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ER IS 
GEEN INLOOP!

www.mantelvoors.nl
Els Koorn (48 jaar) uit Venhuizen 
werkt op de afdeling Longge-
neeskunde van het Dijklander 
Ziekenhuis in Hoorn. Dagelijks 
staat zij samen met het team van 
artsen, verpleegkundigen klaar 
om nieuwe patiënten te ontvan-
gen. “Momenteel gaat dat door 
de coronacrisis allemaal anders 
dan we gewend waren. Het 
vraagt aanpassingen van ieder-
een. Dat is niet altijd gemakkelijk, 
maar wél heel erg noodzakelijk. 
Dus we doen het gewoon, niet 
klagen maar schouders eronder. 
Om zoveel mogelijk mensen te 
kunnen helpen en weer gezond 
weg te mogen sturen.”

Els werkt al 26 jaar in het zieken-
huis. Ze heeft van alles gezien en 
beleeft en doet het werk met pas-
sie. “We werken hier in het zie-
kenhuis met elkaar, voor de pati-
ent. Het is dankbaar werk, dat 
ook een lastige kant kent. Want 
hoewel we graag iedereen beter 
maken en weer vrolijk uitzwaaien 
bij het naar huis gaan… zo werkt 
het helaas niet. Zeker bij het hui-
dige virus COVID-19 zien we 
ernstige zieke patiënten, die vrij 
plotseling hard achteruit kunnen 
gaan. Het is een grillige situatie.”

Zie kansen
“In Nederland hebben de meeste 
mensen de mogelijkheid om even 
een frisse neus te halen in de ei-
gen tuin of vanaf het balkon. Dat 
kan opgesloten en beperkend 
voelen, dat snap ik gerust. Denk 
dan eens aan de Italianen en 
Spanjaarden, die mogen hun huis 
helemaal niet meer uit en zitten 
verplicht binnen. Als we verstan-
dig omgaan met de huidige be-
perkende maatregelen en de 
trend van de afvlakkende opna-
me piek doorzet, kunnen wij ge-
lukkig nog terecht in eigen tuin.”

Ziekenhuis in drie delen
Iedereen meldt zich nu bij het 
ziekenhuis in een speciale tent. 
Daar wordt bekeken of de patiënt 
mogelijk besmet zou kunnen zijn 
met corona. De triage op de 
spoedeisende hulp wordt gedaan 

door artsen en verpleegkundigen 
die observeren en doorvragen 
over de klachten. Indien er ver-
denking van coronabesmetting 
is, wordt de patiënt via een speci-
ale route in het ziekenhuis geleidt 
naar een aparte kamer voor één 
persoon. “In isolatie noemen we 
dat. Vanaf daar wordt de patiënt 
getest middels twee swaps, één 
uit de keel en één uit de neus.” De 
GGD laat deze swaps testen op 
één van de vele testlocaties. 
Meestal is de uitslag er na 24 uur. 
Wie inderdaad corona heeft gaat 
naar een afdeling waar alleen pa-
tiënten met corona liggen. Heb je 
een botbreuk en verder geen en-
kele klacht die kan duiden op co-
rona, dan word je op een heel 
andere afdeling opgenomen Zo is 
het ziekenhuis dus momenteel 
verdeeld in drie delen: geen co-
rona/wel corona/twijfelgevallen 
die nog getest worden.

Werk is veranderd
Met haar jarenlange ervaring op 
de longafdeling herkent Els be-
nauwdheid en uitputting als geen 
ander. Ze weet precies hoe te han-
delen. Wat opvalt bij corona pati-

enten is dat zij ontzettend snel 
kunnen ‘inkachelen’. “Meest zicht-
bare verandering voor buiten-
staanders is de beschermende kle-
ding die we nu dragen. Naast een 
schort en een spatbril en mond-
kapje, hebben we handschoenen 
aan. Als we naar een andere pati-
ent gaan, vooral op de afdeling met 
mogelijk besmette patiënten, 
moeten we deze steeds omwisse-
len, schoonmaken, desinfecteren 
en/of vervangen. Dat is noodzake-
lijk, maar heel tijdrovend.”

Dank aan omloop assistenten
“Even lopen voor een kopje kof-
fie, de maaltijd, het regelen van 
extra verband of medicatie. Nor-
maal doe je dat zelf. Nu hebben 
we daarvoor omloop assistenten.” 
Els vertelt: “Ik kan nu in mijn be-
schermende kleding bij de pati-
ent in de kamer blijven, terwijl ik 
de nodige  materialen door een 
ander laat brengen. Als ik eerst al 
mijn beschermende kleding uit 
moet doen en vervolgens weer 
aan moet doen, kost dit veel tijd 

en materialen (die toch al schaars 
zijn.) Deze aanpassingen zijn niet 
leuk. Ook voor de patiënt niet: 
een half uurtje komt er iemand 
zoals ik en verder zijn ze een 
groot deel van de dag alleen. Be-
zoek is uitgesloten.

Mooie initiatieven
Het is een rare tijd. Maar geluk-
kig leidt het niet alleen maar tot 
ellende en geklaag. Je ziet ook 
hele mooie initiatieven ontstaan. 
“Zo hebben we de mogelijkheid 
gecreëerd voor alle patiënten die 
dat willen, om te ‘beeldbellen’ 
met thuis. Je ziet dat kleinkinde-
ren hun opa’s en oma’s extra on-
dersteunen. Er gaan veel meer 
gezellige kaartjes per post op de 
bus. Als deze verschrikkelijke tijd 
straks voorbij is, hoop ik dat we  
die gewoonten er inhouden.”

Raak niet besmet
Helemaal te voorkomen is het 
niet. Maar er zijn heel wat dingen 
die je zelf kunt doen om niet be-
smet te raken én om anderen niet 
te smetten. De regels van handen 
wassen en afstand houden hoor 
je dagelijks via allerlei media. Els: 
“Ik kan alleen maar toevoegen: 
doe het alsjeblieft, zorg dat je niet 
besmet raakt. Zorg dat je een an-
der niet besmet. Die het voor je-
zelf en voor ons.”

Er gaan gelukkig ook mensen terug naar huis

Vooraan Els Koorn, verpleegkundige, links midden Linda Groen, servicemedewerker, rechts midden  
Cathi Hendriks, secretaresse en achteraan Kim Beerthuizen, arts assistent. Foto: Ronald Koorn

Op vrijdag 1 mei is het nieuwe 
boek ‘De avonturen van kat 
Spring - Spring en Vis & Spring 
moet een poepie’ van Ella Mole-
naar verschenen. Dit kinderboek 
wordt uitgegeven door Uitgeverij 
Boekscout.

Kat Spring beleeft diverse avon-

De avonturen van kat Spring
Het nieuwe boek van Ella Molenaar uit Andijk is verschenen

turen. Zo gaat hij vissen en ont-
moet Vis. Hij neemt Vis mee naar 
huis, maar is dit wel een goed 
idee? Ook moet hij een poepie, 
maar de wc is bezet. Waar moet 
hij nu zijn poepie doen?

Over de auteur
Ella Molenaar (1960) is autodi-
dact. Door haar schoolmeester 
werd ze aangespoord om te teke-
nen en schilderen zoals zij denkt 
dat het is: “Dus een boom kan 
best oranje zijn”.
Dit advies heeft haar de vrijheid 
gegeven om te tekenen en schil-
deren naar haar eigen waarne-
ming. 
Haar inspiratiebronnen zijn on-
der andere haar, helaas overle-
den, kat Spring, West-Friese 
landschappen en andere na-
tuurelementen. Ella is liefhebber 
van primaire kleuren en eenvou-
dige vormen.

In 2010 won ze bij de wedstrijd 
‘Freaken met verf ’ een aanmoedi-
gingsprijs met het schilderijtje 
‘Dikke poes in mand’. Dit werk 
werd in oktober en november 
2010 tentoongesteld in het 
CODA museum te Apeldoorn.
Ella is in 1981 afgestudeerd als 
assistent-bibliothecaresse aan de 
Frederik Muller Akademie te 
Amsterdam en heeft 31 jaar ge-
werkt als studiezaalmedewerk-
ster bij het Internationaal Insti-
tuut voor Sociale Geschiedenis te 
Amsterdam.

Ella Molenaar. Foto aangeleverd
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FAMILIEBERICHTEN Parochieberichten
R.K. Kerk Andijk
Adres: Bangert 6
Pastor A. Dekker
tel. 06-28449410. 
Mail: pastorandredekker@ziggo.nl
secr: Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412, tel. 591408
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046
site regio: rkregiowh.nl

Geen uitbundig feest deze afge-
lopen Koningsdag en 5 mei. Een 
sober herdenken op 4 mei.
En ook al hebben we de niet de 
volledige ‘vrijheid’ in doen en la-
ten, in vergelijking met andere 
landen zitten we nog gunstig. We 
leven mee met de mensen die 
het nu moeilijk hebben, op welk 
gebied dan ook en hopen op be-
tere tijden. Zullen we elkaar daar-
bij zoveel mogelijk helpen?
Op 12 mei is de kerk van 10-11 
uur weer open voor een moment 
van rust en bezinning. Welkom!
Alle moeders en verzorgenden 
zondag een mooie en zonnige 
dag toegewenst, ook al zal het 
anders zijn!
Gezondheid en alle goeds! Beter-
schap en sterkte waar nodig!

Colofon
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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

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

Kerkdiensten, 26 april
Informatie over kerkdiensten

Zo goed als alle kerkdiensten gaan voorlopig niet door.
Kijkt u op de website van de betreffende kerk voor de meest 

actuele informatie.

Gereformeerde Kerk 
Internetkerkdienst met ds. Koos Staat op 
www.gereformeerdekerkandijk.nl

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 
pg-andijkwervershoof.nl

Baptistengemeente  
baptistenenkhuizen.nl

R.K. Kerk    
Bangert 6, Andijk
andijk.rkregiowh.nl

De Bovenzaal
bovenzaal.eu

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
www.deweg.eu

Ingezonden/Open brief

Corona geeft onrust. In elk 
geval voelt het zo in mijn 
hoofd. Ik wil dat alles weer 
gewoon wordt. Hoe lang 
moeten we nog? Herkennen 
jullie dat?

Naar mijn idee heb ik het ont-
zettend druk, maar waarmee? 
Het is soms een rommeltje in 
mijn hoofd. Maar het gaat in-
middels beter. Ik heb een nieuw 
soort regelmaat aangebracht in 
mijn dagbesteding. Mezelf ge-
dwongen orde aan te brengen. 
En iets af te maken voor ik aan 
iets anders begin.

In de krant lees ik vandaag dat 
veel mensen zich in deze coro-
natijd vervelen. Die hebben het 
juist niet druk in hun hoofd. Ze 
voelen zich leeg en komen tot 
niets. Ze zitten maar op de 
bank. Volgens ‘vervelingswe-
tenschapper’ Van Tilburg komt 
dit veel vaker voor dan anders. 
“Zolang de verveling niet chro-
nisch wordt, is dat geen reden 
tot zorg.” zegt hij. “Juist het on-
prettige gevoel zet mensen aan 
tot het zoeken van nieuwe acti-
viteiten die zij als zinvol zien.” 

Kortom: zoek een nieuw hob-
by!
 
Misschien dat ik me toch aan 
het vervelen was, want bijna 
vond ik een nieuwe hobby: 
Ufo-spotter. Ik ging filmpjes 
van Ufo’s kijken op internet. 
Het Amerikaanse ministerie 
van defensie heeft interessante 
filmpjes vrijgegeven die piloten 
van de luchtmacht hebben ge-
maakt van Ufo’s, ongeïdentifi-
ceerde vliegende objecten. Be-
staan die Ufo’s? Het Pentagon 
weet het zeker: ze bestaan. Al-
leen wat zijn het?  

Voor veel mensen is God net zo 
iets ongeloofwaardigs als een 
Ufo. Voor mij staat het vast dat 
God bestaat. Alleen moet je 
goed naar de filmpjes kijken! 
Daarop zie ik Jezus en aan Hem 
kan ik zien: zo is God. 

Of je nu onrustig bent of je 
grenzeloos verveelt, in beide 
gevallen kon het op zoek gaan 
naar Jezus wel eens het begin 
van een oplossing zijn. 

ds. Koos Staat

Verveling en Ufo’s 

  
De Heer is mijn Herder

Psalm 23

Na een leven van liefde, toewijding en zorg voor haar dierbaren, 
is rustig van ons heengegaan mijn lieve vrouw, onze lieve   

zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Geertruida Harlaar-Groot
Truus

Andijk, 24 juli 1937  Heerhugowaard, 29 april 2020 

Jaap Harlaar 

 Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Onze bijzondere dank gaat uit naar alle medewerkers van  
Forum II van de Viva Zorggroep Heerhugowaard voor de 

liefdevolle verzorging en de geweldige steun voor ons. 

Correspondentieadres: Forum II, t.a.v. Jaap Harlaar 
Stationsplein 39, 1703 WD Heerhugowaard

In verband met de huidige omstandigheden hebben de kerkdienst  
en begrafenis op maandag 4 mei j.l. in familiekring plaatsgevonden. 

Op maandagochtend 4 mei heeft het Andijker Oranje Comité de 
bewoners van verzorgingshuis Sorghvliet en in de aanleunwoningen 
een hart onder de riem gestoken en blij verrast met een oranje tom-

pouce. Omdat wij wilden laten blijken dat er juist op deze dag aan ze 
gedacht wordt. Foto’s aangeleverd.

Tompouce voor 
bewoners Sorghvliet
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WAT IS DE POSITIE VAN EEN STIEFKIND EN WAT 
ZIJN DIENS RECHTEN?

Een stiefkind is een kind uit een vorig huwelijk/geregistreerd part-
nerschap van uw partner. Het voelt misschien als uw eigen zoon of 
dochter, maar er zijn (fiscaal) wel wat verschillen.

Gelijkstelling met eigen kinderen voor schenk- 
en erfbelasting
Voor de schenk- en erfbelasting worden stiefkinderen gelijkgesteld 
met eigen kinderen. Het is echter niet zo dat bij de wettelijke 
verdeling de stiefkinderen van rechtswege mede-erfgenaam zijn. Als 
u dat wilt, moet u naar de notaris om dat in een testament te rege-
len. Een stiefkind kan voor de legitieme portie (kort gezegd: mini-
mum wettelijk erfdeel) gelijk worden gesteld met een eigen kind. De 
legitieme portie van de eigen kinderen wordt gelijkgesteld aan hun 
erfdeel indien de stiefkinderen ook eigen kinderen zouden zijn. De 
gelijkstelling van een stiefkind met een “gewoon” kind voor de 
schenk- en erfbelasting betekent onder meer dat de vrijstelling en 
de lage tarieven van de Successiewet van toepassing zijn (vrijstelling 
erfbelasting 2020 tot € 20.946. Daarboven tot € 126.723 - 10% en 
over het meerdere - 20%).

Quasi stiefkinderen
Dit geldt sinds 2010 ook voor stiefkinderen van samenwoners, 
de zogenaamde quasi stiefkinderen.

Tip:
Om te voorkomen dat het vermogen via het stiefkind bij de stief-
familie terecht komt na het overlijden van uw stiefkind, kunt u een 
tweetrapsmaking in uw testament op laten ne-
men en uw eigen kinderen als verwachter be-
noemen. De uitleg hierover gaat makkelijker in 
een persoonlijk gesprek. U mag hiervoor gebruik 
maken van het gratis half uur bespreking in An-
dijk of bij mij in Benningbroek.

Sandra Voors: Mantel & Voors Notarissen en Me-
diators. Andijk 0228-592224 / Benningbroek 
0229-591264

George van Keulen

Eerste kennismaking
 

November 1985. Vanuit mijn 
Utrechtse studentenkamer 
reis ik af naar Andijk, naar 

het vriendinnetje, dat ik ken 
van een zomerkamp. De trein 

naar Hoorn. Een eindeloze 
busrit, via Zwaagdijk en Wer-
vershoof, waarvan de kerkto-
ren als een kruisraket naar de 
hemel wijst. Ondertussen ge-
klets van de lokale jeugd, in 
een vreemd taaltje, Amster-

dams op z’n provinciaals. En 
dan nog een eind lopen.

 
Het is het weekend van de in-
tocht van Sinterklaas. Komt 

ie per boot? ‘Fasélluf!’ Als de 
stoet voorbij trekt, sta ik te 

kijken langs de dijk. Goedhei-
ligman in een rijtuig en hele-
maal achteraan het vriendin-
netje, dat ter verhoging van 
de feestvreugde meerijdt op 
haar fjordenpaard. Ze is pas 
16, heeft lang blond haar en 
prachtige blauwe ogen. Dat 

alleen al is een beeld om nooit 
te vergeten. 

 
Maar er is meer. Het is ster-
venskoud en het regent pij-
penstelen. Ik heb alleen een 
nylon jackje aan. De wind 

probeert het publiek van de 
dijk af te blazen. Een wonder 

dat er überhaupt mensen 
staan. En iedereen doet alsof 
er niets aan de hand is. De 

fanfare toetert onverstoorbaar 
door. Mij bekruipt het gevoel 
dat achter de dijk, ergens bij 
de vuurtoren, waar de golven 

tegen de stenen beuken, de 
wereld ophoudt te bestaan.

 
Later leer ik een zonniger An-
dijk kennen: zwemmen in het 
IJsselmeer, het paard verzor-
gen (staat ‘s zomers op de ijs-
baan), lelies koppen, of achter 
de sorteermachine bij Burger 
& De Blank en de zondags-
diensten van de Baptistenge-
meente, in het kerkje in An-

dijk-Oost, dat na verloop van 
tijd zal worden ingeruild voor 

een gymzaal in Enkhuizen.
 

Het vriendinnetje is gebleven. 
Dat wil zeggen, is ook in 

Utrecht gaan studeren. En in-
middels wonen we alweer 18 
jaar in een stolpje in Opper-
does. De speciale band met 
Andijk is mee verhuisd. An-
dijk is nog altijd het einde.

 
George van Keulen
Raadscommissielid 

GroenLinks Medemblik
george.vankeulen@
raadmedemblik.nl

***VERS VAN HET LAND***
Pioenen, div. prachtige kleuren 

Jan & Tineke van der Jagt 
Middenweg 39. Tel 593245    

Meld jouw project nu aan!

Vorige week bekend geworden 
dat de Westfriese Uitdaging 
deels beheerder wordt van het 
fonds dat Microsoft speciaal 
heeft opgericht om projecten, 
die zich richten op het verzach-
ten van Coronaleed, financieel 
te ondersteunen. Dit deel van 
het fonds bestaat uit $ 15.000,- 
en de Westfriese Uitdaging se-
lecteert de Westfriese projec-
ten die ondersteuning krijgen. 

Het Microsoft C19 Response 
Fund, gecreëerd en beheerd door 
het Datacenter Community Deve-
lopment-team van Microsoft, is 
opgezet om te voorzien in de ver-
anderende behoeften naar aanlei-
ding van de COVID-19 Pandemie 
in gemeenschappen waar Micro-
soft-datacenters gevestigd zijn. 

“Microsoft is vereerd om samen 
te werken met de Westfriese Uit-
daging en we hopen mooie pro-
jecten te mogen ondersteunen”, 
aldus Bob Reitinger, Community 
Lead Microsoft. 
“In deze tijd van grote nood in 
gemeenschappen over de hele 
wereld, is het belangrijk dat orga-
nisaties en leden van de gemeen-
schap samenwerken om waar 

mogelijk en nodig mensen te on-
dersteunen.”

Ben jij bezig met een project 
waarmee je het Coronaleed van 
anderen verzacht en kun je wel 
wat financiële steun gebruiken? 
Meld je project dan nu aan via 
www.westfrieseuitdaging.nl of 
info@westfrieseuitdaging.nl. We 
nemen zo snel mogelijk contact 
met je op. 

Over de Westfriese Uitdaging
De Westfriese Uitdaging is een 
stichting die het bedrijfsleven 
koppelt aan maatschappelijke or-
ganisaties. Maatschappelijke or-
ganisaties zijn op zoek naar ken-
nis of materialen en bedrijven 
willen graag maatschappelijk be-
trokken ondernemen. Dus in 
plaats van dat spullen worden 
weggegooid bij een verhuizing, 
worden verenigingen blij ge-
maakt. Of bijvoorbeeld in plaats 
van paintballen tijdens een team-
uitje, gaat een bedrijf klussen bij 
een dierenopvang. Alles is met 
gesloten beurs. In de vijf jaar dat 
de Westfriese Uitdaging al be-
staat, zijn er al bijna 700 succes-
volle verbindingen gelegd tussen 
maatschappelijke organisaties en 
bedrijven. Dat vinden wij gewel-
dig!

Westfriese Uitdaging krijgt donatie van 
Microsoft om Coronaprojecten te ondersteunen

Moederdag komt er alweer aan 
en aangezien de scholen nog ge-
sloten zijn, zal het knutselen voor 
mama misschien niet altijd even 
makkelijk gaan… Het Bakke-
rijmuseum wil daarbij een handje 
helpen door de allerlekkerste 
dingen voor de allerliefste moe-
der aan te bieden.

Voor alle moeders met 
een groot hart
Wat is er mooier dan een kado in 
de vorm van een hart? Wij bak-
ken speciaal voor jouw moeder 
een slagroomtaart met verse 
aardbeien, hebben korstgebakjes 
met room en verse aardbeien of 
onze welbekende gevulde eier-
koeken. Helaas kunnen jullie daar 
gezien de beperkingen die we 
hebben door de Corona crisis 
niet bij helpen, maar dat komt 
wel weer. We maken nog net geen 
harten van goud, maar wel van 
overheerlijke chocolade. Deze 
worden gedecoreerd met bon-
bons en wanneer je dit voor vrij-
dag 8 mei doet, garneren we ook 
nog de naam van je moeder erop!
             
Winkel geopend
Speciaal voor jouw moeder zal de 
winkel geopend zijn op zaterdag 
9 mei van 10.00 – 15.00 uur. 

Gezien de huidige regels, zullen 
we een gepast deurbeleid voeren 
en zullen de producten reeds ver-
pakt zijn. Liever bestellen? Dat 
kan natuurlijk ook. U kunt telefo-
nisch contact opnemen of een 
mail sturen, want de deur is he-
laas op de andere dagen gesloten. 
De taarten zijn overigens alleen 
op bestelling verkrijgbaar (t/m 
donderdag 7 mei).

Museum blijft gesloten
Volgens de richtlijnen van het ka-
binet en het RIVM blijft uiteraard 
het museum gesloten tot tenmin-
ste 20 mei. Dit onderscheid willen 
we hierbij graag duidelijk maken 
zodat er geen misverstanden zul-
len ontstaan. U zult begrijpen dat 
ook wij als museum geen grote 
groepen binnen kunnen laten, 
maar met een gepast deurbeleid 
mag de winkel geopend worden. 
Natuurlijk hopen wij u op een la-
ter tijdstip weer in ‘het lekkerste 
museum van Nederland’ te mo-
gen begroeten.

Voor verdere informatie
Aangezien we nu niet dagelijks 
aanwezig zijn, kunt u uw vraag 
stellen via info@deoudebakkerij.
nl of 0227 – 54 50 14 (graag be-
richt inspreken). 

Een kado in de vorm van een hart. Foto aangeleverd

Verras de allerliefste 
moeder met een taart

Bevrijdingsfeest 5 september 1945.  
Collectie van Hessel de Greeuw.
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Dealer van: 
Gazelle, Batavus, Sparta, Qwic, Pegasus en Cortina

Openingstijden
Maandag  Gesloten
Dinsdag  09:00 - 18:00
Woensdag  09:00 - 18:00
Donderdag  09:00 - 18:00
Vrijdag  09:00 - 18:00
Zaterdag  09:00 - 17:00
Zondag  Gesloten

Tweewielers

ANDIJK

              M iddenweg 54a

1619BN Andi jk

w w w.dek ker-tweewielers.n l

Middenweg 54a, 1619 BN Andijk
0228-745222

www.dekker-tweewielers.nl

Krokus 22, Andijk • 06 373 1414 8 
www.LNChuidverbetering.nl

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

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

Erkend schildersbedrijf voor al uw 
binnen- en buitenschilderwerk, 

glas-, spuit- 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 

 

 

Cornelis Kuinweg 22
www.bosmantel.nl

Groenteplantjes!

Ondernemers hebben het lastig 
in deze tijd waar beperkende 
maatregelen rondom het CO-
VID-19 virus voor iedereen 
gelden. Toch is dat geen reden 
om bij de pakken neer te gaan 
zitten voor Grootslaghoreca 
ondernemer Carlo Bot. “Het is 
een lastige en onzekere tijd, dat 
zal ik zeker niet ontkennen. 
Maar wij staan er positief in en 
maken er het beste van. We 

hebben een fijn (kern)team, 
ondersteunen elkaar waar dat 
kan. Verder zien we het als een 
uitdaging om binnen de regels 
zoveel mogelijk ‘ons ding’ te 
blijven doen.”

Met een mooi à la carte restau-
rant, een sfeervol familierestau-
rant en zelfs een snackbar op va-
kantiepark ‘Het Grootslag’ zijn 
het voorjaar en de zomer altijd de 

hoogtij dagen. Het park loopt dan 
vol vakantiegasten en die komen 
graag een hapje eten bij één van 
de restaurants hier op het park. 
“Verder weten mensen uit de re-
gio ons ook te vinden voor feesten 
en partijen en bijeenkomsten van 
bijvoorbeeld bedrijven. Dat is nu 
allemaal anders. Ook wij hopen 
dat we snel weer ‘gewoon’ aan de 
slag mogen, we missen de reuring 
van de gasten.”

Sympathieke reacties
“Het is hartverwarmend om te 
merken hoe mensen met ons 
meeleven. De clubjes die wij nor-
maal wekelijks ontvangen in Sar-
to, van de volkdansgroep tot aan 
de biljarters, de kaarters en zo 
veel meer, alles ligt stil. Maar 
mensen laten zich zien en horen. 
We ontvangen lieve berichtjes en 
mensen ondersteunen ons door 
maaltijden te bestellen. Fijnst van 
alles is te horen dat zij ons ook 
missen en dat ze snel weer terug 
komen zodra het mag. Dat houdt 
de moed erin! Voor velen geldt: 
het is uitstel, maar zeker geen af-
stel.”

Aangepaste tijden
“In verband met het coronavirus 
zijn wij nu op vrijdag, zaterdag en 
zondag geopend. Die dagen zijn 
wij er voor u van 16.00 uur tot 
19.30 uur voor afhalen en bezor-
gen van maaltijden. Ons afhaal-

en bezorgmenu vindt u op de 
website.” Carlo vertelt: “Het is 
mogelijk om allerlei gerechten af 
te halen of te laten bezorgen (in 
de regio Andijk en omstreken). 
Eigenlijk werkt het heel simpel: 
even doorbellen, tijd afspreken 
en de gerechten staan voor u 
klaar of worden bezorgd op het 
gewenste tijdstip.”

Afhaal en Bezorgmenu
Kipgerechten en spare ribs, een 
goede schnitzel of liever pizza? 
Zelfs voor pannenkoeken kunt u 
bij Grootslaghoreca terecht. De 
minimale bestelling voor bezor-
gen is € 25,00. Het verzoek is 
contant te betalen aan de deur, 
omdat er geen mobiele pinmoge-
lijkheid is. Bij afhalen kunt u ui-
teraard wel pinnen. De snackbar 
is geopend voor uitsluitend afha-
len. Bestellen kan via info@
grootslaghoreca.nl of bel met 
0228-59 15 13 of 06-10 35 07 46.

Grootslaghoreca heeft Moederdag Actie om van te smullen

Eigenaar Carlo Bot (links) en twee medewerkers van het kernteam –Bart (midden) en Gerrit (rechts)- zor-
gen dat u nog steeds bij Grootslaghoreca terecht kan voor de smakelijkste maaltijden. Tekst en foto: OdB

Smakelijke Moederdagactie
Zondag 10 mei is het Moederdag. Speciaal voor alle lieve 
moeders kunt u een heerlijke brunch bestellen. U kunt 
deze afhalen of laten bezorgen. Deze luxe brunchbox bevat 
o.a. een mini clubsandwich, croissant, zalm rolletje, ge-
kookt ei, brownie, soesjes, bonbon en jus d’orange. Let op: 
dit is alleen mogelijk indien u vooraf heeft gereserveerd! 

Voor alle informatie en de laatste nieuwtjes kunt u 
Grootslaghoreca ook volgen op Facebook.
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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

Auto's
Profijtauto • Industrieweg 1 Andijk 

info@profijtauto.nl • www.profijtauto.nl

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

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

info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

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

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

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

0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

Fietsenwinkel
Dekker Tweewielers • Middenweg 54a, 1619 BN Andijk

0228 - 74 52 22 • www.dekker-tweewielers.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

Groenten - Bloemen
De Bosmantel • www.bosmantel.nl
06 20 41 40 66 • info@bosmantel.nl

Hovenier
Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk 

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

Huidverbetering
LNC Huidverbetering • Krokus 22, Andijk

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

Juwelier / Optiek
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

Klusbedrijf
Westfriese Kluscentrale • 06 38 17 33 88

help@wfkc.nl • www.wfkc.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
Anton Overweel • www.vishandel-antonoverweel.nl

info@vishandel-antonoverweel.nl • Tel. 06 51 11 08 60

Vishandel
Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

www.kleinvolendam.nl • 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.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

Adv_Praktijk Andijk.indd   1 20-04-2012   13:17:57

www.vishandel-antonoverweel.nl
E. info@vishandel-antonoverweel.nl

T. 06 5111 0860 of 06 1542 1555

Nieuw in ons 
assortiment! 

Hors-d’oeuvre 
voor € 5,95

maandag t/m vrijdag 
geopend van 

08.00 tot 17.00 uur

 Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk
0228 – 59 2222

www.autoserviceandijk.nl

Heb je alles al geprobeerd, 
maar zit je nog steeds niet goed in je vel? 

Samen kunnen we hier iets aan doen! 
Amrita-Holistisch Centrum voor Natuurgeneeskunde
• Kruidengeneeskunde / Bloedtesten 
• Medicinale voedingstherapie (TCM)
• Energetische therapie
• Acupunctuur zonder naalden
• Ontspannings- & meditatietechnieken  

Bel voor een afspraak: 06-57 24 57 25

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

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

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

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

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

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

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

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

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

Natalja Mantel / Middenweg 10 / 1619 BL Andijk
www.amrita.nu  

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2020 - week 19 Pagina 5



Binnenlandse strijdkrachten, 8 mei 1945. 
Collectie van Hessel de Greeuw.

 Wist u dat...

... de leukste Postbode van An-

dijk: Ingeborg Groot-de Vries 

vandaag 50 jaar wordt?

... berichten van gevonden en 

verloren voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

… dat de mannen van het 

gemeentegroen stinkend hun 

best doen?

… sommige ouderen het niet 

zo nauw nemen met de 

1,5 meter regel?

… George van Keulen 

deze week in zijn column 

Andijk even aanhaalt?

... Tiede Nauta met zijn perk-

planten aan de 

Ged. Laanweg zit?

 
Andijkertjes

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

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

Komen er mensen bij u loge-
ren maar heeft u eigenlijk niet 
genoeg ruimte? Denk dan eens 
aan Villavakantiepark IJsselhof, 

Proefpolder 4-720 in Andijk. Het 
kan al voor 1 nacht. Ook handig 
voor als u een feest geeft! www.
ijsselhof.eu of bel 591926. Ons 

IJsselhof team ontvangt u graag.

KERK DICHT – KERK OPEN
Alle inwoners van Andijk wensen we sterkte 

in deze ontwrichtende tijden.

Onze premier roept ons op: Nederlanders, laten we om elkaar 
heen staan. De Gereformeerde Kerk van Andijk 

biedt daarom het volgende aan:

•  Elke zondagmorgen om 10.00 uur een internetkerkdienst via 
 www.gereformeerdekerkandijk.nl

•  Het kerkgebouw staat elke werkdag (behalve woensdag) 
 van 11.00 – 12.00 uur voor u open voor een stiltemoment

•  Elke werkdag (behalve woensdag) van 9.00 – 10.00 uur 
 houdt ds. Staat telefonisch spreekuur: 0228-75 60 96

Mijn moeder heet Bets Kooiman-de Vries en ze woonde toen 
aan het Hornpad. Ze was 10 jaar toen Nederland werd bevrijd.

Het uitbreken van de 2e wereldoorlog heeft wel veel betekend in 
ons leven. De ‘ondergrondse’ was al snel actief in Andijk. Piet 
Bloemendaal, een vriend van mijn ouders, kwam dan met een 
blaadje onder zijn jas en liet dit aan mijn vader lezen waarna hij 
weer ging. Wel waren er onderduikers bij onze buren en daar 
mochten wij niet mee praten. We wisten hun namen ook niet. 
Op een keer was er een razzia en kwamen Duitse soldaten de 
brug over en vroegen aan mijn moeder of er jongens waren. 
Nou, die waren er niet, ze zaten helemaal achter in het grasland 
in een droge sloot. Vaak kwam er iemand langs van de onder-
grondse om te waarschuwen. Dan had hij een blaadje in de voe-
ring van zijn jas en daar stonden dan gegevens op, maar we 
leerden al vrij snel dat we onze mond moesten houden. Gaande-
weg werd het eten minder en op een gegeven moment was er 
geen elektriciteit meer. Het was een arme tijd, maar omdat mijn 
vader een flinke groentetuin had, met aardappels en groente en 
bonen was er die eerste jaren altijd wel wat te eten, maar wat is 
er veel hongergeleden. Je hoorde de vliegtuigen, en zag de Duit-
sers. Alles kwam op de bon en er kwamen natuurlijk onderdui-
kers en tenslotte werden de winkels steeds leger. Tijdens de 
hongerwinter kwamen Bob en Corrie de Haan uit Amsterdam 
aan de deur om eten. Mijn moeder maakte snel wat aardappelen 
en een potje snijbonen klaar. Ze waren zo koud en hongerig, en 
zo dankbaar. Ze zijn een paar dagen gebleven. Later ben ik daar 
met mijn zus nog geweest te logeren en namen ze ons mee naar 
Artis. Dit was natuurlijk een hele belevenis. Ook waren ze op 
onze bruiloft.  

’s Avonds moest alles verduisterd zijn, en mocht je absoluut geen 
licht zien. Sommige mensen zaten binnen op een fiets om toch 
wat licht te hebben. Toch wisten we niet veel van wat er allemaal 
speelde. Er was wel iets bekend over de Jodenvervolging, maar 
lang niet alles wat we later hoorden. 

Ik haalde altijd Tine Dijkstra op om samen naar school te gaan, 
maar twee dagen voor de bevrijding zijn twee broers van haar, 
Gosse en Ruurd doodgeschoten. Toen moest ik van mijn moe-
der vrouw Dijkstra condoleren en dat vond ik zo’n moeilijk 
woord! Ik was natuurlijk ook zenuwachtig, maar het ging goed 
gelukkig. En toen vroeg vrouw Dijkstra of ik de jongens nog 
wilde zien. Dit beeld staat op mijn netvlies, twee kisten naast 
elkaar in dat kamertje. Ik was nog maar een kind, en wist niet 
wat ik ermee moest. Ik weet nog wel dat ik dacht; “Dank U Here 
God dat ik geen broers heb.” Ja, hoe krom kun je als kind denken. 
Het was heel verdrietig, omdat er nog twee jongens waren dood-
geschoten. Het werd een hele grote begrafenis, de kerk was te 
klein en ik weet nog dat we zongen: ”Ik had een wapenbroeder, 
nu heb ik hem niet meer.” Het was een grote schaduw over de 
blijdschap van de bevrijding.

En toch werd later de bevrijding gevierd met buurtfeesten, ere-
poorten en praalwagens. Ik moest oranje lint halen bij Boots-
man, maar het was er zo druk dat je bijna werd platgedrukt. De 
grote mensen gingen allemaal voor, maar uiteindelijk had ik toch 
nog wat. Dat lint kregen we zondags op naar de kerk. Bij bakker 
Visser stonden nog Duitse soldaten, maar wij liepen er trots 
langs. Ik weet nog hoe ik me voelde, heel erg blij na het verdriet 
van de oorlog.

    Netty van Dokkum

Ingezonden: Bevrijding

Deze week zijn er LED-attentieborden 
geplaatst bij het winkelcentrum in 
Zwaagdijk-Oost. De borden laten de 
automobilisten via een knipperend 
licht weten dat een fietser de in- en 
uitrit van het winkelcentrum nadert. 
Dit is een tijdelijke oplossing om de 
verkeersveiligheid te vergroten tot-
dat bij de herinrichting een definitie-
ve verkeersveilige situatie ontstaat.

Burgemeester Frank Streng: “De ver-
keersveiligheid bij het winkelcentrum 
is al een tijdlang onderwerp van ge-
sprek. Deze borden zijn een tijdelijke 
maatregel die de verkeersveiligheid 

vergroot, totdat er een definitieve 
oplossing komt. We werken nu volop 
aan die oplossing voor de langere ter-
mijn.”
Op 19 maart 2020 werd de voorover-
eenkomst ondertekend met de eige-
naar van winkelcentrum Winkelhart 
Klaverweide. Daarin zijn afspraken 
gemaakt om toe te werken naar struc-
turele aanpassingen om de verkeers-
veiligheid te vergroten. Daar hoort ook 
overleg met omwonenden en kernra-
den bij. Burgemeester Streng: “Tot dat 
gerealiseerd is, is dit een goede tus-
senoplossing om de verkeersonveilige 
situatie te verbeteren.” 

Veiligheid in- en uitrit winkelcentrum Zwaagdijk-Oost 
groter door LED-attentieborden

Fysio-WFO in tijden van covid-19
Al enige tijd verkeert ons land in 
een intelligente lock- down en 
dat betekent voor heel veel men-
sen dat ze min of meer aan huis 
gekluisterd zijn. Veel mensen 
werken vanuit huis maar voor 
sommige beroepen geldt dat ze 
voorlopig nog niet aan de gang 
kunnen. Voor onze fysiosport 
geldt dat we tot 20 mei nog niet 
mogen trainen in groepen in 
onze oefenzaal maar voor deze 
groepen worden elke week mooie 
trainingsfilmpjes in elkaar gezet 
met oefeningen die onze sporters 
thuis goed kunnen uitvoeren. 
Geen enkele reden dus om niet in 
vorm te blijven. Onze praktijk 
voor fysiotherapie is gewoon ge-
opend. Dit houdt in dat we wer-
ken volgens de regels en adviezen 
van zowel het RIVM als onze ei-
gen beroepsgroep het KNGF. 

Vanaf heden mogen wij langzaam 
onze fysiotherapiewerkzaamhe-
den opstarten. Wat betekent dit 
voor u? Wij behandelen in de 
praktijk en aan huis alleen de zo-
genaamde ‘strikt noodzakelijke’ 
patiënten: dit zijn mensen die op 
advies van de huisarts onze zorg 
nodig hebben of mensen die an-
ders niet meer zouden kunnen 
functioneren en/of grote achter-
uitgang van functie verwacht 
word. Mocht u fysiotherapeuti-
sche hulp nodig hebben  neem 
dan contact op met onze praktijk. 
Aan de hand van een kort inven-
tarisatie gesprek wordt er door 
een fysiotherapeut bepaald of 

behandeling gewenst is, middels 
telefonisch contact, beeldbellen 
of dat u in de praktijk wordt uit-
genodigd voor verder onderzoek. 
De therapeut  bepaald in overleg 
met u wat uw behandeltraject zal 
kunnen gaan worden. 

Beeldbellen, telefonische behan-
delingen ondersteund met het 
toesturen van oefenschema’s en 
huiswerkoefeningen zijn sinds de 
coronacrisis een nieuwe veilige 
vorm van behandelen.

Onze praktijk heeft de  inrichting 
van de praktijk aangepast naar de 
huidige omstandigheden. We 
zullen op advies van de overheid 
en onze beroepsvereniging wach-
ten tot we weer wat meer be-
weegruimte krijgen. Uw en onze 
veiligheid en gezondheid staat 
hierbij uiteraard op de eerste 
plaats!!

Mocht u vragen hebben dan zijn 
we ten allen tijden bereikbaar op 
0228 582270.  U kunt ook het 
antwoordapparaat inspreken of 
een mail sturen naar groepsprak-
tijken.wfo@planet.nl , er wordt 
dan zo snel mogelijk contact met 
u opgenomen.

Tot die tijd: blijf gezond!
Fysio-WFO
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KIJK OP WWW.ANDIJKER VOOR 
DE MEEST ACTUELE AGENDA.

SEPTEMBER
Woensdag 2 september
• Seniorenbond Andijk , Klaverjassen, begin van competitie. Sarto, 

13.30 uur
Dinsdag 15 september
• Vrouwen v. Nu Andijk-Oost, Spelletjes avond. Dorpshuis, 19:45 u
• KVG Andijk De Horn Singers, Sarto,  20.00 uur
Woensdag 16 september
•  Vrouwen van Nu Andijk-West, doe avond met Marijke en Hetty, 

20.00 uur, Cultura
• Seniorenbond Andijk , Bingo en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur
Vrijdag 18 september
• Seniorenbond Andijk, Ledenjaarvergadering en Entertaiment, 

de band ZO WAS UT. Sarto 13.30 uur
Zondag 20 september
• Koppel biljarten in ‘t Ankertje aanvang 14.00 uur
• The New Hurricanes. Sarto Andijk, 15.00 uur. Entree  € 5.-
Vrijdag 25 september
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum
Woensdag 30 september
• Seniorenbond Andijk , Klaverjassen en Jeu de Boules. Sarto, 

13.30 uur

OKTOBER
Dinsdag 6 oktober
• KVG Andijk Spreker Maretty  van den Mosselaar, Sarto,  20.00 

uur.
Dinsdag 13 oktober
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost, Stichting Leviaan met lezing.

Woonlocatie Piet Kistemakerstraat. Dorpshuis, 19:45 uur 
Woensdag 14 oktober
• Soos LSBO en Zonnebloem, Spellenmiddag, Sarto, 13.30 uur. 

Org. KBO
Zondag 18 oktober
• Koppel biljarten in ‘t Ankertje aanvang 14.00 uur
Dinsdag 20 oktober
• KVG Andijk, klaverjassen, Sarto, 19.45 uur
Woensdag 21 oktober
• Vrouwen van Nu Andijk-West, Anke de Wol�  en haar Fantasie 

Kostuums, 20.00 uur, Cultura
Woensdag 28 oktober
• Seniorenbond Andijk, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Vrijdag 30 oktober
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum

NOVEMBER
Dinsdag 10 november 
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost, Smid in beeld Lezing over IJsland 

Dorpshuis, 19:45 uur. 
• KVG Andijk Filmavond over Andijk, Sarto,  20.00 uur
Woensdag 11 november
• Seniorenbond Andijk, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto, 

13.30 uur
• 
Zondag 15 november
• Koppel biljarten in ‘t Ankertje aanvang 14.00 uur
Woensdag 18 november
•   Vrouwen van Nu Andijk-West, De geschiedenis van de Vroed-

vrouw Joke Kool, 20.00 uur, Cultura
Dinsdag 24 november
• KVG Andijk, klaverjassen, Sarto, 19.45 uur
Woensdag 25 november
• Seniorenbond Andijk, Bingo en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur
Vrijdag 27 november
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum    

DECEMBER
Dinsdag 8 december
• KVG Andijk, klaverjassen, Sarto, 19.45 uur
Vrijdag 11 december
• Seniorenbond Andijk, Kerstmiddag met entertainment van de 

Sjappetouwtjes , Sarto, 13.30 uur
Dinsdag 15 december
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost, Kerst of Sinterklaas avond. 

Dorpshuis, 19:45 uur
• KVG Andijk Kerst avond met een broodmaaltijd, Sarto,  18.00 uur
Woensdag 16 december
•   Vrouwen van Nu Andijk-West, Kerstdiner 
• met een muzikale omlijsting, 20.00 uur, Cultura
Zaterdag 26 december
• Koppel biljarten in ‘t Ankertje aanvang 14.00 uur
Dinsdag 29 december
• Koppel klaverjassen in ‘t Ankertje aanvang 19.15 uur

JANUARI 2021
Zondag 3 Januari 2021
• Traditionele Nieuwjaarsborrrel met The Blue Devils. Sarto Andijk. 

Aanvang 15.00 uur Vrij Entree

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

Oud papier:  Zaterdag 16 en 30-05, 13 en 27-06, 11 en 25-07,  
 08 en 22-08, 05 en 19-09, 03, 17 en 31-10, 
 14 en 28-11, 12-12.
Plastic:  Dinsdag 26-05, 23-06, 21-07, 18-08, 15-09, 13-10,  
 10-11, 08-12.
Restafval:  Dinsdag 12-05, 09-06, 07-07, 04-08, 
 01 en 29-09, 27-10, 24-11, 22-12.
Gft:  overige dinsdagen

Let op: Op adressen waar het plastic nog in zakken wordt 
opgehaald zijn de data als volgt: vrijdag 26-06, 

24-07, 21-08, 18-09, 16-10, 13-11, 11-12. hvcgroep.nl

Ook het skaten ontdekt om tij-
dens de lockdown toch in bewe-
ging te blijven en wat frisse lucht 
te krijgen?

Maar hoe moet je nu eigenlijk 
remmen, kom je soepeltjes de 
bocht door en blijf je stabiel op de 
skates? Dat kan je leren bij Rad-
boud Inline-skating. We geven 
van maandag tot vrijdag van 
18:00-19:15 training aan de jeugd 
t/m 12 jaar. Op maandag en don-
derdag in Medemblik, op woens-
dag en vrijdag in Wervershoof. 
Neem je eigen skates, bescher-

ming en helm mee of leen deze 
bij ons. Heb je al schaatservaring 
en kan je al veel op de skates, dan 
kan je ook op dinsdag terecht in 
Wervershoof. 

Ook de jeugd van 13-18 mag, met 
het houden van 1,5 meter afstand 
onderling, weer starten met de 
trainingen. Deze groep traint 
momenteel op vrijdag van 19:15-
20:45 in Medemblik. 

Kom proberen!
Je mag 2x komen voor een proef-
training, maar je moet je wel van 

te voren opgeven. Zie de site 
radboud-inlineskating.nl voor 
meer informatie over proeflessen 
en het aanmeldformulier. 

De trainingen verlopen wel een 
beetje anders dan normaal ivm 
de corona richtlijnen. Het is op 
punten wat minder gastvrij dan u 
normaal van ons gewend bent, 
maar het is met goede bedoelin-
gen: zo geven we Corona geen 
kans.

Skeeleren ziet de jeugd als iets 
wat je op straat doet, het is veel 
onbekender als echte sport. Maar 
deze sport is ontzettend specta-
culair en leuk om te doen. En bij 
onze vereniging skeeleren is ook 
nog eens gezellig zo met elkaar.

Ben je ouder dan 18? Dan moet je 
nog even geduld hebben, want 
voor deze groep mogen we nog 
geen trainingen verzorgen. Ga je 
zelf de weg op, zorg dan dat je in 
ieder geval een helm draagt! Deze 
haal je bijvoorbeeld in de fiets/
skate/schaatswinkel. 

De lessen beginnen weer. Foto aangeleverd

Skeelerlessen weer van start voor de jeugd

 Tiede Nauta Perkplanten

Volop keus voor een mooi 
cadeau voor Moederdag!

Gedeputeerde Laanweg 62, Andijk.
Openingstijden:

Maandag t/m donderdag: 13.00-18.00 uur 
Vrijdag: 13.00 - 20.30 uur
Zaterdag: 9.00-17.00 uur

www.tiedeplanten.nl
I.v.m. de maatregelen om het voor u en ons veilig te houden 

kan het zijn dat u even moet wachten.

Als u, ondanks al onze Caronamaatregelen, toch onze kas niet 
in durft te komen  kunt u eventueel een afspraak maken voor 

een bezoek buiten onze openingstijden. (06 53 15 36 50)

Dodenherdenking

Het is gelukt, eindelijk een artistieke opname van een heel eenvoudig bloemetje, de appelbloesem.  
Na talloze nutteloze opnamen eindelijk een die ik kan gebruiken. Ik gebruikte een donkere lens om 

minder licht en dus een langere sluitertijd te kunnen gebruiken. Foto: Ivo M. de Klerk

Eindelijk

In Andijk is op aangepaste wijze aandacht besteed aan de dodenherdenking op 4 mei. Zonder er rucht-
baarheid aan te geven werd om 12.00 uur bij het monument op het lege André Voltenplein twee kransen 

gelegd. De kransen werden gelegd door leden van de Oranjevereniging en namens de gemeente Medemblik 
door Andrea van Langen. Foto’s: Gerard Heijstee
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Langs de weg...

Pulletjes op een plompenblad. Het zwemmen hebben ze even 
gehad. Foto: Gea Schenk-Pasterkamp. 

Als de temperatuur boven de 15 graden komt komen vlinders de bloemen en struiken in tuin of balkon bezoeken. In deze col-
lage staan vast wel enkele bekende vlinders. Kijk voor meer info op: https://www.knnv.nl/hoorn-west-friesland/vlinders-west-

friesland-2018-tm-2022. Hier vind u ook advies om ze naar uw tuin te kunnen lokken. Foto’s: Douwe Greydanus

De dijk nabij het PWN.  
Foto: Thea Boelens

Ida Hulzebos maakte deze foto’s. Ze 
werkt in Sorghvliet en zag de Turkse 

Tortels op een nest in een klein hoekje. 
Foto onder is een wilde eend in een bak 
met lavendel. Het maakt niet uit als je 

je ei maar kwijt kan.

www.andijker.nl

Foto gemaakt bij het Weelenpad door Marcel van der Spoel

Nu alles in het teken van het virus staat glijdt het 
mooie voorjaar zo maar voorbij. Misschien even een 
opkikkertje in de vorm van een Grutto in een mooi 
bloemen decor, geeft mij een echt voorjaar gevoel.

Foto: Henk Groenewoud
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