
Woensdag 15 maart 2023 • week 11 • voorheen De Andijker Middenstander, sinds 1921

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

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

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

 Zoveel
meer
dan

alleen
verkoop

Telefoonnummer 0228 592244

Elke week zoekt de redactie naar nieuwtjes 
die interessant zijn voor de bewoners van 
Andijk. Daarna moet de krant opgemaakt, 
gedrukt en uitgereden naar de bezorgers. Tot 
die tijd weet u als lezer nog van niks, want nu 
komt het aan op een belangrijke schakel in 
het geheel: de bezorgers. Zij brengen de krant 
tot in uw brievenbus, zodat u bij een kopje 
koffie of thee weer op de hoogte bent van de 
belangrijkste zaken uit ons dorp.

Chantal de Vries is één van die bezorgers op 
wie we wekelijks mogen rekenen en dat al 17 
jaar lang. “Elke week krijg ik een stapel 
kranten bezorgd bij het huis van mijn ouders. 
Op mijn speciale krantenfiets of met een 
karretje haal ik de kranten daar op en dan 

begin in mijn route. Wekelijks loop ik dezelfde 
route, dus meestal krijgen de bewoners hun 
Andijker op ongeveer hetzelfde tijdstip.”

Het begin
Chantal haalde een Andijker op bij de 
supermarkt en las daar een oproepje dat er 
een bezorger werd gevraagd voor de wijk 
Buttervin. Een zakcentje verdienen met een 
krantenwijk leek haar wel wat en ze nam 
contact op met meneer Peter Ligthart. “Ik 
ben hem zo dankbaar dat ik die kans kreeg. Ik 
was toen 13 jaar.” Chantal heeft wel eens een 
axtra wijk gehad of tijdelijk overgenomen, 
maar haar wijk met o.a. de Buttervin is ze al 
17 jaar trouw. “De mensen kennen mij ook en 
ik hun ook, dat is prettig.”

Wél Andijker
Veel mensen hebben tegenwoordig een nee/
nee sticker en willen ‘al die rommel’ liever 
niet in de brievenbus. “Heel veel mensen 
hebben daar een WEL Andijker sticker naast 
geplakt, want die willen ze graag lezen. 
“Daarom vind ik het ook leuk om eens in de 
Andijker te staan. Ik ben al zo lang de 
bezorger, dat mensen het misschien wel leuk 
vinden iets meer over mij te lezen.” Chantal 
heeft plezier in haar wijk. “Lekker buiten 
lopen, mensen ontmoeten en af en toe een 
praatje maken. Hopelijk mag ik het nog lang 
blijven doen.”

Enthousiaste reacties
Chantal spreekt onderweg regelmatig 
mensen. “Je merkt dat ze de Andijker heel 
graag lezen. Er zijn enthousiaste reacties 

Chantal de Vries loopt al vele jaren de Andijker

Chantal (l) met haar trotse vader. Tekst en foto: OdB/De Andijker

Vertrouwen, positieve gedichten

Samen de wereld mooier maken
in een positievere flow geraken
op zoek naar iets leuks en positiefs
een kleine mooie daad, iets liefs
mijn geloof, mijn intense beleving
in een mooiere leefomgeving

Ik ben mezelf gaan zien
wat kan ik doen misschien
langzaamaan ben ik gaan bouwen
ben op mezelf gaan vertrouwen
genietend van de liefde om me heen
geloof ik in mijn droom die verscheen

Daar sta ik dan
ik weet dat ik het kan
het besluit heb ik genomen
doen wat ik kan dromen

Chantal de Vries

altijd. Mensen lezen graag het 
nieuws uit het dorp. Zelf ben ik 
ook heel enthousiaste en heb ik 
zelfs een gedicht geschreven voor 
de Andijker. Hopelijk past dat 
ook in de krant? Afgelopen jaren 
heb ik voor mezelf ontdekt hoe 
geweldig het is om gedichten te 
schrijven. Ik kan hier vaak veel 
energie en emotie in kwijt en ben 
trots op mijn mooie resultaten. 
Veel leesplezier. En laat gerust 
even weten wat het met je doet,” 
aldus een enthousiaste Chantal.

Bezige bij
Naast het bezorgen van de 
Andijker elke woensdag, heeft 
Chantal ook nog een weekend-
wijk van een andere krant. Ook is 
zij bij het Leger des heils in 
Bovenkarspel werkzaam in de 
schoonmaak en start zij zeer 
binnen kort in Andijk bij Wings 
of Change. “Daar ga ik van alles 
doen, de schoonmaak en helpen 
met de dieren verzorgen. Het lijkt 
me erg leuk, maar dat is dus 
helemaal nieuw voor mij.” 
Chantal maakt haar stappen wel. 
Thuis heeft zij drie hondjes die 
minimaal drie keer per dag aan de 
wandel moeten. “Ook heb ik twee 
poezen en een parkiet, ik vind 
dieren heel leuk en het is zo 
gezellig als je thuis komt en ze op 
je wachten.”

Woensdag 8 maart, op Internationale 
Vrouwendag, heeft de museumgroep van 
de Vrouwen van Nu, afdeling Andijk-West 
een bezoek gebracht aan de Muziekkamer 
in Edam. Dat is een museum vol bijzon-
dere muziekinstrumenten. Daar kregen 
we uitleg over de historische muziekin-
strumenten door Maisa van der Kolk. Alle 
instrumenten die op de tafels lagen heb-
ben snaren en zij noemt zichzelf dan ook 
een echt snarenmens. 

We werden meegenomen op een rondreis 
door Europa waarbij Nederland, België, 
Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Zweden 
en Finland langskwamen. We hoorden 
prachtige muziek op een hommel, strijkp-
salter, draailier, citer, autoharp, nyckelhar-
pa en staande strijkspalter, waarbij gere-
geld gezongen werd. Onze groep werd ook 
uitgenodigd mee te zingen en dat deden 
we graag. Zelfs een hakkebord met zwie-
belstokjes uit Iran en de zingende zaag 
werden gedemonstreerd. 

Het is ook bijzonder dat Maisa een instru-

ment heeft laten maken dat haar aansprak 
en dan uitzoekt wie dat het beste kan ma-
ken. Zo heeft ze een instrument waarvan 
er maar tien in heel Europa zijn gemaakt. 
Door haar grote muzikaliteit en veel oefe-
ning weet ze de mooiste klanken uit de 
instrumenten  te halen. Wat een boeiende 
middag waarvan iedereen heeft genoten. 

Museumgroep Vrouwen van Nu Andijk-West

Foto aangeleverd

Andijk
Ik woon al vanaf 1988 in Andijk.

In mijn eerste huis op de Hoekweg voelden 
wij ons rijk.

Daar waar mijn dochter Esmé is geboren.
Was een gelijkvloers huis eigenlijk al 

geschikt voor senioren.

Een paar jaar later werd ook 
onze zoon Roy daar geboren.

Ja het woongenot kon ons daar zeer bekoren.

Andijk is een bijzonder mooi dorp 
langs het IJsselmeer.

En toen met het vakantiepark vlakbij hing 
daar een fantastische sfeer.

Inmiddels woon ik met veel plezier 
in de Lareinestraat.

Dat is een mooie rustige straat.

Kan dus alleen maar positief over het mooie 
Andijk schrijven.

En hoop dat ik er in goede gezondheid nog 
lang zal kunnen blijven.

Andijk 20-1-2023 Arie Bakker 
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FAMILIEBERICHTEN FAMILIEBERICHTENPAROCHIE ANDIJK
MARIA MIDDELARES
VAN ALLE GENADEN
Pastor A. Dekker
Tel. 06-28449410 Email:
pastorandredekker@ziggo.nl
Secr. en opgeven intenties:
Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412, tel. 591408
Site regio: rkregiowh.nl

Vrijdag 17 maart is er om 18.30 uur 
een Woord-communieviering in St. 
Jozef, voorgangers van groep Wer-
vershoof met de Vriendenkring. Ook 
u bent hier welkom!
Zaterdag 18 maart is de Stille Om-
gang in Amsterdam. Zie Kontakt voor 
verdere informatie. 
Zondag 19 maart, 10.00 uur, de 4e 
zondag in de 40-dagentijd is de Eu-
charistieviering in Wervershoof met 
het Kinderkoor en de pastores J. van 
Dril en J. Correa. De 1e communicant-
jes vanuit de regio stellen zich in deze 
viering voor. 
Dinsdag 21 maart, 10.00 uur, is er 
weer een ontmoetingsochtend in de 
dagkerk. Van harte welkom!
U kunt zich nog opgeven voor het 
Zieken triduüm in Wognum van 14 
en 15 april. Zie ook hiervoor Kontakt. 
Rond de verdere invulling van de 
centrale kerk in Medemblik leven 
binnen de regio nog veel vragen en 
emoties. Wij hopen op een goede in-
vulling van de plaatsen van lief en 
leed binnen de eigen parochies. 

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

Daar buiten op afspraak

AANLEVEREN 
KOPIJ

Tekst en fotomateriaal: 
tot maandag 12.00 uur: 

info@andijker.nl

Advertenties en 
familieberichten: 

tot maandag 12.00 uur: 
info@andijker.nl. 

Rouwberichten: 
tot dinsdag 8.30 uur: 

info@andijker.nl

Neem gerust contact op wanneer  
u vragen heeft en/of meer informatie wenst.

•  Vertrouwd gezicht en houvast in intense 
dagen

•  Een uitvaart en opbaring op een door u 
gekozen locatie

•  Geheel verzorgd of een afscheid waarbij  
u zelf veel wilt doen

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

Uitvaartbegeleiding
Carla Basjes

Bij een melding van overlijden ben ik 24/7 bereikbaar.

06 29 24 11 83

Het Comité viering nationale 
feestdagen is op zoek naar ie-
mand die tijdens de herdenkings-
dienst op 4 mei in het dorpshuis 
te Andijk wat kan vertellen over 
zijn/haar ervaringen met W.O. 2 
of ervaringen van zijn/haar ou-
ders die u zich nog kunt herinne-
ren en wilt delen, of jonge vetera-

nen die iets over hun ervaringen 
willen delen. Als u iemand kent 
die dit zou kunnen en willen 
doen, neem dan contact op met 
oranjecomiteandijk@gmail.com, 
dan nemen wij z.s.m contact met 
u op!

Oranje Comité Andijk

Spreker 4 mei gezocht

Zondag 12 maart 2023 is overleden

Simon Kuin
Erevoorzitter van Andijks Gemengd Koor

Simon was 19 jaar lang onze voorzitter. Altijd zeer 
betrokken bij het wel en wee van AGK en zijn leden. 

Zijn optreden onbevangen en verbindend.

Wij gedenken Simon met respect en wensen Betsie, 
de familie en allen die dicht om hen heen staan, veel sterkte.

Ons bereikte het droevige bericht dat is overleden ons oud-lid

Siem Kuin
Siem heeft jarenlang fanatiek en met succes gevoetbald in het eer-
ste team van A.V.V. Andijk. Na zijn actieve carrière als voetballer is 
hij als vrijwilliger op allerlei gebieden actief gebleven bij A.V.V. An-
dijk en later bij Sporting Andijk. We verliezen een trouwe supporter 
die veel voor onze vereniging heeft betekent. 

Wij wensen Betsie en haar gezin veel sterkte met dit verlies.

Bestuur, leden en vrijwilligers van Sporting Andijk

 Zeilen op de wind van vandaag
 de wind van gisteren helpt je niet vooruit
 de wind van morgen blijft  misschien wel uit
 je moet zeilen op de wind van vandaag.

Verdrieti g, maar met vele mooie herinneringen 
nemen wij afscheid van mijn lieve man, 

onze zorgzame vader en trotse opa

Simon Kuin
             bijna 59 jaar met Betsie Kuin-Groenewoud

Oude Niedorp, 4 december 1940              Hoorn, 12 maart 2023

 Betsie

 Arjen en Margreet
    Jurre en Saskia
    Tijmen en Michelle

 Peter en Afra
    Laura en Bas
    Menno en Anniek
  Esther

 Erik
    Isa

 Elstar 19
 1619 KD Andijk

 Simon is thuis. 
 Daar ben je welkom op donderdag 16 maart tussen  
 14.30 en 16.00 uur of tussen 19.00 en 20.30 uur.

 De uitvaart vindt plaats in besloten kring.

 Liever dan bloemen een gift  voor het Andijks Gemengd 
 Koor, rekeningnummer NL59RABO011762866. 
 Ook is er een bus aanwezig.

Verkiezing                 

De stembureaus die waren open.
De kiezers kwamen al op tijd.

Maar Jaap was hees, 
hij kwam niet buiten.

Dus Jaap z’n stem 
die was ie kwijt.

Joost Doef
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Vestiging Andijk ook op zaterdag open. Maak hiervoor een afspraak.

GRATIS INLOOP  
OP AFSPRAAK
van 9-17 en 19-21 uur 
Andijk: 30-03 en 13-04
Benningbroek: 21-03 en 04-04

Voor meer informatie: www.mantelvoors.nl

Bas de Wit

Heeft u al gestemd vandaag?
Vandaag zijn de verkiezingen 
voor de provincie en het wa-
terschap. Sinds 1919 hebben 

mannen en vrouwen algemeen 
kiesrecht. Daar was destijds 

een felle discussie voor nodig. 
Zo vonden sommige christelij-
ke partijen dat slechts één ver-

tegenwoordiger per gezin 
mochten stemmen. Ook twij-

felden zij of het verstandig 
was om het algemeen kies-
recht in te voeren, omdat 

vrouwen dan misschien tijd 
aan de politiek zouden beste-
den en daardoor minder thuis 
zouden zijn. Met recht andere 
tijden. Maar wat een verster-

king van onze democratie. 
Mede door het algemeen kies-
recht hebben wij een sterk po-
litiek systeem, waarin de be-

langen van alle kiezers worden 
vertegenwoordigd. 

Niet vanzelfsprekend
En onze vrije, veilige en wel-

varende democratie is niet 
vanzelfsprekend. Helaas was 

er een oorlog in Oekraïne 
voor nodig om dat meer te be-
seffen. We hebben een demo-
cratie om te koesteren. Aan-
passing aan de huidige tijd 

hoort daar soms bij. Willen we 
bijvoorbeeld meer referenda? 
Vaak een complex probleem, 
met voor en tegens, wordt zo 

versimpeld tot een ja/nee-
vraag. Hoe democratisch is 
dit? We hebben toch politici 
die 4 jaar lang een mandaat 
van de kiezer krijgen om be-
langrijke besluiten te nemen, 

nadat zij zich verdiept hebben 
in het onderwerp. En wat 

doen we dan met de uitkomst 
van een referendum, waar 

misschien nog geen 35% van 
de mensen komt stemmen (zo-
als bij het Oekraïne-referen-

dum in 2016)? 

Benut uw stem! 
Wat de VVD betreft moeten 

we onszelf dit soort problemen 
niet aandoen. Liever gaan wij 
in gesprek met inwoners en 

ondernemers, zodat wij weten 
wat er speelt en doen wat no-
dig is. Bovendien zetten refe-

renda de bijl aan de wortel 
van onze democratie. Niet de 
politiek besluit dan, maar een 

toevallige meerderheid van 
mensen die komt stemmen. 
Helaas is de werkelijkheid 
complexer dan een ja/nee-

vraag. Versterking van onze 
democratie vind ik wel van be-
lang. Ik denk daarom dat het 
belangrijk is dat niet alleen 

Amsterdammers bepalen wat 
er in de provincie gebeurt, 

maar ook onze regio goed ver-
tegenwoordigd is. Nog niet 
gestemd? Het kan nog, tot 

21:00 uur. 

Bas de Wit 
Statenlid VVD

Bezoek de Donateursavond 
‘Stichting Oud Andijk’

Dinsdag 21 maart 2023 in 
Dorpshuis Centrum, aanvang 20.00 uur.  

Geschiedenis van 600 jaar (1423-2023) Polder 
Het Grootslag en 100 jaar Overhaal Broekerhaven 

door de heer Piet Zwaan.

Als donateur van Stichting Oud Andijk bent u ongetwijfeld 
geïnteresseerd in de geschiedenis van de Polder en de Overhaal. 

Met veel genoegen nodigt het bestuur u uit voor het bijwonen 
van een lezing over deze onderwerpen.  

Ook niet donateurs van harte welkom.
06 83 95 18 92

info@alineuitvaartbegeleiding.nl | alineuitvaartbegeleiding.nl

“AFSCHEID OP UW MANIER”
Voor het melden van overlijden ben ik 24/7 bereikbaar. 
Neem gerust contact op voor informatie of bij vragen. 

Kerkdiensten, zondag 19 maart
Gereformeerde Kerk 
Middenweg 4, Andijk

10.00 uur Mevr. R. de Vries-Harlaar. Gemeentezondag. 
 M.m.v. Living Proof

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: Adriaan Rodenburg
 Organist; Jan Schraal

De dienst bekijken kan via: kerkdienstgemist.nl

Inloop op de woensdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur
Elke 1e woensdag van de maand: koffieochtend met thema

Baptistengemeente
Boendersveld 3, 1602 DK  Enkhuizen 

10.00 uur Klaas van Twillert Avondmaal
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 Wervershoof. Pastores J. van Dril en J. Correa

De Bovenzaal 
Dijkweg 178, Andijk

19.00 uur Jelmer Brouwer

Studie na luisteren?  kijk op www.bovenzaal.eu 

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

10.00 uur Cees Hanemaayer

Evangeliegemeente de Pionier
Beneden in de Schoof, Bisschop Grentplantsoen in Wervershoof 

10.30 uur Connie Karsten

In memoriam Siem Kuin
Ons bereikte het droevige bericht dat onze oud-speler en 
vrijwilliger Siem Kuin is overleden.

Siem speelde als back in het eerste elftal van A.V.V. Andijk. 110% 
inzet, een verbeten gezicht met de tong uit de mond en vooral veel 
slidings maken. Soms gleed Siem zijn linksbuiten voorbij! Na de 
wedstrijd had hij vaak het gras tussen zijn billen zitten. Een fanatie-
ke voetballiefhebber met een duidelijke mening. 

Na zijn carrière in de selectie was Siem als vrijwilliger overal bij be-
trokken. Met zijn vrouw Betsie actief bij de fancy fair en later rom-
melmarkt en bij thuiswedstrijden aan de poort lootjes verkopen.  
Vlaggen bij het eerste, trainer van de jeugd, allerlei hand- en span-
diensten en helpen bij evenementen. Lid van de onderhoudsploeg. ‘s 
Winters betrokken bij de organisatie van schaatswedstrijden voor de 
jeugd van A.V.V. Andijk. Siem was dan ook terecht lid van verdienste.
 
En later volgde een trainerscarrière in de lagere senioren klassen. 
Als trainer van het eerste elftal van A.V.V. Andijk maar ook bij één 
van onze tegenstanders, bij DWB. Wanneer ons eerste elftal  moest 
voetballen tegen DWB werd hij als supporter van A.V.V. Andijk altijd 
hartelijk ontvangen en gewaardeerd.
 
Siem heeft jarenlang de lijnen getrokken op de velden en was, tot 
zijn opname in het ziekenhuis, jarenlang lang DE Consul. Dat bracht 
hij dan ook vaak duidelijk naar voren, veelal op de jaarvergaderin-
gen. Dan ging Siem staan en zei: “Ik ben DE Consul!” en maakte zijn 
punt. Maar altijd stond het verenigingsbelang voorop. 
 
We verliezen een trouwe supporter die veel voor onze vereniging 
heeft betekent. Die er gewoon altijd was.

Siem, je was een trouwe fan van onze club. Je bezocht bijna elk 
weekend de wedstrijden. Je zult gemist worden langs de lijn en als 
natuurlijk als DE consul.

Een laatste groet en rust zacht.

Bestuur, leden en vrijwilligers van Sporting Andijk
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Kom tot bloei 
bij Berend Botje

werkenbijberendbotje.nl

Word 

gasto
uder

en laat zien hoe mooi je bent                
Heb je altijd al interesse gehad in kunst, 
economie, een taal leren of beter leren 
met de computer om te gaan maar weet 
je niet goed waar te beginnen? Bij de 
Bibliotheek kun je terecht voor allerlei 
cursussen. 

Kunst
Wat dacht je van een cursus Nederlandse 
schilderkunst? Je wordt meegenomen door 
de geschiedenis van de schilderkunst, van 
Gotiek tot de Gouden Eeuw. En als je de 
smaak te pakken krijgt, kun je in september 
meedoen met het vervolg, de Gouden Eeuw 
tot aan de Dertiger jaren. Zo krijg je een 
mooi overzicht van alle belangrijkste werken 
en schilders van de Nederlandse schilder-
kunst. Of heb je meer interesse in Vrouwen 

in de kunst? Wie waren de vrouwelijke kun-
stenaars in welk tijdperk en waarom kwa-
men ze niet terecht in de boeken die we al-
lemaal op school hebben bestudeerd?

Schrijfcafé
Ben je meer een verhalenverteller? Loop je 
al langer met het idee rond om jouw le-
vensverhaal of van iemand anders te willen 
opschrijven? Doe dan mee met de Schrijf-
cursus Schrijf je eigen levensverhaal. Gea 
Wolfslag zal je begeleiden in het aanbren-
gen van structuur en advies geven tijdens 
je schrijfproces. 

Economie
 z Blijven de AOW en de pensioenen in-
tact?

 z Wat kost ons de energietransitie en wat 
levert die op?

 z Zijn er buitenlanders nodig om onze 
welvaart op peil te houden?

Dit zijn zo maar een paar vragen die velen 
van ons bezighouden en die in een of an-
dere vorm steeds in het nieuws zijn. Wil je 
hierover discussiëren? Dan is de cursus 
Economie voor nieuwskijkers en kranten-
lezers misschien wat voor jou. Samen met 
econoom Walter van Dam ga je de vragen 
behandelen die naar voren komen tijdens 
deze cursus.

Persoonlijke ontwikkeling
Bij de Bibliotheek kun je in eigen tempo 
deelnemen aan activiteiten, je hoeft niet 
eens lid te zijn van de Bibliotheek om deel 
te kunnen nemen. Sta je open voor per-
soonlijke ontwikkeling, nieuwe mensen 
ontmoeten en gezelligheid? 
Kijk dan voor alle cursussen en aanmel-
ding op: www.westfriesebibliotheken.nl/
cursussen Kom je er online niet uit? Neem 
contact op met de klantenservice, zij hel-
pen graag met meer informatie en inschrij-
ving: tel 0228 743 943 (ma. t/m vr. van 
9:00-17:00 uur). 

Iets nieuws leren bij de Westfriese Bibliotheken

Gea Wolfslag geeft schrijftips tijdens de cursus ‘Schrijf je levensverhaal’.  
Foto: Westfriese Bibliotheken.

www.zwartgroen.nl

Uw dak en goot
altijd schoon

Voorkom bladval/
dakgoot verstopping in 
de dakgoot met onze 

gootdrain!

Voorkom vogelnesten 
onder uw 

zonnepanelen met 
birdstop!

Simpel, snel en makkelijk te installeren.
Past in elke dakgoot.

Geschikt voor  
elk zonnepaneel.

Nieuws of tips? info@andijker.nl
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Net als in vele andere parochies, wordt ook 
de RK regio Wervershoof (tegenwoordig 
bestaande uit Medemblik, Andijk, Onder-
dijk en Wervershoof) door de omstandig-
heden gedwongen om verregaande stap-
pen te ondernemen. Door de teruggang in 
het aantal kerkgangers en vrijwilligers, ge-
combineerd met de meer recente kosten-
stijgingen op gebied van energie, stroom en 
onderhoud, is de huidige situatie met 4 ac-
tieve kerken niet langer haalbaar. 

Samenwerking
De parochie heeft al vanaf 2006 naar een 
samenwerking toe gewerkt. In 2013 werd 
een personele unie opgericht met als eind-
doel een fusie van de aangesloten paro-
chies. Door Corona en oplopende kos-
tenaspect is dit proces in een stroomver-
snelling gekomen en werd er gewerkt aan 
een toekomstvisie. In 2021 werd deze ge-
presenteerd onder de naam; Nieuwe 
adem. Uitgangspunten van deze fusie be-
treffen een bundeling van menskracht, fi-
nanciën, één liturgisch centrum en lokale 
plekken van lief en leed waar bijeenkom-
sten georganiseerd worden in het kader 
van bezinning en ontmoeting.

Rode draad
Deze visie is gedeeld met de verschillende 
locaties en de reacties zijn verwerkt in een 
nieuwe versie van Nieuwe adem. De rode 
draad werd door alle locaties herkend en 
erkend. Elke locatie was zich terdege be-
wust dat we als parochie niet op de huidige 
manier door kunnen blijven gaan. 

Martinuskerk
Dat betekent echter wel dat moeilijke en 
emotioneel zwaar beladen keuzes gemaakt 
moesten worden. De belangrijkste daar-
van is welk kerkgebouw het beste zou pas-
sen bij de toekomstvisie Nieuwe adem. 
Het parochiebestuur heeft hiervoor een 
advies opgesteld richting het bisdom. Dat 

was een moeilijke keuze. Daarbij is reke-
ning gehouden met factoren als financiële 
haalbaarheid, vitaliteit van de locaties, 
uitstraling, kerkbezoek etc. Daarbij was 
het belangrijk dat de mogelijkheden van 
de gebouwen ook in de toekomst aanslui-
ten bij de activiteiten die worden beoogd 
vanuit de visie “Nieuwe Adem”. Na een 
zorgvuldige afweging is het parochiebe-
stuur gekomen tot het advies om de Sint 
Martinuskerk in Medemblik aan te wijzen 
als liturgisch centrum. 

Grote opdracht
Het bisdom heeft hiermee inmiddels inge-
stemd. Concreet betekent dit, dat de vier 
locaties samengaan en vanaf Pasen 2023 
de liturgie gaan vieren in de Sint Martinus-
kerk in Medemblik. Uitzondering hierop 
zijn de uitvaartvieringen die nog wel in de 
locaties worden gehouden.   
De grote opdracht die voor ons ligt is om 
er nu voor te zorgen om de gelovigen van 
de drie locaties waarvan de kerk niet meer 
gebruikt wordt voor de liturgie, wel be-
trokken te houden en een mooi program-
ma neer te zetten voor de plekken van lief 
en leed. Daarnaast zullen we er alles aan 
doen om de gelovigen van deze drie loca-
ties zich welkom te laten voelen in de voor 
hen nieuwe kerk. Daarbij willen we ook 
uitdrukkelijk stellen dat we samen gaan 
werken aan één nieuwe parochie. 

Sterke binding
We zijn ons als bestuur zeer goed van be-
wust dat dit voor vele parochianen een 
moeilijk besluit is. We hebben allemaal 
een sterke binding met ons eigen kerkge-
bouw, waar we hoogte- en dieptepunten 
hebben meegemaakt. We hopen echter 
ook dat vele parochianen het zullen zien 
als een nieuw begin en zich in willen (blij-
ven) zetten om van de nieuwe gefuseerde 
parochie een succes te maken.  WE DOEN 
HET SAMEN

Keuze liturgisch centrum Walbeschoeiingen
Houten en aluminium veranda’s

Schuttingen
Vlonders

Glaswanden
Diversen

06-38 26 15 94
info@penwwalbeschoeiingen.nl
www.penwwalbeschoeiingen.nl

Informeer vrijblijvend 

naar de 
mogelijkheden!

Geheel op maat gemaakt!

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  15 maart  vanaf 17.00 uur tot en met 20.00 uur

• Donderdag  22 maart  vanaf 17.00 uur tot en met 20.00 uur

• Woensdag  29 maart  vanaf 17.00 uur tot en met 20.00 uur 

 
 

 
 
 

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

Wichard en Gonnie 
zitten voor u klaar! 

Ongekend! Allen die hieraan meegewerkt hebben 
om dit prachtige bedrag voor onze gemeenschap 
bij elkaar te brengen, heel veel dank!!!

Veilingbestuur Sarto

Nazaten van Sterke Tiet bijeen voor uitreiking boek

De uitreiking van de eerste exemplaren aan Mevr. Gre-Botman (rechts), de schrijver 
Joke Sikkens (midden) en Mevr. Emmy Pennekamp-Tiet (links). Foto aangeleverd

Joke Sikkens is één van de achter-
kleindochters van ‘Sterke Tiet’, 
haar opa Nicolaas Tiet was één 
van de zonen van “Sterke Tiet”. 
Honderd jaar en vele generaties 
later woont de familie Tiet nog 
steeds in Wervershoof.
In Sarto kwamen nakomelingen 
-de (achter)(achter)kleinkinde-
ren van Sterke Tiet- en andere 
geïnteresseerden bij elkaar voor 
de uitreiking van de eerste exem-
plaren van het boek. 

Opbrengst Veiling Sarto: € 45.735!!!
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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.

25
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

* complete tuinen
* beplanting
* beregening
* tuinonderhoud
* verlichting en kerstverlichting
* tuinhuizen/overkappingen en schuttingen

WALSTRA
         U
         I
 &ONDERHOUD

06 43 46 49 89 / 06 14 24 01 04
Herriet@walstratuinenonderhoud.nl

Bij ons kunt u terecht voor al uw:

Op vrijdag 24 maart 2023 openen 
Soci-Com en SociBike de deuren 
van hun productielocaties voor 
alle collega’s, hun familie, vrien-
den en andere belangstellenden. 
Deze open dag biedt bezoekers 
de uitgelezen kans om de bedrij-
ven van dichtbij te bekijken en te 
ontdekken hoe het productiepro-

ces eruitziet binnen een grote 
onderneming.

Soci-Com is een sociale onderne-
ming die zich inzet voor de sa-
menleving door mensen die 
moeite hebben bij het vinden van 
betaald werk. Dit betreft veelal 
mensen die een burn-out gehad 

hebben, begeleid wonen of lange 
tijd werkloos zijn geweest. Dit 
technische productiebedrijf 
maakt van een halffabricaat een 
eindfabricaat voor Nederlandse 
bedrijven die hun productie 
graag dichtbij houden. Op de-
zelfde locatie is ook SociBike ge-
vestigd. Hier worden premium 
elektrische bakfietsen geprodu-
ceerd. 

Kom binnenkijken en bouw 
een bakfiets!
Vanaf 9.00 uur ben je welkom en 
ontvang je een looproute door het 
bedrijf. Rob Kooiman laat je graag 
persoonlijk zien hoe de werk-
zaamheden eruitzien en hoe de 
producten gemaakt worden. Tij-
dens de open dag zijn er in het 
hele bedrijf verschillende oefen-
plekken waar jong en oud iets 
kunnen doen. Zo kunnen bezoe-
kers producten in elkaar zetten en 
aan de elektrische bakfiets van 
SociBike sleutelen. Ook is het 
mogelijk om de SociBike te testen 
tijdens een proefrit. Ben je over-
tuigd? Tijdens de open dag bieden 
we een aantrekkelijke korting!

Natuurlijk sluiten we de dag af 
vanaf 15.00 uur in de kantine met 
een hapje en drankje. Een uitgele-
zen moment om kennis te maken 
met de medewerkers van Soci-

Com en SociBike en de andere 
bezoekers. 

Praktische informatie 
De open dag vindt plaats op vrij-
dag 24 maart 2023 van 09.00 tot 
16.00 uur op Voorland 5 in Enk-

huizen. Bezoekers worden gead-
viseerd om zoveel mogelijk op de 
fiets te komen. Als je met de auto 
komt, kun je parkeren op de par-
keerplaatsen bij het pand en als 
deze vol zijn op de weg rondom 
het pand.

Open dag Soci-Com en bakfietsfabrikant SociBike: 
Maak kennis met twee unieke productiebedrijven!

Een bakfiets van SociBike. Foto’s aangeleverdMaak kennis met de medewerkers van Soci-Com en SociBike
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Ondernemen in Andijk!
Aanhangwagens

OMC-Andijk • Handelsweg 31a
06 13 41 62 40 • www.omc-andijk.nl

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

0228 - 592075 • www.� deboer.com

Administratie
In de Haak • Sterappel 28 Andijk 

06 53 92 18 85 • michel@indehaak.nl

Autobedrijf
Autobedrijf Köster • Handelsweg 20 Andijk 
06 41 37 04 68 • info@autobedrijfkoster.nl

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

Computerhulp
PCHulpje • Kees Veerstraat 9 Andijk

06 181 283 15 • www.pchulpje.nl

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

info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

Dorpshuis
Sarto • Bangert 4, 1619 GJ Andijk • 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

Hovenier
Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk 

06-18 96 65 39 • www.dekroonhovenier.nl

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

06-37 31 41 48 • 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

06 21 82 30 00 • 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 57 24 57 25 • www.amrita.nu

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

06 25 11 69 16 • koopmanoefentherapie.nl

Podozorg-podoloog
Podozorg Wervershoof • www.podozorg-wervershoof.nl    

06-16 68 85 39 • Keizerskroon 1 Andijk

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

0228 - 75 57 43 • www.marijkejaspers.nl

Tuin en Onderhoud
Walstra Tuin & Onderhoud

06 43 46 49 89 • herriet@walstratuinenonderhoud.nl

Tuin en Parkmachines
Manshanden Trekkers & Werktuigen • Industrieweg 7 Andijk

0228 - 59 74 10 • www.manshandentw.nl

Verhuur/verkoop bouwmaterialen
Allround Service Andijk • 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

Wervershoof
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Praktijk de Tuin 29 breidt uit 
met nóg meer vakkundige handen

De praktijk die zich aan de 
noordzijde van winkelcen-
trum ’t Streekhof bevindt 
heeft vier aparte behandel-
ruimtes en een ruime wacht-
ruimte. In het pand zijn Kees 
Scheer (osteopaat) en Fleur 
Beemster (psychosomatisch- 
en algemeen Oefenthera-
peut) gevestigd. De nieuw-
ste aanwinst van Praktijk 
de Tuin 29 is een bekende 
naam: Laurens Scheer. Hij zal 
als afgestudeerd osteopaat 
het vakkundige team van de 
praktijk komen versterken.

Bij Praktijk de Tuin 29 kunt u 
terecht met klachten die het 
bewegen belemmeren. “Van 
rug-en schouderklachten tot 
een tennisarm, de vraag is niet 
alleen wat uw klacht is maar ook 
waar die vandaan komt. Of uw 
klacht beter door de osteopaat 
of door de oefentherapeut be-
handeld kan worden hangt af 
van de oorzaak van de klacht. 
Met alle expertise in Praktijk de 
Tuin 29 kunnen we uw klacht 
ook vakkundig bekijken en een 
oplossing bieden.” 

Blijf niet met klachten lopen
Als medicijnen niet helpen of 
u na operaties klachten houdt, 
kan osteopathie een uitkomst 
bieden. Het lichaam wordt door 
de osteopaat bekeken als één 
geheel. ‘Osteopaten onderzoe-
ken niet meer alleen het gebied 
waar de klacht optreedt, maar 
het hele lichaam. In tegenstel-
ling tot de fysiotherapie leg je 
verbanden tussen gewrichten 
en organen. Daar, waar je de 
oorzaak aantreft, ga je aan het 
werk. Organen in de buik kun-
nen problemen in het spier-
stelsel geven. Door de buik te 
behandelen, herstel je de spier-
spanning in de rug, schouder 
en nekregio. Daarvoor is kennis 
nodig van anatomie, neurolo-
gie en fysiologie. Ook huilba-
by’s kunnen hier terecht voor 
behandeling. Vaak is na één of 
twee behandelingen duidelijk 
resultaat te bemerken.” Kees 
vult aan: “Blijf niet lopen met 
klachten, u heeft geen ver-
wijzing nodig en we helpen u 
graag van uw klachten af.”

Manuele geneeswijze
Behandelingen door een os-
teopaat zijn erop gericht dat 
de herstellende en genezende 
werking van het eigen lichaam 
wordt aangesproken. De be-
handelingen worden met de 
handen uitgevoerd, er komen 
geen apparaten of medicatie bij 
kijken. Osteopathie valt daarom 
zoals men dat noemt onder de 
manuele geneeswijzen.  Osteo-
pathie kan gecombineerd wor-
den met andere therapieën.

Nieuws over Laurens
Laurens Scheer is recent afge-
studeerd als osteopaat en heeft 
zich nu bij de rest aangesloten. 
“Het was niet vanzelfsprekend 
dat ik een soort gelijkend be-
roep als mijn ouders zou kiezen. 
Na mijn vwo koos ik dan ook 
voor iets heel anders en heb ik 
een jaar Bestuurs- en Organisa-
tiewetenschappen aan de VU 
gestudeerd. Al snel wist ik dat ik 
deze opleiding niet bij mij paste 
en besloot ik de opleiding tot 
osteopaat te gaan doen bij het 
Sutherland College. Met mijn di-
ploma op zak en op de hoogte 
van de nieuwste inzichten ben 
ik klaar voor mijn cliënten. Bin-

nen de praktijk heb ik mijn ei-
gen behandelruimte en de mo-
gelijkheid om ook in avonduren 
en weekenden mensen met 
klachten te helpen.”

De ervaring van Kees 
Kees begon als zijn carrière als 
fysiotherapeut. Zich verder ont-
wikkelen betekende voor Kees 
een studie Osteopathie volgen. 
Sinds 2000 is hij gevestigd aan 
de Tuin 29 te Bovenkarspel. Kees 
blijft zich bijscholen, zo ging hij 
verder met Geïntegreerde Tech-
nieken. Deze methode, biedt 
vanuit embryologie een verkla-
ring tussen het orgaan- en het 
skeletsysteem.  Maar Kees is nog 
niet klaar! “Momenteel ben ik in 
de eindfase van de specialisatie 
Sportosteopathie. Mijn stages ga 
ik lopen bij teams van FC Barcelo-
na of Bayern München. Vele top-
sporters weten inmiddels de weg 
naar onze praktijk te vinden.”

Wat is oefentherapie?
De oefentherapeut is expert op 
gebied van houding en bewe-
ging.  De handeling bestaat uit 
oefeningen en advies ter ver-
mindering en voorkoming van 
klachten en richt zich op een op-

timale manier van bewegen.  Zie 
uw oefentherapeut als uw be-
weegcoach! Fleur heeft zich ook 
gespecialiseerd in het behande-
len van mensen met de ziekte 
van Parkinson en is sinds 2009 
aangesloten bij het multidiscipli-
naire netwerk ParkinsonNet.

Het probleem 
achter de klacht
Fleur is ook psychosomatisch 
 Oefentherapeut en slaapoefen-
therapeut.  Sinds 2014 heeft zij 
zich aangesloten bij het Netwerk 
Psychosomatiek Nederland en 
het Netwerk Slaapoefentherapie. 
Bij deze specialisaties wordt er 
gekeken naar het probleem ach-
ter de klacht. “Veel mensen ko-
men naar mijn praktijk met stress 
gerelateerde klachten. Door mid-
del van ontspanningsoefenin-
gen en gesprekken worden de 
klachten behandeld.” Naast haar 
werk volgt Fleur de Master Fysio-
therapie & Innovatie in Beweeg-
zorg aan de Hogeschool Utrecht. 
Een mooie uitdaging! 

Vergoedingen
Omdat de osteopaten aangeslo-
ten zijn bij het N.R.O. (Nederlands 
Registratie voor Osteopathie), 
kunnen de patiënten de behan-
delingen gedeeltelijk vergoed 
krijgen vanuit de aanvullende 
verzekering. Ook de De oefen-
therapeut is aangesloten bij de 
V.v.O.C.M. (Vereniging voor Oe-
fentherapeuten Cesar en Men-
sendieck) heeft contracten met 
alle zorgverzekeringen waardoor 
de behandelingen vergoed wor-
den. Kijk welke vergoedingen 
voor u van toepassing zijn.

Praktijk De Tuin 29
1611 KR Bovenkarspel 

www.praktijkdetuin29.nl

Kees Scheer  |  T 0228-520789  |  Osteopaat 

E-mail: kees@praktijkdetuin29.nl

Laurens Scheer  |  T 06-11 59 98 92  |  Osteopaat 

E-mail: laurens@praktijkdetuin29.nl

Fleur Beemster  |  T 0228-520787  |  (Psychosomatisch) Oefentherapeut

E-mail: � eur@praktijkdetuin29.nl

E-mail: contact@praktijkdetuin29.nl
Behandeling volgens afspraak

Fleur, Laurens en Kees in één van de behandelkamers van Praktijk de Tuin 29. 

Laurens (l) en Kees Scheer.    Tekst: OdB. Foto’s: Glenn Souer.
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CHAUFFEUR
TREKKER
WATERWAGEN

Meer weten? Bekijk de 
complete vacature voor 
deze én andere functies op 
sturmzaandam.nl/vacatures

Ben jij praktisch ingesteld, werk je graag zelfstandig, lekker 
buiten en in een natuurrijke omgeving? Dan hebben we jou nodig! 
Op het PWN-terrein in Andijk kun je fulltime aan de slag.

Interesse? Neem contact op
met Marco Jansen (afdeling 
HRM) via 06-26627992 of 
mjansen@sturmzaandam.nl

Kennismakers in infra.

VACATURE:

Voor ons vakantiepark Het Grootslag 
in Andijk zijn wij op zoek naar:

Zwembadmedewerker (m/v)

Wie zijn wij?

Vakantiepark Het Grootslag is een vakantiepark aan het IJsselmeer, 
gelegen op een unieke beschutte locatie direct achter de dijk.

Wat bieden wij?

Vakantiepark Het Grootslag biedt jou een gevarieerde, uitdagende baan met 
goede ontwikkelingsmogelijkheden en marktconforme arbeidsvoorwaarden.

Wat verwachten wij?

Enthousiaste en fl exibele medewerkers!

Taken:

-  Controleren van zwembadwater.
-  Toezichthouden in het zwembad in de vakantieperiodes.
-  Schoonmaken van het zwembad.

In het laagseizoen ben je vooral bezig met schoonmaakwerkzaamheden en de 
huizen die langer dan twee weken leeg staan door te spoelen voor legionella 
preventie.

Functie-eisen:

-  Je bent minimaal 2 dagen per week beschikbaar.
-  Leeftijd vanaf 18 jaar.
-  Geen 9 tot 5 mentaliteit.
-  Bereid om in de weekenden of ’s avonds te werken.
-  Zelfstandig kunnen werken.
-  Ervaring met schoonmaken.
-  Initiatief tonen en actief meedenken.

Wat bieden wij?

-  Marktconform salaris (cao recreatie), 8% vakantiegeld 
 en een pensioenregeling.
-  Een leuke werkplek op een vakantiepark.
-  Een goed team met serieuze en gemotiveerde collega’s.

Wat wij vragen:

-  Je bent tussen de 12 en 24 uur beschikbaar
-  Je vindt het geen probleem om overdag, ’s avonds of in het weekend te werken
-  Je bent minimaal 18 jaar of ouder en van een 9 tot 5 mentaliteit 
 is geen sprake
-  Je kan goed zelfstandig werken, toont initiatief en denkt actief mee

Lijkt het je leuk om ons team te komen versterken ? 
Stuur dan je motivatie en C.V. naar kirsten@grootslag.nl. 
Vermeld ook de periode(n) waarin je beschikbaar bent.

Het is Stichting Oud Andijk weer gelukt 
om de heer Piet Zwaan uit te nodigen 
om een presentatie te geven over de 
boeiende geschiedenis van de polder 
Het Grootslag en de unieke Overhaal 
Broekerhaven op dinsdag 21 maart om 
20.00 uur in “Dorpshuis Centrum” aan 
de Sportlaan 1 in Andijk.

Saillant detail is dat de Overhaal in zijn 
huidige vorm op 21 februari precies een 
eeuw geleden in gebruik werd genomen en 
op 1 juli van dit jaar is het 600 jaar geleden 
dat de polder Het Grootslag is opgericht.
Mogelijk kan Piet ook nog iets vertellen 
over de “agenda IJsselmeergebied 2050”.

Stichting Oud Andijk presenteert ieder 
jaar een jaarboek, met inhoudelijk interes-
sante publicatie, dat wordt aangeboden 
aan ruim 500 donateurs. Het jaarboek sluit 
goed aan bij de traditie van kennisover-
dracht die niet saai is. Voor minimaal € 
15,00 per jaar bent u donateur. 

Opgave om donateur te worden kan met 
een mailtje naar: 
donateurs@stichting-oudandijk.nl.

In 2005 is met zelfwerkzaamheid het Dijk-
magazijn gebouwd met het doel om hierin 
de grote collectie tuinbouw gereedschap-
pen te kunnen huisvesten. 

Omdat de plannen voor het Centrum voor 
Water niet tot realisatie leidden, is medio 
2019 het Dijkmagazijn, wederom door 
zelfwerkzaamheid, uitgebreid met een 
tentoonstellingsruimte, annex vergader-
ruimte en werd dit het nieuwe onderko-
men van Stichting Oud Andijk.

Het Dijkmagazijn vertegenwoordigt het 
omvangrijke “polder het Grootslag erf-
goed”. Dit erfgoed is de basis van de missie 
van de Stichting Oud Andijk:

In het Dijkmagazijn is het historisch erf-
goed van de vroegere tuinbouwtechnieken 
in de karakteristieke vaarpolder Het 
Grootslag geborgd en zichtbaar voor ie-
dereen van jong tot oud door middel van:

-  Exposities het jaarrond in het 
 Dijkmagazijn: Keramiek, Eco-prints,  
 Oude fototoestellen, Modelbouw,  
 Schilderclub, Lezingen, muziek 
 voorstelling in de tuin, enz. 
-  Deelname aan Monumentendag/ 
 Kunst- en tuinroute;
-  Bloemen siertuin en kweken eigen  
 groente met oude gereedschappen;
-  Uitgave jaarboek aan ruim 500 
 donateurs.

Graag ontmoeten wij jullie dinsdagavond 
op de Donateursavond. 

Zie ook de advertentie in deze Andijker.

Donateursavond Stichting Oud Andijk

Het bestuur tijdens de jubileumviering afgelopen zaterdag. Foto aangeleverd

50 jaar de Zonnebloem Andijk

De Provincie Noord-Holland heeft de va-
cature voor een nieuwe burgemeester van 
Medemblik opengesteld. Kandidaten heb-
ben tot 29 maart de tijd om te solliciteren. 
De vacature komt vrij omdat huidige bur-
gemeester Frank Streng heeft aangegeven 
een derde termijn als burgemeester uit te 
sluiten vanwege zijn gezondheid. Momen-
teel wordt hij vervangen door waarne-
mend burgemeester Dennis Straat.
Om tot een burgemeester te komen, is er 
een profielschets opgesteld door de ge-
meenteraad. Onderdeel van deze profiel-
schets is een enquête die is uitgezet onder 
inwoners, ondernemers, medewerkers en 
maatschappelijk partners. 

Mensgerichte en betrokken 
persoonlijkheid
Bijna 400 mensen vulden de vragenlijst in 
waarvan de meerderheid inwoner is van 
de gemeente Medemblik. De deelnemers 
vinden betrokken & meelevend (60,7%), 
zichtbaar & benaderbaar (58,42%) en ver-

bindend (41,33%) de belangrijkste eigen-
schappen van een nieuwe burgemeester. 
Verder vinden de ondervraagden het be-
langrijk dat een nieuwe burgemeester zich 
richt op de leefbaarheid van de 17 kernen 
(54,43%), een financieel gezonde gemeen-
te (47,19%) en het hebben van een toe-
komstvisie (42,35%). 

Meer informatie
De volledige uitslag (inclusief alle gegeven 
antwoorden op de laatste open vraag) is te 
vinden op de website van de gemeente 
Medemblik: www.medemblik.nl/nieuwe-
burgemeester (Openstelling vacature-> 
een profielschets). 

Vervolg
Begin juli zal de gemeenteraad op advies 
van de vertrouwenscommissie een kandi-
daat voordragen aan de minister van bin-
nenlandse zaken, zodat de nieuwe burge-
meester eind september beëdigd en geïn-
stalleerd kan worden. 

Vacature nieuwe burgemeester opengesteld
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 Wist u dat...

... de tulpenactie voor Mol-

davië bijna € 1100,-- heeft op 

gebracht.En dat alle kopers 

hartelijk worden bedankt? 

... zaterdagmiddag 15 april 

van 13.00 tot 16.00 uur het 

2e kampioenschap badmin-

ton voor basisscholen uit 

Andijk door Asonia in de 

Klamp wordt georganiseerd?

... ouders, grootouders en me-

deleerlingen mogen 

aanmoedigen?

... Excelsior op 1 april (geen 

grap) een concert geeft?

… op 4 april de Piramide een 

kleuter inloop gaat houden?

… u beter zelf bezwaar aan 

kunt tekenen tegen de WOZ 

waarde dan gebruik te ma-

ken van allerlei bureaus?

… door vele aanvragen van 

dit soort bureaus de lasten 

voor de burger alleen maar 

toenemen?

 
Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl      

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

Gezocht: hulp in het huishouden 
in Andijk voor ongeveer 3 upw. De 
vergoeding is in onderling overleg 
te bepalen. Telefoon: 06-24465821

Per 1 mei, bedrijfsunit ca. 60m2 
in Andijk. Boven: kantoor invl 

verwarming. Beneden: opslag via 
overhead deur, incl. keuken en toi-

let. Bel Dijkbox: 06 22 37 53 73

Per 1 april te huur: Opslagbox 
22m2, droog, inclusief electra en 
WC voorziening. Min. huurtijd: 3 
maanden. Lokatie: Industrieweg 
1D. Bel Dijkbox: 06 22 37 53 73

Duizendpoot. Foto: Pixa
Kronkelende wriemelaars zijn er 
genoeg in Het Streekbos. Onder 
stenen,  bladeren  en  boomstron-
ken leven o.a. springstaarten, 
duizendpoten,  oorwormen  en 
pissebedden naast elkaar. En wat 
we verder nog  kunnen  tegenko-
men: denk aan salamanders, slak-
ken en muizen. 
Ze houden van donkere, vochtige 
plekken met rottende bladeren 
en schimmels. Daar zijn ze dol 
op! Pissebedden  zijn eigenlijk 
schaaldieren. Het zijn kreeftach-
tigen, net zoals garnalen, kreef-
ten en krabben. Al hebben ze hun 
naam niet mee, het zijn erg inte-
ressante  en nuttige  dieren, want 
het zijn wereldwijd de opruimers 
van natuurlijk afval.    
Gaan jullie ook mee  bodem-
beestjes ontdekken? 
 
De excursie sluit aan op de film: 

Onder het Maaiveld.   EMS 
FILMS, de makers van De Wilde 
Stad  en De Nieuwe Wilder-
nis,  gaan ondergronds met On-
der het Maaiveld. De film over 
een uiterst actueel thema laat de 
fascinerende wereld direct onder 
onze voeten zien en toont het 
grote belang van een gezonde 
bodem. Onder het Maaiveld  is 
vanaf 2 maart 2023 in Neder-
landse bioscopen en filmtheaters 
te zien.  
Zondag 2 april    om 10.00 uur 
voor kinderen en volwassenen. 
IVN Bezoekerscentrum, Streek-
bos Paviljoen, Veilingweg 21A, 
1611BN Bovenkarspel 
Info: 06 24430197 
Bijdrage: Leden IVN en KNNV € 
2,00.   Niet-leden vanaf 12 jaar € 
4,00. Kinderen t/m 12 jaar gratis 
door sponsorbijdrage ABZ 
Seeds Andijk. 

Bodemleven: net zo rijk 
als tropisch regenwoud

In de week van 20 tot en met 25 
maart is de jaarlijkse collecte-
week van ReumaNederland.
Uw bijdrage is onmisbaar, want 
reuma remt het dagelijks leven 
van meer dan 2 miljoen Neder-
landers. Zoveel mensen die wel 
willen maar niet moeiteloos kún-
nen meedoen in onze maat-
schappij. Mensen met chronische 
pijn, vermoeidheid en fysieke be-
perkingen die door reuma niet 
vrijuit kunnen leven, werken en 
bewegen. De impact die reuma 
vandaag de dag nog steeds heeft 
mogen we niet accepteren. Door 

te doneren strijdt u mee tegen de 
rem van reuma. 

Geen contant geld?
Alle collectanten hebben een 
QR-code op hun legitimatiebe-
wijs staan. Hiermee kunt u een-
voudig met uw smartphone een 
donatie aan de deur doen. Na-
tuurlijk is het ook nog mogelijk 
om contant geld in de collectebus 
te doneren. 

Collecteweek ReumaNederland

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

Vrijdag 10 maart was er een 
markt op de Bangert School. De 
markt was bedoeld voor Turkije 
en Syrië. Er waren daar hevige 
aardbevingen. Veel mensen zijn 
hun huis kwijt en daarom was het 
tijd voor actie.

De markt werd voorbereid door 
groep 8 er waren veel dingen te 
doen. Je kon tulpen kopen, hoog-
houden, je nagels laten doen en 
nog veel meer. Een groepje was 
zelfs binnen een half uur uitver-
kocht. Een leerling vertelde: ‘Het 
was erg druk en we hebben veel 
geld opgehaald met de markt.’ En 
dan wilt u natuurlijk weten hoe-
veel geld er is ingezameld. Er is 

€1340,55 euro verdiend.
En wat ze precies gaan doen met 
het geld is het volgende;
Er zit een leerling in groep zeven 
uit Syrië en een deel van zijn fa-
milie woont er nog. De opa van 
hem zamelt geld in om tenten, 
eten en kleding voor de mensen 
die het nodig hebben te kopen. 
Deze week wordt het bedrag aan 
hem overhandigd, en besteed aan 
spullen.

Ik vond het in ieder geval heel 
leuk en ik hoop dat alles snel 
weer overeind staat.

Esmee Steltenpool, 
leerling groep 8 Bangert.

Wictoria en Esmee. Foto aangeleverd

Markt voor Turkije en Syrië 
een groot succes!

Verloren: grote, groene map
Op 13 maart ‘s morgens ben ik een grote map verloren. 
Hij is merendeels groen. Met handgreep en slotjes.

Hij bevat aquarellen, aquarelpapier én een boekje met de titel: 
Why the caged birth sings. Hij is blijven staan bij de 
buurtbushalte van lijn 438 óf in de buurtbus.

Heel graag contact met: 
Mw G. Roes, Gen. de Wetlaan 20 of 06 27438861.

Wezel. Foto: Douwe Greydanus

Uit mijn ooghoek zag ik een We-
zel, het kleinste zoogdier van Eu-
ropa, over het pad rennen bij het 
Streekbos en gelijk weer terug. 
Razendsnel is deze uit het zicht 
verdwenen maar toch de camera 
op die verdwijn plek gericht. Even 
daarna kwam de Wezel terug en 
huppelde iets naar voren en was 
zeer gefocust op iets en nam af en 

toe een stop goed genoeg om 
deze vast te leggen. Dit slanke 
marterachtige diertje kan ook 
muizen volgen door het gangen-
stelsel. Het zijn vleeseters en 
struinen alles af en zijn goede be-
hendige klimmers tot zelfs in op-
gehangen nestkasten. Wie weet 
komt u er ook eens een tegen, heb 
geduld. Douwe Greydanus.

Toeval of geluk?
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• Ophaaldagen afvalbakken: kijk op hvcgroep.nl of in de app!

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

• Ko�  edrinken in Buurthuiskamer Sarto, Bangert 4.
Maandag en vrijdag 10 tot 12 uur

• Ko�  eochtend voor ouders/verzorgers met kinderen in Huiska-
mer van Andijk, Sportlaan 1A. Iedere woensdag, 9:30 - 11:00 uur. 

• KBO/SBA, Elke woensdag Soos in Sarto. Jeu de Boules, biljarten 
en mooi zitten. Ook donderdagmiddag Jeu de boules.

MAART
Woensdag 15 maart  
• KBO Klaverjassen en jeu de boules. 13.30 uur Sarto   
Vrijdag 17 maart
• Klaverjassen Sporting Andijk. Inloop 19.00 uur, start 19.30 uur.
Zaterdag 18 maart
• Oud papier
Zondag 19 maart
• Country middag, jaarfeest, Dorpshuis Sarto, 13.00 uur

m.m.v BeeHive, iedereen welkom
• Koppel Biljarten, Eetcafé Sels. Aanvang 14.30 uur.
Dinsdag 21 maart            
• KVG, Sarto 20.00 uur.  Workshop Macramé o.l.v. Marga Harlaar
• Donateursavond Stichting Oud Andijk, Dorpshuis 20.00 uur. 
Donderdag 23 maart
• Breek de Week, Lichtboei, Hoekweg 12 a. 18.00 uur
Zaterdag 25 maart
• Sporting Andijk Diva Bingo Night, 20.00 uur, kantine
Zondag 26 maart
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
• Sarto Andijk: The Very Sixties. Aanvang 15.00 uur
Woensdag 29 maart  
• KBO Bingo en jeu de boules. 13.30 uur Sarto
Donderdag 30 maart 
• Bezinningsviering katholieke kerk, 19.30 uur

APRIL
Zaterdag 1 april
• Opruimactie  van 8:45 – 11:15  door Andoik Skoôn. Start IJsbaan
• Oud papier
• Themaconcert ‘TOP 2000 de jaren heen’, Excelsior, Cultura. 20.00 u
Dinsdag 4 april
• KVG kaartavond, 19.45 Sarto
Dinsdag 11 april 
• Vrouwen van Nu Andijk - Oost, Doe Avond Keramiek met Bets, 

19.45 Dorpshuis
Woensdag 12 april  
• KBO Klaverjassen en jeu de boules. 13.30 uur Sarto
Zaterdag 15 april
• Oud papier
Zondag 16 april
• Koppel Biljarten, Eetcafé Sels. Aanvang 14.30 uur.
Dinsdag 18 april               
• KVG, Sarto 20.00 uur. Muziek!! Met duo Zuss.
Woensdag 19 april
• Vrouwen van Nu-West. Dhr Klaas Wilting over zijn leven bij de 

politie in Amsterdam. 20.00 uur, Cultura
Zaterdag 22 april
• Gemeenschapsveiling Cultura
Woensdag 26 april  
• KBO Bingo en jeu de boules. 13.30 uur Sarto
Zaterdag 29 april
• Oud papier
Zondag 30 april
• Tulpenwandeltocht

MEI
Dinsdag 2 mei
• KVG kaartavond, 19.45 Sarto
Zaterdag 16 mei
• Opruimactie  van 8:45 – 11:15  door Andoik Skoôn. Start IJsbaan
Zondag 7 mei
• The New Hurricanes. Sarto, aanvang 15.30 uur
• Schrijverscafé bij Cultura Plus in Cultura met Bart Lankester  over  

deWestfriese verzetstrijdster, activiste Trien de Haan-Zwagerman
Dinsdag 9 mei 
• Vrouwen van Nu Andijk - Oost, Theemiddag bij de Libel
Woensdag 10 mei  
• KBO Klaverjassen en jeu de boules. 13.30 uur Sarto
Zaterdag 13 mei
• Oud papier
Dinsdag 16 mei                
• KVG, Sarto 10.00 uur. Escape Enkhuizen, met eigen vervoer.
Woensdag 17 mei
• Vrouwen van Nu-West. Zwerf stenen verver. 20.00 uur, Cultura
Woensdag 24 mei  
• KBO Bingo en jeu de boules. 13.30 uur Sarto
Donderdag 25 mei  
• KBO Ouderenbonden.Vaartocht met partyboot rond Oude Nie-

dorp. Organisatie: Zonnebloem
Zaterdag 27 mei
• Oud papier
Zaterdag 27 en zondag 28 mei
• Cultura Plus in Cultura. Expositie natuurfotograaf Bert Wolters

JUNI
Zaterdag 10 juni
• Oud papier
Woensdag 21 juni        
• KVG, Sarto 18.30 uur. Wandelen van Bergen naar Egmond. 

Met de bus, en er is markt in Egmond
Zaterdag 24 juni
• Oud papier
Zondag 25 juni
• Koppel Biljarten, Eetcafé Sels. Aanvang 14.30 uur.

JULI

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

De lente komt er aan. Tijd om 
weer lekker buiten in de tuin een 
kop koffie te drinken en genieten 
van de eerste bloemen die begin-
nen te bloeien. Verwen je tuin 
extra door de aarde te verrijken 
met een bijzondere grondstof: 
compost! Deze grondstof maakt 
HVC van jouw ingeleverde gft & 
etensresten. Etensresten, aardap-
pelschillen en pindadoppen vor-
men namelijk de basis voor com-
post. Om je te bedanken voor het 
scheiden van jouw gft & etensres-
ten bieden HVC en de gemeen-
ten op zaterdag 25 maart gratis 
compost aan.

Gratis compost
Tijdens de compostdag op zater-
dag 25 maart kan je tussen 08:00 
en 15:00 uur gratis compost op-
halen bij de compostering van 
HVC in Middenmeer (Koggen-
randweg 1) of Purmerend (Net-
werk 60-62). Laat een aanhanger 
vol scheppen door de kraan of 

kom zelf compost scheppen. Ver-
geet dan niet om zélf een bak of 
zak mee te nemen.

Er is genoeg
Het is dit jaar niet nodig om je 
vooraf aan te melden voor de com-
postdag. Er is voldoende compost 
dus kom langs wanneer het jou 
uitkomt. Let op: in de ochtend is 
het vaak erg druk en zijn de wacht-
tijden langer, later op de dag is er 
ook nog voldoende compost.

20 kilo compost uit een volle 
gft-bak
Wist je dat iedere volle gft-bak 
van 140 liter gelijk staat aan ruim 
20 kilo compost. Door compost 
te vermengen met tuinaarde ver-
betert de structuur van de grond 
en zorgt dat de grond regenwater 
goed kan opnemen. Bovendien 
activeert compost het leven in de 
bodem, slaat het voedingsstoffen 
voor planten op en gaat het bo-
demziekten tegen.

Meer informatie
De compostactie van HVC vindt 
plaats op zaterdag 25 maart bij de 
locaties in Middenmeer (Kogge-
randweg 1) en Purmerend (Net-
werk 60-62). Inwoners mogen 
gratis compost komen halen. 
LET OP: Het is verplicht om een 
aanhanger af te dekken met een 
zeil of net. Doe je dit niet dan 
riskeer je een forse boete. Meer 
informatie over gft & etensresten 
en het scheiden van afval vind je 
op www.hvcgroep.nl/gft.

Jouw gft & etensresten zetten de tuin in bloei 
Haal gratis compost bij HVC in Middenmeer en Purmerend

Het voorjaar staat voor de deur 
en dat betekent dat vogels op 
zoek gaan naar veilige plekjes om 
hun eieren uit te broeden. Helaas 
kiezen ze soms vaak voor de 
ruimte tussen het dak en de zon-
nepanelen, wat mogelijke schade-
lijke gevolgen kan hebben voor 
de panelen. Gelukkig is er een 
oplossing: Birdstop vogelwering.

Birdstop zorgt ervoor dat zonne-
panelen optimaal presteren door 
het voorkomen van nestbouw 
van vogels en het vermijden van 
takjes, blaadjes en nestmaterialen 
tussen de panelen, wat de ventila-
tie van het systeem belemmert en 
het rendement vermindert. Bo-
vendien wordt het risico op 
brandgevaar door een verhoogde 
temperatuur vermeden, en wor-
den de panelen beschermd tegen 
schade veroorzaakt door bijvoor-
beeld kauwen die stroomkabels 
kapot kunnen pikken.

Het product is eenvoudig te mon-
teren en op maat te knippen met 
een kniptang, zonder dat er ge-
boord, geschroefd of gelijmd 
moet worden. Bovendien is Bird-

stop recyclebaar en krijg je stan-
daard tien jaar garantie op het 
UV-gestabiliseerde product met 
een unieke bevestigings clip.

Zwartgroen B.V. uit Andijk is im-
porteur en distributeur van oa de 
Birdstop vogelwering. Daarnaast 
zijn ze actief in de tuin- en agri-
markt met oa kunstgras, over-
kappingen, glazen schuifwanden, 
doek, net en gaasprodukten. Het 
bedrijf hanteert korte distributie-
lijnen en biedt daarom de scherp-
ste prijzen, zonder afbreuk te 
doen aan de kwaliteit!

Een investering in Birdstop voor-
komt dat u elk seizoen het dak op 
moet om nesten te verwijderen. 
Bespaar op onnodige kosten, 
voorkom brandgevaar en geniet 
van een hoger rendement van je 
zonnepanelen. Neem contact op 
met Zwartgroen B.V. voor meer 
informatie. (Zwartgroen / Bird-
stop.nl - Industrieweg 5 – Andijk 
– 0228-748123)

Zonnepanelen en vogelwering? Birdstop!

Birdstop gemonteerd aan een zonnepaneel

Edwin Winter met de Birdstop. Foto’s aangeleverd

Halo rond de zon. Foto: Pauline Hardy

Langs de weg...
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Nu 76 jaar geleden, de dijk tussen 
de vuurtoren en Enkhuizen was 
volledig dichtgesneeuwd. Op de 

weg was een laag van +/- 3 meter 
stuifsneeuw vanaf het IJsselmeer, 
in de luwte van de dijk blijven lig-

gen. Het ziekenhuis en het stati-
on in Enkhuizen waren niet be-
rijkbaar vanuit Andijk, de Dijk-

De winter van 1947

graaf Grootweg/Esdoornlaan 
moest nog worden aangelegd.

Dus het dorp zat behoorlijk in 
een isolement. Het bestuur van 
bloembollencultuur afd. Andijk, 
heeft toen haar leden opgeroe-
pen om een pad te maken naar 
Enkhuizen, van ongeveer 1m. 
breed.

Zie de aantekening van Nanne 
Groot. De werkzaamheden wer-

den vooral gedaan door bouwers, 
want die hadden het door de 
weersomstandigheden niet zo 
druk. Enkele mensen worden nog 
herkend. o.a.: Jb. Mantel Jbzn.,  G. 
Mantel Jbzn., D. Dijkman, Kl. 
Mantel (D&K) en H. Mantel Kzn.

Weet u nog meer namen? 
Ik zou het graag van u horen.  

Jacco Mantel 0228-591891 of 
jencmantel@ziggo.nl

De Dijk dichtgesneeuwd. Foto van Jacco Mantel

Aantekening van Nanne Groot
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Het goede doel steunen in ruil voor een 
prentenboek. Dat is het idee van Janneke 
Kwantes. Janneke is de auteur van het 
voorleesboek ’Bibi het wolkje gaat op 
avontuur’. Mede dankzij de illustraties van 
Annemarie Gorter is het een prachtig kin-
derboek geworden. De van oorsprong 
West-Friese dames, zijn geboren en geto-
gen in Andijk, hebben hun talenten ge-
bundeld. De opbrengst van het boekje gaat 
volledig naar het goede doel. Dit doel wis-
selt per maand, net waar het nodig is. In 
oktober 2022 kwam het boekje uit en ging 
de opbrengst naar stichting Sint voor ieder 
kind. Met de huidige situatie in Turkije 
gaat de opbrengst naar giro 555. 

Ook het goede doel steunen? Het boekje is 
online verkrijgbaar op bol.com of op de 
site: annemariegorter.com.

’Bibi het wolkje gaat op avontuur’ is een 
fantasieverhaal. Het gaat ook over avontu-
ren en durven dromen, met een knipoog 

naar een beetje ondeugend zijn.

Bibi heeft een papa en een mama, een wol-
kenhuis, vriendjes en vriendinnetjes en 
woont in wolkenstad. De jonge lezer kan 
zich identificeren met het wolkje dat vrij 
door de lucht zweeft.

Bibi is een persoontje met een heel blij 
karakter. Dit leuke enthousiaste wolkje 
gaat zelf een avontuur tegemoet. Ze voelt 
zich al heel groot en denkt dat ze alles al 
helemaal zelf kan, maar zonder mama en 
papa lukt dat toch niet helemaal. Bibi 
komt per ongeluk op aarde terecht; zo-
doende moet ze zelf een oplossing beden-
ken om weer helemaal naar wolkenstad 
terug te zweven. Gelukkig helpen de die-
ren haar een handje. 

Het kleurrijke kinderboek bevat 24 geïl-
lustreerde pagina’s, is 25 x18 cm groot, en 
is geschikt voor kinderen in de leeftijd van 
3 tot 6 jaar.

Oud-Andijkers bundelen talent voor goede doel

Janneke Kwantes (l) en Annemarie Gorter. Foto aangeleverd

De Andijker publiceert re-
gelmatig de belevenissen van 

oud Andijker Jan Pijpker. 

Zangstem.
Een goede zangstem heb ik 
nooit gehad. Tijdens de zangles 
in klas 4 van de Idenburgschool 
liep meester Lammers door de 
klas om te luisteren naar de 
stemmen van de kinderen. 
Toen hij mijn kant uit kwam 
lopen besloot ik er nog een 
schepje bovenop te gooien. De 
meester moest tenslotte goed 
kunnen horen, hoe mooi ik wel 
niet kon zingen. Tot mijn grote 
teleurstelling nam hij mij na de 
les apart en raadde me aan, wat 
minder luid te zingen. Mijn 
stem zou beter tot zijn recht 
komen als ik bijna niet te ver-
staan was. Toch wel wat teleur-
gesteld besloot ik om nooit lid 
van een zangkoor te worden.

Mijn broer At had minder last 
van zulke gevoelens. Thuis 
zong hij de meeste liedjes van 
de radio mee en het moet ge-
zegd, het leek er meer op dan 
bij mij. Toen hij trouwde met 
Sinie Venekamp hoorden we 
pas hoe een zangstem echt was. 
Tjonge, wat kon die mooi zin-
gen zeg. Ze was dan ook lid van 
Andijks Gemengd Koor, iets 
waar mijn broer zich niet aan 
waagde. Maar eens, vlak voor 
een uitvoering waren er enkele 
mannen ziek en mijn broer 
werd gevraagd om tussen de 
leden plaats te nemen om het 
koor volume te geven. Hij 
mocht wel zijn mond bewegen 
maar absoluut niet zingen. Ik 
zie hem nog staan, op een pro-
minente plaats met een uit-
drukking op zijn gezicht, of hij 
het koor persoonlijk naar grote 
hoogten voerde.

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

Te koop 
gevraagd: 

personen- en 
bedrijfsauto’s

 

Vrijwaring direct geregeld bij 
ons op kantoor. 

RDW erkend

Barry Ligthart 
06 5168 1447
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