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VVD Medemblik

In gesprek met Bas de Wit en Andrea van Langen

Bas
Hij deed het Gymnasium aan het
Martinuscollege in Grootebroek
en zelfs toen al was Bas bezig met
‘politieke vraagstukken’. “Ik was
die jongen die tijdens de maatschappijleerlessen hardop de
vraag stelde waarom de Staat de
ABN-AMRO overeind hielp en
de DSB bank om liet vallen,” lacht
hij.
Een opleiding Economie aan de
VU van Amsterdam was voor
hem een logisch vervolg.
Andrea
Zij deed Atheneum, toen nog op
het Marcus College. Ze studeerde Economie aan de UvA in Amsterdam, belandde in Andijk
middenin de discussie over een
asielzoekerscentrum en werd lid
van de VVD. “Ik vond dat er veel
gepraat werd over zaken als ondernemerschap, jeugdzorg, leerlingenvervoer en scholen door
mensen die zelf al lang uit de
kinderen waren en besloot tijd
vrij te maken voor de politiek.”

Andrea van Langen en Bas de Wit van de VVD maken zich samen sterk voor inwoners en ondernemers
in de regio. Tekst en foto: OdB
de VVD. Ik wilde me verbonden de rol van voorzitter wel als vol- wil nu dat er meer woningen
voelen, maar was nog niet erg gende stap. Inmiddels zit ik in de voor jong én oud gebouwd gaan
actief. Als steunend lid kreeg ik provincie als landbouwwoord- worden.”
een uitnodiging om deel te ne- voerder, passend bij mijn achterIets voor volwassenen
Andrea van Langen en Bas de men aan een debattraining. Dat grond in het familiebedrijf in de Verbinden en organiseren
Wit zijn respectievelijk wethou- was een mooie ervaring. Daaruit tulpen. Uiteindelijk trekt de lan- Voor Bas is politiek een kans om
der gemeente Medemblik en volgde een oproep, dat men nog delijke politiek mij ook, maar die zijn talenten in te zetten in het
Statenlid provincie Noord-Hol- bestuursleden zocht en zoals ik kans moet je maar net krijgen.”
algemeen belang. “Ik kan genieland. Bas: “Zelf heb ik altijd ge- ben zei ik meteen ja en sprong in
ten van presentaties geven, van
vonden dat politiek iets voor vol- het diepe. Toen het VVD bestuur Verbeter de wereld
mensen informeren. Ik ben een
wassenen was. Op mijn 18e ver- van 7 gemeenten in West-Fries- Andrea: “Je kunt wel commen- verteller en houdt van een goed
jaardag heb ik mij aangemeld bij land fuseerde, zag ik voor mezelf taar hebben op hoe het gaat, debat.
maar ik kijk liever of ik zelf iets
kan doen om dingen te verande- Kritische vragen stellen of gesteld
De mensen van de (gemeente)politiek, wie zijn dat eigenren. Zo ben ik de politiek inge- krijgen en elkaar dan proberen te
lijk? Wat drijft ze en wat willen ze bereiken.
De komende periode komen de columnisten namens
rold en achtereenvolgens raads- vinden in oplossingen. UiteindeGroenlinks, VVD, ChristenUnie en BAMM aan het woord.
lid, fractievoorzitter, lid van Pro- lijk zijn alle politici bezig iets
vinciale Staten en nu wethouder voor elkaar te krijgen waarvan zij
Wilt u inhoudelijk reageren,
geworden. Ik vind het leuk om te vinden dat dit belangrijk is voor
doe dit dan rechtstreeks aan de partij via:
zoeken naar mogelijkheden. Zo een grote groep anderen. We
heb ik me als raadslid ingezet zoeken niet allemaal hetzelfde,
andrea.vanlangen@medemblik.nl of
witb@noord-holland.nl
voor verruiming van de huisves- maar zoeken wel naar draagvlak
tingsmogelijkheden voor ar- en daadkracht om ons doel te
Reacties worden niet geplaatst in de Andijker.
beidsmigranten bij agrariërs en bereiken. Daarvoor moet je met

Mr. R.M. Mantel-Kooistra

GRATIS ZOMER-TESTAMENTCHECK
8 en 22 augustus
ANDIJK en BENNINGBROEK
www.mantelvoors.nl
Dokter d’Arnaudstraat 29, Andijk
Tel. 0228 59 22 24
infoandijk@mantelvoors.nl
Dokter De Vriesstraat 33,
Benningbroek Tel. 0229 59 12 64
infobenningbroek@mantelvoors.nl

elkaar in gesprek blijven op basis
van de juiste informatie.”
Samen beter maken
“Wij willen dingen beter maken,
voor de hele regio. Dat stopt niet
bij de gemeentegrenzen. Bas:
“Dat is ook (één van de) redenen
dat ik mij in navolging van Andrea kandidaat heb gesteld voor
de Provincie. West-Friese Ondernemers denken niet tot aan de
gemeentegrenzen, maar ver
daarbuiten. Dan moeten we dat
politiek ook goed regelen. In de
gemeente zijn we afhankelijk van
beslissingen die door de provincie of zelfs landelijk gemaakt zijn.
Landelijk moeten we weer rekening houden met Europese afspraken. Op alle niveaus is het
belangrijk om te begrijpen wat
beslissingen in de praktijk betekenen.”
Politieke besluiten hebben (vaak
verstrekkende) gevolgen voor iedereen in de gemeente. Daarom
is het belangrijk uw stem te laten
horen en te weten wie uw stem
verdient!

www.kuinmakelaardij.nl
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FAMILIEBERICHTEN
“ Zien, maken, geven!”
Op 17 juli is overleden onze lieve zwager en schoonzoon

Chris van de Velde
partner van onze dochter en zus Monique
Dank je wel voor de vonk die zoveel in gang heeft gezet.
Je hebt ongetwijfeld een mooie plek
op je laatste camping gemaakt.
				Klaas en Miepke Burger
				Cor en Jolanda
				Linda en Kees
				Hugo en Fransien
				
en onze (klein) kinderen
Op onze 55 jarige huwelijksdag zijn wij blij verrast.
Door de vele gelukwensen, bloemen en kaarten
ons gestuurd door zoveel mensen. Hartelijk dank hiervoor.
				

Anton en Ria Mantel-Loor

Verloren: IPhone
Heeft iemand een iPhone in een zwart marmer
hoesje gevonden op maandag 20 juli,
in de omgeving van de Dekamarkt?
Hopelijk meldt de eerlijke vinder zich bij
de Andijker via info@andijker.nl.

Aanstaande vrijdag Discozwemmen!

Vorige week groot succes!
Het discozwemmen is altijd al
een topevenement in De Weid
maar in dit vreemde jaar wordt
deze leuke avond nog beter bezocht. Meer dan honderd kinderen genoten afgelopen vrijdag
van muziek, elkaar en alles dat
De Weid te bieden heeft. En er is
goed nieuws: aanstaande vrijdag

gewoon weer!
Noteer ook maar vast de volgende editie: 14 augustus.
Kom je ook?
Vrijwilliger worden?
info@deweid.nl

Oproep Vakantie 2020
Viert u dit jaar vakantie in eigen land in plaats van het
buitenland? Of blijft u thuis en gaat u niet weg?

Stuur ons een foto hoe u dit jaar
de zomervakantie, in of buiten Andijk,
beleeft.
• Foto moet minimaal 2 Mb zijn.
• Bij voorkeur dwars genomen (geen staande foto).
• Een stukje tekst van max. 150 woorden
stellen we op prijs.

Stuur uw bericht aan info@andijker.nl.
Foto’s worden bij ruimte geplaatst.

Vermist?

De Andijker

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
Zaterdag 25 juli 19.00 uur:
Eucharistieviering; voorganger:
pastor J. van Dril.
Thema: “Een opmerkzame geest”.
De collecte is voor onze kerk en
het bekende kaarsenmandje
staat op een tafeltje
bij de kaarsenbak. Van harte aanbevolen en dank daarvoor.
Welkom in de viering.
*Overleden: Gaath MolenkampBurger.
*Al is er tijdens de viering geen
koor, wel is er orgelspel of met
solozang of fluitspel.
Hartelijk dank voor ieders inzet.

Colofon
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Kerkdiensten, zondag 26 juli
Gereformeerde Kerk
10.00 uur

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

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof
pg-andijkwervershoof.nl
Baptistengemeente		
baptistenenkhuizen.nl
R.K. Kerk zaterdag 25 juli			
Bangert 6, Andijk
19.00 uur

Euch. pastor J. van Dril

De Bovenzaal
bovenzaal.eu
Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
www.deweg.eu

Toen en nu

“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 gekopieerd, gepubliceerd of op andere wijze openbaar
worden gemaakt zonder uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaand verkregen toestemming van de
uitgever. De uitgeverij, cq. de redactie kan nimmer
verantwoordelijk gehouden worden voor ‘Ingezonden 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 advertenties, los of contractueel, zijn de levering- en advertentievoorwaarden van De Nederlandse/De
Andijker van toepassing. Deze zijn gedeponeerd
bij de Kamer van Koophandel te Hoorn.

We zien in de verte nog de onttakelde molen Land en Zeezicht
en een kleinstukje van het oude logement en kolfbaan de Krimper. Naast de Krimper het winkeltje annex melkslijterij van Albert Langereis en Anne Grin. En het degelijke pand is de Slagerij van Jan Roos welk pand er nu nog staat. In de verte hebben
we nog zicht op een gedeelte van de Landstraat.
Nu staan er diverse mooie nieuwe huizen op deze plek.
Uit de collectie van Hessel de Greeuw.

© 2020 - De Nederlandse

OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur
Daar buiten op afspraak

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)
Van wie zijn deze zeer tamme eenden? Deze lopen de deur plat bij
fam. Roosendaal aan de Horn. Foto: Douwe Greydanus.

info@andijker.nl

tot dinsdag 8.30 uur!

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
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KOSTEN ENERGIELABEL STIJGEN ENORM IN 2021
Als je je huis wilt verkopen of verhuren is een energielabel verplicht.
Op dit moment kun je het energielabel nog online aanvragen, wat
niet meer dan € 10 kost.Vanaf 1 januari 2021 gaat dat veranderen. Er
is dan eerst een ‘huisbezoek’ nodig door een energiedeskundige die
het energielabel gaat opstellen. Het label, dat aangeeft hoe goed een
woning geïsoleerd is, wordt nu afgegeven op basis van informatie die
de huiseigenaar zelf aanlevert via een webtool. Eigenaren moeten 10
vragen beantwoorden over onder meer het woningtype, de verwarmingsinstallatie, isolatie, glassoort en zonnepanelen. Daarbij uploaden ze bewijsstukken, zoals het taxatierapport, facturen van de verbouwing of foto’s. Een deskundige beoordeelt op afstand de ingevoerde gegevens en geeft daarna een energielabel af. De vraag is hoe
betrouwbaar dit is. Daarom is er een nieuw systeem bedacht van het
bekijken van de woning door een deskundige. Logisch dus dat de
kosten van het label veel hoger worden. Men heeft het over zo’n
€ 200.
TIP: vraag nog in 2020 een energielabel
aan voor je woning
Dit jaar een energielabel voor een paar euro aanvragen, scheelt
enorm in de kosten! Een energielabel is 10 jaar geldig. Denk ook aan
het huis van je ouders (en andere familieleden), dus geef hen deze tip
ook door.
Voor meer informatie voor het aanvragen van een definitief energielabel: zie de site van de rijksoverheid is (daar
kun je ook je voorlopig energielabel zien): https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energielabel-woningen-en-gebouwen/vraagen-antwoord/hoe-kom-ik-aan-een-energielabel-voor-mijn-woning
Tijdens de zomervakantie ook gratis
half uur bespreking.
Bel voor een afspraak
Mantel & Voors Notarissen en Mediators,
Andijk 0228-592224 /
Benningbroek 0229591264.

Verborgen beestjes in het Egboetswater

Vrijblijvende
taxatie van
schade

Judith Berkhout
Tja, de laatste tijd zit ik
een beetje in mijn irritatie
of frustratie modus. Dat
wil zeggen dat ik het niet
zo goed meer kan hebben
dat er van alles wordt geroepen en geschreven over
regels. Vooral de corona
regels. Daarnaast het demonstreren wat een hoop
ellende en frustratie met
zich mee brengt. Het levert
een hoop ongenoegen en
ongeduld van mensen op.
Misschien is het bij mij ook
wel dat er nu na de afgelopen maanden ook wel nodig is om weer even wat
rust te krijgen. Ook voor
mij mag het allemaal wel
weer naar normaal. Ik
snap ook dat dit niet helemaal kan en dat er nog
maatregelen nodig zijn.
Maar zullen we wel weer
gewoon even genieten van
de dingen die mogen, zonder al die poespas en stickers en pijlen op de vloer.
Rest mij eigenlijk alleen te
zeggen: Ik wens iedereen
een hele fijne vakantie!!
Hopelijk lukt dit en kan iedereen op zijn eigen stek of
op een andere plek wel
even de vakantie modus te
pakken krijgen. Wij gaan
dit in ieder geval proberen.
Dan zien we wel over een
paar maanden hoe het dan
weer in de maatschappij
vergaat.
Judith Berkhout
Namens BAMM
bamm@ziggo.nl

Laat eens zien? Foto: Toos Brink
Ten westen van Wervershoof,
vlakbij Hauwert, ligt een verborgen stukje natuur. In dit zogeheten Egboetswater leven geen
grote dieren, geen reeën of zwijnen, maar wel heel, heel veel
kleine dieren en insecten. Deze
beestjes kunnen zich goed verstoppen, maar natuurgids Douwe
Greydanus van IVN-Westfriesland kent het gebied als z’n
broekzak en weet precies waar
alles zit.
Op zondag 2 augustus, tussen
14:00 en 15:00 uur, geeft hij een
speciale rondleiding voor kinderen, een zoektocht naar alle verborgen kriebelbeestjes in het gebied. Waar houden de vlinders
zich bijvoorbeeld verborgen?

Wat leeft er zoal onder schors
van de bomen? Welke diertjes
hebben zich verstopt in of bij het
water? En zijn er ook lieveheersbeestjes in het Egboetswater?
Alle kinderen zijn welkom om
het met eigen ogen te komen bekijken. Aanmelden kan tot 31 juli
via
publieksactiviteiten@ivnwestfriesland.nl en deelname is
gratis (al wordt een vrijwillige
bijdrage zeer gewaardeerd). Wees
er snel bij, want er kunnen maximaal 10 kinderen meelopen (dit
in verband met de corona-maatregelen, waar ook het IVN aan is
gebonden). Wie weet tot ziens
aan de Liederik 15 (1678 JC,
N240 afslag Hauwert) in Oostwoud!

Foto Koos Dol
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Handelsweg 7
1619 BJ Andijk
Tel: 06 21 83 22 62
info@ronkarremanautoschade.nl
www.ronkarremanautoschade.nl

Mad Sceince zomerkamp Enkhuizen
Van maandag 3 t/m donderdag
6 augustus een zomerkamp
‘EURECA’ voor kinderen van 7
– 11 jaar. deze zomerkamp
wordt door Mad Sceince georganiseerd. Er zijn nog enkele
plaatsen beschikbaar. Voor
aanvullende informatie én inschrijven kijk op: https://kamp.
mad-science.nl/hertenkampenkhuizen.
De ‘EUREKA!’ vakantiedagen
staan in het teken van uitvindingen en wat je nodig hebt om uitvinder te worden. Leer over de
observaties van Leonardo da

Vinci, en probeer het zelf uit.
Spoel aan op een onbewoond eiland en ontdek hoe je kunt overleven, door samen voedsel en
water te zoeken, schuilplaatsen te
bouwen en bruggen aan te leggen. Kom meer te weten over de
technische vernieuwingen van de
gebroeders Wright, die de eerste
gemotoriseerde vliegmachine
bouwden. En maak kennis met de
uitvinders Bell, Edison en Tesla,
die elkaar regelmatig in de haren
vlogen over de elektrische uitvindingen van hun tijd. Het Mad
Science Eureka! kamp, wat een
goed idee!

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

De Andijker publiceert regelmatig de belevenissen van
oud Andijker Jan Pijker.

besloten ze in Santa Domingo
te stoppen om het graf van hun
zoon te bezoeken.

Een haan in de kerk.
In het stadje Santa Domingo de
la Calzada op de route naar
Santiago de Compostella staat
een prachtige kerk met hele
mooie houten beelden. Het
plaatsje is ontstaan omdat een
monnik een brug over de rivier
bouwde om de pelgrims een
gemakkelijke oversteek te geven. Ook richtte hij er een ziekenhuis in en daar omheen
ontstond het plaatsje. In de kerk
vinden we een kooi met pluimvee erin, een bijzonderheid in
een kerk. Bij dit verschijnsel
hoort het volgende verhaal:
Een Duitse pelgrim die Hugonell heette, wandelde met zijn
ouders naar Santiago en besloten te overnachten in een herberg in Santa Domingo. De
dochter van de herbergier werd
dadelijk verliefd op de jonge
man, maar de liefde was niet
wederzijds. De dochter werd
boos en stopte een zilverstuk in
de bagage van de jongen en beschuldigde hem de volgende
morgen van diefstal. In die tijd
werden dieven nog opgehangen
en dat lot overkwam de brave
Hugonell ook. Zijn diepbedroefde ouders trokken verder
naar Santiago en op de terugreis

Groot was hun verbazing toen
ze daar aankwamen. Hun zoon
hing nog aan de galg en bleek
bovendien nog springlevend te
zijn. Hugonell vertelde zijn ouders dat Santa Domingo hem
het leven terug had gegeven en
vroeg ze naar de burgemeester
te gaan en te vragen of hij losgesneden mocht worden. De ouders kwamen bij de burgemeester die net zou gaan eten en een
gebraden kip en een gebraden
haan op zijn bord had liggen.
De ouders vertelden het verhaal
en de burgemeester verzekerde
hen dat hun zoon net zo dood
was als de dieren op zijn bord.
Op hetzelfde ogenblik voltrok
zich het wonder. De dieren werden levend, kregen hun veren
terug en fladderden opgetogen
hun vrijheid tegemoet.
Sindsdien vinden we in de kathedraal van Santa Domingo
nog steeds een hok met daarin
een levende haan en kip om de
mensen te herinneren aan het
wonder van Santa Domingo.
Paus Clemente de Zesde gaf in
het jaar 1350 toestemming om
in deze kerk levende dieren te
houden. Bij de kooi vinden we
een schilderij van de hangende
pelgrim.
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Wij houden van bij en bloem bij Jam en Zo
Simpel maar geweldig idee
Plaats holle stengels van minimaal 25 cm in bijvoorbeeld een
muur of leg ze in een hoekje van
de tuin of haal een stoeptegel weg
en plant daar een struik of bloeiende plant. De bijtjes zullen je
dankbaar zijn! In droge periodes
is water aanbieden ook aan te raden. “Een schaal met vers water is
al voldoende.” Thessa waarschuwt wel: “Wel altijd een steen
(of meerdere) in het bakje leggen,
om te voorkomen dat de bijtjes in
het water zakken en niet meer
kunnen vliegen door natte vleugeltjes.”
Liefde voor bloemen
Denk er eens over na wanneer je
bepaalde struiken of planten
snoeit. Bij voorkeur doe je dat na
de bloei! Verspreid ook eens za-

den van bij-en vlinder vriendelijke bloemen op onverwachte
plekken. “Er ligt een plan klaar
voor samenwerking met gemeentes om onze leefomgeving nog
‘Bij’ & Mens’-vriendelijker te maken. Het maaibeleid en het aanplanten van bloeiende bijenhagen wordt in dat plan genoemd.
Bloeiende slootkanten zijn ook
onderdeel van dat plan. De eerste
stapjes zijn gezet, nu nog verder!”
Help je mee?
Ben je benieuwd hoe je de dieren
als de bij en de vlinder (en de natuur in het algemeen) nog meer
kunt helpen?
Kijk eens vrijblijvend op de website van Jam en Zo: www.jamenzo.nl voor leuke en leerzame
workshops over bijen en kruiden.

Thessa en Ron hebben heerlijke streekproducten en geven workshops aan kleine groepen. Tekst & foto: OdB.
Bij Jam en Zo houden ze van de
natuur. Dat zie je terug in vele
aspecten. Het erf is 1 hectare
groot en daar groeit en bloeit
van alles. Van de vruchten worden lekkere streekproducten
gemaakt en de kruiden worden
onder andere gebruikt bij
de (laagdrempelige) kruiden
workshops die worden gegeven.

enstal ‘Rons bijenstal’. Uit die stal
komen onder andere de
‘bij’zondere lekkere honing uit
West-Friesland en zuivere bijen
was. Verder verkopen we jam en
zo, van de vruchten uit eigen
tuin.
Steentje bijdragen
Thessa vertelt: “Onze liefde voor
bijen gaat verder dan alleen voor
de honingbij. Als particulier kunt
u van alles doen voor de wilde

Midden op het erf staat een bij-

bijen en om vlinders te helpen te
overleven. Belangrijkste is: iedereen kan helpen hoe klein je ook
woont. Het verspreid aanbieden
van bloeiende planten in tuin of
balkon is een must. Ook hoekjes
in de tuin wat rommelig laten
helpt bij aan het goed kunnen
overwinteren en voortplanten
van bij en vlinder. Regelmatig
hebben wij een Open Dag en
bent u welkom voor allerhande
tips.”

Foto aangeleverd

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

PLV

Michel Haak
Sterappel 28
1619 KA Andijk

07 okt

BOKBIERMIDDAG

10 nov
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Zondag

band “Fruitmachine”
J. Panteloko

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

Aanvang 15.00 uur

Zondag

afscheid van

& Louis
20 aug

Aanvang 20.00 uur
.HUPLV

Maandag

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

Aanvang .0 uur

(AC DC tribute band)

07 okt
Aanvang 15.00 uur
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Startvermogen op maat!
Accu’s voor verschillende
toepassingen zoals:
Auto • Truck • Motorﬁets • Tractor • Camper
Jetski • Grasmaaier • Aggregaat • Etc.

Met in het voorprogramma NBR
Zondag
ouderwetse rock zoals het hoort!

ZBUFSdag

Van 19.00 tot 21.00 uur

M 06 53 92 18 85
E michel@indehaak.nl

Zondag

nov

Aanvang 20.00 uur

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

()'(7!94/2/3)%
(AC DC tribute band)
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

Mooie zalen, gezellige sfeer,
bel voor meer informatie
voor uw feest of partij
naar 0228 59 16 13,
de adres voor almail:
uw feesten
en partijen
info@sarto-andijk.nl
of
Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor al uw feesten en partijen
j, personeelsof
bedrijfsfeest,
vergadering,
kijk
op
www.sarto-andijk.nl,
Heeft u een locatie nodig voor uw partij, personeels- of bedrijfsfeest, vergadering,
jubileum
of Bangert
bruiloft? Wijeen
maken
van elke gelegenheid
een succes. Bel of
envereniging,
van elke
gelegenheid
Bel
4,succes.
1619
GJ of
Andijk

bsite!

onze nieuwe we

Dorpshuis & Café
Dorpshuis
& Café

mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!

en kijkje op onze website. See you in Sarto!

l

Volg ons ook
op facebook!

www.sarto-andijk.nl

info@sarto-andijk.nl

info@sarto-andijk.nl

Bangert 4

Bangert 4

1619 GJ Andijk

1619 GJ Andijk

0228-59 16 13

0228-59 16 13

Hoekweg 21a • 1619 EB Andijk • 0228 - 59 20 75 • www.fjdeboer.com

Ondernemen in Andijk!
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Aanhangwagens

Fysiotherapie

Oefentherapie

OMC-Andijk • Handelsweg 31a
Tel. 06. 1341 6240 • www.omc-andijk.nl

Praktijk Andijk • Landstraat 5, 1619 EX Andijk
0228 - 59 11 22 • www.praktijkandijk.nl

Koopman Oefentherapie • Ged. Laanweg 43, 1619PB Andijk
Tel: 0625116916 • koopmanoefentherapie.nl

F.J. de Boer • Hoekweg 21a Andijk
Tel. 0228 - 592075 • www.fjdeboer.com

Fysio WFO • Wervershoof 0228 - 58 22 70
Andijk 0228 - 59 27 17 • www.fysio-wfo.nl

Marian van Zwieten • Keizerskroon 1
Tel. 06 54 28 83 08 • www.podologiemarianvanzwieten.nl

In de Haak • Sterappel 28 Andijk
Tel. 06 - 5392 1885 • michel@indehaak.nl

Autoservice Andijk • Handelsweg 29 Andijk
0228 - 59 22 22 • www.autoserviceandijk.nl

Van den Braber • Hoekweg 13, 1619 EA Andijk
Tel. 06 53 74 82 94 • www.vandenbraber.nl

Autobedrijf Köster • Handelsweg 20 Andijk
Tel: 06 41 27 04 68 • info@autobedrijfkoster.nl

De Bosmantel • www.bosmantel.nl
Cornelis Kuinweg 22 • 06 20 41 40 66 • info@bosmantel.nl

Hovenier

Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk
Tel. 0228 - 75 57 43 • www.marijkejaspers.nl

Verbouw-Onderhoud & Bouwadvies

Profijtauto • Industrieweg 1 Andijk
info@profijtauto.nl • www.profijtauto.nl

Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk
Tel. 06-189 66539 • www.dekroonhovenier.nl

Kort Onderhoud • Dr. d' Arnaudstraat 22 Andijk
Tel. 06-2738 0707

LNC Huidverbetering • Krokus 22, Andijk
Tel. 06-373 1414 8 • www.lnchuidverbetering.nl

DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G
Tel. 06. 2182 3000 • www.wieverhuistmij.nl

Schouten optiek • De Hoek 1, 1693 AA Wervershoof
0228 581 258 • info@schoutenoptiek.nl

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

Accu’s

Fysiotherapie

Administratie

Garage

Autobedrijf

Schilder- Glas- en behangwerk

Groenten - Boerenzuivel

Auto's

Autoschade

Therapie op maat

Huidverbetering

Verhuizen

!
W
U
NIE

Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk
Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

CV Monteur

Juwelier / Optiek

Valk Service & Onderhoud • Tel. 0228 - 58 67 66
info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

Dorpshuis

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

Vishandel

Kantoormeubelen
Nieuwe
webshop met alles
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G
Tel. op
06. 2182
3000gebied
• www.deenisdeanderniet.nl
het
van fietsen.
Kindercoaching
Aantrekkelijke prijzen,
Centrum voor Hoogbegaafdheid • www.hbcentrum.nl
snel en gemakkelijk!
info@hbcentrum.nl
• Zwaagdijk-Oost

Sarto • Bangert 4, 1619 GJ Andijk • Tel. 0228 - 59 16 13
info@sarto-andijk.nl • www.sarto-andijk.nl

Fotokopie - drukwerk

Podologie

W!

U

NIE

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

Massagepraktijk

Zonnepanelen

FIETSWERELD
CADEAUBON
Natuurgeneeskunde

Massage Boven Jan • Dijkweg 138 Andijk
Tel. 0228 59 38 06 / 06 37 34 02 71 • massagebovenjan.nl

SolEnergy • Industrieweg 5, 1619 BZ Andijk
0228-597272 • www.solenergy.nl

Zonwering

Amrita- Holistisch Centrum • Natalja Mantel
Dijkprint • Industrieweg 1 Andijk
webshop10met
alles
op het gebied
Andijk
• 06-57245725
• www.amrita.nu
0228 - 59 29 34 • www.dijkprint.nl • info@dijkprint.nl NieuweMiddenweg

Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk
06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl

van fietsen. Aantrekkelijke prijzen,
snel en gemakkelijk!

Een prettige kermis gewenst
namens
het hele team:voor snelle
De 2wielerwacht
André, Carina,
Dirk-Jan en
Martijn. met
en vakkundige
reparaties

t.w.v. €10,bij besteding v.a. € 35,HetKnip
adres
voor
uit en
leveruw
in!
gratis haal- en brengservice.

Geldig t/m 5 december, max. 1 bon per persoon.

fiets, E-bike, verhuur
en reparatie!

20

André van Duin Tweewielers

Tweewielers
André van
Duin Tweewielers
Zeeweg
43, Wervershoof
jaar
Zeeweg 43, Wervershoof
Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

Aanhangers v.a. 350,- ex. Boottrailers v.a. 499 ex.
Plateauwagens v.a. 1499,- ex.
Ook voor Focwa onderhoudsbeurt, packkeuring en verhuur.

DEEN is de ander niet
Wij zijn een RDW en Focwa erkend bedrijf.
Handelsweg 33G
06 13 41 62 40
Tel. 06. 2182 3000
Ook voor uw trekhaak, banden, uitlaten en onderhoudsbeurten.
Advies, levering en installatie vanHandelsweg
zonnepanelen
31a - 1619 BJ Andijk
www.omc-andijk.nl
www.deenisdeanderniet.nl
verhuur v.a. €2,50 per uur.
+31www.wieverhuistmij.nl
info@ solenergy.nl
www.solenergy.nl
(0) 228 59 72 72
Laat nu ook uw reservesleutel maken bij OMC-Andijk

Advies, levering en installatie van zonnepanelen
+31 (0) 228 59 72 72

info@ solenergy.nl

www.solenergy.nl

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

+31 (0) 228 59 72 72

info@ solenergy.nl

www.solenergy.nl
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Bloemen bestellen?
Bloem & Plant bellen!
Wij bezorgen in de hele regio en
via Flora.nl in heel Nederland.
0228 313 562

Te huur: gestoffeerd tweekamer
appartement 77 m2 incl. externe
berging. Centrum Andijk op loopafstand van de winkels en OV.
Huurprijs indicatie € 850,= /mnd
Voor verdere informatie svp mail
naar: appartementtehuur2020@
gmail.com.

... afgelopen donderdag
Hans van Dijke met zijn
Astrid is getrouwd?

Goed tehuis gezocht voor 2
poesjes (v). Gevaccineerd, ontwormd en gechipt. ±14 weken
oud. Kleine vergoeding gevraagd.
Inl.: Piet Swart, Kleingouw 88,
Tel. 0228-597204.

***VERS VAN HET LAND***
Heerlijke Nieuwe Aardappelen
Jan&Tineke van der Jagt
Middenweg 39 tel 593245

... er een vos is gesignaleerd
bij ‘t Streekbos?

Opvoeding

... brandende sigaretten
peuken een hoop elende
kunnen veroorzaken?

... Marcella 50 jaar wordt en
dat ‘De gezelligste O.C aller tijden’ haar van harte feliciteren!

... de redactie van de Andijker

Schapen aan de Oosterdijk. Foto: Douwe Greydanus
Schapen lopen lekker ontspannen te grazen aan de Oosterdijk
tot aan het hek. Daar stuiten ze
op rotzooi (inzet) die is achter
gelaten door de mens.
Een nadenkend mens neemt zijn

spullen die leeg zijn mee naar
huis of een afvalbak, maar helaas.
Het vee wat graast zal wat een
stukjes rommel binnen kunnen
krijgen waardoor een dierenarts
weer moet opdraven. Ruim op
aub! Douwe Greydanus.

en het kantoor van Dijkprint
van 27 juli t/m 14 augustus

Op safari in het Streekbos. Dat
klinkt gek, want voor een safari
moet je toch naar Afrika? Maar
niets is minder waar! Ook dichter
bij huis leven meer dan genoeg
dieren, op het land én in het water. Om dit te laten zien organiseert IVN-Westfriesland op zondag 26 juli een heuse slootjessafari, waar kinderen kunnen ontdekken wat er zoal leeft in de
slootjes van het Streekbos.
Met een schepnetje, potjes en
zoekkaarten wordt er in het water naar dieren gezocht. Wat zal
er allemaal boven komen? Bootsmannetje, Poelslakjes, bloedzui-

geopend zijn?

ger? Of misschien wel een kikkervisje. Doe mee en ontdek het
zelf! De slootjessafari wordt tussen 14:00 en 15:00 uur gehouden
en begint bij het Streekbos Paviljoen. Het zoeken naar beestjes
gebeurt onder begeleiding van
IVN-natuurgids Astrid Bijster,
waar geïnteresseerden zich vóór
24 juli ook kunnen aanmelden
(a.bijster@ivn-westfriesland.nl).
Het aantal deelnemers is beperkt
door de coronamaatregelen.
Deelname is gratis maar, maar
een vrijwillige bijdrage wordt
zéér gewaardeerd. Wie weet tot
ziens!

www.andijker.nl

GRA
BEZOTIS*
RGD

ya

320 x

Libellenlarve. Foto Toos Brink

alleen na telefonische afspraak

r Ma
schuu

Kap
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Op slootjessafari in het Streekbos

Wist u dat...

Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,
en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl
Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

info@andijker.nl

667cm

99,-

NU 28

NU

p/m

1,59

NU

p/m

1,99

NU

NU

p/m

1,09

NU

p/m

1,49

3,19

Douglas
schuttingplank
Geschaafd
16x140mm, L:300cm

Geïmpregneerd
grenen vlonderplank
28x140mm
L:400cm

Geïmpregneerd
grenen schuttingplank
Geschaafd
16x140mm, L:360cm

Geïmpregneerd
Actie rabat
Geschaafd,
18x140mm, L:480cm

NU

NU

NU

NU

p/m

1,99

p/m

1,99

Nergens
goedkoper

Geldig t/m
28 juli 2020

Vuren
Douglas
steigerplank
schaaldeel blank
Kijk op bakkerdehouthandel.nl
30x190mm
25x200mm
voor
de
voorwaarden!
L:400/500cm
L:400cm

119,-

NORMAAL

175,-

Best verkocht!

Hardhouten
plankenscherm
Geschaafd, recht
180x180cm

59,50

p/m

NORMAAL

79,50

NIEUW!

Geïmpregneerd
plankenscherm zwart
Geschaafd, recht
180x180cm

Douglas
Zweeds Actie rabat zwart
10/24x195mm
L:300/400/500cm

VANAF
p/m

1,49

Vuren
vloerdeel
19x145mmx270cm= 1,49 p/m
19x195mmx300cm= 2,20 p/m

BUITENVERBLIJVEN EN KAPSCHUREN
IN ALLERLEI SOORTEN EN MATEN
MOGELIJK!
OOK EEN GROOT ASSORTIMENT LOS
HOUT VOOR DE DOE-HET-ZELVER!

bakkerdehouthandel.nl
Alle prijzen zijn incl. BTW, druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden. De aanbiedingen gelden niet op lopende orders en offertes. *Vraag altijd naar de voorwaarden.

Oosterwijzend 1 - 1616 LE Hoogkarspel - info@bakkerdehouthandel.nl - 0228-563968 - Geopend van ma t/m vr 08:00 - 18:00 en zat 08:00 - 17:00 uur
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Speciaal 'Stedebroecer bier'
gebrouwen volgens recept van 1612

Bierbrouwer Jan van der Lee heeft voor de Historische Vereniging Oud Stede Broec een bier gebrouwen, dat geheel is samengesteld volgens een
historisch recept van een brouwerij, die vroeger
gevestigd was in Broekerhaven.

GAAT UW ACTIVITEIT WEER DOOR?
LAAT HET ONS WETEN

SEPTEMBER

Wim Kersten met een fles historisch Stedebroecer
bier. Foto aangeleverd.
aan- en afvoer waren de omstandigheden gunstig
dankzij de ligging aan het water en dicht bij nabijheid van de stad. Ook de vele herbergen in de omgeving van de Broekerhaven zullen goede afnemers
zijn geweest. Alleen al op het hoekje van het Broekerhaven pad stonden vier herbergen: De drie Morianen, De Vier Heemskinderen, De Halve maan en
Het Roode Hert. In de hierboven genoemde akte
komt naar voren dat de herberg “de Vierheemskinderen” verplicht was bier af te nemen van de bierstal
“ beoosten de tochte brug aan de Broekerhaven”.

Heeft u een leuk verhaal over bijv. sport, hobby,
verzameling of werk en wilt u daar over vertellen
in de Andijker?
Laat het ons weten op info@andijker.nl.
Nieuwe leden welkom bij Jeu de boulesvereniging “de Westrand”

Begin dit jaar zijn de 5 nieuwe banen van Jeu de
boulesvereniging “de Westrand” in gebruik genomen en is het complex nu 9 mooie banen rijk. Door
de toernooicommissie werd een heel jaarprogramma opgesteld met leuke activiteiten voor zowel jong
als oud, leden en belangstellenden. Maar helaas
gooide de corona roet in het eten en mocht er vanaf
half maart niet meer gespeeld worden. Gelukkig is
dit vanaf juni wel weer mogelijk onder bepaalde
voorwaarden en volgens de richtlijnen van het
RIVM.

Op de dinsdag- en vrijdagmiddag wordt er nu op 5
banen fanatiek gebouled. In de afgelopen weken
hebben we weer 6 nieuwe leden mogen verwelkomen maar er kunnen nog meer nieuwe leden bij.
Iedereen is namelijk welkom bij onze club, zowel
jong als oud. De vereniging heeft voor iedereen die
het eerst een paar keer wil proberen voldoende jeu
de boulesballen klaarliggen, dus die hoef je zelf nog
niet per se zelf te hebben.
Heb je belangstelling en wil je het eerst een tijdje
proberen voordat je lid wordt van onze club dan
kun je op de dinsdag- en vrijdagmiddag vanaf half 2
terecht bij onze club.
Maar voor mensen die niet in de gelegenheid zijn
om overdag te komen spelen willen we tot en met
eind augustus ook op woensdagavond de baan open
gaan stellen van 19.00-21.00 uur. Heb je hiervoor
belangstelling neem dan even contact op met Koos
Botman, voorzitter van onze vereniging. Je kunt
hem bereiken via 06 40 87 50 67 of via de mail afiebotman@hotmail.com.

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

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, Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur
Zaterdag 19 september
• Boekenmarkt Cantabile in Cultura
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 koffie 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 Jeu de Boules. Sarto, 13.30 uur

Met Stedebroecer hop
Het bier is een eerbetoon aan de bierbrouwerij van
Claes Thijsz die in de 17de eeuw gedurende vele jaren actief was in Broekerhaven. Voor het brouwen is
de samenwerking gezocht met bierbrouwerij "De
Natte Cel" uit Bovenkarspel. Deze heeft een smaakvol, licht biertje gecreëerd dat is gebotteld in 75 cl
flessen met een etiket dat is vormgegeven door
Beau Pinelo uit Grootebroek. Bij de samenstelling is
hop gebruikt, dat is geteeld in Stede Broec door de
brouwer zelf.

Van Brouwerij tot Bierstal
In 1730 komt de brouwerij van Claes Thijsz wederom in een akte ter sprake, nu echter niet meer als
brouwerij maar als bierstal. Van hieruit werd de
bierstekersnering bedreven. Hoewel het brouwen
werd beëindigd, is men op deze locatie dus wel
doorgegaan met de distributie van bier. Voor de

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

Deze blijkt volgens een akte van 1612 gevestigd te
zijn geweest "bij de Tochte brug'. Waarschijnlijk
stond deze brouwerij tegenover de molen, noordelijk naast de brug, waar nu de Burgemeester van
Bredastraat is.

Het bier is te koop tijdens onze open dagen en activiteiten. De verkoopprijs van het bier is 7 euro per
fles. (0,75 L). Wie besluit lid te worden van HV Oud
Stede Broec, krijgt naast het jaarboek ook een gratis
'Claes Thijsz' mee. Er zijn 300 flessen in voorraad
en op is op!

info@andijker.nl

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
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 Wolff en haar Fantasie
Kostuums, 20.00 uur, Cultura
Woensdag 28 oktober
• Seniorenbond Andijk, Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Vrijdag 30 oktober
• Op de koffie 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, 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 Vroedvrouw Joke Kool, 20.00 uur, Cultura
Dinsdag 24 november
• KVG Andijk, klaverjassen, Sarto, 19.45 uur
Woensdag 25 november
• Seniorenbond Andijk, Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur
Vrijdag 27 november
• Op de koffie bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van
den Bosch. Tussen 19.00 en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum

DECEMBER

De banen in Wervershoof. Foto aangeleverd.
Nieuwe leden mogen de eerste 3 maanden gratis
meedoen en daarna is de contributie slechts € 60,per jaar. Hiervoor krijg je veel gezelligheid bij een
sterk groeiende club.
Annie Wissink

Dinsdag 8 december
• KVG Andijk, klaverjassen, Sarto, 19.45 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
papier:
Zaterdag
25-07, 08
en 22-08,
05 en
• Oud
Koppel
biljarten
in ‘t Ankertje
aanvang
14.00
uur19-09, 03, 		
Dinsdag 29 december
17 en 31-10, 14 en 28-11, 12-12.
• Plastic:
Koppel klaverjassen
‘t Ankertje
aanvang
19.15
uur
Dinsdag in
18-08,
15-09, 13-10,
10-11,
08-12.
Restafval: Dinsdag 04-08,
01 en 29-09,
JANUARI
202127-10, 24-11, 22-12.
Gft:
overige
dinsdagen
Zondag
3 Januari
2021
• Traditionele Nieuwjaarsborrrel met The Blue Devils. Sarto Andijk.
Let op: Op adressen waar het plastic nog in zakken wordt
Aanvang 15.00 uur Vrij Entree
opgehaald zijn de data als volgt: vrijdag 24-07, 21-08, 18-09,
16-10, 13-11, 11-12. www.hvcgroep.nl
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Langs de weg... in en rond Andijk
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Langs de Beldersweg. Foto Michel Goutier

Natuurgebried de Weelen nabij de Kadijkweg. Foto: Bram de Jong

Zomer in Andijk. Foto: Koos Dol

IJs voor bewoners en
zorgmedewerkers Sorghvliet

Meeuwen op jacht naar vliegende mieren. Foto Thea Boelens

deze bevolkingsgroep. In Nederland zijn
200.000 ouderen zelfs extreem eenzaam
en dat betekent dat zij doorgaans slechts 1
persoon per maand spreken.
Mondkapjes actie Ingrid en dochters
Het idee kwam van mijn dochters. Sinds 1
juni zijn we verplicht om mondkapjes te
dragen in het openbaar vervoer. “Mam,
waarom ga jij geen mondkapjes maken
voor onze vrienden?”. Er werd gekozen
voor een functioneel patroon met 2 elastieken. De orders stroomden binnen met
als resultaat een mooi bedrag om de ijsactie te sponsoren. Dit samen met de mooie
en gezellige ijscokar van Westfriesijs. Een
geslaagde actie voor onze oudere bewoners en de zorgmedewerkers van Sorghvliet.

Mevrouw van Eijk geniet van haar ijsje.
Op de achtergrond de ijscowagen van
Westfriesijs.

Ook boven Andijk de sporen van een air refueling’-oefening. Foto Martinus de Vries

De actie van Ingrid die thuiszorgmedewerkster is, samen met Rosita van Westfriesijs vond plaats op maandag 27 juli om
15.00 uur. Aanleiding was de mooie warme dag en de wens om de bewoners en
medewerkers een hart onder de riem te
steken tijden de Corona crisis.
Even een praatje maken
Ijs verkoelt en de gift creëert ook een leuk
moment om even samen te zijn en een
praatje te maken. Dit soort sociaal contact
is hard nodig, want veel ouderen in Nederland voelen zich tijdens de zomermaanden
extra eenzaam omdat familie en vrienden
op vakantie zijn. Ook de Corona crisis en
de bezoekverboden hebben er ingehakt bij

Samen spelen,
leren & ontdekken
op onze peuterspeelgroep in
basisschool De Piramide
n

Wij hebbe
plekjes
vrij!
Een vanille ijsje voor mevrouw Koster
en meneer Koster moet er nog even over
nadenken. Foto’s aangeleverd.

Meer info: berendbotje.nl

