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“Het virus kwam onverwacht 
uit de lucht vallen. Een ongrijp-
baar virus dat ons in de greep 
houdt zonder dat wij er grip op 
krijgen. Het is net als een re-
genbui: iedereen die buiten 
loopt wordt nat.” Dominee 
Koos Staat vervolgt: “Of je nu 
in God gelooft of niet – we heb-
ben allen met hetzelfde virus 
van doen. We hebben als Andij-
kers in deze periode dus veel 
gemeen. Wie je bent of doet, 
oud en jong, arm en rijk – we 
zitten in hetzelfde schuitje. En 
waarom zou ik daar niet over 
schrijven, dacht ik?”

Preken in een lege kerk
De dominee vertelt dat preken in 
een lege kerk wel gaat, maar dat 
het zo niet bedoeld is. “Het is net 
zoals ze nu in het buitenland 
doen, voetballen zonder publiek. 
Onze kerk is een prachtig ge-
bouw om in te zitten, maar ook 
om te preken. Onze kerk heeft de 
vorm van een theater. De kerk-
gangers zitten in een halve cirkel 
om je heen. Als je graag preekt – 
en dat doe ik – dan kun je het niet 
mooier hebben.” Hij vertelt dat de 
mensen die daar aanwezig zijn, 
vaak wel 400 en soms nog meer, 
iets zoeken. “Dit kan rust zijn, 
wijsheid of een handvat voor het 
dagelijks leven. Maar vooral zoe-

ken ze God, daar gaat het over in 
de kerk.” Nu zijn deze mensen 
thuis en wordt de dienst gevolgd 
via een beeldverbinding op de 
computer of tablet. “Gelukkig 
kan ik me goed inleven. Dus ik 
zie achter de camera in gedach-
ten mensen tegen wie ik spreek. 
Wel lastig is het gebrek aan inter-
actie. Ik vertel wel eens iets grap-
pigs, en als er dan niemand lacht 
is dat raar. Maar dat went ook.”

Beschikbaar zijn
Privé gaat het prima. “Ik ben nogal 
van het handen geven en contact 
maken, dus dat is even afzien. En 
wat mijn rol van dominee betreft 
was ik de eerste weken van de co-
ronapandemie in maart wel enigs-
zins van slag.” Er konden geen 
mensen meer bezocht worden, 
kerkdiensten met bezoekers kon-
den niet meer en ze konden elkaar 
niet meer zien op vergaderingen. 

“Ik moest wel opnieuw bedenken 
wat de kernwaarde van het domi-
neesambt is. Ik bedacht: De kern 
is niet in het uitvoeren van een 
aantal activiteiten. De kern is be-
schikbaar zijn voor mensen. Aan-
wezig zijn. Zichtbaar zijn. Om op 
die manier God te vertegenwoor-
digen. Hij is er altijd bij, en een 
dominee moet dat vooral laten 
zien: God is erbij.” 
Om die reden zit dominee Staat ’s 
ochtends in de kerk tijdens de 
coronaperiode, met de deur 
open. En daarom schrijft hij in de 
Andijker. “Om zichtbaar te ma-
ken dat niet alleen ik er ben voor 
de mensen, maar vooral dat God 
er is.”

Maatregelen
Vanaf 5 juli mogen er maximaal 
100 mensen in de kerkdienst aan-
wezig zijn. De gemeenteleden 
worden opgebeld met de vraag of 

ze naar de kerk willen en wan-
neer. “Dat gaan we dan verdelen 
over meerdere zondagen. 

En er moet natuurlijk een afstand 
zijn van 1,5 meter dus we hebben 
stickers op de banken geplakt.”

Er mag nog niet gezongen wor-
den maar er wordt gekeken naar 
wat wél kan. “De diensten blijven 
uitgezonden worden, het plan is 
om dit in de toekomst ook te blij-
ven doen!”

De beleving van dominee Staat tijdens de Coronaperiode

“De kern is beschikbaar zijn voor mensen”. Foto: Cees Mellema

Op basisschool De Piramide nemen aan 
het einde van dit schooljaar drie leer-
krachten afscheid en gaan genieten van 
hun welverdiende pensioen. Met juf Mar-
ja, juf Lies en juf Mieke vertrekt er bijna 
110 jaar onderwijservaring. Een afscheid 
waar wij met de hele school op woensdag 
24 juni bij stil hebben gestaan. 

Juf Marja heeft in 1977 en 1978 haar akte 
van bekwaamheid als leidster bij het kleu-
teronderwijs en als hoofdleidster bij het 
kleuteronderwijs behaald. In 1980 heeft zij 
haar diploma als volledig bevoegd onder-
wijzeres gehaald. Het vinden van een baan 
was in die tijd niet eenvoudig. Via de Klei-
ne Beer in Hoorn kwam Marja in 1979 op 
de Blokkendoos in Andijk terecht.  Daarna 
heeft zij zowel op de Westerschool als de 
Springplank gewerkt en is zij uiteindelijk 
bij fusieschool De Piramide terechtgeko-
men. Per 1 september sluit zij haar wer-
kende leven af en heeft zij 41 jaar in het 
onderwijs gewerkt!

Juf Lies heeft in respectievelijk 1977 en 
1978 haar akte van bekwaamheid als leid-
ster bij het kleuteronderwijs en als hoofd-
leidster bij het kleuteronderwijs behaald. 
In 1977 is zij gaan werken als kleuterleid-
ster bij kleuterschool ’t Kwetternest in 

Wijdenes. Gedurende die jaren heeft zij 
haar diploma als volledig bevoegd onder-
wijzeres gehaald. Na de geboorte van de 
kinderen heeft ze even niet in onderwijs 
gewerkt. Op een gegeven moment is zij 
weer gestart als invalkracht op zowel de 
Roelof van Wienesseschool in Wijdenes 
als de Piramide in Andijk. In 2002 ont-
stond er op de Piramide een vacature voor 
groepsleerkracht, sindsdien werkt juf Lies 
in Andijk. Aan het einde van dit schooljaar 
sluit zij haar werkende leven af en heeft zij 
27 jaar in het onderwijs gewerkt!

Juf Mieke tenslotte heeft, vanaf het beha-
len van haar diploma in 1979, in Andijk bij 
alle voorlopers van de Piramide gewerkt. 
In 2002 is zij benoemd als adjunct-direc-
teur op de Piramide. Op 1 augustus gaat 
juf Mieke, na 41 jaar werkzaam geweest te 
zijn in het onderwijs, genieten van haar 
pensioen. 

Samen met alle leerlingen en leerkrachten 
hebben wij op feestelijke wijze afscheid 
genomen van deze kanjers. Zij zijn door 
iedereen letterlijk in het zonnetje gezet. 
Na de gezondheids-check mochten de drie 
collega’s de school in. Voor een ieder lag er 
een stapel post klaar, die ze rustig hebben 
doorgenomen. Daarna hadden zij een ver-

rassing voor alle leerlingen, een ijsco-kar 
kwam het schoolplein opgereden: voor 
alle leerlingen een vers geschept ijsje! Na 
de koude versnapering snel naar binnen 
voor de optredens van de leerlingen, het 
persoonlijke afscheid in de groep en de 

receptie. ‘s Middags heeft het team af-
scheid van de collega’s genomen door ge-
zamenlijk een golf-clinic te volgen. De zo-
merse dag werd afgesloten in Oranje Bui-
ten. Kortom: een mooier afscheid konden 
wij niet wensen!

V.l.n.r. Lies, Marja en Mieke gaan na een feestelijke dag genieten van hun pensioen.  
Foto Andijker/OdB. 

De Piramide neemt afscheid van 3 leerkrachten

Zie onze advertentie 
op de achterpagina.

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

Zondag 5 juli 10.00 uur: 
Woord en Gebedsviering; voor-
gangers van groep Andijk.
Thema: “Rust vinden”.
De collecte is voor onze kerk en 
het bekende kaarsenmandje als 
2e collecte staat op het tafeltje
bij de kaarsenbak. Van harte aan-
bevolen en dank daarvoor.
*Overleden: Kees Bakker 
(Kleingouw).
*Vanaf 1 juli zijn de regels weer 
verruimd. Alles nog steeds op 
gepaste afstand en dat betekent 
voor onze kerk tot 57 personen. 
Maar nog geen koor en geen 
communie. Welkom in de viering.

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, 5 juli
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 Woord en gebedsviering, groep Andijk

De Bovenzaal
bovenzaal.eu

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
www.deweg.eu

Ingezonden/Column

Af en toe stuit ik op een steen 
als ik in de tuin aan het schof-
felen ben. Hooguit lastig, zo’n 
‘steen des aanstoots’. Waarde 
heeft hij niet. Of zou ik me 
daarin vergissen?

Ik las op het internet over de 
Keniaan Saniniu Laizer. Hij 
stuitte op een steen van 5 kilo 
en even later vond hij er eentje 
van 9 kilo. Het bleken zeldzame 
tanzaniet edelstenen te zijn.
De verkoop leverde hem omge-
rekend 3 miljoen euro op. Hij 
beloofde het geld te gebruiken 
om een school te bouwen in 
zijn dorp en een supermarkt. 

Wat zou jij doen met zo’n kost-
bare steen als je hem tegen-
kwam in je tuin? Als je hem 
verkocht, hoeveel zou je voor 
jezelf houden en hoeveel weg-
gegeven? 

Intussen boeit mij de vraag wat 
er gebeurd was met de twee 

edelstenen, als de Keniaan ze 
had aangezien voor stukken 
graniet of grote kiezels? Dan 
lagen ze er nog! Er kwam geen 
school en geen supermarkt. 
Om deze stenen als edelstenen 
te herkennen moet je goed kij-
ken.

Daar ontbreekt het wel eens 
aan. Aan goed kijken. Ook als 
het gaat over niet-materiële za-
ken. Er zijn mensen die Jezus 
zien als een ‘steen des aan-
stoots’. Waardeloos dus. Ze la-
ten Hem links liggen. Anderen 
noemen Hem de ‘Rots van mijn 
behoud’.
 
Ik ken veel mensen voor wie 
Jezus een waardevolle edel-
steen is. Wel denk ik soms over 
hen: Als die steen zo kostbaar 
is, waarom doe je er dan zo 
weinig goeds mee?

ds. Koos Staat

Steen
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

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

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

Niets uit deze uitgave of voorgaande uitgaven van 
“De Andijker” mag op enigerlei wijze worden geko-
pieerd, gepubliceerd of op andere wijze openbaar 
worden gemaakt zonder uitdrukkelijke, schriftelij-
ke en voorafgaand verkregen toestemming van de 
uitgever. De uitgeverij, cq. de redactie kan nimmer 
verantwoordelijk gehouden worden voor ‘Ingezon-
den stukken’ of stukken die ter publicatie worden 
aangeboden. De redactie behoudt te allen tijde het 
recht voor artikelen te redigeren, in te korten of 
voor plaatsing te weigeren, zulks zonder opgaaf 
van redenen. Daarnaast behoudt de uitgeverij te 
allen tijde het recht voor artikelen op een andere 
datum te plaatsen. Met betrekking tot adverten-
ties, los of contractueel, zijn de levering- en ad-
vertentievoorwaarden van De Nederlandse/De 
Andijker van toepassing. Deze zijn gedeponeerd 
bij de Kamer van Koophandel te Hoorn.

© 2020 - De Nederlandse

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

Daar buiten op afspraak

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor het medeleven 
naar het plotseling overlijden van mijn lieve man 

Jan de Vries

             Tiny de Vries-Bleeker

Gevraagd:  

Scholieren voor het pellen van tulpen. 
Start 6 juli. Leeftijd vanaf 15 jaar

Reageren op tel.nr. 06-12274320
Fa. N.A. de Wit en Zn. Cornelis Kuinweg 44 Andijk

“Het is goed zo”

Sonja Yvonne Louise Wolters - Poot
echtgenote van Feike Wolters

Koog aan de Zaan,  Andijk,
25 maart 1946 28 juni 2020

 Feike Wolters

 John en Claudia
  Thom
  Lenthe
 Joyce en Pieter
  Wim en Wendy
   Melina 
   Caiden
  Yessica en Thierry
  Eddy en Fleur

Piet Kistemakerstraat 33
1619 DX  Andijk

Sonja is thuis, waar u welkom bent om afscheid van haar te nemen 
en uw medeleven aan ons te betuigen op donderdag 2 juli van 
19.00 tot 19.45 uur.

Wij nemen vrijdag 3 juli in besloten kring afscheid van haar in het 
crematorium.

We zijn het team van de thuiszorg Omring, huisarts Çimen en 
assistente Sheryl dankbaar voor de liefdevolle zorg.

GEVONDEN/VERLOREN
Gevonden bij “Koppie onder”, portemonnee met inhoud.
Info: fam.Zwagerman Dijkweg 115

Portemonneetje (met geld) gevonden, 
3 weken geleden op de Kleingouw t.h.v. 
oude gemeentehuis. 
Informatie op info@andijker.nl

Verloren omgeving Dekamarkt-Sorghvlietlaan
Nissan autosleutels plus huissleutels.

Eigenaar bekend bij de redactie van de Andijker.
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Lezers schrijven

Beste Bas de Wit,
Goed dat u als politicus het 
voorbeeld volgt van politici van 
andere partijen om de filosofie 
in het politieke ‘discours’ te be-
trekken en daarmee   een bij-
drage levert  ‘aan ons historisch 
besef ’. Helder is uw uitleg  over 
de opvatting van de filosoof 
John Rawls, in zijn stelling ‘de 
sluier van onwetendheid’. Jam-
mer dat u vanaf dit punt abrupt 
en zonder enige motivatie de 
polariserende stelling ‘Con-
tractbreuk ligt op de loer door 
links -moralisme’  poneert. U 
gebruikt hier het filosofische 
begrip contract. Wat in de filo-
sofie berust op het genereren 
van nieuwe ideeën meestal 
door het reanimeren van oude 
ideeën. Zo wekt Rawls de theo-
rie van het maatschappelijk 
contract uit de 17e en 18e   
eeuw weer tot leven. Contract 
denkers als Thomas Hobbes 
John Locke en Jean Jacques 
Rousseau stelden zich de vraag 
hoe de sociale en politieke orde 
in een samenleving kan worden 
gelegitimeerd. Ook Rawls ge-
bruikt dit begrip contract, ech-
ter met een ander uitgangspo-
sitie, hij spreekt van een oor-
spronkelijke  positie die zich 
niet door een conflict waarbij 
mensen als wolven tegenover 
elkaar staan zoals bij Hobbes, 
maar veel meer over het begrip 
rechtvaardigheid, die zich niet 

alleen uitstrekken over ge-
bruiksgoederen, maar ook als 
basisvrijheden, sociale vraag-
stukken, de mogelijkheid om 
talenten te ontwikkelen die 
voor een ieder gelijk moet zijn. 
Naar mijn mening leven we in 
een tijd dat over deze begrip-
pen een verschuiving plaats 
vindt, die wel  net zo groot zou 
kunnen zijn als in de tijd van 
Hobbes.    Uw oproep ‘Uit de 
slachtofferrol’  is in die zin mis-
plaatst dat na opheffing van 
een scheve verhouding in de 
maatschappij er geen sprake 
meer zou moeten zijn van 
slachtoffer. In al deze conflicten 
zou het slachtoffer beter moe-
ten worden na de opvatting van 
John  Rawls. Het in die zin her-
interpreteren van de geschied-
schrijving heeft wel degelijk 
zin, zie de opvatting van Mark 
Rutte wat betreft Indone-
sië.     Zover is het helaas voor 
wat betreft  maatschappelijke 
verhoudingen, nog niet ,in deze 
wereld niet, in Amerika niet, en 
ook in Nederland niet, maar we 
zijn wel opweg, in positieve zin 
naar ik hoop. Misschien zou-
den we ‘A Theory of Justice’ van 
John Rawls   nog eens moeten 
lezen. 

Met vriendelijke groet, 
Henk van der Sluis 
lid van Groen Links 

Op de  de column van statenlid Bas de Wit  van week 25 in de 
Andijker wil ik graag als volgt reageren .

Coronamaatregelen versoepeld; 
zondag extra familiezwemmen
De Weid is apetrots op alle vrij-
willigers en zwemmers die de af-
gelopen weken hebben geholpen 
de Coronaregels na te leven. Be-
dankt! Vanaf vandaag gelden 
soepeler regels vanuit de over-
heid. Heerlijk met de zomer voor 
de deur! Veel meer zwemmen in 
De Weid is vanaf nu mogelijk. De 
Speelweide is weer open. 18+ 
houdt zich aan de 1,5 meter regel 
en de jeugd onder 18 onderling 
niet meer. Maar wel richting vol-
wassenen! Hygiëne en beperkt 
douche- en toiletgebruik in acht 
nemen. Simpel gezegd gelden de 
strikte tijdsloten voor abonne-
menthouders niet meer en is er 
voor hen veel ruimer recreatief 
zwemmen mogelijk. Check de 
website en facebook; ook voor 
het familiezwemmen!

Losse kaartverkoop ook gestart
Vanaf nu zijn tot 50 losse kaart 
kopers tegelijk mogelijk in De 
Weid. Let op: Na betaling aan de 
kassa draag je een (ontsmet) geel 
polsbandje (2 euro contante 
borg) van De Weid dat je bij ver-
trek weer inlevert. Zo weet De 
Weid wanneer de poort weer los 
kan voor nieuwe losse kaartjes. 
INGEVAL ER 50 LOSSE KAART-
HOUDERS BINNEN ZIJN ZAL 

NIEUW BEZOEK VOOR LOSSE 
KAARTEN DUS MOETEN 
WACHTEN. HOUD IN DAT 
GEVAL DE 1,5 METER IN DE 
GATEN BUITEN HET COM-
PLEX SVP.

Zomerturbolessen 
starten weer!
Net als voorgaande jaren een 
uniek succesconcept in de regio: 
gedurende de vakantieperiode 3 
maal in de week A/B/C zwemles 
dat je koopt voor een periode van 
3, 4, 5 of 6 weken. Tempo in je 
z wemvaardigheidstra ining ! 
Check de site. Opgeven kan via 
zwemlessen@deweid.nl.

Discozwemmen 
aanstaande vrijdag!
De Weid organiseert op vrijdag 
van 19:00 tot 21:00 discozwem-
men voor jongelui ónder 18 jaar 
met diploma. De vakantie net 
begonnen, hopelijk heerlijk weer 
en de DJ is geboekt! Discozwem-
men is gratis voor abonnement-
houders en kost 3,50 als je geen 
abonnement hebt.

Ook vrijwilliger worden? 
info@deweid.nl 

Ria Manshanden

Motoren langs de dijk,
De coronacrisis heeft ons 

behoorlijk in de greep gehad. 
Naast het leed van mensen 
die een familielid hebben 

verloren, het thuiswerken, 
thuis vergaderen en lesgeven 

enz. werd ook onze bewe-
gingsvrijheid enorm beperkt. 

Wat decennialang vanzelf-
sprekend is geweest, te gaan 
en staan waar we willen, was 
dat niet langer zo. Daarom 
begreep ik zo goed de afge-
lopen tijd de drang om erop 
uit te trekken, te wandelen, 
te fietsen en te toeren in de 

nabije omgeving, want verre 
reizen werden ook aan ban-
den gelegd. Wat dat laatste 
betreft vind ik dat eigenlijk 
wel prima. Zelf ben ik geen 

globetrotter en heb jarenlang 
met lede ogen aangezien hoe 
ons luchtruim steeds druk-
ker werd met alle gevolgen 
van dien van geluidoverlast 

tot luchtvervuiling. Een groot 
bijkomstig voordeel dat de 
lucht nu stiller en schoner 

is. Daar staan echter zon en 
feestdagen vol zoevende en 
ronkende motoren langs de 
dijk tegenover. Honderden, 

af en aan, pal langs de huizen 
die aan de weg staan. Ook 
daar wonen mensen, die na 
een werkweek van hun rust 
willen genieten of nachtdien-
sten draaien. Zelf wonen we 

gelukkig op ruime afstand van 
de dijk, we horen ze echter 
wel, af en aan, en er komen 

klachten bij ons binnen. 
Dat er langs de Zuiderdijk 
bij Wijdenes en Venhuizen 

overlast wordt ondervonden 
en er zelfs maatregelen zijn 
genomen, dat heeft u in de 
kranten kunnen lezen. Er 

zijn echter ook  Oosterdijken  
en een Noorderdijk langs 

het IJsselmeer. Nogmaals ik 
begrijp het gevoel zo goed, 
erop uit…. na een drukke 

week, de vrijheid tegemoet ! 
Maar waarom moet er zo hard 

worden gereden met zoveel 
lawaai ? Volkomen overbodig. 
Het kan anders, want we zien 
ook motoren met de helft min-
der lawaai. Bewoners langs de 
Zuiderdijk hebben zich geor-
ganiseerd en er zijn  maatre-
gelen getroffen. Wij kunnen 
ermee beginnen hier vragen 

over te stellen, want het wordt 
soms echt te bar.

Ria Manshanden 
GroenLinks Medemblik                                                                                                                

Ria.manshanden@ziggo.nl   
GroenLinksmedemblik.nl, 

facebook.com/GLMedemblik 

Meer zwemmen!

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

Sandra Voors Rinske Mantel

Ankie van Lier

Glas in lood
Maja de Haan

CU
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Cultura-Andijk
kleingouw 112  1619 CHCU

LT
UU

R

Expositie

Impressionistische realist 
Peter Keeman

Zaterdag
4 juli

&
Zondag
5 juli

1400 – 1700

uur

Kleingouw 112  1619 CH Andijk

culturaplus2.0@gmail.com

Scan Me

EXPOSITIE
Zaterdag 4 en zondag 5 juli

14.00 - 17.00 uur

Impressionistische realist 
Peter Keeman

Glas in lood
Maja de Haanculturaplus@gmail.com

Op dinsdag 14 juli en/of dins-
dag 28 juli van 10.00 tot 16.00 
uur organiseert Naomi Mak een 
Ponydag. Deze dagen staan in 
het teken van pony’s. We gaan 
allemaal leuke dingen doen, 
wat precies houden we nog een 
beetje als verrassing.
Iedereen kan mee doen, je hoeft 
niet perse al rijervaring te heb-
ben. De hele dag zorgen wij 
voor eten en drinken. 

Wees er snel bij want er is be-
perkt plek doordat wij klein-
schalig zijn.
Kosten per dag is €50,- per kind.
Opgeven bij Naomi 06-53 96 30 
47. Hoekweg 3, Andijk.

Ponydag aan de Hoekweg

Foto aangeleverd
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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!

“Podologie  is een therapie die 
zich richt op het voorkomen en 
behandelen van voetklachten 
en stoornissen in de voet (denk 
hierbij aan knie-, heup- of rug-
klachten),” vertelt Marian van 
Zwieten van Podologie Van 
Zwieten Andijk.

Voetafwijkingen kunnen aange-

boren zijn, het gevolg zijn van 
een ongeluk (een traumavoet) of 
ontstaan als gevolg van ziektes 
zoals reuma of diabetes. Of ge-
woon door de leeftijd. “De oplos-
sing is meestal een op maat ge-
maakt zooltje. Deze maak ik zelf 
en de diversiteit van dit beroep, 
maakt het elke dag opnieuw tot 
een uitdaging.”

Over Marian
Marian is gestart als fysiothera-
peut. Naast haar werk in het zie-
kenhuis en met revalidatie pa-
tiënten heeft zij een eigen prak-
tijk in Purmerend. “Daar kwa-
men steeds meer vragen over 
‘zooltjes’.” De opleiding Podologie 
was een logisch vervolg voor Ma-
rian. In overleg met huisarts van 

Erp -die zijn praktijk had op An-
dijk - kwam de vraag of zij één 
dag per week in Andijk wilde ko-
men werken, naast haar werk in 
Purmerend. “Dat is inmiddels 
ruim 30 jaar geleden! Nog steeds 
zit ik hier, elke woensdagochtend 
en ik doe het met plezier.”

Op de spiegel
Bij Marian neem je niet zozeer 
voor, maar óp de spiegel plaats. 
Daar kan zij al heel veel uit afle-
zen, maar dat is slechts het begin. 
Ze maakt blauwdrukken/foot-
prints van de voetzolen en on-
derzoekt de voet op bijv. bewe-
gingsbeperkingen. “Daarnaast is 
luisteren heel belangrijk. Niet 
elke afwijking leidt tot klachten 
en niet elke klacht hoeft direct 
behandeld te worden,” aldus Ma-
rian. “Kinderen onder de 6 jaar 
bijvoorbeeld behandel ik zelden 
of nooit. De botjes zijn dan nog 
niet volgroeit en ‘vinger aan de 
pols houden’ is dan voldoende.”

De juiste hoek
“Meten is weten. Met de afdruk 
van de voet kan ik de stand van 
de botjes en de druk die uitgeoe-
fend wordt precies bekijken. 
Staat alles onder de juiste hoek? 
Deze berekening komt heel pre-
cies en bepaald de verdere be-
handeling. Het juiste zooltje is 
belangrijk, met een ‘standaard 
zooltje’ bereik je niet het optima-

le resultaat. Een zooltje dat pre-
cies is aangemeten op jouw voet, 
kan heel veel helpen. “Eigenlijk 
zou je de bij behorende oefenin-
gen ook met regelmaat moeten 
doen, voor het grootste effect.”

Pas op: werkschoenen
Graag waarschuwt ze: “Er mogen 
geen ‘willekeurige’ inlegzolen (uit 
andere schoenen of van andere 
merken) in veiligheidsschoenen 
gelegd worden. Omdat deze in-
legzolen niet door een certifice-
rende organisatie getest zijn in 
combinatie samen met de 
schoen, ben je in overtreding als 
je dat wel doet. Dat heeft gevol-
gen o.a. ten aanzien van de aan-
sprakelijkheid. Let daar goed op!”

Podologie Marian van Zwieten
 “Ik voldoe aan de voorwaarden 
om voor u gecertificeerde zolen 
te leveren voor in uw gecertifi-
ceerde werkschoenen, inclusief 
de conformiteitsverklaring.” Op 
de website www.podologiemari-
anvanzwieten.nl vindt u meer in-
formatie of volg Marian van 
Zwieten op Facebook. In Andijk 
is de praktijk gevestigd in  de 
HAP De Blokkendoos, Keizers-
kroon 1, 1619XK, Andijk. Voor 
afspraken belt u 06-54288308. De 
praktijk is geopend: woensdag 
van 8.00 uur – 12.00 uur. Een 
verwijzing van uw arts is niet 
noodzakelijk.

Marian van Zwieten over Podologie

Marian van Zwieten kijkt, meet, voelt en luistert naar uw voetproblemen en biedt u de juiste behandeling. 
Tekst en foto: OdB/Andijker
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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

Autobedrijf
Autobedrijf Köster • Handelsweg 20 Andijk 

Tel: 06 41 27 04 68 • info@autobedrijfkoster.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 - Boerenzuivel
De Bosmantel • www.bosmantel.nl

Cornelis Kuinweg 22 • 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

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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Wist u dat...
… berichten van verloren en 
gevonden voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

... de deelnemers van 
Huttendorp @home zaterdag 

pallets kunnen ophalen?

...  Klaas Sicco op `t Land 
6 juli 50 jaar wordt?

... WonenPlus sinds 29 juni 
weer geopend is?

... er nog meer nieuws op onze 
website www.andijker.nl te 

zien is?

... zwarte kat Snoes sinds 
maandag 22 juni al niet meer 
is thuisgekomen op Dijkweg 

355?

... wanneer u hem heeft gezien 
u hem terug kunt brengen 

naar de Dijkweg?

… een aantal bomen o.a. aan 
de Industrieweg gecontroleerd 

zijn op eventuele ziekten?

… familieberichten in deze 
krant zonder extra kosten ook 
in fullcolour geplaatst mogen 

worden?

Ter hoogte van de Prinses Marij-
ke straat en de Middenweg ont-
stond ruzie terwijl ik daar fietste. 
Gelukkig niet tussen de mensen 
maar een Gaai (Vlaamse) en een 
Ekster, wat gaat dat te keer zeg. 
Beide behoren tot de kraaiachti-
gen en zijn familie van elkaar. 
Maar eksters zij dominant en 

dulden geen ander in de beurt 
ook al is deze nog jong zoals hier. 
De jonge gaai wist de ekster be-
hendig te ontwijken en bleef even 
uithijgen toen de ekster door mij 
op de korrel werd genomen koos 
deze het hazenpad. 

Douwe Greydanus. 

Jonge gaai. Foto Douwe Greydanus

Barrels

Ontdek onze 
verhalen + vacatures 
peopleofpopvriend.com  

Wij zoeken een collega die er voor zorgt 
dat het laden en lossen van goederen en 
producten vlekkeloos verloopt. Weet jij 
net als Sjaak van aanpakken? 
Neem dan contact met ons op!

Wij zoeken mensen.
Mensen zoals Sjaak.
Logistiek 
Medewerker
Fulltime (38 uur)

Dat is balen geen ‘normaal’ Huttendorp 
Andijk dit jaar, maar misschien vieren jul-
lie je vakantie wel lekker thuis in Andijk. 
Wij hebben een leuk idee voor jullie om de 
vakantie nog leuker te maken! Het 11e 
Huttendorp Andijk wordt de @Home edi-
tie.

Bouw je of jullie hut in je tuin of op een 
andere plek op jullie eigen erf. Maak de hut 
die jullie leuk vinden en versier hem mooi. 
Doe dit als dat kan op een goed zichtbare 
plaats, zodat iedereen denkt dat het toch 
Huttendorp in Andijk is.  Meld je aan via 
de website www.huttendorpandijk.nl en 
laat weten met wie en waar jullie hut wordt 
gebouwd. In de laatste week van de vakan-
tie komt het bestuur van Huttendorp jullie 
bouwwerken bewonderen. 

Misschien heb je zelf pallets en ander 
hout. Heb je dat niet of niet genoeg?  Wij 
hebben nog wat pallets kunnen regelen bij 
onze trouwe leverancier De Jong Lelies.

Jullie kunnen een aantal pallets (op = op) 
en spijkers ophalen op zaterdag 4 juli. Dit 
kan bij De Jong Lelies, Kerkepad 28,  An-
dijk, tussen 10.00 en 12.00 uur. Ook hier-
voor graag even aanmelden via de website. 
Mochten we nog voldoende pallets heb-
ben dan bieden we ook 25 juli aan als op-
haaldag. Hierover vindt u informatie op 
onze website en onze facebookpagina.

Een hut maken doe je veilig, dus bou-
wen doe je:
•	 Alleen	met	toestemming	van	je	
 ouders/verzorgers en op eigen risico.
•	 Op	je	(jullie)	eigen	erf.
•	 Met	een	stevige	en	veilige	constructie.
•	 Je	let	goed	op	elkaar.
•	 Met	stevige	schoenen	aan.
•	 Met	veel	lol	en	gezelligheid

Graag tot zaterdag, veel succes en plezier 
met bouwen en iedereen een hele fijne va-
kantie!!
Bestuur Huttendorp Andijk

Een foto van een eerdere editie van Huttendorp Andijk. Foto aangeleverd.

Huttendorp 2020 @Home

Een libelle langs de Hoekweg. 
Foto Leonie de Wildt

Langs de weg...

Mooie jonge zwaantjes gezien 
tussen Andijk en Grootebroek.

Mvg. Michel en Annelies Goutier

I.v.m. de covid-19 gaat het ser-
vicepunt van WonenPlus weer 
open. U kunt bellen naar het be-
kende nummer 0228-597487 op 
maandag, woensdag en vrijdag 
van 9.00 tot 10.30 uur. Ook kunt 
u een email sturen naar wonen-
plus-andijk@meewering.nl.

Niet alle diensten kunnen wij u 

aanbieden maar wel bijvoorbeeld 
de tuindienst, boodschap of een 
belcontact.
Vervoer wordt binnenkort ook 
weer aangeboden maar alleen 
voor dringende zaken zoals een 
ziekenhuisbezoek.
Alle RIVM richtlijnen blijven wij 
hanteren en hiervoor informeren 
wij u via de telefoon.

WonenPlus gaat weer open!

 
Andijkertjes

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

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

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

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

IJsselhof team ontvangt u graag.
 

 ***VERS VAN HET LAND*** 
Heerlijke Nieuwe Aardappelen 

Jan&Tineke van der Jagt  
Middenweg 39 tel 593245   

Te huur 0.7 Ha bouwland 
Direct beschikbaar t/m 1-01-22 

Gelegen aan de  
Gedep. Laanweg 62 

Inlichtingen tel.  06-51 91 65 97      

Bloemen bestellen? 
Bloem & Plant bellen! 

Wij bezorgen in de hele regio en 
via Flora.nl in heel Nederland. 

0228 313 562
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GAAT UW ACTIVITEIT WEER DOOR? 
LAAT HET ONS WETEN

• Elke woensdag de midweekbreak, Dorpshuis Centrum
17 juni t/m 5 september
• Expositie Marius van Dokkum, Hornpad 19, Andijk, 

www.expositieruimtedemantel.nl

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

en glassierkunst van Maja de Haan
Donderdag 16 juli
• Ouderensoos, Dorpshuis Centrum

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 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 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 24-07, 21-08, 18-09, 

16-10, 13-11, 11-12. hvcgroep.nl

Nieuws of tips?
Mail naar info@andijker.nl 

of bel: 59 36 05

Cultura Plus gaat weer van start met een EXPOSI-
TIE op zaterdag 4 en zondag 5 juli in Cultura met 
twee exposanten uit ons eigen dorp.

De eerste naam is Peter Keeman
Een impressionistische realist, deze benaming is 
misschien wel het meest van toepassing op zijn 
werk. Inspiratie voor zijn creaties haalt hij veelal uit 
beelden uit de voormalige vaarpolder Het Groot-
slag.

De tweede naam is Maja de Haan
Voor Maja is werken met glas-in-lood haar grote 
passie. Veel prachtige glasramen hangen te schitte-
ren bij menig particulier en in diverse kerken.

Werken van beide kunstenaars zijn te bezichtigen 
op zaterdag 4 en zondag 5 juli van 14.00 tot 
17.00uur in Cultura.

Entree is gratis.

4 en 5 juli: expositie in Cultura

Werk van Peter Keeman. Foto aangeleverd

Werk van Maja de Haan. Foto aangeleverd

Op dinsdag 7 juli speelt Marja van der Ploeg om 20.00 
uur het eerste orgelconcert van dit jaar in de Sint We-
renfriduskerk te Wervershoof. Zij zal werken spelen 
van Jongen, Salomé, Bunk, Boëllmann en Guilmant.

Marja van der Ploeg studeerde orgel en kerkelijk orgel-
spel aan het conservatorium te Leeuwarden bij Piet 
Post en Jan Jongepier en is als cantor-organist verbon-
den aan de Bethelkerk te Amsterdam-Noord. 
Naast een grote lespraktijk is ze ook als dirigent ver-
bonden aan de dameskoren van de Wijdewormer en 
Kwadijk.

I.v.m. de coronamaatregelen is een beperkt aantal zit-
plaatsen beschikbaar. Deze zijn op 1,5 meter afstand 
van elkaar aangegeven d.m.v. stickers en linten.
Aanvang concert: 20.00 uur, toegang: € 5,-Marja van der Ploeg. Foto aangeleverd

Orgelconcert in Wervershoof

Was je de afgelopen weken op 
woensdagavond buiten in Wer-
vershoof en hoorde je gezang? 
Dat klopt! Verscholen in een tuin 
aan de Dorpstraat was koor Cre-
atiekracht bezig met de repetitie. 

Normaal wordt er gerepeteerd in 
De Schoof, maar vanwege het 
coronavirus was dat sinds maart 
niet meer mogelijk. 
Dirigent Wendy Kamminga ver-
zon mogelijkheden om het zin-
gen er toch in te houden. Zo 
werden er oefenopdrachten via 
de mail verstuurd en werd er on-
line gerepeteerd. Maar de kers op 
de taart waren toch wel de heer-
lijke buitenrepetities in de tuin 
van koorlid Gerda. Afgelopen 
woensdag was de laatste repeti-
tie. In een gezellige en ontspan-

nen sfeer gingen we zingend de 
zomer in. En toen ook nog het 
bericht kwam dat binnen zingen 
weer mogelijk is, kon de avond 
helemaal niet meer stuk. 

Dus na de zomer gaan we er weer 
volop tegenaan, uiteraard reke-

ning houdend met de voorwaar-
den. 
Meer weten over koor Creatie-
kracht of een keer vrijblijvend 
meezingen? Kijk op www.jouwei-
genwijs.nl of neem contact op 
met Wendy Kamminga via 06-
425 37 633.

Het koor in de buitenlucht. Foto aangeleverd

Koor Creatiekracht gaat zingend de zomer in!

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

Camping Broedertwist,
We hadden al een stuk door 
Kroatië gereden en speurden 
naar een camping, toen een 
bordje ons verwees naar een 
onverhard pad, dat naar de kust 
leidde. De naam was veel belo-
vend. Camping Paradiso en 
omdat die camping aan zee lag, 
leek het ons wel een mooi plekje 
om onze tent op te slaan. We 
reserveren meestal niet van te 
voren en zien wel waar we te-
recht komen. Het voordeel is 
ook dat je weer weg kunt als het 
je niet bevalt. Het was een ta-
melijk grote camping met rui-
me beschaduwde plaatsen, be-
heerd door twee broers. Het 
grootste stuk was van de oudste 
broer en rondom het huis van 
de jongste broer waren een paar 
plekken die hem toebehoorden. 

Nu hadden de broers slaande 
ruzie en gunden elkaar het licht 
in de ogen niet. Wij kwamen 
vlak bij het huis van de jongste 
broer te staan, die in het dage-
lijks leven leraar natuurkunde 
was. Die avond schoven we aan 
bij de tafel op zijn terras en zijn 
vrouw had heerlijk voor ons ge-
kookt ( tegen een stevige prijs 
bleek later ) en we hoorden het 
hele verhaal over de ruzie. Ieder 
jaar werd er door een rechts-
zaak een stukje van zijn cam-
ping afgehaald, maar hij hield 
moedig stand. Die avond zaten 
we nog bonen te doppen aan de 
tafel en de eigenaar grapte : 
Animation. We bleven er een 
paar dagen en hadden het reuze 
naar onze zin, alleen mochten 
we niet op het andere terrein 
komen. Als we later aan de 
camping terug dachten of er 
langs reden grapten onze zo-
nen: Camping broedertwist!

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker
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De tuin- en buitenspecialist voor particulier & professional
 Kunstgras  Pergola’s  Terrasschermen  Glazen schuifwanden  Grind & Split

LAAT DE GRASMAAIER 
MAAR STAAN…  
MET ONS KUNSTGRAS 
GENIET JE VOLOP 
VAN DE ZOMER!

Industrieweg 5  •  1619 BZ  Andijk  •  0228 748 123  •  zwartgroen.nl
Openingstijden showroom  ma-vr: 09.00 - 17.00 uur  •  za: 10.00 - 16.00 uur

Meer dan 20 soorten kunstgras • 500m2 showroom/tuin •  Meer dan 1000m2 couponnen 

KunstgrasGlazen 
schuifwand  

Tuinscherm /
pergola

GENIET JE VOLOP 
VAN DE ZOMER! VAN € 29,95

VOOR

€ 19,95
p/m2Zomertopper Kunstgras Caron

Superzacht / 35mm / meerkleurig

Kom nu langs bij Zwartgroen voor:

• Kunstgras - voor tuin & balkon

• Glazen schuifwanden - langer genieten

• Pergola - hout & aluminium

• Tuinschermen - horizontaal & verticaal

• Schaduwdoeken - o.a. harmonica & gordijn
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