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

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

www.mantelvoors.nl

ER IS 
GEEN INLOOP!

In Nederland zijn er 900.000 
ouderen die zich eenzaam voe-
len. Dit zijn niet alleen mensen 
die thuis wonen, maar ook in 
verzorg- en verpleeghuizen. Er 
zijn al heel veel instanties in 
Nederland die zich inzetten te-
gen deze eenzaamheid. Veelal 
gaat het om kort durende eve-
nementen. Tijdens de huidige 
coronacrisis zijn kuikens wél 

welkom in de diverse instellin-
gen, in tegenstelling tot bezoe-
kende mensen.

Stichting het Knuffelkuiken zet 
zich in tegen eenzaamheid en wel 
op een heel bijzondere manier. 
“Wij zetten een broedmachine 
neer, met eieren, die gedurende 
drie weken aanstaat. Na drie we-
ken komen de eieren uit. De ou-

deren en (klein)kinderen mogen 
vanaf dag één de kuikens groot 
brengen. Uiteraard zorgen wij 
voor de juiste begeleiding en ad-
viezen, want het project moet 
ook voor de jonge dieren leuk 
zijn. Zo helpen we een groep 
kwetsbare mensen door de co-
ronacrisis heen. Ouderen en ge-
handicapten mogen nu geen 
mensen ontvangen. Door deze 

projecten zie je dat je mensen 
toch een stukje geluk geeft. Er 
zijn deze maand 30 zorginstellin-
gen die gebruik maken van onze 
kuikens.”

Ook voor scholen 
“Als wij een broedmachine plaat-
sen op een school heeft dit een 
totaal ander doel. Hier gaat het 
om het bewust maken van hoe 
het leven ontstaat. Het is voor 
kinderen leerzaam om te zien 
hoe eieren uitkomen, kuikentjes 
te zien groeien en de kippen 
groeien en te verzorgen. Kuiken-
tjes zijn geen knuffeldieren en 
moeten gerespecteerd worden 
net zoals elk ander dier. Wanneer 
de kuikens dit zelf toestaan mo-
gen ze opgetild worden. Kuikens 
zijn makkelijk in onderhoud, ze 
eten en drinken zelfstandig. Het 
enige wat ze extra nodig hebben 
is liefde, net zoals de mensen die 
ze verzorgen.”

Blije kuikens
Wie wordt er nu niet blij van kui-
kentjes? Het is zo ontzettend leuk 
om naar ze te kijken, jong en oud 
kunnen er samen van genieten. 
“Een hobby is uitgelopen tot een 
heuse broedmachine uitleen-
stichting in Noord-Nederland. 

Maandelijks staan er diverse 
broedmachines te broeden op 
scholen, in verzorg- en verpleeg-
huizen. De spullen worden tegen 
een vergoeding aan u beschik-
baar gesteld. Onze materialen 
zijn van hoge kwaliteit en worden 
jaarlijks gecontroleerd. Hierdoor 
bent u verzekerd dat u een kwali-
tatieve machine huurt. Alle spul-
len inclusief kippen kunt u aan 
het einde van het project weer 
aan ons retourneren.

Uw eigen kippen grootbrengen
Het is ook mogelijk om als parti-
culier een broedmachine te hu-
ren. U kan zelf de kuikens groot 
brengen en de kippen houden 
voor de eieren. Als u de kuikens 
liefdevol groot brengt krijgt u een 
hele fijne en vooral handtamme 
toom kippen voor in uw tuin. 
Wanneer u geen ruimte heeft 
voor de kuikens dan kan u deze 
weer terug brengen naar de stich-
ting.

Mason (3) en Olivia (2) krijgen de kans de kuikens van heel dicht bij te bekijken en uiteraard zachtjes te 
knuffelen. Tekst en foto’s: OdB

Voorjaar bij Stichting het Knuffelkuiken

Dat de coronacrisis enorme im-
pact heeft op Nederland is voor 
iedereen duidelijk.
Zo sluiten scholen, horecagele-
genheden en sportscholen hun 
deuren en wordt iedereen ver-
zocht om zoveel binnen te blijven
om de verspreiding van het virus 
te beperken.
Juist in deze tijd moeten we er 
voor elkaar zijn. Er worden daar-
om diverse initiatieven opgestart 
om anderen te helpen.
Wij van de Andijker Onderne-
mers Vereniging zien de meest 
mooie initiatieven opgezet wor-
den om elkaar te helpen.
Het is hartverwarmend om te 
zien dat in deze tijd mensen voor 
elkaar klaarstaan.
 
Maar achter de schermen vind er 
een grote catastrofe plaats onder 
de lokale kleine ondernemers.
Waar grote winkelketels of online 
winkels record winsten draaien 
hebben de lokale ondernemers 
het enorm zwaar.
Wij krijgen berichten dat onder-
nemers in een klap 60, 70 en in 
geval van sommige horeca 100% 
van hun omzet kwijt zijn geraakt.

De noodpakketten van de over-
heid zijn helaas maar een druppel 
op een gloeiende plaat en niet 
eens kostendekkend.
De lokale middenstand heeft 
moeite het hoofd boven water te 
houden.

 Vandaar dat wij van de Andijker 
Ondernemers Vereniging u op 
het hart drukken: “Vergeet uw 
lokale ondernemer niet”
We hebben prachtige bedrijven 
in Andijk die veel verenigingen 
steunen en veel mogelijk hebben 

gemaakt door sponsoring van 
van alles.
Nu kunnen zij uw steun goed ge-
bruiken!
Daarom vragen wij, voor u wat 
aanschaft kijk eerst even lokaal.
Haal daarom uw vleeswaren bij 

de slager, verzorgingsproducten 
bij de drogist, nieuwe wasmachi-
ne bij de elektro zaak, nieuwe cv 
ketel of onderhoud lokale instal-
lateur.
Loop even over de weekmarkt en 
koop uw kaas of vis daar.
Veel restaurants hebben ook 
heerlijke afhaalacties opgezet, 
informeer hiernaar bij uw favo-
riete restaurant.
Worden de maatregelen wat rui-
mer ga eens een keer extra langs 
bij lokale horeca voor een ijsje, 
borrel op het terras, broodje of 
maaltijd.
 
Dus steun uw lokale ondernemer 
en koop lokaal.
Samen komen wij sterker uit 
deze crisis!

Vergeet uw lokale ondernemer niet. Foto aangeleverd

Koop lokaal en steun de Andijker ondernemers!

Mogen wij uw  
woning ook  

proefverkopen? 
Bel ons. 

0228-592253 
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

Daar buiten op afspraak

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!

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

Na Bevrijdingsdag, die dit jaar 
niet uitbundig gevierd kon wor-
den, komt er wel een beetje meer 
vrijheid in de Coronamaatrege-
len. Kleine stapjes voorzichtig de 
goede kant op.
Vooral voor de mensen in de ver-
pleeghuizen en zorginstellingen 
gunnen we meer contact en een 
stukje bevrijding van de een-
zaamheid! Veel sterkte waar no-
dig!
U blijft welkom op de dinsdag-
ochtend van 10-11 uur ook deze 
meimaand, Mariamaand, in onze 
Mariakerk. Blijf goed op elkaar 
passen!

Kerkdiensten, 17 mei
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

Normaal gesproken worden er in 
de maanden Juni, Juli en Augus-
tus korte religieuze diensten in 
het Dorpshuis van Onderdijk ge-
houden. 
Dit jaar kunnen door het Corona-
virus deze diensten helaas niet 
doorgaan.
Wij vinden dit natuurlijk heel erg 

jammer maar de gezondheid van 
ons allemaal is zó belangrijk.
Voor nu blijf gezond en denk om 
elkaar, samen komen we door 
deze bijzondere tijden heen en 
hopelijk tot ziens in 2021.

Vriendelijke groet, Commissie 
Toeristenkerk Onderdijk

Henk en Gre Schoemaker zijn verhuisd van Flamingolaan 18 
naar Sorghvlietlaan 124, 1619 XZ Andijk

Piet en Tonny de Prinse - Hovenier  
zijn 60 jaar getrouwd op zaterdag 16 mei 2020.

Namens de kinderen en kleinkinderen van harte gefeliciteerd!

Toeristenkerk Onderdijk

Ingezonden/Open brief

Ik zit nu met Liesbeth in Span-
je. Appartementje. Balkon, uit-
zicht, boek op schoot, tapas en 
’s avonds een glas Rioja. Heer-
lijk!
Mooi niet. Ik ben gewoon op 
Andijk. De vakantie gaat niet 
door.

Overrekenen. Daar had mijn 
oma het soms over. ‘Kind, je 
moet soms overrekenen.’ Ik ge-
loof niet dat ik haar toen be-
greep. Ze wilde zeggen: Het 
gaat niet altijd in het leven zo-
als je wilt. Als de getallen ver-
anderen komt er een andere 
som. Overrekenen.

Sinds een vleermuis het coro-
navirus op mensen overbracht 
rekenen en piekeren we heel 
wat af.
Misschien is jouw winkel dicht. 
Je café gesloten. Je krijgt je 
bloembollen niet geëxporteerd. 
Pioenen vinden geen aftrek. 
Dat zijn wel andere zorgen dan 
niet op vakantie kunnen. 

Overrekenen. 
Ik denk dat God dat ook doet. 
Het was zo mooi in het para-
dijs. Ook toen gooide een beest 
roet in het eten. De slang ver-
spreidde het zondevirus onder 
de mensen. 

Allemaal besmet.
Allemaal besmettelijk. 
Er is geen kruid tegen gewas-
sen. 
God ging overreken. 
De oplossing: anderhalve me-
ter. 
Anderhalve meter van de uitge-
spreide armen van die man aan 
het kruis. Hij kan genezen en 
redden van het zondevirus.

Coronatijd. Geen fijne tijd. 
Maar het zet wel aan tot den-
ken. 
Tot overrekenen.
Wat vind ik echt belangrijk? 
Wat kan ik echt niet missen? 
Vakantie?
Contact met elkaar?
God?

Als we daarop antwoord vin-
den heeft al deze coronatijd 
toch nut gehad. 

ds. Koos Staat

OverrekenenHelaas heeft het bestuur van de 
Stichting Kunstroute Drechter-
land het besluit moeten nemen 
om de 17de editie Kunstroute af te 
gelasten. De Kunstroute zou op 
zaterdag 20 en zondag 21 juni a.s. 
plaats vinden langs de vele Open 
Ateliers in de Gemeente Drech-
terland.

Het bestuur betreurt dit ten zeer-
ste, maar deze beslissing wordt 
ingegeven door de maatregelen 
die de overheid heeft genomen 
om de verspreiding van het Co-
rona virus te beperken. “Heel 
jammer”, aldus voorzitter Ger-
trud Wijnker van de Stichting 
Kunstroute Drechterland, “ zeker 
omdat we speciaal voor deze edi-
tie ook leuke aanmeldingen had-
den ontvangen van jonge kunste-
naars, die als gastexposanten op 
enkele sfeervolle locaties hun 
creaties zouden exposeren”.

Digitale Kunstroute
Op de site van de organisatie-

kunstroutedrechterland.nl zal 
een virtuele expositie worden in-
gericht met werken van de aange-
melde kunstenaars.

Het publiek is van harte uitgeno-
digd om hier een virtuele tour te 
maken.

De pijlen van de organisatie zijn 
nu gericht op de Kunstroute 
Drechterland 19 en 20 juni 2021. 
Het bestuur benadrukt dat alle 
deelnemers, gastexposanten en 
Young Artists hun beste beentje 
zullen voorzetten voor deze 18de 
editie.

Kunstroute 2021
Bent u creatief actief en vindt u 
het spannend om deel te nemen 
aan de Kunstroute Drechterland, 
geef u dan vóór 1 april 2021 op 
via www.kunstroutedrechter-
land.nl/aanmelden 

of door middel van een mail aan:
info@kunstroutedrechterland.nl.

Een virtuele expositie op de site. Foto aangeleverd

Kunstroute Drechterland afgelast
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Silva Visser

Zwaar weer

Wat een rumoerige tijd zeg. 
Corona is het nieuws wat 
de hoofdtoon voert en het 
is niet altijd positief. We 
zitten nog thuis, wat niet 

altijd meevalt en bovenal de 
gemeente zit in zwaar weer 

wat geld betreft. En niet een 
beetje ook. Dat betekent 

keuzes maken maar ook de 
hoofdvraag beantwoorden: 
hoe is het zover gekomen?

Dat wordt op z’n zachts 
gezegd nog wel een rob-
bertje vechten over wat 

en hoe we het gaan doen? 
Gaan alle nieuwe plannen 

nu weer in de kast? College 
vindt van wel. Gaan we heel 
veel geld in de ambtenaren 
steken. De raad vindt waar-
schijnlijk van niet. Althans, 
laten we het beperken tot 

de CU: wij vinden van 
niet. Moeten de inkomsten 

omhoog, lees OZB belasting 
omhoog? CU vindt van niet. 
Keuzes, keuzes en nogmaals 

keuzes. 

Om hier ook een positieve 
keuze tegenover te zetten, 
moet ik zeggen dat ik blije 

(klein)kinderen zie die weer 
naar school mogen. Jippie. 

Wat een fijne stap. Niet 
alleen om het leren maar 
vooral om de vriendjes en 
vriendinnetjes. Fantastisch 
om te zien. We blijven nu 
eenmaal wezens die con-
tacten willen hebben met 
anderen. Samen spelen, 

samen werken en samen je 
verhalen delen. 

De keuze voor meer ruimte 
voor iedereen is en blijft 

spannend. Gaan we niet te 
snel met contacten, ontmoe-
tingen en verhalen delen? 

Wat waren de parken druk 
bezet en wat een winkel-

volk. Laten we niet te opti-
mistisch worden, Corona is 
er nog steeds en ook voor-
lopig niet weg! Geniet van 
de vrijheid en hou rekening 

met de beperkingen. Dat 
moeten we bij de zakelijke 
begroting doen maar dus 

ook in de emotionele samen-
leving. 

Samen leven is en blijft 
samen voor elkaar zorgen 

op alle fronten. 

Silva Visser ChristenUnie
Christenunie.medemblik@

gmail.com

Langs de weg...

De dijk bij de vuurtoren. Foto: Koos Dol

Eendjes bij het museum. Foto: A. den Hond

Loopkever van 3 cm. op de dijk. Foto: Thea Boelens

Keurig op anderhalve meter van elkaar. Foto: G. Heijstee

Lente in Andijk. In deze moeilijke tijd is het mooi om te zien dat in de 
natuur alles gewoon doorgaat. Foto: Henk van der Veen     

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

Reserveer nu alvast uw afspraak
Andijk 0228-592223
infoandijk@mantelvoors.nl
Benningbroek 0229-591264
infobenningbroek@mantelvoors.nl

EXTRA GRATIS 
TESTAMENTCHECK OP 
ZATERDAG 30 MEI IN ANDIJK 
OF BENNINGBROEK

Tamoil Nederland ziet een grote 
toekomst voor fossielvrije diesel 
in Nederland. Het bedrijf stelt 
daarom per direct op maar liefst 
22 nieuwe locaties de fossielvrije 
diesel Neste MY Renewable Die-
sel™ beschikbaar. De samenwer-
king met Neste, ’s werelds groot-
ste producent van hernieuwbare 
diesel en verkozen tot één van de 
duurzaamste bedrijven ter we-
reld, is een intensivering van een 
succesvol partnership dat in no-
vember 2019 is gestart. Neste My 
Renewable Diesel is nu te koop 
bij het Tamoil station in Andijk 
aan de Industrieweg 5.

Neste My Renewable Diesel
Neste MY Renewable Diesel 
wordt gemaakt van hernieuwba-
re grondstoffen. Met deze fossiel-
vrije en emissiearme diesel wordt 
de CO2-uitstoot van dieselvoer-
tuigen tot 90% verminderd. Neste 
MY Renewable Diesel is een pa-
raffinische diesel genaamd HVO 
wat staat voor Hydrotreated Ve-
getable Oil en voornamelijk ge-
maakt wordt van grondstoffen uit 
afval- en restproducten. Dit gaat 
bijvoorbeeld om afvalproducten, 
die niet gebruikt kunnen worden 
voor menselijke consumptie en 
dus anders worden gestort of ver-
brand. Nu worden deze afvalpro-
ducten aangewend om fossiel-
vrije diesel van te maken. Neste 
MY Renewable Diesel is direct 
inzetbaar in alle dieselmotoren 
van auto’s, bussen en vrachtwa-
gens. Het gebruik van Neste MY 
Renewable Diesel vereist geen 
aanpassingen aan bestaande mo-
toren en voertuigen. 

Samenwerking
“Tamoil heeft Neste MY Rene-
wable Diesel het afgelopen jaar 

met succes in de Nederlandse 
markt gezet. Dat succes willen 
wij graag een vervolg geven om-
dat wij een grote toekomst zien 
voor fossielvrije diesels. Om die 
reden gaan wij de hernieuwbare 
brandstof van Neste op veel meer 
locaties in Nederland aanbieden. 
Hierdoor kunnen wij ook in de 
toekomst aan de sterk groeiende 
vraag blijven voldoen,” zegt Ro-
nald Kempen, Managing Direc-
tor van Tamoil Nederland B.V.
 
“De klimaatcrisis is één van de 
grootste uitdagingen van deze 
tijd. Door het gebruik van Neste 
MY Renewable Diesel kunnen 
onze klanten de uitstoot van 
broeikasgassen tot 90% vermin-
deren ten opzichte van fossiele 
diesel. Tamoil is voor Neste een 
betrouwbare partner met een 
groot bereik in de Nederlandse 
markt. Wij delen met Tamoil het 
optimisme over Neste MY Rene-
wable Diesel en gaan ervan uit 
dat we onze succesvolle samen-
werking de komende jaren ver-
der uitbreiden,” legt Pieter Zon-
neveld, Vice President Sales voor 
Neste in Europa en Azië uit.

Tamoil ziet grote toekomst voor fossielvrije diesel
Neste MY Renewable Diesel in Andijk verkrijgbaar

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

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor al uw feesten en partijen 
Heeft u een locatie nodig voor uw partij, personeels- of bedrijfsfeest, vergadering, 
vereniging, jubileum of bruiloft? Wij maken van elke gelegenheid een succes. Bel of 
mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!

www.sarto-andijk.nl  info@sarto-andijk.nl  Bangert 4  1619 GJ Andijk  0228-59 16 13  Volg ons ook 
op facebook!

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

BOKBIERMIDDAG
Terug in de tijd met muziek van “ROB 
DE DRAAIER”, die alleen vinyl draait!

20 aug
Maandag

Aanvang . 0 uur
Andijker rockband “Fruitmachine” 
& local hero D.J. Panteloko

(AC  DC tribute band) 

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor al uw feesten en partijen 
Heeft u een locatie nodig voor uw partij, personeels- of bedrijfsfeest, vergadering, 
vereniging, jubileum of bruiloft? Wij maken van elke gelegenheid een succes. Bel of 
mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!

www.sarto-andijk.nl  info@sarto-andijk.nl  Bangert 4  1619 GJ Andijk  0228-59 16 13  Volg ons ook 
op facebook!

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

BOKBIERMIDDAG
Terug in de tijd met muziek van “ROB 
DE DRAAIER”, die alleen vinyl draait!

20 aug
Maandag

Aanvang . 0 uur
Andijker rockband “Fruitmachine” 
& local hero D.J. Panteloko

(AC  DC tribute band) 

Dat kan in Sarto 
natuurlijk!

Mooie zalen, gezellige sfeer, 
bel voor meer informatie 

voor uw feest of partij 
naar 0228 59 16 13, 

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

Bangert 4, 1619 GJ Andijk

Bij Zwartgroen kunt u terecht 
voor kunstgras  en terrasscher-
men, voor glazen schuifwan-
den, pergola’s en diverse soor-
ten doek, net, gaas, zeil en folie.  
Maar ook voor grind & split, 
kantopsluiting en tuinverlich-
ting. “Wij hebben heel veel 
materialen voor uw tuin en 
voorzien u niet alleen van het 
juiste advies en materialen, 
maar kunnen deze ook desge-
wenst voor u plaatsen.”

“Wij werken veel met groen, 
hebben ongeveer alles wat u 
nodig hebt in uw tuin of tuin-
bouwbedrijf. Maar daarnaast 
zijn we zelf ook steeds groener 
aan het worden. We maken be-
wuste keuzes met het bedrijf en 
zijn trots op de grote stap die 
we eind april hebben vol-
bracht.”

Een goed milieu begint 
bij onszelf
Het pand aan de Industrieweg 5 
had een dak, dat aan vervanging 
toe was. “Het dak was niet meer 
waterdicht en nog van asbest. 
Een materiaal dat niet langer 
meer gebruikt wordt voor bekle-
ding van daken wegens gevaren 
die het kan opleveren voor de 
gezondheid van de omgeving. 
Asbestvezels kunnen vrijkomen 
door weer en wind, deze asbest-
vezels vormen een gevaar voor de 

volksgezondheid. Daar wilden we 
dus vanaf,” aldus Edwin Winter.

Maart 2020 dak eraf
Zwartgroen is een jong bedrijf 
met frisse en gezonde blik op de 
toekomst. “Een goed milieu be-
gint bij jezelf. Tijd om ook het 

bedrijfspand bij verbouwingen 
nog meer te vergroenen! Mee 
gaan met de tijd en blijven inno-
veren,” vertelt Edwin . Dit jaar 
april is het nieuwe dak inclusief 
isolatie erop gegaan. “Het voor-
malig pand van de Akkerbouw/
Welkoop voldeed niet meer aan 

de bouwnormen anno 2020 en 
kan er nu weer jaren tegenaan.”

April 2020 Zonnepanelen 
Eind april 2020 lagen ook de zon-
nepanelen op het dak. “Zon en 
wind zijn eeuwige energiebron-
nen die altijd voorradig zijn. 

Zonnepanelen op ons dak is een 
duurzame keuze. Met deze 100% 
groene energiebron, produceer je 
je eigen duurzame energie en 
draag je bij aan een duurzame 
wereld,” vertelt Edwin met gepast 
trots. “De data en feiten liegen er 
ook niet om: de 870 zonnepane-
len op het dak van Zwartgroen 
hebben een verwachte opbrengst 
van 295000kwh. Het gemiddeld 
gebruik van een gezin/huishou-
den is 3500kwh en dat betekent 
dat wij ongeveer 85 huizen/ge-
zinnen kunnen voorzien in An-
dijk van stroom!”

Laadpalen in nabije toekomst
Met het plaatsen van het nieuwe 
dak en de zonnepanelen is een 
grote stap gezet, maar er liggen 
nog meer plannen klaar om uit-
gerold te worden. “Er rijden 
steeds meer elektrische auto’s, 
daarom willen we in de nabije 
toekomst enkele laadpalen gaan 
plaatsen. Elektrische auto’s kun-
nen dan ook laden aan de Indus-
trieweg 5. Binnenkort kunt u dus 
niet alleen meer tanken, maar 
ook groene energie laden!”

Meer informatie
Zwartgroen vindt u aan de Indus-
trieweg 5, 1619 BZ Andijk. Be-
reikbaar op: 0228-748123 / 06-
28958001 en via info@zwart-
groen.nl of kijk op de uitgebreide 
website www.zwartgroen.nl.  

Buitenspecialist Zwartgroen nu nog groener! 

Een goed milieu begint bij jezelf. Edwin Winter heeft het pand voorzien van 870 zonnepanelen. Foto: JdH
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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

Eén telefoontje of bericht
kan uw klus klaren

06 38 17 33 88 / help@wfkc.nl

Kleingouw 17,  1619 CA Andijk
www.wfkc.nl

@westfr iesekluscentrale

Het adres voor uw 
fiets, E-bike, verhuur 

en reparatie!

De 2wielerwacht voor snelle 
en vakkundige reparaties met 
gratis haal- en brengservice.

20
jaarTweewielers

Nieuwe webshop met alles 
op het gebied van fietsen. 

Aantrekkelijke prijzen, 
snel en gemakkelijk!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

t.w.v. €10,-
bij besteding v.a. € 35,-

Knip uit en lever in!
Geldig t/m 5 december, max. 1 bon per persoon.

FIETSWERELD
CADEAUBON

NIEUW!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

NIEUW!

Nieuwe webshop met alles op het gebied 
van fietsen. Aantrekkelijke prijzen, 

snel en gemakkelijk!

Een prettige kermis gewenst 
namens het hele team:

André, Carina, Dirk-Jan en Martijn.

DEEN is de ander niet 
Handelsweg 33G  
Tel. 06. 2182 3000

www.deenisdeanderniet.nl
www.wieverhuistmij.nl

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

Ook voor Focwa onderhoudsbeurt, packkeuring en verhuur.

Wij zijn een RDW en Focwa erkend bedrijf.

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

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

verhuur v.a. €2,50 per uur.

Laat nu ook uw reservesleutel maken bij OMC-Andijk

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

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

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

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

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

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

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

… dat Werksaam in Andijk 

hard werkt in het groen?

... er jongeren ‘s nachts om 

02.45 uur over het dorp fietsen 

met keiharde muziek aan?

...  1,5 meter afstand ook op de 

fietspaden van toepassing is?

... Dunja 19 mei 50 jaar wordt 

en de liefste van de wereld is?

... er prachtige bloemen 

geplaatst zijn bij diverse oor-

logsmonumenten en graven, 

zo ook op de Hoekweg bij het 

Poolse monument.

...  deze heel snel met vaas en 

al verdwenen zijn en dat er een 

groep jongeren ladderzat over 

het Poolse monument stond te 

plassen?

... respect toch bij sommige 

nog ver te zoeken is, 

ook in deze tijd?

... de Dijkweg 

geen race baan is?

... Astrid Ottenhoff zaterdag de 

mooie leeftijd van 40 bereikt?

 
Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

Videobellen is in het dagelijks le-
ven al normaal geworden en ook 
in het ziekenhuis wordt het 
steeds vaker gebruikt. Patiënten 
van het Dijklander Ziekenhuis 
kunnen sinds enkele weken een 
videoconsult krijgen met de arts 
of andere zorgverlener. Zo hoe-
ven ze niet altijd naar het zieken-
huis te komen voor hun afspraak.
Bij een tiental poliklinieken is een 
videoconsult nu mogelijk. Via 
een e-mail ontvangen patiënten 
een uitnodiging met uitleg over 
hoe het precies werkt. Dit bete-
kent niet dat alle afspraken voort-
aan zo gaan. Ook belafspraken of 
fysieke afspraken zijn mogelijk, 
maar waar het prettig is om een 
patiënt te zien, kan een zorgver-
lener kiezen voor een videocon-
sult.

Welkome aanvulling Het zieken-
huis onderzoekt al langer hoe 
technologie kan helpen in de 
zorg aan patiënten. Het coronavi-
rus heeft ervoor gezorgd dat dit 
in een stroomversnelling is geko-
men. Nu het Dijklander Zieken-
huis de poliklinische zorg weer 
stapsgewijs opstart, zijn video-
consulten een welkome aanvul-
ling. Meerwaarde is dat zorgver-
lener en patiënt elkaar kunnen 

zien en dat de patiënt niet de reis 
naar het ziekenhuis hoeft te ma-
ken. Logopediste Franka de 
Groot – van Bockxmeer: “Door 
het coronavirus kunnen we onze 
patiënten niet altijd fysiek zien 
op de polikliniek. Ik werk veel 
met mensen met een taal- of 
spraakstoornis waardoor praten 
moeilijk gaat. Telefoneren is voor 
hen erg moeilijk, omdat ze de 
ander niet zien en daardoor het 
gevoel hebben snel te moeten 
praten. Dankzij een videoconsult 
is er meer rust in de gesprekken 
doordat je elkaar kunt zien. Ik 
kan – net als in de behandelka-
mer – echt met mensen oefenen. 
Dat gaat over de telefoon niet.”

Vaste plek Ook patiënten zijn blij 
met de videoconsulten. Een pati-
ent bij fysiotherapie geeft aan: “Ik 
kan in deze moeilijke tijd nu toch 
mijn dagelijkse oefeningen krij-
gen via videobellen. Mijn fysio-
therapeut kan direct aanwijzin-
gen geven wat wel en niet goed 
gaat. Dat is voor mij heel waarde-
vol.” Videoconsulten krijgt een 
vaste plek binnen het Dijklander 
Ziekenhuis. De komende twee 
maanden worden meerdere poli-
klinieken uitgerust voor video-
bellen met patiënten.

Videobellen met de arts van 
het Dijklander Ziekenhuis

Logopediste Franka. Foto aangeleverd

Vakkundig
schadeherstel

Handelsweg 7
1619 BJ Andijk

Tel: 06 21 83 22 62
info@ronkarremanautoschade.nl
www.ronkarremanautoschade.nl

Vrijblijvende
taxatie van

schade

Afhandeling
met de

verzekering

U kunt bij ons ook terecht voor:

Restauratie van Oldtimers

Budgetreparatie (met tweede-

hands of imitatie-onderdelen)

Leenauto mogelijk bij

schadeherstel

Van 11 t/m 16 mei is de collecte 
van het Longfonds. Dit jaar gaan 
we vanwege het coronavirus niet 
langs de deuren, maar collecteren 
we online. Met de opbrengst ma-
ken we doorslaggevend longon-
derzoek mogelijk. Dat is nu meer 
dan ooit nodig.

Corona beneemt ons de adem
Het coronavirus maakt in één 
klap duidelijk hoe belangrijk je 
longen voor je leven zijn. Het 
Longfonds strijdt voor 1,2 mil-
joen mensen met een longziekte 
én voor iedereen die blijvende 
longschade overhoudt aan het 
coronavirus. Door informatie te 
verstrekken en een luisterend oor 
te bieden. En door doorslagge-
vend onderzoek naar longherstel 
mogelijk te maken. 

Vrij ademen
Babette van Daal is één van onze 
online collectanten. Toen ze 30 
jaar was, kreeg ze te horen dat ze 
ernstig longemfyseem had. Die 
ziekte beschadigde haar longen 
zo erg dat er nog maar één red-
middel was: donorlongen. Geluk-
kig heeft ze die gekregen. Ze kan 
weer vrij ademen! Voor alle men-

sen met een longziekte heeft ze 
een droom: “Ik hoop dat we in de 
toekomst longweefsel kunnen 
herstellen. Want vrij ademen gun 
ik iedereen.”

Steun ons onderzoek naar 
longherstel
Help ook mee! Geef aan de online 
collectant, scan de QR code of ga 
naar longfonds.nl

Geef om onze longen. 
Doneer nu.
Scan de QR code met de camera 
van uw telefoon of met uw mo-
biel bankieren-app en kies zelf 
het bedrag.

Alvast bedankt voor uw gift, na-
mens 1,2 miljoen mensen met 
een longziekte.

Geef om onze longen
11 t/m 16 mei 2020: collecteweek Longfonds

Op de website https://spoor-
noordhollandfriesland.petities.nl 
staat een petitie om een lang ge-
koesterde spoorlijn aan te leggen 
tussen Friesland en Noord-Hol-
land. 1 manier om dat te doen is 
door een 25 km. lange spoortun-
nel onder het IJsselmeer aan te 
leggen tussen Stavoren en An-
dijk. 

Op deze manier zou de Huidige 
trein van Leeuwarden via Sneek 
naar Stavoren zo door kunnen 
rijden naar de Noord-Hollandse 
stad Hoorn, en word de reistijd 
tussen die 2 steden met een half 
uur tot 3 kwartier gereduceerd. 
Niet te vergeten dat de bereik-
baarheid en duurzaamheid flink 
zal verbeteren!

Nieuwe spoorlijnen in en tussen 
Noord-Holland en Friesland

Een spoorlijn tussen Friesland en Noord-Holland? Foto aangeleverd

Lange afstand trekker

Op de keien achter het vakantiepark het Grootslag stond deze 
Zilverplevier. Deze vogel behoort nu eigenlijk thuis op de toendra 

van Noord-Rusland en dat is nu een aardig stukje uit de buurt waar 
ze eind mei tot half juni hun ei leggen. Gezien de meerdere waarne-
mingen in Nederland denken wij dat de klimaatsveranderingen een 

verschuiving te weeg brengt. Mogelijk dat dit een overwinteraar is die 
uit Engeland of Ierland nu op weg is naar het broedgebied en even bij 

Andijk een rust moment had mooie treffer toch.  
Foto: Douwe Greydanus.
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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 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. www.hvcgroep.nl

Waterpeil stijgt!
Goed nieuws voor de zwemmen-
de jeugd en volwassenen. Rond 
begin juni zal De Weid beperkt 
geopend kunnen worden zoals de 
zaken er nu voor staan. Afgelopen 
vrijdag werd het landelijk Coron-
aprotocol vanuit de zwembaden-
branche vrijgegeven (https://
www.zwembadbranche.nl/proto-
col-veranwoord-zwemmen-ge-
publiceerd/). Dit is de kapstok op 
basis waarvan De Weid zijn eigen 
Coronaprotocol maakt.

Alles wordt anders
Buiten zwemmen in 2020 zal heel 
anders zijn dan voorgaande sei-
zoenen. Openstelling kan alleen 
als iedere bezoeker zich bewust is 
van de Corona-tijd waarin we le-
ven en voldoende vrijwilligers 
bereid zijn te helpen. Met een 
paar honderd man tegelijk genie-
ten zit er gewoon niet in. Het 
protocol voorziet in de 1,5 meter 
invulling van gebruik van De 
Weid. Het protocol is hierin dui-
delijk; werken met tijdssloten, en 
een maximum aantal gasten dat 

tegelijk in het complex mag zijn. 
Maar ook: naar het bad komen 
met zwemkleding al aan, geen 
gebruik van de douches bijvoor-
beeld. De Weid is nu druk bezig 
om openstelling te matchen met 
de regels. Een forse klus. Enkele 
tientallen bezoekers tegelijk en 
blokken van anderhalf of twee 
uur zwemmen en daarna een vol-
gende groep moet zorgen dat 
toch zoveel mogelijk kinderen en 
volwassen Andijkers deze zomer 
kunnen genieten van regelmatig 
buiten zwemmen. De betekenis 
voor de financiële exploitatie 
wordt nu verder in kaart ge-
bracht. Net als de manier waarop 
zwemlessen kunnen plaats heb-
ben. Wordt het minder leuk dan 

voorgaande jaren? Zonder twij-
fel. Wordt de zomer 2020 leuker 
met een beperkt open zwembad 
dan zonder De Weid? 200% ze-
ker!   

Nieuwe penningmeester 
gevonden!
De Weid is hartstikke blij dat de 
recente oproep voor een nieuw 
penningmeester uitstekend re-
sultaat heeft gehad. Christie 
Wierstra komt het bestuur ver-
sterken. Deze week is de werk-
overdracht aan haar en volgt de 
wijziging bij de kamer van koop-
handel. Christie welkom en Bert 
Hoogeveen super bedankt voor 
je hulp en deskundigheid de afge-
lopen jaren!

Samen spelen,  
leren & ontdekken
bij onze gastouders natuurlijk!

Meer info: berendbotje.nl

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

De Weid mikt op opening rond 1 juni!

Bad schrobben; 1,5 meter afstand! Foto aangeleverd

Leven we nog wel in Vrijheid?

Afgelopen week mochten we 75 jaar Vrijheid 
vieren. Helaas voelde het voor mij niet zo.

Wat is precies de betekenis van Vrijheid:
Onafhankelijkheid, ongedwongenheid, onbe-
lemmerd zijn, autonomie, ongebondenheid.
Bij alle definities vroeg ik mij af. Ervaar ik die 
nu?  Nee, is mijn antwoord.

De zogenaamde noodmaatregelen werden ons 
voorgespiegeld als tijdelijk. En zijn enorm be-
knellend en onderdrukkend. Het dieptepunt 
was dat, notabene op Bevrijdingsdag, er men-
sen werden bekeurd die voor hun vrijheid op-
kwamen.

Hierdoor kwam een zin uit het liedje van Klein 
Orkest bij mij op:
“Alleen de vogels vliegen van Oost- naar 
West-Berlijn, worden niet teruggefloten, ook 
niet neergeschoten”. Alleen de vogels hebben 
nu nog hun vrijheid. Hoeven niet na te den-
ken als ze zich willen verplaatsen. Of samen 
in een boom op een tak willen zitten.

Langs de weg...

Deze jarige werd van harte gefeliciteerd op de Hoekweg.  
Foto Douwe Greydauns

Vrijheid De vrijheidslievende mensen worden op dit mo-
ment in de houtgreep gehouden door angstige 
mensen. In mijn ogen emotionele chantage. 
Moet ik bang zijn omdat iemand anders een 
gevaar ziet en waarin ik dat niet zie? Maar een 
bang iemand zou nooit iemand anders mogen 
belemmeren in zijn vrijheid op welke wijze dan 
ook.

Waarvoor is iemand bang? Uiteindelijk angst 
voor de dood? Maar de enige zekerheid die er in 
het leven is, is de dood. Door dat te accepteren. 
Is er geen angst meer. Dan ontstaat er ruimte 
voor werkelijke vrijheid. En hoef je een ander 
ook niet bang te maken. Stap in de vrije we-
reld!

Als we weer terug zijn in het oude normaal pas 
dán kunnen we 75e jaar vrijheid vieren!
Ik kijk ernaar uit!

Met lieve groeten van een Vrije Vogel
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Heeft u nog steeds de juiste hypotheek?
Kunnen uw maandlasten omlaag?

ANDIJK  Kleingouw 28, 1619 CB Andijk  T 0228 59 24 20

ENKHUIZEN  Reigerweg 43, 1602 PA Enkhuizen  T 0228 31 67 86

Zeker in deze onzekere tijden wil je  
duidelijkheid. En zo goed mogelijk omgaan  

met alles wat je bezit. 

Herkenbaar? Denk dan eens aan een  
vrijblijvende woonscan bij Vrolijk fd. Samen  

met u bekijken we of het interessant is om uw 
huidige hypotheek over te sluiten of open te  

breken. We berekenen of het aantrekkelijk is  
om de overwaarde van uw woning op te nemen 

voor bijvoorbeeld een verbouwing, of om  
gewoon wat ruimer te kunnen leven. En als u 

wilt, zoeken we meteen even voor u uit of u kunt 
besparen op uw verzekeringen, uiteraard met 

behoud van de beste dekking en voorwaarden.

Wij zijn onafhankelijk financieel adviseurs en  
vergelijken de voorwaarden en premies van  

vrijwel alle aanbieders in Nederland.  Zowel voor  
hypotheken als verzekeringen, particulier en 

zakelijk. 
 

EEN WOONSCAN OF ADVIESGESPREK?
Maak snel een afspraak met Arend Vrolijk  

of Susan van Diepen om de mogelijkheden  
te bespreken.

vrolijkfd.nlvrolijkfd.nl

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

Schoolplein.

Ik liep langs groene landen en 
daar zag ik jou

Geef mij je beide handen dan 
dans ik met jou

Het bos en de groene weide 
(3x)

Bos en de wei.

Hoe vaak zal dat liedje geklon-
ken hebben op het schoolplein 
van de Idenburg school.   De 
kinderen maakten in de pauzes 
een grote kring en daar binnen-
in dansten een paar  leerlingen. 
Bij het begin van het lied kozen 
de jongens een meisje en de 
meisjes een jongen. 

Als het lied afgelopen was ble-
ven de gekozenen over en kozen 
weer iemand anders. Het waren 
voorzichtige pogingen om ie-
mand te laten weten dat je hem 
of haar wel aardig vond. En wat 
voelde je je gelukkig als je zo-
maar uitgekozen werd door ie-

mand die jij ook aardig vond. 

Als dan wat later iemand tegen 
je zei dat je wel erg vaak  uitge-
kozen werd door dezelfde, trok 
je een onverschillig gezicht. Het 
was jou niet   opgevallen. Hoe 
kwamen ze erbij.

Een woester spel was het slinge-
ren. Je maakte een lange sliert 
kinderen en de voorste    maakte 
slingerende bewegingen. Hoe 
langer de sliert was, hoe groter 
de snelheid van degene die ach-
teraan liep. De kunst was dan 
ook om zoveel mogelijk leerlin-
gen los van de  slinger te laten 
gaan. Die meestal met een flin-
ke vaart tegen iets of iemand 
aan vlogen. 

Bloedneuzen schrammen en 
hersenschuddingen waren vaak 
het gevolg. En de meesters ver-
boden het na zo’n ongeluk 
meestal meteen. Maar na een 
poosje was er altijd weer ie-
mand die zei:  “Zullen we slie-
rissen?“ 
En de gevolgen lieten zich ra-
den...

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker
We zijn inmiddels nog maar een 
maandje verder maar wel een 
heel stuk wijzer. De Olympische 
en Paralympische zomerspelen 
van 2020 gaan niet door. Het 
moment waar wij als sporters 4 
jaar lang naartoe hebben ge-
werkt wordt, een paar maanden 
voor de opening, afgeblazen. 
Als iemand mij dit een half jaar-
tje terug verteld had had ik die-
gene waarschijnlijk uitgelachen. 
Hoe kun je nu het belangrijkste 
sportevenement wat eens in de 
4 jaar is niet door laten gaan? 
Het kan dus.
  
En dit is, gelukkig voor nu, ge-
beurd. Het is vreselijk wat er in 
de wereld allemaal gebeurt en 
wat er om die reden allemaal niet 
door kan gaan. Daar zijn de spe-
len maar een heel klein deel van. 
We konden ons in Nederland nog 
een lange tijd redelijk goed voor-
bereiden maar uiteindelijk wer-
den ook in Nederland de sport 
accomodaties gesloten. Zo ook 
Papendal en Omnisport (wieler-
baan in Apeldoorn), de belang-
rijkste plekken voor mij om te 
trainen. Dit leverde veel stress op, 
kan ik mijzelf nog goed voorbe-
reiden? Wordt dit in augustus 
een eerlijke strijd? Gelukkig heb-
ben we nu de ruimte gekregen en 
kan iedereen zich op een goede 
manier voorbereiden voor de Pa-
ralympische zomer spelen van 
2021. Het blijft een beetje gek 

klinken maar we wennen er van-
zelf aan! Voor mij voelt dit als een 
soort bonus jaar. De punten 
waarvan ik dacht: ‘ik had dit vorig 
jaar anders moeten doen’ kan ik 
nu anders doen. Het is alsof we 
de hele voorbereiding over kun-
nen doen en alle kleine foutjes die 
we hebben gemaakt kunnen her-
stellen. Inmiddels beginnen lang-
zaam de berichten te komen dat 
Papendal weer open kan, en dit 
zou enorm fijn zijn. De afgelopen 
tijd heb ik thuis moeten trainen. 
In deze tijd is het erg fijn dat mijn 
vriend, Stijn Boersma, ook in het 
team zit. Wij kunnen elkaar nu 
blijven motiveren, want als je 
geen verplichte trainingen meer 
hebt is motivatie heel belangrijk. 
Wij trainen thuis op de Wattbike, 
een soort professionele home-
trainer, en pakken af en toe de 
baan fiets om buiten op te trai-

nen. Krachttraining doen wij in 
de achtertuin bij mijn schoonou-
ders. Daar hebben wij genoeg 
materiaal om onze krachttraining 
goed uit te kunnen voeren. Kort-
om, we hebben het best goed 
voor elkaar en we kunnen rede-
lijk goed fit blijven deze periode. 
Wanneer alles weer begint en 
wanneer er weer wedstrijden ko-
men is nog niet bekend. Het eni-
ge wat wij weten is dat we de fo-
cus moeten verleggen naar 2021. 
 
Ik zou elke maand een stukje 
schrijven voor de Andijker tot dat 
de spelen zouden beginnen. Dit 
gaan we nu verspreiden over het 
komende jaar. Een jaar langer de 
tijd om te trainen en een jaar lan-
ger de tijd om jullie enthousiast 
te maken om mij en de rest van 
TeamNL te volgen tijdens Tokio 
2020 2021!

Caroline op archieffoto  Foto aangeleverd

Caroline Groot naar de Paralympische Spelen

Nieuws of tips?
info@andijker.nl
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