binnenkort herstel tegelwerk.  
Foto aangeleverd

We mogen en kunnen weer een avond 
houden. Dit wordt de jaarvergadering met 
een quiz er achter aan. Het is de aftrap in 
ons 85 jarig bestaan. Dat is best al lang en 
door nieuwe aanwas hopen we dat nog 
heel lang vol te houden. Ook oud gedien-
den worden zo nu en dan in het zonnetje 
gezet. Dit maal Mevrouw Annie de Haas, 
al weer 40 jaar lid. Een bloemetje hoort 
daarbij. Het jubileum drankje in de pauze 
wordt vergezeld van een traktatie door 
onze ereleden Truus, Wil en Nelie, langer 
dan 50 jaar lid. 
De museum club gaat ook weer op stap. 
Naar het museum van de 20ste eeuw. Er 
wordt weer heel wat bijgepraat na een zo 

lange tijd, maar we gaan ook de quiz op-
starten. 52 vragen moeten we in groepjes 
beantwoorden. Dat is niet altijd gemakke-
lijk, want wat moet je nu voor stellen bij 
“labbekakkersgort” of “skotwal”, Moules-
friet eten. Gelukkig ook een Andijker kun-
stenaar of hoeveel sterren kan een restau-
rant krijgen. Dat wisten we allemaal wel. 
Eigenlijk komen we tijd te kort, want pra-
ten, denken, lachen en antwoorden op-
schrijven duren nou eenmaal wat langer. 
Winnaars? Natuurlijk niet, want we had-
den per tafel gemiddeld tussen de 19 en 25 
fouten, maar we gingen allemaal met een 
prijs naar huis. Een doos tissues in de 
vorm van een tompoes.

Annie de Haas (r) 40 jaar lid. Foto aangeleverd

Vrouwen van Nu Andijk West

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  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! 
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Wist u dat...

… Marco Dekker vandaag 50 

jaar is geworden?

... er deze week nog tulpen zijn 

te koop voor Moldavië bij 

Dijkgraaf Grootweg 2 en 

Handelsweg 39?

... Dia Bakker-Heemsbergen op 

3 maart 1957 zingend ter we-

reld kwam? En dus al 65 noten 

op haar zang heeft?

… berichten van gevonden en 

verloren voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

… er in de villawijk een nog 

schadevrij houten paaltje is 

geplaatst?

… ook volgende week diverse 

politieke partijen zich in deze 

krant presenteren?

… er in de steeg achter de 

Generaal de Wetlaan ratten 

zijn waargenomen?

… het zondagmiddag in Sarto 

weer ouderwets gezellig gaat 

worden met de Blue Bandits?

… PWN zout water in Andijk 

grondgebied wil opslaan, het 

beter zou als zij eerst de column 

lezen van raadslid 

André Meester?

… de lente gisteren al is 

begonnen?

 
Andijkertjes

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

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

• 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.

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  
Donderdag 17 maart
• St.Oud Andijk    lezing, Geschiedenis “Polder Het Grootslag” door 

Piet Zwaan. Dorpshuis Centrum 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
• Themaconcert Excelsior: Good to ’sea’ you again! Cultura, 20.00 uur
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
Vrijdag 25 maart   
• Bedrijfsbezoek PCOB aan De Wit  bloembollen en transportbe-

drijf Geerling 4 Bovenkarspel  aanvang 13 uur 15
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
• Concert Excelsior: De Mooiste Melodieën. Gerardus Majella Kerk 

in Onderdijk, aanvang 20.00 uur

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

Zaterdag 12 maart  Aanvang  :  20:00 uur                           
Zaal open:  19:30 uur

Zondag 13 maart     Aanvang  :  15:00 uur                           
Zaal open:  14:30 uur

70 jaar Cultura op film
De bouw – uitbreiding in 1978 – verbouwing 2003 –

jubileum 40 - 50 -70  jaar
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70 jaar Cultura  1951 - 2021

Nu alle coronamaatregelen over 
zijn geeft Hobby Greet weer een 
verkoopdag hobbymaterialenin 
de bibliotheekzaal van Dorpshuis 
centrum (dus niet in de verjaar-
dagszaal) op zaterdag 5 maart10 
– 16 uur.De vorige keer gaf ik aan 
dat ik ging afbouwen, dat is nog 
steeds zo, maar wat nieuwe mate-
rialenzijn er toch ook, b.v. Dots-
pakketjes vanaf nr. 218, Stitch-
pakketjes vanaf nr. 167 en diverse 

knipvellen.Dan zijn er veel arti-
kelen met leuke korting zoals 
embossingfolders voor 5 euro, 
stans(uitdruk)vellenvoor 50 eu-
rocent, paperpacks en snij-em-
bossingmallen voor halve prijs, 
veel knipvellen voor 10 of 25 
eurocent,dotsstickers 3 voor 50 
eurocent en nog meer.Kom eens 
kijken, het is de moeite waard.
Alleen contante betaling moge-
lijk.

Zing je ook graag de hits van nu? 
Word je blij van zingen? Krijg je 
hier ook energie van? S!ng dan 
mee met ons koor!  
Onze dirigent Alex Hylkema, 
onze band en wij kijken enorm 

uit om de repetities weer op te 
starten. Popkoor S!ngt repeteert 
iedere donderdag van 20.00 uur 
tot 22.00 uur in ‘t Fortuin in Wer-
vershoof. Je bent van harte wel-
kom om mee te zingen!

Kom zingen bij Popkoor S!ngt 

Verkoopdag Hobbymaterialen

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

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
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“Wij helpen u graag met een 
advies op maat.”

Ramon Rinkel, Grando Hoorn
De Factorij 55 (West-Frisia) Tel.: 0229 - 230333, grando.nl/hoorn

VERBOUWING. HOORN. 

BLIKVANGER.
Grando Keukens & Bad, sinds 2004 gevestigd op bedrijventerrein Westfrisia in Zwaag, 
heeft grootse plannen. ‘Ons pand wordt drastisch gerenoveerd en krijgt een uitstraling en 
inrichting die past bij de huidige tijd’, licht eigenaar Ramón Rinkel een tip van de sluier op. 
‘De planning is dat de klus voor de bouwvak volledig zal zijn afgerond. Ik voorspel dat de 
klanten verrast zullen zijn door het resultaat en hier straks nog beter hun weg vinden naar 
een keuken of een badkamer die bij hen past.’

Waarom deze verbouwing? Ramón: ‘Het huidige pand dateert uit de jaren tachtig. Vanaf 
2004 zitten we hier op De Factorij 55 als Grando Keukens. Daar is sinds 2012 een prachtig 
aanbod aan badkamers aan toegevoegd. Het gebouw is van oudsher een soort van platte 
pannenkoek met vrij weinig uitstraling. Niet meer eigentijds, het is nu tijd voor vernieu-
wing’, zegt hij beslist.

Goede voorbereiding is het halve werk
De eerste plannen ontwikkelde hij al in 2019, dus voor de coronapandemie. ‘Als we het 
doen, dan moeten we het goed doen. Een goede voorbereiding is het halve werk’, weet 
Ramón. ‘TPAHG Architecten heeft goed werk geleverd en aannemingsbedrijf Wit uit Wog-
num gaat de klus op zich nemen. Ik heb er werkelijk alle vertrouwen in. Bij andere pro-
jecten hebben zij bewezen dat ze het werk zo plannen dat de zaak open kan blijven. Dat 
zal vooral bij het realiseren van een nieuwe entree een uitdaging zijn. Die wordt verplaatst 
naar de voorkant van het gebouw. De klanten zullen zien dat er gewerkt wordt maar on-
dervinden er geen hinder van bij het binnenkomen of het weggaan.’

Veelkleurigheid
‘De showroom blijft dus gewoon open’, benadrukt Ramón. ‘Graag wil ik de klanten ken-
nis laten maken met de nieuwe trends voor keukens en badkamers. Er is in 2022 een 
grote verscheidenheid aan trends. De mensen komen veel verschillende mogelijkheden 
en kleurstellingen tegen op de social media en bij de woonprogramma’s op de televisie. 
Dat zien zij binnenkort terug in onze showroom. Als trend zou ik vooral de veelkleurigheid 
en het combineren van kleuren en tinten willen noemen. Ik zou zeggen: kom langs en 
laat je verrassen door het nieuwe aanbod voor 2022. En kijk dan meteen even naar onze 
mogelijkheden op het gebied van PVC-vloeren en vloerverwarming.’

Brons-bruin gekleurde jas
De grootste verrassing is straks de uitstraling van het gebouw. ‘Die wordt als het ware 
ingepakt in een brons-bruin gekleurde jas van gegolfde aluminium panelen’, legt Ramón 

uit. ‘Als de zon erop schijnt ontstaat er een heel speels effect, waarbij het lijkt alsof het 
ene golfje hoger is dan de andere. Dat komt door de werking van zon en schaduw. Afijn, je 
moet het straks zien en dan weet je precies wat ik bedoel’, lacht hij. ‘Eén ding weet ik zeker, 
het pand wordt vanaf de weg gezien een echte blikvanger.’

Specifieke wensen van klanten
De showroomruimte blijft qua oppervlakte even groot als nu. Er komt meer groen om 
het gebouw en daarin worden de parkeerplaatsen weggewerkt. Aan de kant van de Oos-
tergouw verrijst op de bestaande bouw een eerste verdieping van 11 bij 30 meter. ‘Dat is 
voor kantoorruimte en de werkplaats’, aldus Ramón. ‘Ik heb een meubelmaker in dienst 
die specifieke wensen van klanten uitvoert. Kijk, de fabrieken leveren heel uitgebreide 
pakketten. Wij kunnen daar nog een finishing touch aan toevoegen. Bijvoorbeeld het re-
aliseren van gewenste rondingen of juist schuiningen aan kasten, of denk aan het maken 
van kasten op maat of klassieke schouwen. Hiermee onderscheiden we ons van andere 
aanbieders.’

Regisseur van uw verbouwing
Maar dat is niet het enige. Over onderscheidend gesproken: wat veel mensen nog niet 
weten is dat Grando Keukens & Bad een inpandige verbouwing volledig uit handen kan 
nemen. ‘Vaak komt van het één het ander’, licht Ramón toe. ‘Het begint met een nieuwe 
keuken, maar dan moet er ook worden geschilderd, is het stucwerk aan vervanging toe, 
moet het elektra worden aangepast en zou er ook nog een andere vloer moeten komen. 
Het probleem voor de klant is dan de uitvoering: hoe coördineer ik dat en hoe kom ik aan 
vaklui? Klanten zijn verrast als blijkt dat wij zo’n project van A tot Z kunnen overnemen. 
Wij hebben zelf de adviseurs, de uitvoerende mensen en natuurlijk een bouwbegeleider 
die alles regisseert. Wat wil je nog meer?’

Verduurzamen en heropening in september
Zijn er nog zaken niet besproken? Ramón denkt even na. ‘Wat ik nog vergeet te vertellen 
is dat we verder verduurzamen. Het pand wordt energieneutraal. Vanuit Grando wil ik in 
het belang van de volgende generatie een positieve bijdrage leveren aan het klimaat. De 
terugverdientijd interesseert me eerlijk gezegd niet.’ Eind januari start de verbouwing. ‘We 
trekken er een half jaar voor uit. In september gaan we de heropening groots vieren. Het 
mooie is dat het bedrijf op deze prachtige plek weer een jaar of twintig vooruit kan.’

(tekst: Koos Schipper)

Eigentijds
van binnen en

van buiten!
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Nieuws of tips?
Mail naar info@andijker.nl 

of bel: 59 36 05

  
MORGEN! in Andijk  
 
Eind 2021 zijn de partijen PWF, PvdA en PW2010 opgegaan in 
MORGEN! Hiermee ontstaat meer daadkracht om inhoud te geven aan toekomstgerichte, 
progressieve lokale politiek. Deze schaalvergroting zorgt voor meer specialismen binnen 
de nieuwe partij en meer handen om al het gemeenteraadswerk op een goede manier te 
kunnen uitvoeren.  
 
Namens MORGEN! staan vijf dorpsgenoten op de lijst, namelijk: Astrid Streumer, Ineke 
Dudink-Neefjes, Marijke Aker en Dick en Siem Visser. Op onderstaande foto poseren ze 
samen met Anneke van der Geest en Jacques Nieuwboer uit Wervershoof. 
 
Waarmee willen we aan de slag voor (de inwoners van) Andijk? 
Geïnspireerd door bewoners uit Andijk, zetten we ons in voor onder meer de volgende 
doelen: 
- Versnelling van woningbouw op het Asoniaterrein. Er bestaat grote behoefte aan 
betaalbare koop- en huurwoningen. 
- Evenals dit in andere dorpen het geval is de komende jaren, extra geld (€25.000) voor 
buitenzwembad de Weid op initiatief van MORGEN! 
- In overleg met omwonenden nemen we maatregelen tegen hardrijders op onder andere 
de Kleingouw en de Dijkweg. 
- Het IJsselmeer laten we met rust voor de kust van Andijk. Dus geen atollen en 
windmolens. Windmolens plaatsen we sowieso niet op het grondgebied van onze 
gemeente.  
- De opslag van zout afvalwater onder Andijk wordt kritisch gevolgd. De bodem en het 
grondwater moeten beschermd worden. 
- Behoud van lokale voorzieningen, zoals het consultatiebureau. Petje af voor de 
crowdfunding voor dorpshuis Centrum. Zo laten bewoners zien dat een dorpshuis 
belangrijk is voor verenigingen en activiteiten. 
- Behoud van effectieve preventieve zorg, zoals Home-Start.  
- Duidelijkheid hoe de gemeente woningen van het gas af wil helpen en heldere en 
realistische betaalbaarheidsoplossingen hiervoor. 
 
Kies voor versnelling van de woningbouw, kies voor blijvende steun aan verenigingen en 
stichtingen, kies voor het milieu en betaalbare zorg dichtbij, kies voor MORGEN! 
 
Voor meer informatie over ons programma en de kandidaten ga dan snel naar 
www.morgeninmedemblik.nl    
 
 
Foto: kandidaten van MORGEN! uit Andijk en Wervershoof 

Eind 2021 zijn de partijen PWF, PvdA en PW 2010 opgegaan in 
MORGEN! Een sociaal progressieve lokale partij, die gericht is op 
de toekomst. Immers alle besluiten,  goed of slecht, die gisteren of 
vandaag genomen worden, hebben gevolgen voor later, voor de 
dag van morgen.

Namens MORGEN! staan vijf dorpsgenoten op de lijst, namelijk: 
Astrid Streumer, Ineke Dudink-Neefjes, Marijke Aker en Dick en 
Siem Visser. Op bijgaande foto poseren ze samen met Anneke van der 
Geest en Jacques Verlaat uit Wervershoof.

Waarmee willen we aan de slag voor (de inwoners van) Andijk?
Geïnspireerd door bewoners uit Andijk, zetten we ons in voor onder 
meer de volgende doelen:
- Versnelling van woningbouw op het Asoniaterrein. 
 Er bestaat grote behoefte aan betaalbare koop- en huurwoningen.
- Evenals dit in andere dorpen het geval is de komende jaren, 
 extra geld (€25.000) voor buitenzwembad de Weid op initiatief 
 van MORGEN!
- In overleg met omwonenden nemen we maatregelen tegen 
 hardrijders op onder andere de Kleingouw en de Dijkweg.
- Het IJsselmeer laten we met rust voor de kust van Andijk. 
 Dus geen atollen en windmolens. Windmolens plaatsen we 
 sowieso niet op het grondgebied van onze gemeente. 
- De opslag van zout afvalwater onder Andijk wordt kritisch 
 gevolgd. De bodem en het grondwater moeten beschermd worden.
- Behoud van lokale voorzieningen, zoals het consultatiebureau. 
 Petje af voor de crowdfunding voor dorpshuis Centrum. 
 Zo laten bewoners zien dat een dorpshuis belangrijk is voor 
 verenigingen en activiteiten.

En verder:
- Wij maken ons al heel lang hard voor het betrekken van 
 belanghebbenden bij plannen. Er is er veel deskundigheid op veel 
 terreinen onder de inwoners. Daar moet veel meer gebruik van 
 worden gemaakt. Daarom willen wij een burgerpanel in het leven 
 roepen, iets wat in Koggenland al heel goed werkt en waarvan ruim 
 1000 inwoners lid zijn.

Kandidaten van MORGEN! uit Andijk en Wervershoof. Foto aangeleverd

Samen staan we sterker!

- Een andere aanpak voor mensen met een zorg
 /hulpvraag. Mensen moeten nu nog te vaak te 
 lang wachten op zorg of hulp. Weg met de 
 administratieve rompslomp.
- Dit geldt ook  voor de jeugdzorg, waarbij 
 preventieve effectieve zorg meer aandacht moet
 krijgen en behouden blijven.
- Duidelijkheid hoe de gemeente woningen van 
 het gas af wil helpen en heldere, realistische 
 betaalbare oplossingen hiervoor.

Kies voor blijvende steun aan verenigingen en stich-
tingen, kies voor natuur en milieu en betaalbare 
zorg dichtbij, kies voor een samenleving, waaraan 
iedereen mee kan doen, kies voor MORGEN!

Voor meer informatie over ons programma 
en de kandidaten ga dan snel naar 
www.morgeninmedemblik.nl.

De Olympische Spelen, wat hebben we er van geno-
ten. Terwijl we nog nagenieten van de prestaties van 
onder andere onze lokale heldin Irene Schouten, 
staat een nieuwe groep sporters klaar om zich te 
meten aan vele andere sporters uit alle landen. 

De Paralympische Winter Spelen van Beijing 2022 
vinden plaats van 4 tot en met 13 maart. Je kunt de 
Paralympische Spelen live volgen via de website van 
de NOS en in de NOS app. 

In Beijing zullen ruim sporters deelnemen aan bijna 

80 medaille-events. Hoeveel daarvan voor Neder-
landse sporters zullen zijn? Wij zitten er klaar voor!

Chris zet hem op!
Zo komt o.a. Toyota ambassadeur Chris Vos in ac-
tie. Deze doorzetter wist zich in 2014 op 15-jarige 
leeftijd al te kwalificeren voor de Paralympische 
spelen in Sochi. In 2018 won hij in Pyeongchang 
zilver op de snowboardcross en eindigde hij als 
vierde op de banked slalom. Op beide onderdelen 
komt hij in Beijing weer in actie. Wij wensen Chris 
heel veel succes! 

Chris Vos is vlaggendrager. Foto: Toyota Nederland. 

Nagenieten en weer klaar zitten!

Musicalvereniging AZOV musicals presenteert in samenwerking 
met Stichting Maatjes de musical Jesus Christ Superstar op een 
wel zeer bijzondere locatie: de Westerkerk in Enkhuizen.

Was hij een vriend of verlosser, minnaar of Messias? Het volk draagt 
hem eerst op handen, maar later schreeuwen ze om zijn veroordeling 
bij de Hogepriesters. Zijn vriend Judas ziet het met lede ogen aan, en 
wil iets doen om erger te voorkomen. Maar wat kun je doen, als alles 
een onderdeel is van een goddelijk passiespel….?

In deze nederlandstalige versie van dit tijdloze verhaal nemen we u 
mee naar de laatste dagen van Jesus Christus. Op 25 en 26 maart om 
20.00 uur in de Westerkerk in Enkhuizen. Met live orkest en de oor-
spronkelijke muziek belooft dat een fantastische avond te worden. 
Mis het niet en koop kaarten (20 euro per kaart) via www.azov.nl
 
AZOV Musicals is een amateur musicalvereniging uit West-Friesland 
met ongeveer 30 leden en één gemeenschappelijke passie: musical. 

Ons doel is zo veel mogelijk mensen op een laagdrempelige wijze ken-
nis te laten maken met musical en alle facetten hiervan, of het nu op 
het toneel is, in de zaal of achter de schermen. 

De shows worden uitgevoerd volgens de originele scripts en muziek 
en worden begeleid door professionele muzikanten, regie, choreogra-
fie, licht en geluid. Ook eens ervaren vanaf het toneel? Kom kijken en 
doe mee!

Jesus Christ Superstar 25 en 26 maart 
in de Westerkerk in Enkhuizen!
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