
Al ruim dertig jaar is Hugo Ra-
ven (inmiddels 66 jaar) actief 
als wrakduiker. Samen met een 
groepje mannen is hij, als het 
weer het toelaat, op (en in) het 
water te vinden. ‘Ik begon met 
‘gewoon duiken maar het wrak-
duiken is toch wat spannender, 
we vinden bijzondere dingen!’

Wrakken
Hugo vertelt dat hij vaak op de 
Noordzee en de Waddenzee te 
vinden is. ‘Alleen al rond Den-
Helder liggen al 500 wrakken.’ 
Met speciale apparatuur aan 
boord kunnen de wrakken getra-
ceerd worden, al zijn de meesten 
wel bij hen bekend. 
‘Alles staat op de kaart en bij wij-
ze van spreken kunnen we het 
anker op de meter nauwkeurig 
uitgooien.’ 

Bijzondere vondsten 
De wrakduiker heeft al veel 
mooie vondsten naar de opper-
vlakte gehaald. ‘Ik heb een bij-
zondere scheepsbel gevonden uit 
een wrak afkomstig uit 1781. Die 
bel is geschonken door de klok-
kengieter aan koning Frederik de 
1e van Zweden en staat nu bij ons 
in huis!’ Hugo is van plan om de 
scheepsbel terug te brengen naar 
Zweden, waar het waarschijnlijk 
een mooie plek krijgt in een mu-
seum. 

Naast deze trofee zijn er inmid-
dels vele patrijspoortjes, bestek 
maar ook wijnflessen en bierpul-
len van 300 jaar oud toegevoegd 
aan zijn verzameling. 

Hugo heeft inmiddels al zeven 
schepen hun naam terug kunnen 
geven. ‘Er staat vaak wel iets op 
de stukken die wij vinden en dan 
gaan we op onderzoek uit. Aan 
de hand van bestek zijn we er 
eens achter gekomen dat het 
wrak een vermist passagierschip 
was, “de Madrid”.’

Wetgeving
‘Tegenwoordig is er een wetge-
ving waarin staat dat wat wij vin-
den niet meer door onszelf ge-
houden mag worden. Als we nu 
wat bijzonder vinden, moeten we 
dit melden en wordt het geregis-
treerd. De controle is streng, 
twee weken geleden werden we 

nog aangehouden door de politie 
om te kijken of we niets meege-
nomen hadden.’

Binnen- en buitenland
Ook in het buitenland heeft 
Hugo al heel wat duiken ge-
maakt. ‘Ik maak wel eens ont-
spannen duiken hoor maar ik heb 
ook daar al veel onbekende wrak-
ken gezien en van de meeste 
wrakken wel een souvenirtje.’ De 
mannen krijgen vaak van vissers 
een seintje dat er ergens een wrak 
ligt en dat laten zij zich niet twee 
keer zeggen! ‘Een paar jaar gele-
den is er een veerboot gezonken 
vlakbij Texel, daar zijn we toen 
ook geweest.’ 

Toekomst
Hugo is nog niet van plan om te 
stoppen met duiken, al was hij 
voorheen wel vaker op pad dan 
nu. Ondanks de nieuwe wetge-
ving hoopt Hugo evengoed weer 
iets bijzonders te vinden maar op 
een onbekend schip stuitten is 
ook leuk, daar wordt dan ook een 
melding van gemaakt. ‘Naast va-
ren gebruik ik de boot ook voor 
sportvisserij. Ik neem dan als ka-
pitein een groepje vissers mee, 
dat is altijd erg leuk.
  
Voor vragen omtrent het boeken 
van de boot, kunt u contact op-
nemen met Hugo op het nummer 
06 – 534 466 70. 

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

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

GRATIS ZOMERINLOOP
Bellen voor een afspraak!

Bel ons 
voor 

meer info 
over de 
actie! 

0228-592253 

Hugo Raven neemt graag een sprong in het diepe 

Hugo Raven heeft al veel mooie vondsten naar de oppervlakte gehaald. Foto: KD/De Andijker

Ansichtkaartenverzamelaars 
Jacco Mantel en Dirk Spijker 
hebben een fotoboek van 278 
bladzijden samengesteld met 
ruim 800 ansichtkaarten en en-
kele foto’s. Alle foto’s volgen 
elkander op, gestart wordt op 
Andijk-Oost en wordt de Dijk-
weg met de kleine zijpaadjes 
gevolgd tot Driehuizen gevolgd. 
Via de Koopmanspolder, de ha-
vens en Proefpolder weer naar 
het oosten en dan alle zijwegen 
van oost naar west en vervol-
gens de Knokkel, Horn en 
Kleingouw. Bij een enkele foto 
is een bijpassende oude adver-
tentie geplaatst. Achterin het 
boek is er ook aandacht voor het 
agrarisch verleden van Andijk. 
Naast fotokaarten uit hun eigen 
verzamelingen mochten zij ook 
van andere verzamelaars enkele 
foto’s plaatsen.

Veel foto’s zijn uit de periode net 
voor en net na de stormnacht in 
1916. In de nacht van 13 januari 
brak de dijk bijna door toen de 
dijk en moest om die reden ver-
zwaard worden. Zo’n 300 huizen 
moesten verplaatst of gesloopt 
worden, waardoor het dorp een 
enorme verandering onderging. 
Ook zijn er detailkaarten van het 
kadaster geplaatst, welke ge-
maakt zijn net voor de dijkver-
zwaring. Deze kunnen situaties 
soms duidelijk maken waar een 
huis precies stond. 

In de teksten bij de foto’s zijn veel 
historische feiten en wetenswaar-
digheden opgenomen, zodat 
deze niet in de vergetelheid ra-
ken. Zoals, waar was het haventje 
van de ansjovissers op Andijk-
Oost, het feit dat de bodem van 
Westfriesland de laatste 1000 jaar 

4 meter ingeklonken is, waar 
stonden de R.K. schuilkerken en 
niet iedere Andijker weet waar de 
buurtjes Schokland en Klein Am-
sterdam op het dorp te vinden 
zijn.

Een van de mooiste foto’s is een 
zeldzame opname van het uit-
gaan van de Gereformeerde Kerk 
op 2e Paasdag 1931 en ook de 
luchtfoto’s, zo’n 60 jaar geleden 
gemaakt, laten veel zien.

Niet alleen de voorkant van een 
foto kan mooi zijn, soms ook de 
beschreven achterkant. Zo is de 
achterkant van een kaart afge-
beeld waarin de afzender haar 
vriendin ontraadt om met haar 
nieuwe vlam verder te gaan, 
want: Het is niks hoor, hij heeft 
ook een vriendin in Amsterdam.

Het boek is nu nog niet te bestel-
len, dat laten wij u via De Andij-

ker weten als het klaar is. Het 
duurt niet lang meer want druk-
kerij Het Venhuis uit Venhuizen 

is twee weken terug met drukken 
gestart. Daar zijn Jacco en Dirk 
bij aanwezig geweest.

Andijk in de 20e eeuw

Jacco en Dirk met de kaft van het boek.  
Foto: Venhuis communicatie producties.
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FAMILIEBERICHTEN Parochieberichten
R.K. Kerk Andijk
Adres: Bangert 6
Contactadres:
Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412, 
tel. 591408.
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046
Zondag 14 juli 10.00 uur: 

Zaterdag 27 juli 19.00 uur: 
Eucharistieviering met samen-
zang; voorganger: pastor J. van 
Dril.
Thema: “Vragen”.
De collecte is voor onze kerk. 
Dank daarvoor.
Welkom in de viering.
*Ook de koren genieten van de 
vakantietijd.
Maar met elkaar moet het lukken 
om de liederen te zingen, al of 
niet met orgelbegeleiding.

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
telefoon:  0228-593605
e-mail: info@andijker.nl
website: www.andijker.nl
redactie: Jolien Harders 
 Olga de Boer
 Ank van der Thiel
lay-out:  Karin Venekamp
foto’s:  Peter Ligthart, 
 Koos Dol, Douwe  
 Greydanus, 
 Olga de Boer

Niets uit deze uitgave of voorgaande uitgaven van 
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Daar buiten op afspraak

Nieuws of tips? 

info@andijker.nl

Uitvaartvereniging
De Laatste Eer

Bij overlijden: Tel. 0228-59 22 54
24 uur per dag bereikbaar.

• Voor leden en niet leden, ongeacht geloofsovertuiging
• Persoonlijke inbreng
• Eigen uitvaartcentrum
• Integer en vertrouwd
• Twee (sleutel) huiskamers, de Rubato en de Largo

Voor informatie: H. Frek, tel. 0228-59 39 37
www.uitvaartverenigingandijk.nl

AANLEVEREN KOPIJ

Advertenties: tot maandag 12.00 uur 

info@andijker.nl. 

Kopij en fotomateriaal: tot maandag 12.00 uur 

info@andijker.nl

Familieberichten: 
(rouw- en geboorteberichten) tot dinsdag 8.30 uur

info@andijker.nl

Kerkdiensten, zondag 28 juli

Gereformeerde Kerk

Middenweg 4, Andijk

10.00 uur ds. J. Staat

Gereformeerde Gemeente

Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen

09.30 uur  leesdienst

16.00 uur leesdienst

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof

De Kapel, Middenweg 48, Andijk 

10.00 uur Pastor Gert Scholten     

 Organist: Andrew Orme

Baptistengemeente

Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 

10.00 uur Cees Hanemaayer Het stokje doorgeven  

 Opdragen van 2 pasgeboren baby’s

R.K. Kerk, zaterdag 27 juli

Bangert 6, Andijk

19.00 uur Euch. pastor J. van Dril, Samenzang

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG

Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek

10.00 uur niet bekend

Toeristenkerk Onderdijk

Sportlaan 10 te Onderdijk

10.30 uur Dhr. A. Appelman en Dhr. T. Rademakers

 Muzikale Medewerking: 

 Judith Vriend en Robbert Bakker

De Andijker publiceert regel-
matig de belevenissen van 
oud Andijker Jan Pijker. 

Grappen.
Hoewel de mensen vroeger 
hard moesten werken en veel 
werk ook met de hand moest 
worden gedaan, was er toch wel 
tijd voor grappen en grollen. 
Het leukste was om de jongste  
van het stel werkers om een 
boodschap te sturen naar de 
smid en hem te laten vragen 
naar een vierkante gatenboor. 
Een beetje smid vertelde het 
jongmens dan dat hij het ding 
wel had, maar net had uitge-
leend aan de timmerman, die 
op zijn beurt de jongen naar de 
schilder verwees. 

Een beetje grappenmaker gaf de 
boodschap mee, dat de baas die 
de knecht had gestuurd zelf de 
boor al had en maar eens goed 
moest zoeken en of hij de boor 
als die gevonden was, zo spoe-
dig mogelijk terug wilde bren-
gen. 
Uiteindelijk kreeg iemand me-
delijden met het jongmens, 
nam hem mee naar een pas ge-

boord gat en liet hem zien dat 
geboorde gaten altijd rond wa-
ren en onmogelijk vierkant kon-
den zijn.  Beteuterd door zoveel 
goede raad kwam de jongen 
weer terug met zijn boodschap 
en zonder boor, waar hij door 
het gezelschap met daverend 
gelach werd ontvangen.

Maar het bontst maakte bouwer 
Groot het toch wel, die op zijn 
land een laagje aarde had liggen, 
dat onder de hort vandaan 
kwam, waar hij de aarde van de 
tulpen had afgehaald. Hij over-
legde met zijn knecht waar ze 
dat spul zouden laten en samen 
besloten ze een kuil te graven en 
het spul daar in te kieperen. 
”Opgeruimd staat netjes“, zei 
Groot. Maar zijn knecht trok 
een bedenkelijk gezicht en wees 
op de berg aarde die bij het gra-
ven van de kuil vrij was geko-
men en nu lelijk in de weg lag. 
“Hoe raken we dat nu kwijt?  
vroeg hij. Daar had Groot een 
oplossing voor. “We graven nog 
een kuil en gooien het daarin”, 
zei hij opgewekt.                                                                                                                                       

En dat deden ze toen maar…….

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

Voor de vele kaarten en de liefdevolle wensen 
willen wij iedereen héél hartelijk bedanken.

Het was overweldigend.

Leen en Nelie Vriend

Dijkprint is vanaf 
donderdag 25 juli 

en in de maand augustus 
alleen op afspraak geopend! 

59 29 34 of info@dijkprint.nl. De redactie van De Andijker is vanaf 
donderdag 25 juli en in de maand 
augustus alleen op maandag en 

dinsdag van 9.00 tot 13.00 uur ge-
opend. Overige dagen op afspraak! 

59 36 05 of info@andijker.nl
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OP EEN DAG WEET JE HET ZEKER: 
WIJ HOREN BIJ ELKAAR

Trouwen, een geregistreerd partnerschap of samenwonen, hoe gaat 
het nu verder? Waar kiezen jullie voor? Deze week informatie over 
het samenlevingscontract.
Een spannend moment: samen verder in één huis. Een drukke tijd, 
met verhuizen, klussen, regelen en aanschaffen van spullen. 

Wist je dat de wet niets heeft geregeld voor 
samenwoners? 
Afspraken vastleggen in een samenlevingscontract geeft duidelijkheid en 
heeft voordelen. In een samenlevingscontract kan je zaken vastleggen 
die bijvoorbeeld van belang zijn voor de belastingdienst en je pensi-
oenmaatschappij. Regel wat van wie is wat en wat van samen. Dit 
geldt ook voor de schulden! Maar maak ook afspraken over de finan-
ciën. Elke maand zijn er weer terugkomende kosten, hoe draag je 
daar ieder aan bij? Wie betaalt welk deel van de hypotheek? Verder 
denk als je net gaat samenwonen natuurlijk liever niet over eventu-
eel uit elkaar gaan, maar ook hierover leg je afspraken op papier vast. 
Wat moet er dan gebeuren het huis of pensioen en ben je dan nog 
wat aan elkaar schuldig? 

Meer informatie: ga naar www.mantelovertoom.nl/5 stappen-
plan of ga naar www.notaris.nl/samen-verder (lees hier ook 
over vergelijking van de ver-
schillende samenlevingsvor-
men – trouwen, geregistreerd 
partnerschap of een samenle-
vingscontract. 

Waar kiezen jullie voor?

Andrea van Langen

Hitterecord

Gaat deze week het hit-
terecord van 1944 eindelijk 
sneuvelen? We zullen het 

zien. Ook in de laatste raads-
vergadering liep de tempera-
tuur op, met als belangrijkste 
onderwerp het parkeren in 
Medemblik. De raad heeft 
uiteindelijk een duidelijke 
keuze gemaakt voor uit-

breiding van het parkeer-
terrein (buitendijks) in de 

Wieringermeerpolder. Daar 
kan ik als wethouder mee aan 
de slag. Zeker nu we er tijdig 
in zijn geslaagd de daarvoor 
benodigde gronden te ver-

werven. De komende tijd zal 
er hard worden gewerkt aan 
een passende inrichting en 
een goede toegang naar het 
terrein. Een half verdiepte 

parkeergarage in de binnen-
stad vond een meerderheid 
van de raad niet nodig, dat 

scheelt vele euro’s. Dit najaar 
bij de begroting zullen er met 

de vele plannen die er lig-
gen opnieuw keuzes gemaakt 

moeten worden.
De afgelopen week stond de 

politiek voor mij letterlijk 
even op een afstand. Ik was 

namelijk samen met een groot 
aantal andere Andijker trou-
we lopers (waaronder mijn 
moeder) in Nijmegen voor 

de 103e Vierdaagse. Ik zal ze 
hier niet allemaal opnoemen 
met het gevaar dat ik iemand 

vergeet. 
Een week die geheel in het 

teken staat van lopen, het wel 
of niet goed slapen, het spre-

ken van je loopmaatjes uit 
alle windstreken die je vaak 
een jaar niet hebt gezien, de 

rustpauzes, de EHBO en 
de eventuele massages. Met 
een temperatuur van ruim 

20 graden en een windje was 
het vorige week ideaal wan-
delweer. Alle mij bekende 
Andijkers waaronder mijn 
moeder en vriendin Anja 
Fischer met haar dochter 

Tessa hebben de tocht uitge-
lopen. Bij deze wil ik hen en 
alle andere Andijker lopers 
(en lopers uit andere delen 
van onze gemeente natuur-
lijk) van harte feliciteren!

Wethouders hebben in tegen-
stelling tot raadsleden geen 

reces dus deze week gewoon 
weer aan de slag in Wognum. 
Rest mij iedereen alvast een 
prettige en zonnige vakantie 

toe te wensen!

Andrea van Langen, 
wethouder.

Zondagmorgen aan de Dijkweg   
nabij de oprit naar het PWN sta-
tion lag er een auto te water. 

Omstanders belden de politie. 
Direct werd ook de brandweer 
gebeld, die met een duikteam 
kwam, voor het geval er mensen 
in het water zouden liggen. Dat 
bleek niet het geval.

Uit de gps bleek dat de auto rond 

twaalf uur zaterdagavond te wa-
ter moet zijn geraakt in de flauwe 
bocht. De bestuurder is ervan-
door gegaan. De politie ontdekte 
dat het ging om een leaseauto, 
verhuurd aan een bollenbedrijf. 
Getracht wordt de bestuurder 
van de leaseauto te achterhalen, 
waarna deze een proces verbaal 
tegemoet kan zien vanwege het 
verlaten van de plek van het on-
geluk.

Aan de Dijkweg, nabij de oprit naar het PWN station, werd zondag 
een auto ontdekt die in het water lag. Foto’s: Douwe Greydanus

Auto te water

Hulpdiensten kwamen ter plekke.

OPROEP
Bijzondere mensen

Wij zijn op zoek naar mensen die bijzonde-
re dingen doen, bijvoorbeeld een aparte 

hobby of verzameling hebben. 

Weet u iemand, 
laat het ons dan weten! 

Filmer gezocht
De redactie is op zoek naar een 

enthousiaste filmer. Iemand die op 
vrijwillige basis korte filmpjes 

van en over Andijk maakt. 

Voor meer informatie kunt u bellen of 
mailen naar de redactie van de Andijker. 

Tel. (0228) 59 36 05 of info@andijker.nl.

Vorige week heeft het Dijklander 
Ziekenhuis in Purmerend het 
nieuwe Scopiecentrum in ge-
bruik genomen. ‘Afgelopen jaar 
zijn er 2300 scopieen uitgevoerd 
in Purmerend, vertelt afdelings-
hoofd Marcel Oud. ‘In dit nieuwe 
Scopiecentrum kunnen we door-
groeien naar 6000 scopieën per 
jaar. Dankzij een slimme indeling 
is er sprake van een betere logis-
tiek en meer comfort voor pati-
enten’.
 
Al voor de verbouwing zijn alle 
patiëntbewegingen op de afde-
ling geanalyseerd. Tijdens een 
sessie met Lego hebben mede-
werkers met legoblokjes de nieu-
we afdeling nagebouwd. Zo werd 
snel duidelijk wat wel en wat niet 
handig was. De bevindingen uit 
deze sessie zijn meegenomen 
door de architect. Oud: ‘In het 
nieuwe Scopiecentrum is de rou-
te die de patiënt aflegt centraal 
gesteld en zijn onze processen 
beter daarop afgestemd. Van de 
ingang tot het naar huis gaan is 
het centrum eenrichtingsverkeer 
geworden. Er zijn dus minder 
heen- en weer bewegingen op de 
gangen. Dat is rustiger voor pati-
enten én werkt prettiger voor 
medewerkers’.
 
Bevolkingsonderzoek
In het Scopiecentrum vinden en-
doscopische onderzoeken en be-
handelingen plaats van het maag-
darmkanaal en de luchtwegen. 
Een endoscopie is een onderzoek 
waarbij de binnenkant van de or-
ganen wordt bekeken met een 
flexibele slang met een camera 
(een endoscoop). In het centrum, 
dat eerst op de begane grond ge-
vestigd was, was al state of the art 
apparatuur, maar beschikt na de 
verhuizing nu ook over een gro-
tere uitslaapkamer. ‘Eerder kon-
den we maximaal vijf patiënten 
kwijt op de uitslaapkamer. Nu is 
deze ruimte groter en dat bete-

kent meer comfort en meer pri-
vacy voor negen patiënten’, aldus 
Anette Ridderbos, teamcoördi-
nator van de afdeling. ‘Mede om-
dat het Scopiecentrum in Purme-
rend ook een erkend centrum 
voor het RIVM bevolkingsonder-
zoek darmkanker is, is de ver-
wachting dat het aantal patiënten 
de komende jaren zal groeien. 
Met het nieuwe Scopiecentrum 
zijn we hiervoor toegerust’.
 
Meer verbouwingen
De oplevering van het Scopiecen-
trum is de eerste afgeronde stap 
in de verbouwingen van het zie-
kenhuis in Purmerend. Na de zo-
mer wordt gestart met het reali-
seren van een Acute Zorg Unit. 
Een unit waar alle specialistische 
acute zorg van huisartsenpost/
spoedeisende hulp, eerste hart 
hulp, hartbewaking, stroke-unit 
tot en met de intensive care 
wordt samengebracht op één 
vleugel. 

In 2020 wordt gestart met de 
bouw van het nieuwe Dagcen-
trum. Dit Dagcentrum komt 
naast het Scopiecentrum. Daar-
mee komen alle dagbehandelin-
gen op dezelfde etage. Ymke 
Fokma, lid raad van bestuur: ‘Met 
diverse verbouwingen zorgen wij 
ervoor dat zorg logisch op elkaar 
aansluit en processen vlot verlo-
pen. Dat heeft zowel voordelen 
voor de patiënt als voor de mede-
werkers’.

Het ziekenhuis in Purmerend 
moet een locatie worden waar 
patiënten terecht kunnen voor 
veelvoorkomende zorg en behan-
delingen. Het gebouw wordt 
hiervoor de komende jaren gron-
dig gerenoveerd. “Door te reno-
veren kunnen we, ook in de toe-
komst, optimale zorg en onder-
steuning blijven bieden aan pati-
enten uit de Waterlandse én 
Westfriese regio”, aldus Fokma.

Klaar voor de toekomst met het 
nieuwe Scopiecentrum Purmerend
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Westerstraat 65 
Enkhuizen

06 37 42 54 54

•  Kleinschalige dagbesteding voor 55 plussers 

•  Prachtige tuin met kleine dieren

•  We maken producten van hout en/of wol 
 en verkopen dit dan weer in de winkel.

•  Winkel waar mensen mee kunnen helpen 
 en dus arbeid kunnen verrichten.

• Mogelijkheid om een warme maaltijd te 
 nuttigen 

•  We doen veel buiten activiteiten

dehuiskamervanenkhuizen.nl

Zesstedenweg 188
1613 KD Grootebroek

Telefoon (0228) 52 16 92
info@rogema.com
www.rogema.com

O.a.: administratie; advies; coaching Hoveniersbedrijf de Kroon
Dijkweg 128, 1619 HH Andijk

tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

B. DE KROON

H O V E N I E R S B E D R I J F

H O V E N I E R S B E D R I J F

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

Tel.: 06-18966539
E-mail: info@dekroonhovenier.nl

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

Tel.: 06-18966539
E-mail: info@dekroonhovenier.nl

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

Maarten,

kun je van het logo rechtsboven een advertentie maken

Volgende tekst mag erin,
-website en mobiele nummer
-een ster of zoiets met daarin het nummer 243
-Tuin aanleggen of restylen? Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

Gr

Tuin aanleggen of restylen?

Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

Tel.: 06-18966539
E-mail: info@dekroonhovenier.nl

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

maandag t/m vrijdag 
geopend van 

08.00 tot 17.00 uur
 Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk

0228 – 59 2222

www.garagejong.nl

Totaal onderhoud 
voor uw personen
en bedrijfsauto’s

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

Ciska de Jager-van Merkenstein 
(46 jaar) is moeder van dochter 
Sterre en getrouwd met Pascal. 
Naast haar parttime baan bij een 
doe-het-zelf-zaak is zij sinds 2015 
inzamelvrijwilliger bij Stichting 
Babyspullen.

“Toen ik mama werd van onze 
dochter, was ik mij er heel erg van 
bewust hoe goed onze kleine het 
heeft. Ze heeft een mooi kamer-
tje met een warm bedje, een kast 
vol kleertjes en bergen speelgoed 
om uit te kiezen. Ze wordt goed 
gevoed en verzorgd en komt 
niets tekort,” begint Ciska te ver-
tellen over haar roeping. “Dat het 
ook vaak anders is realiseerde ik 
me heel goed.  Daarop besloot ik 
iets constructiefs met die ge-
dachte te gaan doen. Na wat zoe-
ken op Google kwam ik al snel bij 
Stichting Babyspullen uit. ”

Een inzamelplek regelen
Eén van de dingen die ik als vrij-
williger heb geregeld is dat er een 
inzamelbak kon komen op de 
opvanglocatie van mijn eigen 
dochter. In Grootebroek staan nu 
twee inzamelbakken waar men-
sen hun gebruikte, maar nog 
goed bruikbare babyspullen kun-
nen brengen. Tegenwoordig ben 
ik ook opslagpunt voor deze re-
gio. Ik sorteer thuis alle ba-
byspullen op soort en kwaliteit 
en deze sla ik op in bananendozen 
tot een kuub of zes. Daarna komt 

de afdeling transport om het te 
brengen naar het distributiecen-
trum. Daar  worden de spullen in 
de babystartpakketten gestopt.

Iedereen kan helpen 
Elke keer voelt het weer als pak-
jesavond. Het geeft een warm ge-
voel om bij te dragen aan een 

goede start van zoveel kleintjes 
die het zo hard nodig hebben. 
Voor mij is het ontspannend en 
verslavend. Kinderen hebben de 
toekomst, we kunnen samen zor-
gen dat zo’n kleintje een goede 
start kan maken. Iedereen kan wel 
iets betekenen. Bij de vrijwilligers-
organisatie zijn heel veel verschil-

lende taken. Vele handen maken 
licht werk. Haken, sorteren, admi-
nistratief, transport: er zijn zoveel 
taken die moeten worden gedaan. 
Iedereen die wil, kan helpen!

Wat is ons doel
“Met Stichting Babyspullen wil-
len we de effecten van armoede 

op baby’s en jonge kinderen ver-
minderen. Stichting Babyspullen 
verstrekt de pakketten via diverse 
instanties gratis aan (aanstaande) 
ouders in Nederland die het fi-
nancieel moeilijk hebben. Wij 
vinden namelijk dat elk kind 
recht heeft op een goede start!” 
De cijfers liegen er niet om: 1 op 
de 9 kinderen in Nederland 
groeit op in armoede, in grote 
steden is dat soms zelfs 1 op de 4 
kinderen. Jaarlijks worden maar 
liefst 19.000 baby’s onder de ar-
moedegrens geboren. Dat zijn 
maar liefst 50 baby’s per dag!

Wat we zoeken
“Om maar een paar voorbeelden 
te noemen: babydekens, bedden-
goed, metalen kruiken, flesjes en 
uiteraard babykleding en schoen-
tjes. Dat is wat we goed kunnen 
gebruiken om een startertspak-
ket klaar te maken. Ook luiers en 
billendoekjes zijn van harte wel-
kom.”

Stichting Babyspullen 
Bij Stichting Babyspullen werken 
inmiddels 240 vrijwilligers. “Een 
fantastisch aantal, waar wij heel 
trots op zijn. Alleen met de inzet 
van deze enthousiaste, betrokken 
vrijwilligers kunnen we (aan-
staande) ouders helpen.” Wilt u 
meer informatie Stichting Ba-
byspullen, info@stichtingba-
byspullen.nl, 072 737 02 63, (ma 
– vrij tussen 09:00 – 12:00 uur).

Sterre helpt haar moeder Ciska bij het sorteren van de ingebrachte goederen voor Stichting Babyspullen. 
Tekst en foto: OdB

In de spotlights: vrijwilligster Ciska van Stichting Babyspullen.
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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

Administratiekantoor
Rogema • Zesstedenweg 188, 1613 KD Grootebroek

Tel. 0228 52 16 92 • www.rogema.com

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

Brood en Banket
De Nieuwe Bakkerij • Kleingouw 53

Tel. 0228-591556 • denieuwebakkerij@hotmail.com

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 

Fietsenwinkel
André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof

0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.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
Garage Jong • Handelsweg 29 Andijk
0228 - 59 22 22 • www.garagejong.nl

Hovenier
Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk 

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

Huidverbetering
LNC Huidverbetering • Krokus 22, Andijk

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

Hypnotherapie
Be Happy Hypno • Anita Kort

behappyhypno@gmail.com • 06 51 85 34 27

Juwelier / Optiek
Schouten optiek • De Hoek 1, 1693 AA Wervershoof

0228 581 258 • info@schoutenoptiek.nl

Kantoormeubelen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G

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

Kindercoaching
Centrum voor Hoogbegaafdheid • www.hbcentrum.nl

info@hbcentrum.nl • Zwaagdijk-Oost

Kleinschalige dagbesteding
De Huiskamer van Enkhuizen • Westerstraat 65, Enkhuizen

06 37 42 54 54 • www.dehuiskamervanenkhuizen.nl

Massagepraktijk
Massage Boven Jan • Dijkweg 138 Andijk

Tel. 0228 59 38 06 / 06 37 34 02 71 • massagebovenjan.nl

Natuurgeneeskunde
Amrita- Holistisch Centrum • Natalja Mantel

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

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

Tel: 0625116916 • koopmanoefentherapie.nl

Podologie
Marian van Zwieten • Keizerskroon 1

Tel. 06 54 28 83 08 • www.podologiemarianvanzwieten.nl

Schilder- Glas- en behangwerk
Van den Braber • Hoekweg 13, 1619 EA Andijk

Tel. 06 53 74 82 94 • www.vandenbraber.nl

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

Tel. 0228 - 75 57 43 • www.marijkejaspers.nl

Verbouw-Onderhoud & Bouwadvies
Kort Onderhoud • Dr. d' Arnaudstraat 22 Andijk 

Tel. 06-2738 0707

Verhuizen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G 

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

Vishandel
Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

www.kleinvolendam.nl • info@kleinvolendam.nl

Voetre� exologie
Jacquelien ter Veld • Burg. Doumastraat 57

06 289 282 01 • cwjtv@kpnmail.nl

Yoga
Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk

0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Zonnepanelen
Solarfabriek • Dijkweg 163, 1619 HJ Andijk

0228-597272 • www.solarfabriek.nl

Zonwering
Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk

06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl
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• Lifestyle-test
 Kelly Groot

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan
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Erkend schildersbedrijf voor al uw 
binnen- en buitenschilderwerk, 

glas- en behangwerk! 

 

Bel voor een afspraak: 06 53 74 82 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc  van den Braber 
Hoekweg 13  
1619 EA  ANDIJK 
info@vandenbraber.nl  -  www.vandenbraber.nl 

 

 

• Wil je op natuurlijke wijze beter worden?
• Wil je vakkundige en persoonlijke 
  ondersteuning met een duurzaam resultaat?
• Wil je je weer completer voelen?
• Tijd om nu stappen te ondernemen!
• Hiermee help ik je op weg naar natuurlijk herstel.

Bel voor een afspraak: 06-57245725
Natalja Mantel
Middenweg 10
1619 BL Andijk
www.amrita.nu
natalja@amrita.nu
      AmritaHolistischCentrum

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde
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Andijkertjes

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

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

***VERS VAN HET LAND***
Ze zijn er weer !! Heerlijke nieuwe 

Aardappelen. Handgeraapt. 
Diverse Soorten. Jan&Tineke van 
der Jagt Middenweg 39 tel 593245     

 

Wist u dat...

... de redactie van de Andijker 

vanaf morgen t/m 31 augustus 

alleen op maandag en dinsdag 

(van 9.00 tot 13.00 uur) 

geopend is?

... we wel via de mail (info@

andijker) bereikbaar zijn?

... de ooit zo karakteristieke 

grootslag polder steeds meer 

weg heeft van een chaotisch 

grootschalig industrieterrein?

… de redactie op zoek is naar 

kermisfoto’s van Andijk en 

Lutjebroek?

 

… berichten van verloren en 

gevonden voorwerpen in deze 

krant en online gratis worden 

geplaatst?

… Barry Ligthart auto’s met 

fabrieksgarantie verkoopt 

op de Industrieweg nr. 1?

… volgend jaar ook in Andijk 

Koolmeesjes worden ingezet 

tegen de processierups?

… op de Dijkgraaf Grootweg 

zelfs buurtbussen worden 

klemgereden door 

eigen bewoners? 

… je per schuit, vanaf molen 

de Ceres in Bovenkarspel, pol-

der Het Grootslag kunt verken-

nen met Theo Peerdeman?

... Dijkprint vanaf morgen t/m 

31 augustus alleen op afspraak 

(info@dijkprint) geopend is?

Momenteel is het volop zomer, 
staan de bomen vol in blad. Maar 
straks, als de herfst zich onver-
mijdelijk weer aandient, dan val-
len al die bladeren als vanouds 
weer naar benee. 
Tot zover niks geks, maar wat 
gebeurt er daarna eigenlijk? Wat 
gebeurt er met al dat dode blad 
nadat het richting bosbodem is 
gedwarreld?
 
Op zondag 4 augustus, om 13:00 
uur ‘s middags, komen twee IVN-
gidsen naar het Egboetswater in 

Oostwoud (Liederik 15, 1678 JC) 
om van alles hierover te vertellen. 
Van het dode plantenmateriaal, 
via de bodemdieren die hier ka-
kelverse compost van maken, tot 
het voorjaar waarin deze nieuwe 
aarde de voedingsbodem vormt 
voor nieuwe planten en bomen. 
Een fascinerend proces, van cru-
ciaal belang voor al het leven. 
Zonder wormen, geen bloemen, 
bomen en bijen. Meer weten 
hierover? Kom naar de bodem-
dierenrondleiding van IVN West-
Friesland, tot ziens!

Mestkever. Foto Toos Brink

Bodemgeheimen in het Egboetje

Op de Superkoopzondag van 28 
juli wordt in de binnenstad het 
Hoorns Oldtimerspektakel geor-
ganiseerd.Dit wordt een groots 
autospektakel met zo’n 150 auto-
mobielen die door de gehele bin-
nenstad staan opgesteld. Een 
groot aantal deelnemers is af-
komstig uit de regio maar er ko-
men deelnemers met hele bijzon-
dere auto’s uit het hele land naar 
Hoorn! Een deskundige jury be-
oordeelt daarna de auto’s in drie 
bouwjaarcategorieën, die tot en 
met 1950, 1951-1979 en vanaf 
1980. De jury kent prijzen toe 
naar eigen inzicht, dus bijvoor-
beeld voor het origineelste ge-
heel, best gerestaureerde auto of 
het mooiste geheel van eigenaar/
auto.De show wordt rond vier 
uur afgesloten met een defilé 
over de Gedempte Turfhaven. 

Marilyn Monroe lookalike Debra 
Bakker gaat met de deelnemers 
op de foto en er is gezellige mu-
ziek van Huub & Henk! Verder is 
er de gezellige Zondagse Markt 
met heerlijke en eerlijke produc-
ten te vinden.
Bij een bezoek aan de Hoornse 
binnenstad mag u de prachtige 
haven eigenlijk niet overslaan, dit 
heerlijke plekje verdient de aan-
dacht. Het is heel goed lopend 
vanuit de binnenstad te bereiken, 
het kost u maar een paar minuten 
om er vanaf de Roode Steen te 
komen. Deze zondag vindt daar 
de jaarlijkse open waterzwem-
wedstrijd Ter Rede van Hoorn 
plaats. 

Meer informatie over de evene-
menten in Hoorn vindt u op 
www.ikhouvanhoorn.nl. 

De deelnemers komen uit het hele land. Foto aangeleverd

Hoorns Oldtimerspektakel tijdens 
Superkoopzondag op 28 juli

Nabij de jachthaven ‘de Kreupel’ 
zat een nieuwsgierige vogel mij 
aan te staren. Het bleek een 
vrouwtje Groenling te zijn, fami-
lie is van de vinkachtigen. Deze is 
herkenbaar aan de variatie aan 
verenkleed. Ze maken hun nest 
in dichte struiken, liefst met 
scherpe delen waar ze tweeleg-
sels proberen groot te brengen.
Hondsroos is hun favoriet, daar 

komen na de bloei rozenbottels 
aan die vol zaden zitten en dan 
maar hopen dat de Gemeente 
medewerkers of loonwerker die 
niet vroegtijdig weg maaien. In 
hun stevige dikke kegelvormige 
snavel trillen ze daarmee al rond-
draaiend de vrucht uit de schil en 
wordt deze opgegeten. Dat is best 
een heel kunstje om dat voor el-
kaar te krijgen lijkt mij.

Een Groenling. Tekst en foto: Douwe Greydanus

Zadeneter

Wij zagen op het nieuws dat er in 
het land grote hagelstenen uit de 
lucht vielen dit weekend, code 
oranje. 

Maar hier in Andijk vond ik deze 
ijsklont zondagmorgen bij firma 
Sijm, de witlofteler aan de Rik-
kert.

Hagelsteen? Tekst en foto: Douwe Greydanus

IJsklontje
www.andijker.nl

Voor iedereen die graag meer 
met de computer wil doen, maar 
niet goed weet hoe dit werkt, 
starten de Bibliotheken in Me-
demblik met de computercursus 
Klik en Tik. Klik en Tik is een 
computercursus van zes lessen, 
waar deelnemers met de compu-
ter leren omgaan, leren internet-
ten en e-mailen.

Tijdens Klik en Tik leren de deel-
nemers in een kleine groep en 
onder begeleiding van een docent 
stap voor stap hoe de computer 
werkt. Iedereen kan op zijn eigen 
tempo de computercursus door-
lopen. Ook is het mogelijk om 
thuis of in de Bibliotheek zelf-

standig verder te oefenen met 
Klik en Tik. 
 
Datum:
Bibliotheek Wervershoof start op 
maandag 2 september van 14.00 
tot 16.00 uur.
Bibliotheek Medemblik start op 
maandag 16 september van 14:30 
tot 16:30 uur 

Zes weken lang is er iedere maan-
dag een les. Deelname aan de 
Klik & Tik-cursus is gratis. Voor 
€ 10,- kunt u een lesboek aan-
schaffen die na de cursus ook als 
naslagwerk kan dienen. Voor 
meer informatie of om uzelf aan 
te melden: bel 0228 - 743 943. 

Klik & Tik in de Bibliotheek
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• Woensdag, vanaf eind april tot half september PCOB Fietstocht 
Dames. 19.00 uur.

• Juni/juli/augustus Zomeractiviteiten in en om Sorghvliet, zie 
publicaties. Organisatie; Sorghvliet en breed samenwerkingsver-
band ouderen.

• Elke woensdag KBO-SBA, Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
• Elke donderdag t/m 5 september Zomeravondbridge in Sarto. 

Per paar aanmelden voor 19.30 uur.

AUGUSTUS
Zaterdag 10 augustus 
• Rory Gallagher tribute mmv Sinnerboy (UK) en Laundromat (NL). 

Sarto, aanvang 20.30 uur
Donderdag 15 augustus 
• KBO-SBA Voor de Bangertboulers, Kermis Jeu de Boules Sarto 

13.30 uur.
Zondag 18 augustus
• Koppelbiljarten in ‘t Ankertje. Aanvang 14 uur
Donderdag 22 augustus
• Ouderensoos, Dorpshuis Centrum

SEPTEMBER
Woensdag 4 september
• KBO-SBA, Klaverjassen, begin van competitie. Sarto 13.30 uur. 
Zaterdag 07 september
• Boekenmarkt Cantabilé in Cultura. Aanvang 13.00 uur.
Dinsdag 10 september 
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost. Workshop, Dorpshuis 19.45 uur
Donderdag 12 september 
• Jaarvergadering BC Andijk in Sarto aanvang 19.30 uur
Vrijdag 13 september
• Pubquiz, Dorpshuis Centrum 
Zondag 15 september
• Koppelbiljarten in ‘t Ankertje. Aanvang 14 uur
Woensdag 18 september
• KBO-SBA, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
• Vrouwen van Nu Andijk-West. Schrijfster Marry Schoon be-

spreekt haar werk met een � inke dosis humor. 20.00 uur, Cultura
Donderdag 19 september
• Start wintercompetitie BC Andijk in Sarto 
• Ouderensoos, Dorpshuis Centrum
Vrijdag 20 september
• KBO-SBA Jaarvergadering + De Vrolijke Nootjes. Sarto, 13.30 uur.
• Eetcafe, Dorpshuis Centrum
Maandag 23 september 
• Start bridgecursus voor gevorderden in Sarto 19.30 uur 
Dinsdag 24 september 
• KVG Andijk, Verzorgde spellen avond. Sarto, 20.00 uur
Woensdag 25 september
• Gratis kennismakingsles Bridge voor beginners. Sarto 19.30
Vrijdag 27 september
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 uur en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum.
Zaterdag 28 september
• “Flavium” bij Club Jazz& Pop in Cultura

OKTOBER
Woensdag 2 oktober
• KBO-SBA, Klaverjassen en Jeu de Boules. Sarto 13.30 uur.
Vrijdag 4 oktober
• Klaverjassen in Dorpshuis Centrum
Zaterdag 5 oktober
• Einddrive zomercompetitie in Sarto Aanvang 10.30 
Zondag 6 oktober 
• Cultura Plus schrijverscafé met Özkan Akyol. Aanvang 15.00 uur
Donderdag 10 oktober 
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost. “plastic madonna,  de hr. P. Smith 

vertelt over Plastic afval, Dorpshuis centrum, 19.45 uur
Vrijdag 11 oktober
• PCOB, Huub Essen Van de Politie met informatie over allerlei. 

Dorpshuis Centrum 14.30 uur
Dinsdag 15 oktober       
• KVG Andijk, West-Friese avond. Sarto, 20.00 uur
• Soos LSBO en Zonnebloem, Spellenmiddag, Sarto 13.30 uur Org. 

KBO-SBA. 
• Vrouwen van Nu Andijk-West. Interactief programma over kleur 

met Anneke Dercksen van Studio Ultramarijn, 20.00 uur, Cultura
Zondag 20 oktober
• Koppelbiljarten in ‘t Ankertje. Aanvang 14 uur
• Sarto:  Sixties Again - Met The Very Sixties.  Aanvang 15.00 uur
Vrijdag 25 oktober
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 uur en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum.
Zaterdag 26 oktober
• Club Jazz&Pop in Cultura
Woensdag 30 oktober
• KBO-SBA, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.

NOVEMBER
Vrijdag 1 november 
• Klaverjassen in Dorpshuis Centrum
Zaterdag 2 november 
• Cultura Plus: “Westfriese avond” in Cultura
Dinsdag 12 november 
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost. Boekbespreking over “Dansen met 

de vijand”, (Tante Roosje) , Dorpshuis centrum, 19.45 uur
Woensdag 13 november
• KBO-SBA, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Zaterdag 16 november
Open Atelierweekend van 11.00 tot 17.00 uur, Atelierbd, Talud 17 

te Wervershoof. 
Zondag 17 november
• Open Atelierweekend van 11.00 tot 17.00 uur, Atelierbd, Talud 

17 te Wervershoof.
• Koppelbiljarten in ‘t Ankertje. Aanvang 14 uur
Dinsdag 19 november  

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

Oud papier: Zaterdag 27-07, 10 en 24-08, 7 en 21-09, 
 5 en 19-10, 2, 16 en 30-11, 14 en 28-12.
Plastic:  Dinsdag 20-08, 17-09, 15-10, 12-11, 10-12.
Restafval:  Dinsdag 6-08, 3-09, 1-10, 29-10, 26-11, 24-12
Gft:  overige dinsdagen

Let op: Op adressen waar het plastic nog in zakken wordt 
opgehaald zijn de data als volgt: vrijdag 26-07, 23-08, 20-09, 

18-10, 15-11, 13-12 
Kijk voor meer informatie op hvcgroep.nl

Meer planten, dieren en sa-
menwerking dankzij Betrekken 
bij Groen Fonds

Mensen betrekken bij de natuur 
is het belangrijkste doel van het 
Betrekken bij Groen Fonds. De 
provincie Noord-Holland ver-
deelt € 45.000,- over projecten 
waarbij groene en niet-groene 
organisaties samenwerken. Van 
de 56 aanvragen honoreerde de 
jury dit voorjaar 8 aanvragen vol-
ledig en 12 gedeeltelijk. Inmid-
dels zijn de projecten opgestart, 
zoals bij Ecoring Haarlem, waar 
jong en oud samen een kruiden-
tuin aanleggen en groenten telen, 
met ruimte voor bijen en vlin-
ders.

Samen tuinieren met ruimte 
voor bijen en vlinders
Stichting Ecoring Haarlem is ge-
richt op het verbinden van men-
sen door samen activiteiten te 
ondernemen, met focus op tie-
ners en jong volwassenen. Met de 
financiële bijdrage uit het Betrek-
ken bij Groen Fonds wordt nu 
een kruidentuin aangelegd. Jong 
volwassenen kunnen helpen met 
de inrichting van de kruidentuin 
en hierdoor stap voor stap leren 
over kruiden en tuinieren. Op de 
tuinderij wordt ruimte gegeven 
aan bijen, vlinders, libellen, in-
secten, kikkers en egels. Aan de 

randen van de tuinderij is een 
bloemmengsel gezaaid en ook op 
andere plekken blijven kruiden 
staan die aantrekkelijk zijn voor 
insecten.

Vrijwilligerswerk stimuleren
De provincie Noord-Holland wil 
graag het vrijwilligerswerk in de 
natuur stimuleren en burgers be-
trekken bij groen. Daarom stelt de 
provincie jaarlijks ruim € 608.000,- 
beschikbaar voor het programma 
Betrekken bij Groen. Hiervan is € 
45.000 is bestemd voor het Fonds 
Betrekken bij Groen. Met dit on-
derdeel van het programma, wor-
den allerlei partijen uitgedaagd 
om gezamenlijk projecten in de 

natuur te realiseren.

Selectiecommissie
De selectiecommissie bestond uit 
vertegenwoordigers van de sa-
menwerkende Terrein beherende 
organisaties (TBO). Zij zetten 
hun expertise in om groene initi-
atieven in de samenleving te on-
dersteunen. In deze TBO zijn 
verenigd: het Amsterdamse Bos, 
Goois Natuurreservaat, IVN 
Noord-Holland, Landschap 
Noord-Holland, Milieufederatie 
Noord-Holland, Natuurmonu-
menten, PWN, Recreatie Noord-
Holland, Recreatieschap West-
Friesland, Staatsbosbeheer en 
Waternet.

Complete lijst toekenningen
•	 Natuurlijke	uitstaling	van	ons	kampeerterrein	
	 op	Texel	door	Nederlandse	Toeristen	Kampeer	
	 Club	(NTKC)
•	 Organisatie	Historische	Houtwaldagdoor	
	 Vrijwilligersgroep	Historische	Houtwallen		
	 Korte	Ruigeweg
•	 Breng	de	biologie	weer	buiten	door	Thijsse’s
	 Hof
•	 Stinsenplantendag	14	april,	biodiversiteits-
	 dag	23	juni,	Slootjesdag	30	juni	en	soorten-
	 jacht	week	30	junidoor	IVN	afdeling	Zuid-
	 Kennemerland,	werkgroep	Haarlemmermeer
•	 Groene	zorg:	óók	gezond	voor	vrijwilligers!
	 Door	Zorgcentrum	Pennemes
•	 Herstelplan	Radboudbos	door	Stichting	
	 Jeugdraad	Santpoort
•	 Vitamine	G	voor	Risdam-Noord	door	
	 Buurtgroep	‘Risdam-Noord	Groen!’
•	 Wisenten	en	insecten	in	de	Noord-Hollandse	
	 Duinen:	Hoe	grote	beesten	kleine	beestjes	
	 helpen	door	JNM	–Jongeren	in	de	natuur
•	 IJsvogelwanden	in	gemeente	Bloemendaal	
	 2019	-	Vogelwerkgroep	Zuid-Kennemerland

•	 Kruidentuin	door	Stichting	Ecoring	Haarlem
•	 Plasdras	oevers	herstellen,	herprofileren	en	
	 herinrichten	door	Heemtuin	de	Reigersbek
•	 Akkervogelmonitoring	door	vrijwilligers	door	
	 Agrarische	Natuurvereniging	Hollands	Noorden
•	 Meer	biodiversiteit	in	het	ecoterrein	voor	
	 bijen	en	mensen	door	IVN	West-Friesland
•	 Beleef	de	natuur	door	Stichting	Kom	In	Mijn	
	 Tuin	(KIMT)
•	 Transport	voor	Landwerkgroep	Mak	–Blokweer	
	 Groen	door	Landwerkgroep	MAK	–Blokweer	
	 Groen
•	 Bloemenweide	entree	Einde	Gooi	door	
	 Natuurmonumenten	Gooi	&	Vechtstreek
•	 Geheime	bewoners	van	de	kerkzolders	door	
	 Vleermuiswerkgroep	Noord-Holland
•	 Groen	Biodivers	eetbos	in	Amsterdam	Noord	
	 door	Stadstuinderij	NoordOogst
•	 Groene	vingers	en	voeten	in	MijnStadstuin	
	 door	MijnStadstuin
•	 Speel	en	groen	omgeving	woongebouw	
	 Assisi	te	Den	Helder	door	Vogelwerkgroep		
	 Den	Helder	e.o.	Werkgroep	Stadsvogels

20 groene ideeën van vrijwilligers krijgen financiële bijdrage

Vrijwilligers in de natuur. Foto aangeleverd

Vertrek op afspraak. We varen vanaf de 
Broekerhavenweg Bovenkarspel bij Molen 
‘Ceres’. Dit is 100 meter vanaf NS station 
‘Florahalte’. Hier is het mogelijk om in de 
zorgbakkerij ‘Molenwiek’ eerst iets te 
drinken met lekker gebak of een heerlijk 
broodje of ‘High Tea’. Woensdag en zater-
dag is ook de molenaar aanwezig om de 
molen te laten zien. We varen een rondje 
door Stede Broec. Een waterrijk gebied 
met veel groen en mooie tuinen. Duur van 
de tocht 1 uur. Prijs € 8,00 p/p. Min. 10 
pers.

Ook is het mogelijk om vanaf Molen Ceres 
een tocht te varen inclusief gebruik van de 
Overhaal. Dit is een boten overhaal die u 
vanuit het polderwater ‘overzet’ naar het 
hogere water van het Markermeer. 
Na een kort verblijf in de haven varen we 
weer terug naar de molen. Duur van de 
tocht ongeveer 1 uur. Prijs €8,00 per per-
soon. Min. 10 pers. Aansluitend kunt u de 
tocht door Bovenkarspel nog varen.

Info en boekingen: theopeerdeman@
gmail.com, 06 - 53 15 69 99Molen ‘Ceres’. Foto: KD/De Andijker

Rondvaart vanaf molen 
‘Ceres’ Bovenkarspel
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Jong geleerd
is oud gedaan

Leer uw kind stap voor stap
met geld omgaan

Open nu 

het JongWijs 

pakket

Duijn Schermer & Partners
Streekweg 218
1616AN Hoogkarspel
T 0228-743888
E info@visserduijn.nl
I www.visserduijn.nl

Vrolijk Verzekeringen  |  Andijk  |  Enkhuizen  |  T 0228 59 24 20  |  vrolijkverzekeringen.nl

Vrolijk fd is een financieel advieskantoor voor zowel particuliere als zakelijke verzekeringen, 
hypotheken en bankzaken. Wij zijn Zelfstandig Adviseur van RegioBank.

Voor onze vestiging in Enkhuizen zijn wij op zoek naar een:

In deze afwisselende en zelfstandige functie adviseer je potentiële klanten over  
RegioBank producten. Daarnaast onderhoud je actief contact met bestaande klanten. 
Herken jij jezelf in deze functie? Solliciteer dan snel!

De functie:
•  Jij bent het eerste aanspreekpunt voor onze (toekomstige) klanten  

én het gezicht van RegioBank.
•  Jij bent in staat om de juiste vragen te stellen, zodat je precies die ondersteuning  

kunt bieden die nodig is. Ook bij meer complexe klantvragen.
•  Jij blijft jezelf graag ontwikkelen, zodat je klanten ook in de toekomst  

met de beste adviezen van dienst kan zijn.
•  Jij vindt het een uitdaging om acties op te zetten teneinde leads  

te genereren en bent goed thuis in de diverse Sociale Media.

Wij zoeken iemand die:
• Minimaal in het bezit is van het Wft diploma Adviseur Basis 
• Uitstekende communicatieve vaardigheden heeft
• Klantgericht en integer te werk gaat
• Initiatief toont en kansen signaleert
• Zelfstandig kan werken

Wij bieden je:
• Dienstverband voor 4 of 5 dagen per week (uren in overleg)
• Flexibele werktijden
• Marktconform salaris (afhankelijk van ervaring)
• Opleidingsbudget
• Gezellige en informele werksfeer!

Geïnteresseerd?  
Stuur dan je CV voorzien van een korte motivatie naar Marleen Vrolijk,  
marleen @ vrolijkfd.nl. Voor meer informatie neem je telefonisch contact  
met ons op via telefoonnummer (0228) 59 24 20 of (0228) 31 67 86.

Adviseur Bankzaken

Begin juni rukte de brandweer massaal uit 
voor een brand aan de Hardegrondweg 8 
in Andijk. Een stevige rookontwikkeling 
kwam uit het pand van Willemjan Keijzer 
van Keijzer racing. De brandlucht is na zes 
weken later nog goed te ruiken in het 
pand. 
Niet alleen de dakbedekking is bescha-
digd, maar ook binnen is schade aange-
richt, de stank zit ook in het gereedschap 

en de karts die binnen stonden. 

Bas Berkhout van Dakservice Andijk werd 
benaderd om het dak te inspecteren, en 
wat bleek: de complete dakbedekking in-
clusief de ijzeren dakplaten en zinklaag 
moet worden vervangen. Vanmorgen 
heeft een telekraan de platen van het dak 
getild, en konden de mannen van Berk-
hout aan de klus beginnen.

Bas Berkhout (l) en Willemjan Keijzer met op de achtergrond het bedrijfspand.  
Foto: Peter Ligthart/de Andijker.

Keijzer racing na de brand

Bezorger voor De Andijker
gevraagd in Wervershoof

Voor	de	wijk;	Zeeweg	t/m	de	Hoek	(molen).	

Meer	info	p.ligthart@andijker.nl
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