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FIJNE VAKANTIE GEWENST

Een afscheidsreceptie voor mees-
ter Sjaak, waar ook een groot deel 
van zijn familie aanwezig is, past 
bij deze ‘meesterlijke‘ familie-
man. Collega’s, oud-collega’s, ou-
ders, familieleden en het bestuur 
zijn getuige van zijn afscheid op 
de Bangert. Sjaak lijkt met pensi-
oen te gaan, het tegendeel is 
waar. Daar waar zijn hart ligt 
lonkt…de technische sector.

Voor de Bangert een gemis dat 
meester Sjaak de school gaat ver-
laten. Vanaf 1999 heeft hij zich 
ingezet voor de leerlingen, colle-
ga’s en ouders. Meester Sjaak 
staat bekend als een sociale, 
zachtaardige en handige meester. 
Zijn positieve instelling is onna-
volgbaar en menigeen heeft op 
dat gebied veel van hem geleerd.
Meester Sjaak heeft altijd geke-
ken naar de mogelijkheden van 
leerlingen en wist iedereen om 
zich heen op waarde te schatten. 
Maar dat is niet zijn enige talent.

Meester Sjaak heeft een techni-
sche achtergrond en dat is te 
merken. Naast zijn werk als 
meester tovert hij in zijn vrije tijd 
een ‘oude snoek’ om tot een 

prachtig collectors item. En wie 
denkt dat dit een eenmalig pro-
ject is heeft het mis. De komende 
tijd gaat deze familieman samen 
met zijn zoon op herhaling. ‘De 
oude Snoek’ is al aangekocht en 
ze staan te trappelen om ook van 
‘dit oudje’ ook een plaatje te ma-
ken.

De liefde voor de natuur is ook 
niet onopgemerkt gebleven. De 
schooltuin ontpopte zich onder 
zijn handen, samen met leerlin-
gen en ouders, als een ware 
moestuin en een prachtige bloe-
menzee. Gelukkig heeft meester 
Sjaak laten doorschemeren dat 
hij bij de schooltuin blijft helpen 

als het nodig is. Het is fijn dat 
meester Sjaak op deze manier 
toch nog betrokken blijft bij de 
school, waar (bl)oeiend onder-
wijs centraal staat.

Na het afscheid van meester 
Sjaak op de Bangert, zullen zijn 
dagen zich snel vullen met het-

geen hij graag doet. HIj gaat ‘lek-
ker klussen’ bij zijn zoon, dat ter-
wijl hij thuis zijn werkzaamheden 
net heeft afgerond. ‘Heerlijk met 
mijn handen aan de slag.’

‘Misschien ga ik nog wel aan het 
werk in de techniek, daar gaat 
toch mijn hart sneller van klop-
pen he?’ De Bangert raakt mees-
ter Sjaak kwijt, de technische 
sector krijgt er een kanjer bij. 
‘Hoezo pensioen? Daar heb ik 
nog geen tijd voor.’ 

Meester Sjaak, een bijzonder per-
soon, gaat zijn hart volgen rich-
ting techniek. Tussen het klussen 
door zal hij zijn wielrenfiets pak-
ken om fit en in beweging te blij-
ven. Het zal u niet verbazen dat 
deze fiets op en top onderhouden 
en technisch gezien dik in orde is. 
Meester Sjaak staat voor liefde 
voor de natuur, voor techniek en 
zijn medemens, maar wat hem 
vooral onderscheid is de liefde 
voor zijn gezin; een (h)echte fa-
milie man!

Familieman Sjaak (midden voor) gaat met pensioen. Foto: OdB 

‘Meesterlijke’ familieman laat technisch hart kloppen

Andijker voorronde NK Stoepranden groot succes

Op 15 juli 2022 was De Weid het 
toneel van de Andijker voorron-
de voor het NK Stoepranden. 
Waar de bezoekersaantallen nor-
maal al groot zijn voor een 

avondje Discozwemmen, bleek 
de combinatie met deze voor-
ronde helemaal succesvol. Zo’n 
200 bezoekers waren aanwezig, 
waarvan een groot deel zich ook 
aan het stoepranden waagde. 

In twee leeftijdscategorieën werd 
er gestreden voor de winst. In de 
leeftijd van 6-10 jaar ging de fi-
nale tussen Ivan Groot en Sidney 
Raven. Bij de kinderen van 11-14 
jaar waren dat Kiki Wubbolts en 
Younes Alkulaib. Beide wedstrij-
den waren erg spannend en gin-
gen lang gelijkop. Uiteindelijk 
trokken Ivan en Younes aan het 
langste eind en mochten zij hun 

tickets in ontvangst nemen! De 
finale onder leiding van Jantje 
Beton is op 18 september 2022 in 

het Nederlands Openluchtmuse-
um in Arnhem. Wie weet kiezen 
zij ervoor om de Andijker eer 
hoog te houden!

Niet alleen voor de finalisten was 
er een prijs. Jantje Beton heeft 
het initiatief genomen om het 
NK Stoepranden te organiseren. 
Het doel is om spelen, bewegen 
en ontmoeten te bevorderen. Het 
gaat dus niet alleen om het win-
nen, maar vooral over het doen! 
Daarom is er ook een sportivi-
teitsprijs uitgereikt, waar Timo 
Barg met de eer streek.

Met een prijsuitreiking hebben 
Zwembad De Weid en Sporting 
Andijk Handbal een zeer geslaag-
de avond afgesloten. We kunnen 
wel stellen dat het gelukt is om de 
jeugd van Andijk in beweging te 
krijgen! 

Het gooien en bewegen heeft een 
mooie link met de handbalsport. 
Misschien ben jij wel zo enthou-
siast geworden dat je ook een 
keer wil proberen? Meld je dan 
aan om begin volgend seizoen 
mee te doen aan een training! Op 
de site van Sporting Andijk vind 
je meer informatie.

Het stoepranden was een succes. Foto’s aangeleverd

Ivan Groot

Younes Alkulaib

Timo Barg

Veel deelnemers
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Daar buiten op afspraak

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

Zondag 24 juli 10.00 uur:

Woord-Communieviering door 

pastor A. Dekker met Vrienden-

kring.

Thema: “Uw Rijk kome”.

De collecte is voor onze kerk. 

Dank daarvoor. 

Welkom in de viering.

Zondag 31 juli: geen viering. Wel 

in Wervershoof en Onderdijk, 

waar u welkom bent. 

*Sterkte voor de zieken en allen, 

die het goed kunnen gebruiken! 

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

Verdrietig zijn we om het heengaan van mijn lieve broer 
en onze zwager en oom. 

Willem Arie Bloemendaal

Wij zullen zijn zorg en trouwe hulp gaan missen, 
maar de herinneringen blijven. 

    Eekje en Gerard
    Alie en Flip in herinnering
    Jaap in herinnering en Sieta
    Joop in herinnering
      Neven en nichten

Op 5 juli hebben wij op gepaste wijze afscheid genomen 
van onze vader, schoonvader en opa,

Jan Steltenpool     
21-01-1957              01-07-2022

Wij willen een ieder bedanken voor de condoleances.

 Angelique en Simon Monique en Mike 
 Daan, Thijs en Niek Jessa en Rylen 

Vertrouwend op zijn Hemelse Vader is thuisgehaald onze oom

Zeger Bax
We denken aan hem terug als een gezellige, bescheiden oom en

 zullen zijn aanstekelijke lach en droge humor missen.

We wensen tante Martha, Annet & Chris, Ellen & Marnix en 
alle kleinkinderen heel veel sterkte toe.

                               
Alle neven en nichten Tensen

Hij liep aan Vaders trouwe hand
naar het onbekende land

Verdrietig, maar met mooie, warme herinneringen hebben wij 
afscheid moeten nemenvan onze lieve zwager

Zeger
Wat zullen wij hem missen.

We wensen Martha, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

Jantje & Jaap (in liefdevolle herinnering)
Dirkje & Simon (in liefdevolle herinnering)

Alie en Dirk
Trijntje & Nanne (in liefdevolle herinnering)

Arie & Afra (in liefdevolle herinnering)

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

We zijn bedroefd door het overlijden van onze buurman

Zeger Bax
Piet en Elly Jong
Alie Burger en Dick Swagerman
Chris en Willy Broekhuizen
Jan en Carla Timmerman

Nees en Anneke Venekamp
Jannes en Carola Mantel
Jasper en Malty Smit
Arnold en Miriam Groot

We wensen Martha, kinderen en kleinkinderen veel sterkte.

Met droefheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van

Zeger Bax
Met respect en dankbaarheid gedenken we Zeger als stuwende  
kracht  bij de restauratie van de Gereformeerde Kerk gedurende de 
periode 2005-2016.

Op zijn geheel eigen bescheiden wijze heeft hij zich niet aflatend 
ingezet om het restauratie proces te begeleiden en tot een goed 
einde te brengen.

Wij wensen zijn nabestaanden troost en sterkte 
om dit verlies te dragen.

 Taakgroep Beheer Gereformeerde Kerk Andijk
 (voormalige) Stichting Behoud Monumentale Kerk Andijk.
 Kerkenraad Gereformeerde kerk Andijk

Verloren: 
(magneet) sleutel aan zwart keycord
Op donderdag 14 juli, route Andijk-Enkhuizen.

Heeft u hem gevonden? Mail naar: info@andijker.nl
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VASTLEGGEN ERFDEEL, KAN LATER 
BELASTINGBESPARING OPLEVEREN!

Als trouwe lezer van onze columns weet u inmiddels, dat er bij over-
lijden door de erfgenamen erfbelasting betaald moet worden over 
het geërfde vermogen, tenzij de erfenis binnen de wettelijke vrijstel-
ling valt (voor kinderen € 21.559: 2022). Op het moment dat er na 
het overlijden van de eerste ouder geen verklaring van erfrecht no-
dig is, wordt nog weleens vergeten om naar de notaris te gaan. Als er 
ook nog eens geen erfbelasting-aangifte gedaan hoeft te worden, zal 
voor de toekomst nergens uit blijken wat het erfdeel van een kind 
was. Bij de vaststelling van het saldo van de nalatenschap van de 
laatst overleden ouder, mag het erfdeel van de kinderen van de eerst 
overleden ouder, in mindering worden gebracht. Het erfdeel is im-
mers een schuld aan de kinderen en dat deel was vrijgesteld van 
erfbelasting (of er is al betaald aan de belastingdienst). Tevens is vaak 
een rente door de langstlevende ouder verschuldigd over het erf-
deel van de kinderen. Die rente hoeft de langstlevende ouder niet 
daadwerkelijk jaarlijks uit te keren aan de kinderen, maar wordt ad-
ministratief bijgeschreven. Die rente (veelal maar liefst 6%), mag ook 
nog in mindering worden gebracht 
op het saldo van de nalatenschap 
van de laatst overleden ouder. Het is 
dus aan te bevelen om het erfdeel 
van de kinderen te laten vaststellen 
na overlijden van een ouder. Nie-
mand wil toch meer erfbelasting 
betalen dan noodzakelijk is?! 

Mantel&Voors Notarissen 
Andijk 0228-592224
Benningbroek 0229-591264

Bas de Wit

Toen geluk heel gewoon was
Met de Russische invasie in 

Oekraïne is onze droom voor 
eeuwige vrede in Europa 

hard uiteen gespat. Waar we 
bij de bezetting van De Krim 
ons nog in slaap lieten sussen, 
hebben we nu in de gaten dat 
de beer los is. Snel investeren 
westerse landen in defensie, 
het ooit zo terughoudende 

Duitsland voorop met een in-
vestering van 100 miljard 

euro. Hoewel de vraag is hoe 
dit geld uiteindelijk slim be-
steed gaat worden (zonder 
een plan levert geld weinig 
op), lijken we in Europa te 

beseffen dat onze vrijheid en 
veiligheid niet vanzelfspre-

kend of gratis zijn. 

Nu is het defensie, 
maar wat straks?

Militaire experts roepen al 
dat het halen van de Navo-

norm van 2% onvoldoende is 
vanwege de schuivende 

machtsblokken in de wereld. 
De bereidheid om te investe-
ren lijkt groot in Europa. Zijn 

we echter ook bereid om te 
investeren in andere basisbe-
hoeften zoals grondstoffen, 
energie en voedsel? En ook 
als we op andere terreinen 

een stapje terug moeten 
doen? De manier waarop het 

kabinet nu omgaat met de 
voorbereiding op wat wel 

eens de koudste winter in de-
cennia kan worden, stemt mij 
niet optimistisch. De gasvoor-
raden worden maar mondjes-
maat gevuld, terwijl Poetin de 
hand stevig aan de gaskraan 
heeft. Als we niet uitkijken, 
ruïneren we op deze manier 

onze eigen economie in plaats 
van de Russische.  

Durf economie belangrijk 
te vinden

Volgens mij is onze enige weg 
naar een vrij, veilig en welva-
rend Europa door te investe-

ren in (het verduurzamen 
van) onze economie. Zelf grip 
op de productie van essentiële 
producten, zoals het staal in 
IJmuiden. Zelf energie op-
wekken, ook uit kerncentra-
les. En zelf voedsel produce-

ren, door te innoveren in 
plaats van boeren op te ko-

pen. We zouden wel gek zijn 
om voor dat soort behoeften 
afhankelijk te zijn van dicta-
tors. Natuurlijk blijven we 

binnen de grenzen van de mi-
lieu- en klimaatopgave. Maar 

als de sociaaleconomische 
prijs van, bijvoorbeeld, stik-

stofmaatregelen te hoog 
wordt, moeten we voor onze 

economie durven kiezen. Dan 
blijft ons geluk gewoon. 

Bas de Wit
Statenlid VVD

Kerkdiensten, zondag 24  juli
Gereformeerde Kerk 
Middenweg 4, Andijk

10.00 uur ds. J. Staat

De dienst zijn ook online te volgen via 
www.gereformeerdekerkandijk.nl

Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen

09.30 uur  ds. G. Heijkamp
16.00 uur  ds. G. Heijkamp

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

10.00 uur Voorganger: Nicoline Letteboer
 Organist: Johan Rijpkema

De dienst bekijken kan via: kerkdienstgemist.nl

In de maand juli en augustus is er wegens de vakantie 
geen inloop op de woensdagochtend.

Baptistengemeente
Boendersveld 3, 1602 DK  Enkhuizen

10.00 uur Spreker: Compassion

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

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

10.00 uur Arno Post

Toeristenkerk Onderdijk
Sportlaan 10 te Onderdijk

10.30 uur Voorganger: Paul Nanninga
 Muzikale Medewerking: Elise Neij (Harp)

De zomer is weer in volle gang, 
en vaak zitten we op de zwoele 
avonden in het weekend nog lek-
ker te fikken in de achtertuin. 
Borreltje erbij, en lekker praten 
over werk, relaties en geloof. Tot 
in de late uurtjes weten we dit vol 
te houden, totdat we het vuurtje 
langzaam laten uitbranden en er 
een klein hoopje gloeiende kool-
tjes overblijven. 

Dit doet me vaak denken aan hoe 
het helaas vaak werkt binnen de 
kerk. Dat ik tot geloof kwam, 
werd het me zelfs geleerd. Ik 
moest me aansluiten bij een kerk, 
“we moeten als kooltjes dicht bij 
elkaar blijven, anders kan je ge-
loof nog snel uitgedoofd raken!” 
Ik nam dit uiteraard aan als waar-
heid, en sloot me aan bij de Vrije 
Baptisten Gemeente in Enkhui-
zen. Ik ging veel te praten met 
andere christenen en was erg 
nieuwsgierig naar de kijk op ge-
loof van anderen. Tot mijn verba-
zing hoorde ik de meest uiteenlo-
pende verhalen; Mensen die ge-
nezen waren, beelden zagen, 
dromen hadden en zelfs dat ze 
Jezus en engelen gezien hadden. 

Waarom hoor ik al die verhalen 
nu pas? Waarom word dit niet 
volop gedeeld met de buitenwe-
reld? Alle verhalen blijven veel te 
vaak binnen christelijke kringen. 
Als gloeiende kooltjes die de 
warmte met elkaar delen, maar 

voor de wereld eromheen is er te 
weinig warmte om er even lekker 
bij aan te schuiven. 

Nu ik zelf al een aantal jaren 
christen ben, wil ik mijn ervarin-
gen niet verstoppen voor de bui-
tenwereld. Wij halen bijvoor-
beeld de geboortedagen van onze 
kinderen zo uit de bijbel. We 
hebben 2 zoontjes, nu verwach-
ten we een dochtertje. Ze is 4 
november uitgerekend, en alles 
ziet er goed uit. Toch weet ik al 
sinds vorig jaar, deze komt op 12 
augustus! God kent de toekomst 
al! Dit zijn de verhalen die we 
straks weer met elkaar delen 
rond een kampvuur. 

Wat gaat u doen deze zomer? 
Blijven we als gloeiende kooltjes 
elkaar een beetje warm houden, 
of stoken we het vuurtje weer 
eens op voor de wereld om ons 
heen? Chris Heemsbergen

Vrije Baptisten Gemeente Enkhuizen

Op zaterdag 23 juli zal er op-
nieuw gelegenheid zijn om in 
quizvorm smakelijke kiemplan-
ten, ook wel cressen genoemd, te 
proeven. U bent van 12.00 tot 
17.00 uur welkom bij het muse-
um aan de Westerstraat 111 in 
Enkhuizen.
Niet alleen leerzaam, leuk en ver-
rassend, maar ook een uitdaging 
voor jong en oud.
Een mooie gelegenheid om nader 
kennis te maken met de wereld 
van plantenveredeling,  de toe-
komstige voedselvoorziening en 

het welbevinden van de wereld-
bevolking.
Neem uw museumkaart mee  
voor een gratis bezoek aan het 
interactieve museum.
Komt u langs, vergeet dan niet 
het inschrijfformulier mee te ne-
men voor de wedstrijd ‘Bak de 
lekkerste kruidkoek’. De koek 
kunt u inleveren bij het museum 
op zaterdag 20 augustus waar een 
deskundige jury zal beoordelen 
wie de beste koek heeft gebakken
Er zijn mooie geldprijzen te win-
nen.

Cressen proeven in Sow to Grow. Foto aangeleverd

Cressen  proeven in Enkhuizen 
bij museum Sow to Grow

Beachvolleyballen in Wervershoof!
Op zondag 7 augustus organiseert Volleybalvereniging VVW 
voor de eerste keer het beachvolleybaltoernooi op de nieuw en 
pas geopende beachvolleybalvelden op Sportpark De Westrand 
te Wervershoof. Helaas is de Vooroever niet meer toegankelijk 
voor dit mooie evenement en zijn wij genoodzaakt te moeten 
verhuizen. 

De wedstrijden zullen gespeeld worden in 3 verschillende 
categorieën namelijk: heren 2 vs 2, Dames 3 vs 3 en 
recreatief 4 vs 4. Wisselspelers zijn in alle categorieën toegestaan. 

Geef je nu snel op met vriend, bedrijf, familie of buurtjes 
voor deze (ouderwets) gezellige dag in een nieuw jasje! 

Geef je snel op want vol = vol. Kosten: €25,- per team. 

Voor meer informatie zie: www.vvw-volleybal.nl 
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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

In het gemeentehuis van Me-
demblik zijn vorige week tijdens 
een extra gemeenteraadsverga-
dering de nieuwe wethouders 
geïnstalleerd. Met burgemeester 
Frank Streng gaan zij aan de slag 

met het onlangs gepresenteerde 
coalitieakkoord ‘De toekomst: 
een verantwoordelijkheid van 
ons allemaal’.

Het akkoord werd na de verkie-

zingen door CDA, GemeenteBe-
langen, MORGEN! en D66 geslo-
ten. Namens het CDA blijft Har-
ry Nederpelt wethouder. Ge-
meenteBelangen wordt vertegen-
woordigd door Gerben Gring-

huis, MORGEN! door Jeroen 
Broeders en Yannick Nijsingh zit 
namens D66 in het college. 

In het akkoord zijn de belangrijk-
ste en primaire opgaven beschre-
ven in vijf pijlers:
1. Financiën op orde.
2. Het op orde brengen van de 
organisatie en bestuurskracht.
3. Sociaal domein.
4. Accommodatiebeleid.
5. Integraal Huisvestingsplan.

Het akkoord is donderdag 14 juli 
tijdens de gemeenteraadsverga-
dering aan burgemeester Frank 
Streng aangeboden en daarna 
besproken. Tijdens de installatie 
werden ook twee nieuwe raadsle-
den benoemd omdat twee geko-
zen leden van de raad in het col-
lege van burgemeester en wet-
houders plaats gaan nemen. Elise 
Salman neemt namens het CDA 
de zetel in van Harry Nederpelt 
en Yvonne Buwalda neemt de 
plaats over van Gerben Gring-
huis in de fractie van Gemeente-
Belangen.

Portefeuilleverdeling
De verdeling van de portefeuilles 
moet nog officieel door het nieu-
we college worden vastgesteld. 
Hieronder een globaal overzicht 
van die verdeling:

Burgemeester Frank Streng: 

Openbare orde en veiligheid, be-
stuurlijke samenwerking, com-
municatie, personeel en organi-
satie, dienstverlening, inkoop al-
gemeen en kunst & cultuur.

Wethouder Harry Nederpelt 
(CDA): Verkeer en vervoer, 
openbare ruimte, duurzaamheid, 
toerisme, recreatie, economische 
zaken, nutsvoorzieningen, finan-
ciën en afval.

Wethouder Gerben Gringhuis 
(GemeenteBelangen): ICT, on-
derwijshuisvesting, sport, dorps-
huizen, kernenbeleid, bibliothe-
ken, muziekscholen, zwembaden 
en omgevingsdienst.

Wethouder Jeroen Broeders 
(MORGEN!):  Havens, ruimtelij-
ke ordening, omgevingswet, wo-
ningbouw, archeologie, uitbrei-
ding bedrijven en huisvesting 
buitenlandse werknemers.

Wethouder Yannick Nijsingh 
(D66):  Participatiewet, onder-
wijs, gezondheid jeugd, WMO, 
inclusie, bestuurlijke vernieu-
wing (participatie), inkoop Soci-
aal Domein en sportcomplex 
Wervershoof.

Gemeentesecretaris Anky 
Griekspoor: Strategisch adviseur 
van het college en algemeen direc-
teur van de ambtelijke organisatie.

Het nieuwe college. Foto aangeleverd

Nieuw college gemeente Medemblik geïnstalleerd
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Ondernemen in Andijk!
Aanhangwagens

OMC-Andijk • Handelsweg 31a
Tel. 06. 1341 6240 • www.omc-andijk.nl

Accu’s
F.J. de Boer • Hoekweg 21a Andijk

Tel. 0228 - 592075 • www.� deboer.com

Administratie
In de Haak • Sterappel 28 Andijk 

Tel. 06 - 5392 1885 • michel@indehaak.nl

Autobedrijf
Autobedrijf Köster • Handelsweg 20 Andijk 

Tel: 06 41 37 04 68 • info@autobedrijfkoster.nl

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

Brood & Banket
Bakker Koning • Middenweg 65a Andijk
0228 - 59 36 42 • www.bakkerkoning.nl

Computerhulp
PCHulpje • Kees Veerstraat 9 Andijk

Tel. 06 181 283 15 • www.pchulpje.nl

CV Monteur
Valk Service & Onderhoud • Tel. 0228 - 58 67 66

info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

Dorpshuis
Sarto • Bangert 4, 1619 GJ Andijk • Tel. 0228 - 59 16 13

info@sarto-andijk.nl • www.sarto-andijk.nl 

E-bike specialist
André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof

0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

Fietsenwinkel
Dekker Tweewielers • Middenweg 54a, 1619 BN Andijk

0228 - 74 52 22 • info@dekker2wielers.nl • dekker2wielers.nl

Fotokopie - drukwerk
Dijkprint • Industrieweg 1 Andijk

0228 - 59 29 34 • www.dijkprint.nl • info@dijkprint.nl

Fysiotherapie
Praktijk Andijk • Landstraat 5, 1619 EX Andijk

0228 - 59 11 22 • www.praktijkandijk.nl

Fysiotherapie
Fysio WFO • Wervershoof 0228 - 58 22 70 
Andijk 0228 - 59 27 17 • www.fysio-wfo.nl

Garage
Autoservice Andijk • Handelsweg 29 Andijk
0228 - 59 22 22 • www.autoserviceandijk.nl

Glasbewassing & Schoonmaak
Stenekes Cleaning • Narcis 35 1619 BC Andijk

06 51 94 85 85 • www.stenekescleaning.nl

Groenten - Boerenzuivel
De Bosmantel • www.bosmantel.nl

Cornelis Kuinweg 22 • 06 20 41 40 66 • info@bosmantel.nl

Hovenier
Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk 

Tel. 06-189 66539 • www.dekroonhovenier.nl

Huidverbetering
LNC Huidverbetering • Joh. Poststraat 40, 1624 CD Hoorn

Tel. 06-373 1414 8 • www.lnchuidverbetering.nl

Juwelier / Optiek
Briljant Optiek & Sieraden • De Hoek 1, 1693 AA Wervershoof

0228 581 258 • info@briljant-optiek.nl

Kantoormeubelen - Verhuizen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G

Tel. 06. 2182 3000 • www.deenisdeanderniet.nl

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

06 12 50 53 52 • www.salonbeautylounge.nl

Natuurgeneeskunde
Amrita- Holistisch Centrum • Natalja Mantel

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

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

Tel: 06 25 11 69 16 • koopmanoefentherapie.nl

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

Verhuur/verkoop bouwmaterialen
Allround Service Andijk • Tel. 06 15 94 03 45

allroundserviceandijk@gmail.com • Handelsweg 29c Andijk

Vishandel
Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

06 2656 8616 • info@kleinvolendam.nl

Yoga
Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk

0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Zonnepanelen
SolEnergy • Industrieweg 5, 1619 BZ Andijk

0228-597272 • www.solenergy.nl

Zonwering
Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk

06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl

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

of bel: 59 36 05

Michel Haak  M 06 53 92 18 85
Sterappel 28  E  michel@indehaak.nl
1619 KA Andijk  

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72 info@solenergy.nl www.solenergy.nl

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72 info@solenergy.nl www.solenergy.nlAdvies, levering en installatie van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72 info@solenergy.nl www.solenergy.nl

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72 info@solenergy.nl www.solenergy.nl

Dat kan in Sarto 
natuurlijk!

Mooie zalen, gezellige sfeer, 
bel voor meer informatie 

voor uw feest of partij 
naar 0228 59 16 13, 

mail: info@sarto-andijk.nl of 
kijk op www.sarto-andijk.nl, 

Bangert 4, 1619 GJ Andijk

Aanhangers v.a. 350,- ex. Boottrailers v.a. 499 ex. 
Plateauwagens v.a. 1499,- ex.

Ook voor Focwa onderhoudsbeurt, packkeuring en verhuur.

Wij zijn een RDW en Focwa erkend bedrijf.

06 13 41 62 40
Ook voor uw trekhaak, banden, uitlaten en onderhoudsbeurten.

Handelsweg 31a - 1619 BJ Andijk
www.omc-andijk.nl

verhuur v.a. €2,50 per uur.

Laat nu ook uw reservesleutel maken bij OMC-Andijk
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Wist u dat...

…Jan Doef 25 juli 

80 jaar wordt?

... zwembad de Weid in 

de zomervakantie ook op  

maandag open is van 

12:00-20:00 uur?  

... het weer een ontzettende

gezellige happening was

bij Kadijkpop?

... er komend weekend een 

geweldige mooie expositie 

is bij Cultura Plus?

 
Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl      

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

Te Koop een waterpomp, 
2 tackt benzine compleet 

met 30 meter slang.
Prijs € 50,-  tel. 0627216340.

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

Waar tegenwoordig het plein voor de school gebruikt wordt 
voor allerlei activiteiten, stond in de begin jaren van de vorige 

eeuw, op oost deze 2e Christelijke school.
De Dijkgracht is gedicht, en er is een nieuwe weg onderaan de 
dijk. In begin jaren dertig is de oude school vervangen en is er 

een nieuwe, de Idenburgschool, voor in de plaats gekomen. 

Uit de collectie van Hessel de Greeuw.

Toen en nu

Wij willen onderstaande winke-
liers ontzettend bedanken voor 
het plaatsen van een winkelbusje 
naast de kassa:
Kapsalon ‘t Buurtje, drogisterij 
Vroegop, Dorpshuis Cultura, 
Chinees restaurant Danny’s Gar-
den, Bakkerij Stevers, snackbar 
Mariska’s Corner, snackbar ‘t 
Skaffie en restaurant Dijkhuis.

De totale opbrenst bedroeg 98,38 
euro. Hartelijk dank hiervoor!

Onze oproep voor nieuwe collec-
tanten en wijkhoofden in de An-
dijker van woensdag 6 juli, heeft 
helaas niemand opgeleverd. Zo 
zijn er nog 25 straten waarvoor 
we geen collectant hebben.

Heeft u 2 uurtjes over als vrijwil-
liger en mocht u zich alsnog wil-
len aanmelden als collectant of 
wijkhoofd dan kan dat via mail-
adres: hm.dekker@hotmail.com 
of tel.nr. 06 5170 0881.

Winkelbusjes opbrengst 
KWF Kankerbestrijding

Vind je het leuk om in de zomer-
vakantie een natuurknutselwerk 
te komen maken in het streek-
bos? Wat we precies gaan maken 
houden we nog als verassing. We 
gaan ook lekker de natuur in. Let 
op gepaste kleding. Even vooraf 
het weerbericht checken. Graag 
tot ziens op de 27e juli. Vol=Vol

Wanneer: woensdag 27 juli in 

het Streekbos. Tijdstip: van 
13:30-15:30 uur. Bestemd voor 
kinderen van 6 - 10 jaar. Aanmel-
den tot 25 juli via ria1@ivn-west-
friesland.nl. Max 25 deelnemers. 
Vol=vol.  Locatie: Het Streekbos 
Paviljoen (Veilingweg 21a, 
1611BK Bovenkarspel). Eigen 
bijdrage € 2,- inclusief materia-
len, drinken en een koekje. Con-
tant betalen. 

Langs de weg... 

Foto’s: Koos Dol

Kinderknutselactiviteit: 
Vrolijke vlinders

Dit was het cadeau van Lotte voor haar opa en oma: Joost en Dia 
Doef. Lotte heeft ze inmiddels mee uit genomen.
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• Ko�  edrinken in Huiskamer van Andijk, Sportlaan 1A.
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 10.00-12.00 uur

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

Juli en augustus 
• Redactie van de Andijker alleen geopend op 

maandag- en dinsdagochtend, van 9.00 tot 12.00 uur of 
op afspraak: info@andijker.nl of 59 36 05

JULI
Vrijdag 22 juli
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
Zaterdag 23 juli 
• Oud papier
• Expositie bij Cultura Plus van kunstschilder Berry Kuiper
Zondag 24 juli
• Expositie bij Cultura Plus van kunstschilder Berry Kuiper
• Koppel biljarten, 14.00 uur, Eetcafé Sels Andijk
Maandag 25 juli
• Rest afvalbak (grijze) wordt geleegd

AUGUSTUS
Maandag 1 augustus
• Groene afvalbak wordt geleegd
Vrijdag 5 augustus
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
• Seniorenbond KBO Andijk en “de Zonnebloem” Andijk organise-

ren muzikale quiz in Cultura. Aanmelden voor 27 juli. Vol =  vol. 
Luc Hoogland, 0228 – 592374, Klaas Groot, 0228 - 592719

Zaterdag 6 augustus
• Oud papier
• Opruimactie  van 8:45 – 11:15  door Andoik Skoôn. Start IJsbaan
Maandag 8 augustus
• Plastic afvalbak wordt geleegd
Maandag 15 augustus
• Groene afvalbak wordt geleegd
Vrijdag 19 augustus
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
Maandag 22 augustus
• Rest afvalbak (grijze) wordt geleegd
Maandag 29 augustus
• Groene afvalbak wordt geleegd

SEPTEMBER
Vrijdag 2 september
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
Zaterdag 3 september
• Oud papier
• Opruimactie  van 8:45 – 11:15  door Andoik Skoôn. Start IJsbaan
Maandag 5 september
• Plastic afvalbak wordt geleegd
Zaterdag 10 september
• Kunst en tuinroute Andijk
Maandag 12 september
• Groene afvalbak wordt geleegd
Dinsdag 13 september 
• Vrouwen van Nu Andijk - Oost, Lezing Jos van Diepen 

Pleegmoeder, zang en gedichten. 19.45 uur Dorpshuis
Vrijdag 16 september
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
Zaterdag 17 september
• Oud papier
Maandag 19 september
• Rest afvalbak (grijze) wordt geleegd
Dinsdag 20 september 
• KVG, Cabaret, Sarto, 20.00 uur
Woensdag 21 september
• Vrouwen van Nu, Andijk-West, Bioscoop “Cultura”. Filmavond 

met popcorn, 20.00 uur, Cultura
Zaterdag 24 september
• “FADOpelos2” bij Cultura Plus , Aanvang 20.15uur
Maandag 26 september
• Groene afvalbak wordt geleegd
Vrijdag 30 september
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)

OKTOBER
Zaterdag 1 oktober
• Oud papier
• Opruimactie  van 8:45 – 11:15  door Andoik Skoôn. Start IJsbaan
Maandag 3 oktober 
• Plastic afvalbak wordt geleegd
Dinsdag 4 oktober
• KVG kaartavond, Sarto, 19.45 uur
Maandag 10 oktober
• Groene afvalbak wordt geleegd
Vrijdag 14 t/m zondag 16 oktober 
• Kermis Andijk
Vrijdag 14 oktober
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
Zaterdag 15 oktober
• Oud papier
Maandag 17 oktober
• Rest afvalbak (grijze) wordt geleegd
Dinsdag 18 oktober       
• KVG, Workshop Dotten, Sarto, 19.30 uur
Woensdag 19 oktober
• Vrouwen van Nu, Andijk-West, Deze avond staat in het teken van 

Oud Hollandse spelletjes, 20.00 uur, Cultura
Maandag 24 oktober
• Groene afvalbak wordt geleegd
Vrijdag 28 oktober 
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
Zaterdag 29 oktober
• Oud papier
Zondag 30 oktober 

AGENDA De hele agenda kunt u 
vinden op www.andijker.nlDe geschikte lokatie voor:

 Huwelijksvoltrekkingen
 Lezingen
 Concerten
 Uitvaarten
 Repetities
 Tentoonstellingen
 Vergaderingen

Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl

Contactpersoon:
Mevr. Nicoline Letteboer
06 -12 81 28 84

Aankomend weekend wordt het als vanouds genie-
ten tijdens de Oldtimerdag in het historische cen-
trum van Medemblik. Zondag 24 juli komen de 
klassiekers vanuit heel Nederland onze kant weer 

op. De organisatie (Stichting Evenementen Me-
demblik) verwacht veel oldtimers, er is livemuziek 
op diverse terrassen en ook de winkels zijn ge-
opend. 
Vanaf 9.30 uur arriveren de eerste deelnemers om 
mee te doen aan de traditionele rondrit. Deze aan-
komst is een echte happening en erg leuk om te 
bekijken. Na een mooie route van ongeveer 35 kilo-
meter komt de bonte verzameling auto’s rond 12.00 
uur weer aan op de Nieuwstraat. Als toeschouwer is 
het een belevenis om te kijken hoe al deze oldtimers 
langsrijden.  

Wanneer iedereen geparkeerd is, kan het publiek 
heerlijk rondkuieren en het gepoetste blik bekijken, 
een praatje maken met de trotse eigenaren of inspi-
ratie op doen voor een eigen auto uit vervlogen tij-
den. De livemuziek wordt verzorgd door tweemans 
formatie Fre Group met een mix van blues en jazz. 
Ook het Oorlogsmuseum Medemblik is aanwezig 
met diverse voertuigen en er kunnen rondritten 
gemaakt worden met een GMC vrachtwagen. 

Gratis show
U bent van harte welkom op de Oldtimerdag. De 
toegang is gratis en er is voldoende parkeergelegen-
heid. De dag duurt tot 17.00 uur. Niet het grootste 
oldtimerfestival, maar wel de meest sfeervolle met 
gezelligheid en livemuziek! 

Kom genieten van oude auto’s en motoren! 

Oldtimers op de Nieuwstraat. Foto aangeleverd
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Cultura-Andijk
kleingouw 112  1619 CHM
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Impressionistische realist 
Peter Keeman

Zaterdag 23
&

Zondag 24
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tot                

1400 1700

Scan Me

culturaplus2.0@gmail.com

Kleingouw 112  1619 CH Andijk
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berrykuiper.nl

Tijdens de hele zomervakantie kunnen kinderen in het 
Museum van de 20e Eeuw onder het motto “Ik ga op 
vakantie en neem mee….” een vakantiekoffertje ma-
ken. Voorbeelden staan op de knutseltafel, een koffer-
tje kunnen ze knippen en vouwen en vervolgens plak-
ken ze er etiketten uit verre landen op. Het zelfge-
maakte koffertje gaat mee naar huis en misschien wel 
mee op vakantie. 
Behalve knutselen kunnen kinderen meer doen in het 
Museum van de 20e Eeuw: Op de AudioTour kunnen 
ze een Kwis doen, ze mogen ook een puzzeltocht uit-
kiezen en in de nieuwe speelhoek kunnen ze aan de 
slag met LEGO, Playmobil, Kapla en meer. Ook kun-
nen ze met hun (groot)ouders sjoelen of tafelvoetbal 
spelen. In de horeca naast de speelhoek kan ook nog 
wat gedronken of gegeten worden. En bij mooi weer is 
het terras ook open.

Kindertelevisie van alle tijden
Het museum toont nu ook een leuke expositie over 70 
jaar KinderTelevisie. Met helden als Swiebertje, Peppi 
en Kokki, Pipo de Clown, de poppen uit de Fabeltjes-
krant en veel meer. Originele kleding, poppen, objec-
ten en veel fragmenten maken het tot een leuke ten-
toonstelling voor jong en oud.  Bekijk de make-up-kist 
en indianenoutfit van Kluk-Kluk of het robotje van 
Bassie en Adriaan. Of de poppen uit Paulus de Boska-

bouter en de pyama van Meneer Kaktus. Zelfs de al-
lereerste KinderTV-poppen uit Dappere Dodo zijn in 
het museum te zien. Maar je kunt ook zitten in een 
enorme Klokhuis-stoel zitten of in de Pipo-wagen 
plaats nemen. Voor de (groot)ouders is er ook nog een 
expositie, De Henny Huisman Show, over de carrière 
van tv-presentator Henny Huisman met veel originele 
objecten uit zijn privé-archief.

Museum in oude gevangenis
Wist je dat het Museum van de 20e Eeuw is gevestigd 
in een oude gevangenis? Vroeger kon je het schierei-
land niet eens op, nu wandel je over de brug bij de 
Hoornse haven zo het verleden in. Verbaas je over de 
binnenplaats waar gevangenen vroeger mochten spor-
ten, zie al die hoge ramen met tralies, bewonder de 
scharnieren van die enorm zware deuren of kijk door 
een raampje in de deur in een oude slaapzaal.

Ik ga op vakantie en neem mee….Koffertje maken in het museum

Gevonden: armbandje
Vorige week is er een zilveren armbandje gevonden 
in de speeltuin aan de Dijkweg. 
Het lag op de grond bij de peuterschommel.

Meer informatie: info@andijker.nl

Vier Oekraïners zoeken werk
Omgeving Andijk-Wervershoof-Stede Broec

Info 06 2044 1934



0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2022 - week 29 Pagina 8

Het is een prachtig gezicht, fiere ruiters 
over de dijk, zoals het in ons oude ge-
meentewapen nog stond afgebeeld.
In de APV van onze gemeente gelden 
voor ruiters echter de zelfde regels als 
voor hondenbezitters, die meestal 
braaf met een zakje de keutels van hun 
viervoeters opruimen.
Bijgaande foto’s zijn deze week geno-
men binnen 500 meter op het kleine 
stukje dijk om de Koopmanspolder. Als 
invalide boosterrijder kun je er maar 
net langs laveren. Als wandelaar of fiet-
ser kun je bij tegenliggers beter even 
stoppen.  
Dus beste ruiters, neem even een 
schepje mee, kom van uw edel ros af en 
veeg de mest van uw paard in de berm 
of bindt uw paard of pony een Mestboy 

to Go Paardenpoepzak om. (8,95 op 
agrardi.nl, heb ik even gegoogeld). 
Dit voorkomt overlast en ergernis. Ze-
ker met dit warme weer is de paarden-

poep een uitnodiging voor de stront-
vliegen.

Alvast hartelijk dank voor jullie mede-
werking. Albert Oost

Geniet van de prachtige voortuin! Foto aangeleverd

De vliegroute over de dijk langs de Proefpolder. Foto aangeleverd

Foto’s aangeleverd

Met de musical ‘Wie steelt de show’ heb-
ben de leerlingen van groep 8 afscheid ge-
nomen van hun basisschooltijd op basis-
school de Piramide! Bij een afscheid sta je 
ook altijd even stil op wat je achterlaat.  

Terugkijkend op het afgelopen schooljaar 
was het wederom een bijzonder jaar met 
vele mooie hoogtepunten. Wij vinden het 
belangrijk om veel feesten samen te vieren 
en dat is gelukt dit schooljaar. In septem-
ber gaan de leerlingen van groep 1 tot en 
met 6 op schoolreis. De leerlingen uit 
groep 7 en 8 gaan in dezelfde maand op 
schoolkamp. Maar ook de feesten in de-
cember hebben we samen gevierd. Ons 
mission statement sluit daar heel goed op 
aan: Samen leren om trots op jezelf te zijn.  

De Piramide is een VVTO-school, onze 
leerlingen krijgen vanaf groep 1 Engels 
aangeboden. Dit schooljaar hebben bijna 
60 leerlingen meegedaan met het Anglia 
examen en hebben we wederom een sla-
gingspercentage van 100%. Daarnaast 

zorgen de leerkrachten ook dat hun Engels 
op niveau is. Het gehele team is gecertifi-
ceerd op B2 niveau, wat gelijk staat aan het 
niveau van Engels HAVO 5. Tenslotte gaan 
er elk jaar twee collega’s op studiereis, dit 
jaar was dit Dublin.  

Op school leren we heel veel maar als het 
even kan gaan we ook op excursie: naar 
het museum, naar een boerderij. Want le-
ren doe je niet alleen op school maar juist 
ook daarbuiten!  

Komend schooljaar starten wij met 6 groe-
pen: 2 kleine groepen ½, groep 3, groep 
4/5, groep 6 en groep 7/8. Wij hebben nog 
genoeg ruimte voor nieuwe leerlingen. 
Mocht u interesse hebben dan kunt u altijd 
contact met de school. 

Voor nu wensen wij iedereen een hele fijne 
vakantie. Geniet van het mooie weer en 
van onze prachtige voortuin! 

Team Piramide 

Hoogheemraadschap Hollands Noor-
derkwartier experimenteert met ver-
schillende nieuwe technieken om de 
toestand van de dijken te bepalen. Deze 
en volgende week worden met drones 
opnames gemaakt in de omgeving van 
Purmerend en Andijk. Het doel is om 
vanuit de lucht mogelijke scheuren en 
andere zwakheden te detecteren. Ook 
in en op de grond wordt geëxperimen-
teerd met nieuwe meetmethoden zoals 
elektromagnetisch onderzoek en senso-
ren. 

Het hoogheemraadschap zorgt voor veili-
ge dijken. Elk jaar worden de dijken daar-
om geïnspecteerd. De inspecteurs contro-
leren jaarlijks 1100 km aan boezemkade en 
350 km primaire kering op onder meer 
scheuren, graafschade en natte plekken. 
De vraag bij de experimentele onderzoeks-
vormen is of deze schades ook eerder te 
detecteren zijn met behulp van drones. 
Voordeel is dat de inspecteurs dan gerich-
ter op pad kunnen. Er wordt gestart met 
opnames van de Purmerdijk, de Where-
dijk in Purmerend en de Proefpolderdijk 
in Andijk.

Driedimensionaal hoogtemodel
“Met de drone worden hoogtemetingen 

uitgevoerd en luchtfoto’s gemaakt,” licht 
technisch manager waterveiligheid Jannes 
Haanstra toe. “Op basis daarvan creëert 
software een driedimensionaal hoogtemo-
del van de kering. Bij de net versterkte 
Wheredijk levert dit een zogenaamde nul-
meting op die we later kunnen vergelijken 
met nieuwe metingen, om zo de degrada-
tie van de dijk te kunnen bepalen. Met de 
pilot willen we ook de grootte van scheu-
ren in de dijk vaststellen op basis van 
luchtfoto’s. Daarvoor leren we computer-
programma’s om scheuren automatisch te 
herkennen. Deze technieken kunnen bij-
dragen aan nog beter inzicht in en kennis 
van onze waterkeringen. Het biedt ons een 
extra stuk gereedschap om de dijken 
steeds beter risico gestuurd te kunnen in-
specteren en op orde te houden.” Als uit de 
pilot blijkt dat bepaalde technieken meer-
waarde bieden, is er kans op opschaling 
naar andere dijken.

Geen herkenbare beelden
Wie de drones ziet vliegen, hoeft zich geen 
zorgen te maken over zijn of haar portret-
recht. De dronebeelden worden uitslui-
tend intern gebruikt, en voor het hoog-
heemraadschap is alleen de conditie van 
de dijk van belang. Toevallige passanten 
zullen op de beelden niet herkenbaar zijn.      
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Nieuwe technieken verbeteren inzicht in toestand van de dijk

Fijne zomervakantie!
In de maanden juli en augustus is de redactie 
alleen geopend op maandag- en dinsdagochtend, 
van 9.00 tot 12.00 uur 
of op afspraak, 
info@andijker.nl of 59 36 05!

Langs de weg... paardenpoep

Bij het pompstation aan de Gedeputeerde Laanweg 
zijn bouwvakkers bezig met het bouwen van  

wasboxen. Het doek vermeldt echter dat deze in het 
voorjaar 2022 in bedrijf zou gaan.  

Tekst en foto: PL.

Langs de weg... 

*  Concoursstaat, volledig nieuw opgebouwd, 
 brommer dient nog ingereden te worden.
*  Ook leuk als investering, ze worden steeds zeldzamer en meer waard.

Meer informatie: 06 51 68 14 47

Nederlandse brommer 
met matching nummers.
Bouwjaar:  1977
Kilometerstand:  14.809
Versnellingstype: Geschakeld 4MT
Kleur:  Blauw
Brandstof:  Benzine
Prijs:  € 4.750,00

Yamaha FS1 IJ5 bromfiets


