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In 1942 werd Adri geboren op 
Andijk. Daar heeft hij zijn hele 
leven gewoond. “Op een klein 
uitstapje van een jaar of twee na, 
toen ik in dienst zat. Daar heb ik 
mijn vrouw leren kennen en haar 
heb ik mee terug gebracht naar 
Andijk. Het uitstapje was dus ze-
ker niet voor niets!” Inmiddels 
woont het echtpaar al vele jaren 
en naar volle tevredenheid op een 
prachtige plek aan de Dijkweg.

Adri de Blank (78) vermaakt zich 
dagelijks met het maken van pen-
tekeningen van gebouwen. Iedere 
tekening is uniek, geen twee keer 
tekent hij hetzelfde. “In één teke-
ning zit gemiddeld zo’n 30 uur 
werk,“ aldus Adri. “Vanwege mijn 
ziekte kan ik nu ook niet veel an-
ders meer, dus ik ben blij dat mijn 
hobby nog altijd lukt!”

Jong aan het werk
Adri ging naar school op Andijk 
en toen hij klaar was met klas 6 
(nu groep 8) op vrijdag, kon hij 
meteen maandags te werk. “Eerst 
heb ik een tijd allerhande dingen 
gedaan in de agrarische sector. 
Koeien melken bij Boeder en la-

ter bij Jo de Boer in de gladiolen. 
Ook nog een tijd tulpen bij van 
Heezen en lelies bij Klaas de 
Jong. Maar uiteindelijk ben in de 
bouw in gegaan.”

Op de bouw
Als timmerman heeft Adri meer 
dan 25 jaar bij bouwbedrijf Schol-
tens gewerkt.  “Later had ik ook 
vaak beginners mee, die ik als leer-
meester wegwijs maakte in het 

wereldje van het bouwen,” vertelt 
Adri over die tijd. “Ik heb dat altijd 
met veel plezier gedaan en het 
maken van tekeningen was in die 
tijd echt ‘iets leuks’ om als hobby 
ernaast te doen. Maar erg veel tijd 
voor hobbyen was er niet.”

Modelbouw
Naast de drukte met het gezin, 
het werk en het maken van pen-
tekeningen was Adri ook nog 
druk met het maken van model-
bouw schepen. “Ik heb er één ge-
maakt van anderhalve meter, die 
is inmiddels verkocht. En de 
tweede staat nog hier in de kamer 
te pronken, met zeilen en tuig in 
volle glorie. Daarvoor gebruikte 
ik vooral restmaterialen en ver-
der is het een kwestie van veel 
geduld hebben. Het kost vele 
uren zoiets in elkaar te zetten.”

Pentekeningen maken 
Adri heeft COPD en is snel ver-
moeid. Zijn longen presteren 
door zijn ziekte niet optimaal en 
hij moet zijn energie goed verde-
len. Daarom heeft hij nu extra 
veel plezier in het maken van 
pentekeningen van gebouwen. 
“Dat kan ik thuis doen, aan de 
tafel. Ik heb al mijn spullen bij de 
hand. Als ik even wil stoppen, 
kan ik het gewoon laten liggen en 
later weer verder gaan.” Het teke-
nen doet hij inmiddels al zo’n 40 
jaar. Les heeft hij nooit gehad. 
“Als 16-17 jarige heb ik een paar 
verdwaalde lessen portretteke-
nen gevolgd, maar dat was niks. 
Ik wist al snel, dat mijn passie el-
ders lag. Gebouwen klagen ten-
minste ook nooit of ze er wél of 
niet goed opstaan!”

Tentoonstellingen en in 
opdracht
“Ik teken wat ik wil, “zegt Adri 

stellig. “Iemand kan me vragen 
een bepaald huis te tekenen en 
dat doe ik graag, maar ik doe het 
wel op mijn manier. Ik wil er ook 
niks voor hebben en neem in die 
zin geen opdrachten aan. Graag 
maak ik iemand er blij mee, maar 
er moet geen gestress bij komen. 
Die tijd heb ik gehad.” 
Adri vertelt dat hij tot twee maal 
toe aan een expositie heeft mee-
gewerkt. “Dat is een hoop werk 
en je moet er de hele tijd bij zijn, 
mensen willen de kunstenaar 
ontmoeten. Dat is me allemaal 
veel te vermoeiend. Ik teken voor 
mezelf en berg de tekeningen 
daarna netjes in de map. Alleen 
de tekening van ons eigen huis op 
Andijk heeft een ere plekje in een 
lijst in de kamer.”

Unieke pentekeningen van de hand van Adri de Blank

Adri de Blank tekent gebouwen na van foto’s. Elke tekening kost hem 
ca 30 manuren. Tekst en foto: OdB

Laatste testament 
checkdag 20/6 nog 
enkele plekken vrij.

Expositieruimte De Mantel start deze maand  een 
unieke expositie met het bijzondere werk van  kunst-
schilder  Marius van Dokkum. De lach en de traan ko-
men tezamen op vele vierkante meters expositieruim-
te aan het Hornpad. Een prachtige gelegenheid om de 
somberheid van corona even te vergeten en te genieten 
van de vele pareltjes in de diverse ruimtes.

Gastvrouw en gastheer zijn Annet en Hans Mantel. Annet 
is de zus van de schilder en kan schitterende verhalen 
vertellen over de vele tentoongestelde schilderijen. Met 
bussen vol mensen uit het hele land komen de liefhebbers 
om het werk van Marius te zien. De bijbehorende lezin-
gen van Annet worden uitermate gewaardeerd. 

Ook dit jaar was de agenda al  goed gevuld met duizenden 
bezoekers van heinde en verre. Helaas heeft corona roet 
in het eten gegooid en moesten de touringcarmaatschap-
pijen de geplande rit naar Andijk afzeggen. 

Enorme belangstelling
Annet: “De belangstelling voor de werken van mijn broer 
is enorm. Niet alleen zijn museum in Harderwijk telt 
grote aantallen bezoekers, maar ook in Andijk ontvangen 
we elk jaar duizenden belangstellenden. Een geweldige 

ontwikkeling die dit  seizoen helaas is gestopt. We hopen 
vanaf september wel weer door te gaan met de lezingen, 
maar dan wel in afgeslankte vorm. Dit vanwege  de maat-
regelen en de voorschriften van het RIVM”.

Expositie met nieuwe werken
Maar waarom dan toch een expositie starten? Annet: “We 
willen de echte liefhebbers toch de kans geven om zijn 
prachtige en vaak humorvolle schilderijen te komen be-
kijken. De bestaande expositie wordt uitgebreid met veel 
bijzonder werk van Marius. Maar het mooiste is wel, dat 
Marius, speciaal voor deze expositie, tekeningen heeft 
gemaakt van typische Andijker plekjes. Daarnaast heeft 
hij kleiportretten gemaakt van bekende Andijkers. Deze 
zijn nog nooit geëxposeerd, dus wij hebben daarvan de 
primeur. Dat zal de bezoekers zeker  verrassen!”

Wel aanmelden wanneer u komt  
De corona-regels moeten ook in de expositieruimte wor-
den nageleefd.  Daarom moet iedereen zich wel van tevo-
ren even aanmelden. Dat kan via de website: www.exposi-
tieruimtedemantel.nl of per mail of een telefoontje. Het 
adres is: Hornpad 19 in Andijk. Telefoon: 0228-591425 

Openingstijden: woensdag t/m zaterdag van 13.00 tot 
15.00 en van 15.00 tot 17.00. 

Startdatum: 17 juni en eindigt op zaterdag 5 september 
2020. Entree € 4,- p.p. (Inclusief koffie/thee) Kinderen 
t/m 12 jaar gratis. Turbo door Marius van Dokkum. Foto aangeleverd.

Expositie van de kunstschilder Marius van Dokkum
Fluithoek. Tekening A. de Blank
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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

Zondag 21 juni 10.00 uur: 
Vaderdag.
Eucharistieviering; 
voorganger: pastor J. van Dril.
Thema: “In het licht stellen”.
Er is maar 1 collecte, dus geen 
kaarsencollecte. Dank daarvoor.
Welkom in de viering.
*Overleden: Kees Bakker 
(Kleingouw).
*Alle vaders, een mooie en ver-
rassende zondag toegewenst!

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, 21 juni
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
10.00 uur Euch. pastor J. van Dril

De Bovenzaal
bovenzaal.eu

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
www.deweg.eu

Ingezonden/Open brief

Weet u nog wie u als laatste de 
hand gaf? 
Het was de eerste coronamaat-
regel die werd afgekondigd: 
geen handen schudden bij een 
begroeting. 
Ik kan er nog steeds niet aan 
wennen, het voelt afstandelijk. 
Maar dat is ook de bedoeling. 
Anderhalve meter afstand hou-
den.

Handen schudden is een oud 
gebruik. Vaak wordt verteld dat 
mensen handen zijn gaan 
schudden omdat op die manier 
in mouwen verborgen wapens 
tevoorschijn kwamen. Het is 
niet waar. 

Handen geven deed men al in 
antieke bijbelse en romeinse 
tijden. Maar alleen bij bijzon-
dere gelegenheden. Als onder-

streping van een verdrag of van 
een huwelijk.

Volgens historicus Paul van der 
Steen dateert handen schudden 
als vorm van begroeting of feli-
citatie vermoedelijk pas uit de 
zeventiende eeuw. De Quakers 
zouden ermee zijn begonnen. 
“Deze christelijke groep drong 
bij haar volgelingen aan op een-
voud. Bovendien had God het 
alleenrecht op grootse gebaren: 
voor de Allerhoogste nam je de 
hoed af of maakte je een bui-
ging. Voor onderling contact 
tussen normale stervelingen 
volstond een handdruk.”

Inmiddels heeft deze methode 
van begroeting breed navolging 
gevonden. Totdat we er vier 
maanden terug plotseling mee 
zijn gestopt. 

Laat mij dan vermelden dat 
God nooit met handen geven is 
gestopt. Hij houdt ons zege-
nend de handen boven het 
hoofd. Elke dag.

Weet u wie jou voor het laatst 
een hand gaf?
God! 

ds. Koos Staat

Handen geven

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

Juf Marja Karnekamp, juf Mieke 
Prenen en juf Lies Entius. Met 
elkaar hebben ze 110 jaar onder-
wijs gegeven waarvan ruim 100 
jaar hier in Andijk.
Zij vinden het vast leuk wanneer 
oud-leerlingen en bekenden van 

de Blokkendoos, de Wester-
school de Springplank en de Pira-
mide, ze een kaartje sturen.
Dat kaartje mag (graag voor 24 
juni) naar basisschool de Pirami-
de. Flamingolaan 35 1619 VC 
Andijk.

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.
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Daar buiten op afspraak

Basisschool de Piramide neemt op 24 
juni afscheid van drie onderwijskanjers

Myra (36) kreeg nog maar kort 
ondersteuning van een vrijwilli-
ger van Home-Start, toen de 
maatregelen tegen corona wer-
den ingevoerd. De afgelopen 
periode hadden Myra en haar 3 
kinderen online contact met 
vrijwilliger Annet (49). Sinds 
kort spreken ze buiten af. ‘Het is 
makkelijker praten nu we elkaar 
weer in het echt kunnen zien.’ 

Vrijwilligers van Home-Start bie-
den op vriendschappelijke basis 
steun en praktische hulp aan 
jonge gezinnen die tijdelijk een 
steuntje in de rug nodig hebben. 
Een luisterend oor, met de kinde-
ren op pad gaan of het helpen 
uitbreiden van het sociale net-
werk: een vrijwilliger kan het 
verschil maken voor een gezin. 
Vrijwilligers van Home-Start ko-
men voor een periode van onge-
veer een jaar wekelijks een dag-
deel bij een gezin thuis om hen te 
helpen bij hun (opvoed)vragen. 

Juist nu staan Home-Start vrij-
willigers klaar om jonge gezinnen 
te ondersteunen. Dat kan in deze 
tijd digitaal of via de telefoon. 
Maar ´live´ met elkaar afspreken 
is ook weer mogelijk als de voor-
schriften van het RIVM worden 
aangehouden. Myra: ‘Annet en ik 
gaan nu eens per week met de 

kinderen naar buiten. Terwijl de 
kinderen lekker spelen, praten 
wij over van alles. Dit lucht 
enorm op! Door de ondersteu-
ning van Annet voel ik me nu veel 
positiever en sterker.’

Home-Start kan ouders onder-
steunen in de periode vanaf 28 
weken zwangerschap tot gezin-
nen met kinderen in de leeftijd 
tot 18 jaar. Voor aanmelding en 
meer informatie neem contact op 
met Christine Samsom, coördi-
nator Home-Start Medemblik: 
tel. 06-10959288 of mail naar 
home-start.west-friesland@hu-
manitas.nl. Voor meer informatie 
kijk op www.home-start.nl. 

Voor wie zelf opvoedervaring 
heeft, goed kan luisteren en graag 
een gezin (weer) op weg wil hel-
pen, kan zich aanmelden als vrij-
williger bij Home-Start. Ook 
hiervoor kun je contact opnemen 
met Christine Samsom.

Ondersteuning van Home-Start 
vrijwilliger – juist nu!

Foto aangeleverd
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TROUWEN

Eindelijk gaat het gebeuren: u gaat trouwen! Allerlei 
vragen komen op u af. In welke vorm gaat u bijvoor-
beeld trouwen? Gaat u trouwen in beperkte of alge-
hele gemeenschap van goederen, of onder huwelijkse 
voorwaarden?

Op 1/1/2018 is de Wet Beperkte gemeenschap van goederen inge-
gaan. Het is niet langer zo dat indien u trouwt (idem geregistreerd 
partnerschap), al uw bezittingen en schulden automatisch gezamen-
lijk worden. De wettelijke algehele gemeenschap van goederen heeft 
plaatsgemaakt voor de beperkte gemeenschap van goederen, inhou-
dende dat al uw persoonlijke bezittingen en schulden (waaronder 
schenkingen en erfenissen) die u vóór het trouwen had van u alleen 
blijven. Bezittingen en schulden die u ná het trouwen krijgt, worden 
wél van u samen. Mocht u onverhoopt gaan scheiden dan krijgt ieder 
de helft van de gezamenlijke bezittingen en schulden. Onder de 
nieuwe wet is het dus niet zo dat je van rechtswege op huwelijks-
voorwaarden bent getrouwd. 

Zelf de regels maken
Je kan ook zelf kiezen wat wel en niet gemeenschappelijk wordt. 
Daarvoor zijn huwelijksvoorwaarden bij de notaris nodig. Zo kan 
bijvoorbeeld uw spaargeld, of uw met bloed, zweet en tranen opge-
richte onderneming, toch van u persoonlijk blijven. Wenst u juist wel 
de algehele gemeenschap van alle goederen? Ook dit kunt laten 
vastleggen in huwelijksvoorwaarden.

Stel bij de notaris ook vragen over: Uw levensverzekering 
en de betaling van de premies daarvoor. Het verschil tussen beleg-
gingsleer en nominaliteitsleer bij verschil in inbreng van eigen geld in 
een huis. Wel of niet pensioen delen in geval van scheiding.

Kortom, laat u goed informeren alvorens u de belang-
rijke stap naar het altaar neemt. De koffie staat klaar! 

Rosanne Deen

Mantel & Voors Notarissen Andijk en 
Benningbroek. 

Laatste testament checkdag 
20/6 nog enkele plekken vrij.

Bas de Wit

Ons sociaal contract: 
all lives matter

Met de veelvuldige verwijzin-
gen naar onze historie de af-
gelopen weken, sta ik mijzelf 

toe om ook een duit in het 
zakje te doen in ons historisch 
besef. Zo leerde liberaal filo-

soof John Rawls (1921-2002) 
ons dat we de samenleving 
zouden kunnen vormgeven 

volgens een sociaal contract. 
In dit contract spreken men-
sen af hoe zij met elkaar wil-
len omgaan, hoe de rechten 
en plichten zijn verdeeld. 
Doordat in de theorie van 

Rawls niemand van te voren 
zou weten hoe hij of zij in het 

leven zou komen, bijvoor-
beeld als boerenzoon of 

kroonprinses, was dit volgens 
hem een goede manier om na 

te denken over hoe onze 
maatschappij in te richten. 

Contractbreuk ligt op de loer 
door links-moralisme

Ik moest deze week denken 
aan ons sociaal contract van-
daag de dag. In mijn optiek 
dreigen sommige mensen in 
onze samenleving namelijk 

contractbreuk te plegen. Het 
wegzetten van mensen die 

Sinterklaas vieren als racist, 
het neerhalen van standbeel-
den van helden van de mo-

derne tijd zoals Winston 
Churchill en een loopje ne-

men met de gezondheidsrisi-
co’s op de Dam zijn exempla-

risch voor mensen die zich 
beroepen op één zijde van het 
contract. Het opwerpen van 

valse tegenstellingen met 
links-moralistisch, soms zelfs 
hypocriet gedrag draagt bo-

vendien niet bij aan de oplos-
sing voor wezenlijke proble-

men. 

Uit de slachtofferrol!
Want laat één ding duidelijk 
zijn: in het sociaal contract 
van Nederland mag je af-

komst, ras of geslacht nooit 
bepalend zijn voor de kansen 
die je krijgt in het leven. En 

in dat kader moeten er dingen 
beter. Iedereen verdient een 

veilig thuis, onderwijs moet er 
zijn voor ieder talent en alle 

werkenden moeten hun 
droombaan kunnen najagen. 
En voor die goede zaak mag 
je van mij zeker actie voeren. 
Ik vraag diegenen dan wel om 

uit de slachtofferrol van het 
verleden te kruipen. Neem 
zelf initiatief om in je eigen 
omgeving te beginnen het 

verschil te maken, voor ons 
allemaal. 

Bas de Wit
Statenlid VVD

Er komt een nieuw Voedselbos in 
Westfriesland!  Het huidige gras-
land op de hoek van de Haling en 
de Veilingweg aan de noordkant 
van het Streekbos zal veranderen 
in een Voedselbos. Een enthousi-
aste groep vrijwilligers van IVN 
West-Friesland heeft in goed 
overleg met het Recreatieschap 
Westfriesland een ontwerp voor 
het Voedselbos gemaakt. Voor-
waarden van het Recreatieschap 
waren onder andere dat het moet 
aansluiten bij de bestaande struc-
tuur in het Streekbos, dat het ter-
rein openbaar toegankelijk moet 
zijn en dat het goed te onderhou-
den is. Het Recreatieschap heeft 
het ontwerp vervolgens voorge-
legd aan Staatsbosbe-heer als ei-
genaar van het terrein en de Pro-
vincie Noord-Holland. Ook deze 
organisaties zijn akkoord gegaan. 

Wat houdt een Voedselbos in?
Een goed Voedselbos bestaat uit 
verschillende groeilagen met al-
lerlei bomen, struiken en planten 
met zoveel mogelijk eetbare on-
derdelen.  Dat kunnen noten, 
bessen, bloemen, bladeren of 
wortels zijn. Het bos wordt zo 
aangelegd dat het onderhoud mi-
nimaal is. De biodiversiteit in een 
Voedselbos is enorm.

Wat kost een Voedselbos?
Bij een gevarieerd Voedselbos 
komt heel wat kijken aan beplan-
ting. Hiervoor is een aardig be-
drag nodig. De eerste bijdrage 
voor het Voedselbos is bijeenge-
bracht door de opbrengst van de 
verkoop van twee schilderijen 
geschonken door Hugo van Lely-
veld van voorheen kunstuitleen 
de Waegh uit Enkhuizen. Ook 
het provinciale IVN heeft een 
stimuleringsbijdrage geschon-
ken. 

Sponsoring
Maar om een volwaardig bos te 
kunnen neerzetten is er meer 
geld nodig. Voor dit mooie initia-
tief wordt gezocht naar bedrijven 
en particulieren, die graag een 
boom, struik of een onderdeel 
van het toekomstige Voedselbos 
willen sponsoren. 

Voor meer informatie kunt u te-
recht bij g.pietersen@ivn-west-
friesland.nl of a.bijster@ivn-
westfriesland.nl 

De komende tijd wordt het be-
plantingsplan verder uitgewerkt 
door het team vrijwilligers van 
het IVN in samenspraak met het 
Recreatieschap. Gezamenlijk zal 
een tijdschema worden gemaakt 
voor de realisatie van het Voed-
selbos. Het Voedselbos is een 
uniek plan dat brede steun ver-
dient en voor de inwoners een 
grote natuurwaarde heeft. Er 
komt een wandelroute door het 
Voedselbos dat aansluit op het 
druk bezochte Streekbos. 

Natuureducatie                                                                                                                                       
IVN West-Friesland heeft als 
hoofddoel natuureducatie. Daar-
voor wil IVN graag workshops en 
cursussen geven over eten uit de 
natuur en over het ontwerpen 
van voedselbossen.  IVN natuur-
gidsen gaan rondwandelingen 
organiseren in het Voedselbos 
voor publiek en voor schoolklas-
sen. Een andere groep vrijwilli-
gers van het IVN zorgt voor klein 
onderhoud in het Voedselbos, al 
dan niet samen met scholen.
  
Het Recreatieschap wil graag aan 
het project meewerken omdat 
het voedselbos bijdraagt aan de 
doelstellingen van het Natuur- en 
Recreatieplan Westfriesland.

IVN Werkgroep Voedselbos op de toekomstige plek. Foto: Toos Brink 

Nieuw: Voedselbos de Haling

Aan het Kerkepad stond het huis van meester Cornelissen. 
Het moest wijken voor een nieuwe dijkgracht en is verplaatst 

en is nu Knokkel 78. 
Uit de collectie van Hessel de Greeuw.

Toen en nu

Kunstschilder 

Marius 
van Dokkum
Hornpad 19 in Andijk

EXPOSITIE

Reserveren en meer informatie:
info@expositieruimtedemantel.nl & 0228-591425
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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

Groenten en 
bio boerenzuivel!

Na het succes in de gemeente Koggen-
land (wijkleercentrum Avenhorn, be-
staat nu 2 jaar) is per 1 april 2020 een 
Wijkleercentrum in de gemeente Me-
demblik van start gegaan. Hier worden 
studenten op een innovatieve wijze op-
geleid naar werken in de zorg.

Claudia Heerens uit Andijk is wijkleerma-
kelaar en laat weten: “Wij hebben wijkleer-
adressen nodig voor onze studenten in het 
nieuwe schooljaar. Graag vertel ik wat 
meer over wat wij voor u kunnen beteke-
nen. Weet of bent u iemand die een beetje 
extra ondersteuning wel kan gebruiken, 
laat het ons dan weten. Samen kijken we 
wat er mogelijk is.” Het doel van het 
wijkleercentrum is om het welzijn van 
kwetsbare inwoners van de Gemeente 
Medemblik te bevorderen. 

Samenwerking
Sylvette Ernsting is opbouwwerker bij de 
gemeente Medemblik. Vanuit die functie 
kreeg zij contact met Claudia en er was 
meteen een klik. “Dit is een samenwerking 
tussen de Gemeente Medemblik, ROC 
Horizon College Hoorn, zorgorganisaties 
WilgaerdenLeekerweideGroep en Om-
ring. Het is een win-win situatie waarbij er 
‘kruisbestuiving’ plaatsvindt tussen jong 
en oud, mensen die elkaar helpen. De 
mensen die hulp nodig hebben kunnen dit 
nu krijgen en de student doet ervaring op 
die het leerproces positief beïnvloed. De 
sociale functie is ook heel groot.” Sylvette 
weet dat er nog veel mooie initiatieven op 
de plank liggen: “Er zijn regelmatig con-
tactmomenten met de drie wijkteams en 

er zijn plannen rondom samenwerking 
met Sorghvliet in Andijk. Zodra er meer 
bekend is zullen we o.a. via de Andijker 
ruchtbaarheid geven aan deze initiatieven, 
want samen kunnen we meer!”

Hoe werkt het?
Het Wijkleercentrum is er op gericht om 
hulp en ondersteuning aan mensen in de 
wijk te bieden. De studenten van het ROC 
Horizon College Hoorn willen graag prak-
tische ervaring op doen, die aansluit bij 
hun MBO2 opleiding Zorg en Welzijn. 
Onder begeleiding van professionals zijn 
zij graag van dienst bij alle mogelijke acti-
viteiten thuis of in de buurt.

Wie komen in aanmerking?
De studenten van het Wijkleercentrum 
bieden alle kwetsbare inwoners – van jong 
tot oud- van de Gemeente Medem-
blik, GRATIS een helpende hand. Zij zijn 
er voor iedereen die een steuntje in de rug 
kan gebruiken.   Claudia licht toe: “Hier-
voor  is geen  indicatie voor de thuiszorg 
nodig. De studenten kunnen wel aanvul-
lend aan de thuiszorg werken. Zij kunnen 
in veel situaties het leven van de kwetsbare 
inwoner, net even makkelijker maken.”

Wat kunnen zij voor u doen? 
Bij het Wijkleercentrum mag de inwoner 
het zelf zeggen waar hij of zij ondersteu-

ning bij nodig heeft. Denk bijvoorbeeld 
aan: gezamenlijk koffie drinken of een 
wandeling maken (met en zonder rolstoel 
en/of hulpmiddel) of samen boodschap-
pen doen. Het moet echt bijdragen aan het 
langer thuis wonen. Het vooral gaat om 
het samen doen, dus echt het ondersteu-
nen en niet overnemen. (De studenten zijn 
géén huishoudelijke hulp.) Ook is het mo-
gelijk hulp te vragen bij het gezamenlijk 
uitlaten van de hond en/of hulp bij de kat-
tenbak verschonen. Licht huishoudelijk 
werk, maaltijd voorbereiden of samen be-
reiden en nuttigen of samen eenvoudig 
tuinieren. “De mogelijkheden zijn einde-
loos, het is belangrijk steeds goed te kijken 
waar men behoefte aan heeft,” aldus Syl-
vette. “Aan het einde van hun opleiding 
zijn deze studenten, klaar voor het werken 
in de zorg op het niveau van Helpende. Ze 
zijn dan, door deze ondersteuning in de 
wijk te bieden, extra geschoold in het bij-
dragen aan de kwaliteit van leven en wel-
zijn,” vult Claudia aan.

Dringend op zoek
“Wij zijn dringend op zoek naar wijkleer-
adressen voor deze studenten in de ge-
meente Medemblik! Bent of kent u iemand 
die wel een helpende hand kan gebruiken? 
Neem dan contact op met Claudia Hee-
rens, wijkleermakelaar, via mail: 
m.l.heerens@horizoncollege.nl of via 06-
46843713, zodat we met elkaar kunnen 
kijken of we een goede match kunnen 
vormen. Zo helpen we elkaar en komen we 
samen verder.” Meer informatie over de 
opleiding is te vinden op de website van 
het Horizoncollege Hoorn.

Wijkleercentrum zoekt wijkleeradressen in Andijk

Claudia Heerens (l) en Sylvette Ernsting. Foto: aangeleverd

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2020 - week 25 Pagina 4



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.solenergy.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  
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Andijkertjes

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

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

Auto’s van 1e eigenaar
Profijtauto, Industrieweg 1 

Andijk

Meer auto’s op: 
www.profijtauto.nl

Villavakantiepark IJsselhof 
Andijk 

Een prima plek om familie of
vrienden te laten overnachten als 
u zelf niet genoeg ruimte heeft. 

Het kan ook al voor 1 nacht. Ook 
handig voor als u een feest geeft! 
www. ijsselhof.eu of bel 591926. 
Ons IJsselhof team ontvangt u 

graag.

Wist u dat...

… berichten van verloren en 

gevonden voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

… de expositie van Marius van 

Dokkum vandaag van start 

gaat?

… de redactie op zoek is naar 

kermisfoto’s uit het Cultura 

tijdperk en ook later, 

en dat u deze naar 

info@andijker kunt mailen?

… u de Andijker ook kunt 

volgen op Facebook?

… u watervogels in deze tijd 

beter geen brood kunt geven?

... er op de Piramide volgende 

week afscheid wordt genomen 

van drie onderwijskanjers?

Op huizenjacht of uw huis verkopen?
We denken graag met u mee!

Verkoop Aankoop Verhuur Taxaties

De Vesting Makelaars Molenweg 5, 1601 SR Enkhuizen

T. 0228 712 300   info@devestingmakelaars.nl   www.devestingmakelaars.nl

Dé makelaar 
met persoonlijke 

aandacht

Gelijkvloers wonen!

Meidenmarkt 12 Enkhuizen
Bieden vanaf € 250.000,- k.k. 

 ∞Vrijstaande woning 

 ∞Woonoppervlakte: 116m²

 ∞Perceeloppervlakte: 177m²

 ∞3 slaapkamers

A1 zichtlocatie!

Venedie 28 Enkhuizen
Huurprijs: €795,- per maand

 ∞Winkel-/kantoorruimte

 ∞Begane grond, ca. 55 m² 

 ∞Tijdelijke verhuur bespreekbaar 

 ∞Per direct beschikbaar

Veel ruimte en vrijheid!

Onder Zeil 44 Enkhuizen
Vraagprijs € 469.000,- k.k.

 ∞Vrijstaande villa

 ∞Woonoppervlakte: 185 m² 

 ∞Perceeloppervlakte: 443 m²

 ∞4 slaapkamers

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

Een ongeluk in militaire dienst.
Zo rond 1955 gold in Nederland 
nog de dienstplicht. Wanneer je 
zo rond de achttien jaar was ge-
worden kwam er een kaart door 
de brievenbus, waarin je ver-
zocht werd te verschijnen voor 
de keuring van de militaire 
dienst. Dat was niet altijd even 
leuk, vaak was je op die leeftijd 
al aan het werk en verdiende je 
een redelijk loon. Daar hoefde 
je in de kazerne niet op te reke-
nen, je kreeg een gulden en 
vijftig cent per dag. Daarbij wa-
ren wel kost en inwoning inbe-
grepen en een keer in de veer-
tien dagen mocht je vrij reizen 
naar huis. Je moest wel je uni-
form aanhouden en pas thuis 
werd die met een zucht verruild 
voor je burgerkleding. Onder-
weg moest je altijd op je hoede 
zijn wanneer je een meerdere 
ontmoette, wanneer je niet 
groette met de hand aan de pet, 
kwam er altijd wel straf achter-
weg.

Mijn broer At kwam terecht in 
Grave en dat was iedere keer 
een flinke reis. Hij had een 
vlotte babbel en kwam terecht 
op de koffiewagen en verkocht 
bekers koffie en soms hoefden 

de jongens geen wisselgeld en 
zo verdiende hij nog een beetje 
bij bovenop zijn soldij. 
Maar op een dag hielp hij mee 
met het afladen van een vracht-
wagen en viel een zwaar voor-
werp uit hun handen bovenop 
zijn been. Dat brak en met 
spoed werd hij naar het militai-
re hospitaal in Arnhem ge-
bracht. Zijn humor liet hem 
niet in de steek, met een stift 
had hij een pijl op het kapotte 
been getekend. De dokter 
mocht zich eens vergissen. Je 
hoorde tenslotte rare verhalen 
over die militaire artsen…… De 
dokters zagen er de humor niet 
van in, maar hielpen wel het 
goede been.
Met een pen in zijn been groei-
de het bot weer aan elkaar, maar 
helemaal goed werd het nooit 
meer. Hard lopen was voorbij. 
Hij kreeg een schadeloosstelling 
van het rijk en van dat geld 
bouwden zijn vader en hij een 
zeilbootje, een zg. “piraat “. 
Daar heeft hij nog jaren mee 
gezeild vaak onder de kust bij 
Zwemlust, waar een steiger in 
het IJsselmeer lag. En toen hij 
verkering kreeg met Sienie Ve-
nekamp huurden ze een Volks-
wagen en vervoerden het bootje 
naar het meer bij Langweer, 
waar ze samen de haven uitzeil-
den, iets wat ze anders anderen 
zagen doen.

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

‘s Morgens zat ik in de kamer 
toen er plots een klap tegen het 
raam plaatsvond. Op de tuinstoel 
lag een jonge merel te stuiptrek-
ken ik dacht nog hopelijk dat 
deze een lichte hersenschudding 
er van over houdt maar nee de 
oogjes gingen dicht. Een kat ren-
de de tuin uit toen die mij zag 
staan. Verdikke weer een van de 

katten in onze buurt die een jon-
ge vogel de stuipen op het lijf 
jaagt. Mensen nu het broedsei-
zoen is bindt ze een belletje om 
de nek zodat de vogel gewaar-
schuwd wordt. Moeder Merel 
verscheen aan de dak rand om 
dan dit trieste beeld van je jong 
voor ogen te krijgen. Douwe 
Greydanus.

Bindt de kat een belletje om! Foto’s Douwe Greydanus

Overleven hoe?
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GAAT UW ACTIVITEIT WEER DOOR? 
LAAT HET ONS WETEN

JUNI
17 juni t/m 5 september
• Expositie Marius van Dokkum, Hornpad 19, Andijk, 

www.expositieruimtedemantel.nl
Donderdag 18 juni 
• 12:00 uur herstart Soos Dorpshuis Centrum 

(graag reserveren op 06-12 58 12 55 als u wilt komen)
Zaterdag  27 juni 
• Pubquiz, Dorpshuis Centrum

JULI
Zaterdag 4 en zondag 5 juli
• Expositie in Cultura met schilderijen van Peter Keeman 

en glassierkunst van Maja de Haan

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 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 23-06, 21-07, 18-08, 15-09, 13-10, 10-11,  
 08-12.
Restafval:  Dinsdag 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

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

In deze bizarre en hectische tijd ging de bouw van 
de nieuwe zorglocatie Sorghvliet gewoon door. De 
buitenkant van het gebouw is zo goed als klaar. Aan 
de binnenzijde wordt hard gewerkt om de bewo-
ners van het oude Sorghvliet in september te kun-
nen huisvesten.

Wat verandert er na de verhuizing?
Vanaf medio september tot november is het oude 
Sorghvliet volledig gesloten. Dat betekent dat de 
recreatiezaal en linkervleugel dicht zijn. Tijdens die 
periode wordt het gebouw aangepast voor de tijde-
lijke huisvesting van de bewoners van Gezinspavil-
joen, Bovenkarspel.

In november is de verwachting dat Gezinspaviljoen 
verhuist naar het oude Sorghvliet. Daarna geldt er 
voor de nieuwkomers een ‘wenperiode’ voor een 
aantal maanden. Tijdens deze periode kunnen om-
wonenden (ook bewoners van de in- en aanleunwo-
ningen) geen gebruik maken van de voorzieningen 
in het oude Sorghvliet.

Let op! Bewoners van de inleunwoningen kunnen 
wel gebruik blijven maken van de entree en de lift. 
Echter, zolang de huidige coronamaatregelen gel-
den moeten bewoners gebruik maken van de trap 
en traplift in het noodtrappenhuis bij de entree aan 
de zij-ingang van Sorghvliet. Met de verhuizing 
naar het nieuwe Sorgvliet vervalt een aantal voor-
zieningen van Omring voor de omwonenden. Som-
mige voorzieningen vervallen voor altijd. Voor een 
aantal wordt nog naar een oplossing gezocht.

Welke voorzieningen vervallen per 15 septem-
ber en worden niet meer voortgezet?
•  Dagverzorging (reeds gestopt)
•  Catering vanuit restauratief Sorghvliet bij feesten  
 e.d. omwonenden (reeds gestopt)

•  Kerkdienst en Avondmaal (reeds gestopt)
•  Ouderengym, muziekmiddag, spelletjes, 
 wandelmiddag
•  Gebruik biljart
•  Bibliotheek
•  Bedrijfshulpverlening
•  Personenalarmering en opvolging
•  Wasvoorziening bewoners
•  Onderdak muziekschool
•  Fitnessruimte
•  Praktijkondersteuning huisartsen

Welke voorzieningen vervallen per 15 septem-
ber en worden misschien vanaf maart 2021 tij-
delijk voorgezet?
•  Receptiefunctie (keert afgeslankt terug tijdens  
 tijdelijke bewoning Gezinspaviljoen)
•  Kapsalon (keert bij opening Gezinspaviljoen 
 terug)
•  Maaltijdverzorging (keert terug na wenperiode,  
 waarschijnlijk vanaf 1 maart 2021)
•  Overige welzijnsactiviteiten die worden aange- 
 boden door het Gezinspaviljoen (keren terug na  
 wenperiode, waarschijnlijk vanaf 1 maart 2021)

Werken aan een nieuw aanbod van voorzieningen
Om omwonenden, die gebruik maakten van de 
diensten van Om- ring in het oude Sorghvliet, tege-
moet te komen vond er een onderzoek plaats. Op-
bouwwerkers van de gemeente Medemblik en 
Omring hebben in kaart gebracht aan welke activi-
teiten en maaltijdvoorzieningen er behoefte is.
De komende maanden willen gemeente en Omring 
samen met deze omwonenden werken aan een aan-
bod om bepaalde voorzieningen in stand te houden. 
Alle bewoners hebben hier inmiddels een brief over 
ontvangen.

Planning
•  Verhuizing bewoners oude Sorghvliet naar 
 nieuwe zorglocatie: medio september 2020
•  Oude Sorghvliet gesloten: vanaf medio 
 september tot november 2020
•  Verhuizing bewoners Gezinspaviljoen naar het  
 oude Sorghvliet: medio november
•  Vanaf november 2020 tot medio maart 2021  
 geldt er een wenperiode voor de bewoners van  
 het Gezinspaviljoen. In die periode kunnen 
 omwonenden geen gebruikmaken van de 
 voorzieningen binnen het oude Sorghvliet
•  Verhuizing bewoners Gezinspaviljoen naar hun  
 nieuwe zorglocatie in Bovenkarspel: voorjaar 2022

Verhuizing naar het nieuwe Sorghvliet

Sorghvliet in 2020. Foto: Koos Dol

Nieuws of tips?
Mail naar info@andijker.nl 

of bel: 59 36 05

Zomer: de tijd van zon, warmte, ont-
spanning, lange dagen én... een goed 
boek. Daarom is er Zomerlezen! Van 1 
juni t/m 22 augustus organiseert Boek-
shop Josia de campagne Zomerlezen. 
Tijdens deze campagne zijn acht boeken 
beschikbaar voor de actieprijs van € 
15,00 per stuk. 
 
De volgende acht titels staan centraal tij-
dens de campagne Zomerlezen. 
Mijn toevlucht | Jocelyn Green | Grace 
Publishing House. Het zwaard van de 
woestijn | Margaret Larkin & Sandor van 
Leeuwen | Uitgeverij Den Hertog. Heilige 
schijn | Adrian Plass | Plateau. Zwaarte-
kracht | Annemieke Reesink | Plateau. 
Noem mij bij mijn naam | Beth Moran | 

Sestra. De brug naar het eiland | Julie Klas-
sen | Kokboekencentrum. Tot de maan en 
terug | Karen Kingsbury | Kokboekencen-
trum. Het huis op nummer 7 | Rachel 
Hauck | Kokboekencentrum

Kijk voor meer informatie op: www.boek-
shopjosia.nl of www.christelijkeboeken.nl/
zomerlezen. Zomerlezen is een initiatief 
van de Brancheorganisatie voor het Chris-
telijke Boeken- en Muziekvak (BCB). Kijk 
voor meerinformatie op www.christelijke-
boeken.nl/zomerlezen.

Campagne Zomerlezen bij Boekshop Josia
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Nu van € 2799 voor € 2499
Inclusief 500wh accu. Compleet met 2 jaar garantie.

Deze top fiets is in diverse hoogtes leverbaar!

Dekker Tweewielers
(0228) 31 29 61
Torenstraat 10

1601 HH Enkhuizen 

Molenaars Tweewielers
(0228) 56 13 43
Nieuweweg 1

1616 BA Hoogkarspel

Dekker Tweewielers
(0228) 745 222

Middenweg 54a
1619 BN Andijk

Wij houden u mobiel !
Met 3 service bussen kunt u ons bellen voor onderhoud en reparatie fiets en bromfiets. Bel één van onze winkels. 

Geldig bij Dekker Tweewielers Enkhuizen en Andijk, Molenaar Tweewielers in Hoogkarspel.

Top aanbieding 
Pegasus Ravenna E8F

Dames en heren uitvoering

info@dekker-tweewielers.nl  |  www.dekker-tweewielers.nl  |  www.molenaarstweewielers.nl

Uitrusting (714-23250 grey)

Herenfiets

E-Trekking 28"

Ravenna E8F NL

slechts

frame: diamant aluminium

voorvork: SR Suntour NEX-E25 DS HLO 700C 63 mm

Accu-fabricant: Bosch 11 Ah 36 V Lithium Ionen accu

remmen: Shimano Altus BR-MT200 Hydraulische Scheibenbremse

naaf/derailleursoort: Shimano Nexus SG C6001 8D

banden: Schwalbe Marathon Plus 28"

stuurpen: Satori EZ-3

voornaaf: Shimano HB M3050 QR
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