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www.mantelvoors.nlAls 17 jarige trok Délinda de 
‘stoute schoenen’ aan en stapte 
af op haar buurvrouw ‘Zuster 
Vlaming’. De buurvrouw was 
‘de hoofdzuster’ van het toen-
malige Sorghvliet en Délinda 
vroeg haar om een stageplek. 
“Dat ze nog nooit stagiaires 
hadden gehad bij Sorghvliet 
was geen enkel probleem, de 
hoofdzuster regelde alles en ik 
kon meteen aan de slag,” vertelt 
Délinda nu- 36 jaar later- op de 
laatste dag in het ‘tweede’  
Sorghvliet.

De nieuwbouw van Sorghvliet is 
deze week in gebruik genomen. 
Délinda is samen met de rest van 
het keukenteam bezig met de 
laatste schoonmaak van de oude 
keuken. “De laatste loodjes aan 
deze kant voordat het nieuwe 
avontuur van start kan. Voor mij 
en mijn collega’s best een emotio-
nele dag.”

Derde Sorghvliet
Délinda begon in het eerste Sorg-
hvliet in 1984 en verhuisde mee 
naar wat wij nu als het ‘oude’ 
Sorghvliet bestempelen. Ze ver-
huist ook weer mee naar het 
nieuwe – voor haar dus derde (!) 
Sorghvliet. “De zorg is in al die 
jaren flink verandert en ik veran-
der gewoon mee. Toen ik begon 
had je voor werken in de zorg nog 
geen diploma’s nodig, dus draai-
de ik mee in de dagdiensten,” 
vertelt Délinda. “ Later kwam de 
vraag of ik als assistent-kok een 
plekje in de keuken wilde vervul-
len en daar ben ik toen als vanzelf 
ingerold. Inmiddels werk ik als 
restaurantmedewerker en in de 
nieuwbouw zal mijn rol weer an-

ders worden. Ik laat het op me af 
komen en samen vinden we weer 
een prima invulling, daar ben ik 
van overtuigd.”

Sterk team
Délinda werkt inmiddels al 36 
jaar bij Sorghvliet en vindt het 
maar niks dat haar collega’s haar 
met een artikel in de krant in het 
zonnetje wilden zetten. “Dit werk 
doe ik niet alleen, we doen het 
juist met elkaar. Ons team is zo 
sterk, we hebben lief en leed met 
elkaar gedeeld. We zijn voor el-
kaar ingevallen bij ziek en zeer, 
hebben samen gehuild en vooral 
zoveel gelachen. Dat groepsge-
voel heeft niet alleen mij zoveel 
jaren plezier gebracht, daar heb-
ben de bewoners van Sorghvliet 
van meegenoten. Mijn keuken-

maatjes verdienen het ‘zonnetje’ 
net zo goed als ik,” verzucht ze 
onder het horen van alle lieve 
complimenten.

Nieuwe kansen
Jenny Zeinstra die inmiddels al 6 
jaar als kok werkzaam is hier, gaat 
in Rigtershof (Stedebroec) aan de 
slag. Kok Theo Kors (alweer 3 
jaar hier) gaat in elk geval naar 
Overvest en de overige uren wor-
den later nog ingevuld. Anne-
miek Schilperoort is -af en aan- al 
vanaf haar 17de verbonden aan 
Omring –o.a. in het Sint Jozef en 
de laatste jaren bij Sorghvliet- en 
gaat vanaf heden aan de slag bij 
Nicolaas in Lutjebroek. Annet 
Kok startte ooit als afwashulp 
-vele jaren terug- en gaat in het 
nieuwe Sorghvliet de rol van 

woonassistente vervullen. Birgit 
Sneek gaat na haar tijd bij Sorgh-
vliet nu aan de slag bij Sweelinck-
hof. “Voor iedereen is het nieuw 
en spannend, je weet wat je had 
en dát was geweldig. Wat er 
nieuw komt is vast ook prima, 
maar wél anders.”

Koks op expeditie
Omring heeft er voor gekozen 
om de komende jaren verder te 
gaan met het ontwikkelen van 
haar personeel. De huidige per-
soneelsleden worden in diverse 
keukens van andere locaties van 
Omring ingezet. Bij overtallige 
uren wordt er geïnvesteerd mid-
dels de koks-peditie: waarbij 
koks de mogelijkheid krijgen een 
kijkje in de keuken te nemen op 
andere werkplekken. 

Deur dicht
Délinda heeft met haar jarenlan-
ge ervaring de eer gekregen de 
deur ‘symbolisch’ voor de laatste 
keer dicht te trekken. “Weer een 
tijdperk afgesloten. Maar waar 
deuren sluiten, openen anderen 
zich.”  

Délinda blijft bij Sorghvliet

Ook de laatste loodjes doet het keukenteam samen. V.l.n.r. Délinda, Jenny, Theo, Annet en Annemiek. 
Birgit mist op deze foto. Tekst en foto’s: OdB

Wilt u ook een 
Gratis waarde  

Indicatie? 
Bel ons. 

0228-592253 

Délinda trekt de deur dicht

Op woensdag 30 september is het Natio-
nale Kinderzwerfboekdag én start de Kin-
derboekenweek. Als je in die week een 
boek koopt, krijg je er eentje gratis bij. 
Maak daarom plaats in je boekenkast en 
breng je oude en gelezen kinderboeken 
langs bij Minibieb Hoekweg Andijk. Met 
zijn allen willen we 100.000 kinderboeken 
‘op reis sturen’. Doe je mee?

Kinderzwerfboek, een initiatief van Natio-
naal Fonds Kinderhulp, vindt dat er boe-
ken moeten zijn voor alle kinderen. Lezen 
is namelijk cruciaal voor de ontwikkeling 
van ieder kind. Daarom roept Kinder-
zwerfboekStation Minibieb Hoekweg An-
dijk kinderen op om op woensdag 30 sep-

tember gelezen kinderboeken te brengen. 
Natuurlijk kunnen zij dan zelf een ander 
leuk boek uitzoeken om thuis te lezen en 
daarna weer uit zwerven te sturen! 

Wat is een KinderzwerfboekStation?
Op Hoekweg 8 staat een Minibieb en een 
KinderzwerfboekStation, de Ienie Mini-
bieb. Kinderen halen hier een boek om 
thuis te lezen, brengen het weer terug of 
laten het weer ergens achter voor een an-
der kind. Een zwerfboek kan je ook tegen-
komen in wachtkamers, treinen, hotels, 
kinderboerderijen en natuurlijk in een 
KinderzwerfboekStation die je in heel Ne-
derland kan vinden.

Minibieb Hoekweg Andijk heeft van Kin-
derzwerfboek heel veel mooie boeken 
ontvangen. Deze zijn vanaf 30 september 
te vinden in de Ienie Minibieb.
Heel veel leesplezier!

Kinderboeken deel je op de Nationale Kinderzwerfboekdag!
Laten we samen alle kinderen aan het lezen krijgen.
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

Daar buiten op afspraak

Uitvaartvereniging
De Laatste Eer

Bij overlijden: Tel. 0228-59 22 54
24 uur per dag bereikbaar.

• Voor leden en niet leden, ongeacht geloofsovertuiging
• Persoonlijke inbreng
• Eigen uitvaartcentrum
• Integer en vertrouwd
• Twee (sleutel) huiskamers, de Rubato en de Largo

Voor informatie: H. Frek, tel. 0228-59 39 37
www.uitvaartverenigingandijk.nl

AANLEVEREN 
KOPIJ

Advertenties: 

tot maandag 12.00 uur: 

info@andijker.nl. 

Kopij en fotomateriaal: 

tot maandag 12.00 uur

info@andijker.nl

Familieberichten: 

(rouw- en geboorteberichten) 

tot dinsdag 8.30 uur!

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

Zondag 4 oktober 10.00 uur: 
Opening werkjaar.
Woord-Communieviering door 
voorgangers van groep Andijk.
Met muzikale ondersteuning van 
het Gemengd koor.
De collecte is voor onze kerk.
Dank daarvoor.
Welkom in de viering.
*Zondag deed pastor J.A. Correa 
zijn eerste eucharistieviering in 
onze mooi versierde kerk.
Na afloop konden we hem in 
Sarto feliciteren en een toast uit-
brengen.
Wij wensen hem een mooie tijd 
binnen onze regio.

Kerkdiensten, zondag 4 oktober
Gereformeerde Kerk 
10.00 uur  ds. A. Haasnoot te Rijnsburg, 
 medewerking door Sound of Praise
 De dienst is ook te volgen via 
 www.gereformeerdekerkandijk.nl

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 
De Kapel, Middenweg 48
10.00 uur  Voorganger:  Pastor Gert Scholten
 Organist: Dhr. Andrew Orme

Iedere woensdag inloop van 10.15 tot 12.00 uur.

Baptistengemeente  
baptistenenkhuizen.nl

R.K. Kerk    
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Wo-Com. groep Andijk, Gemengd koor

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Erik Bruinenberg

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
www.deweg.eu

Lieve papa en mama, opa & oma

Van harte gefeliciteerd 
met jullie 50-jarig huwelijk!!

We houden heel veel van jullie en hopen 
nog lang met elkaar te kunnen genieten!

Veel liefs, 
Dennis, Yvonne, Dylan, Ryan, Cyril, 
Miranda, Chuck, Anna, Colin, Dex, 
Jane en Neal.

Verhuisbericht:  C. Bakker-Schaper, Bangert 10 Andijk

Nieuw adres;  St. Jozef, De Gouw 2 kamer 221
 1693 DC Wervershoof  

Samen verdrietig maar zeer dankbaar met mooie 
herinneringen hebben wij afscheid moeten nemen 
van onze schoonzuster en tante 
 
                         Trees Krikke-Brakeboer 
16-08-1945                                                       26-09-2020 

                                Egbert en Fokelien 
                                Jan en Gré 
                                Marrie (in herinnering) en Niek 
                                Lies en Egbert 
                                Henny en Jan (in herinnering) 
                                Truus en Cees 
                                Peter en Ida 
                                neven en nichten 
                                 
                            

 
Hartelijk dank voor uw belangstelling en medeleven 
na het overlijden vanonze moeder, oma en overoma 

Pietertje Harlaar- Roskam
Een kaart, bemoedigende en troosrijke woorden. 
Het was hartverwarmend.

     Familie Harlaar

Alle lieve, hartelijke reacties en gebaren van meeleven  
hebben ons zoveel goed gedaan na het verlies van mijn lieve man,  

onze geweldige vader, schoonvader en opa

Ruud van Nierop
We wisten dat veel mensen Ruud kenden.  

Desondanks zijn we verrast door de vele kaarten, bloemen,  
berichten en herinneringen die we mochten ontvangen. 

Heel veel dank voor alle belangstelling.

Marion van Nierop-van den Dolder 
Jeffrey en Miranda 
 Ryan 

Andijk, oktober 2020

De Vooroever in Onderdijk is uitermate geschikt, en een hele mooie 
locate voor Kitesurfers. Afelopen weekend was het met een beste wind 

en de zon er bij weer goed toeven. Foto: Koos Dol.

Langs de weg...

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

Ome Cor.
Bladerend in oude fotoalbums 
kom ik de familie van mijn 
moeder tegen. In die tijd wer-
den nog foto’s  gemaakt in de 
tuin achter de boerderij. Eerst 
opa en oma met hun volwassen 
kinderen. De volgende foto ko-
men de aangetrouwden er bij 
staan. ( De koude kant, zoals 
een tante zei ) En afsluitend 
werd een foto gemaakt met ook 
alle kleinkinderen erbij. En zie 
ik me bij opa op schoot zitten, ik 
geloof de enige keer. Van de 
ooms op de foto is ome Cor wel 
heel interessant. Cor Pekel werd 
hij genoemd naar zijn grootva-
der de pekelboer. Voor ons was 
hij de sterkste oom, vooral de 
manier waarop hij met twee 
paarden omging bij het ploegen 
en hooi rijden maakte diepe in-
druk. Toen hij een keer door 
een trap van een paard de arm 
uit de kom kreeg, kwam  dokter 
Sterk v.d. Weg  ( wat wil je ook 
met zo’n naam ) , zette zijn knie 
op de borst van oom en drukte 
zonder verdoving die arm weer 
terug. Dat maakte van hem een 
held en jaren later werd daar 
nog over gepraat.

Maar ook bijzonder was dat hij 
niet getrouwd was, maar een 
huishoudster had, die Roel 

heette en die had weer een 
dochtertje Ineke. Dat had ze al 
voor ze ome Cor leerde kennen.  
Dat was ongewoon in die dagen 
en er werd wel eens over gerod-
deld, maar daar trok ome Cor 
zich niets van aan. Wel kwam 
vaak de vraag naar voren of ze 
nu wel of niet een kleinkind van 
opa en oma was. Als je hem 
soms hielp op de boerderij was 
hij vrijgevig en je kreeg altijd 
meer dan je dacht. En op zijn 
verjaardag was er altijd volop 
eten en drinken en daar rookte 
ik ook buiten mijn eerste siga-
ret, die stonden toen nog in 
glazen op de tafel. Toen ome 
Cor vroeg hoe dat smaakte en ik 
vertelde er duizelig van te wor-
den moest hij lachen. Volgens 
hem ging dat wel over.
 
Toen opa en oma veertig jaar 
getrouwd waren geven ze een 
feest in café Schotsman. Een 
tante opperde dat het leuk zou 
zijn een foto van alle kleinkin-
deren te maken. Maar toen 
kwam het probleem: moest In-
eke erop of niet. De tantes met 
de zuinige mondjes vonden van 
niet, de anderen vonden juist 
van wel. De foto heb ik nog, In-
eke staat erop,  een ruim den-
kende tante posteerde haar 
vooraan in het midden,  zodat 
een tante die  een stukje van de 
foto af zou willen knippen daar 
de kans niet voor zou krij-
gen……..

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker
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BEN JE NOG NIET EENS GETROUWD, GAAN WE BIJ DE 
NOTARIS AL PRATEN OVER, WAT ALS WE SCHEIDEN

Huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden maak (van tevoren) bij de 
notaris. Een samenlevingsovereenkomst wordt ook bij de notaris 
gemaakt, liefst vooraf, maar we zien dit ook wel als men al een tijd 
samenwoont. Het zijn afspraken die van belang zijn als men altijd bij 
elkaar blijft, maar ook voor een groot deel ook gaan over: Wat als 
het mis gaat?  

We houden van elkaar, maar toch maken we wat afspraken
Een tijd geleden zei iemand dat er wat belangrijks was vergeten om 
op te schrijven in de akte. Na deze nog eens doorgekeken te hebben, 
kon ik het niet bedenken. Het antwoord was dat er niet in stond: wij 
houden van elkaar. Dan bedenk je als notaris weer eens, dat zo’n 
akte inderdaad erg zakelijk is. Toch is het de taak van de notaris om 
ervoor te zorgen dat ook het “worst case scenario” wordt bespro-
ken. Wat gebeurt er bijvoorbeeld bij uit elkaar gaan met de tijdens 
de relatie opgebouwde pensioenen, hoe kijkt men aan tegen partne-
ralimentatie, zijn er verschillen in wat ieder van de partners in de 
woning heeft gestopt.   

Veel vragen over de verschillen tussen een samenlevingscon-
tract, huwelijk en geregistreerd partnerschap.
Welke vorm je kiest is van grote invloed op hoe de zaken voor vaak 
de rest van je leven geregeld zijn. Natuurlijk kunnen gemaakte akten 
altijd aangepast worden, maar het is altijd voordeliger om van tevo-
ren alles goed vast te leggen. We heb-
ben voor iedereen een gratis half uur 
bespreking. Dan mailen we van tevoren 
de brochure: Samen verder. Tijdens de 
bespreking bekijken we wat voor jou/
jullie situatie de beste vorm is. 

Op de Flamingolaan zijn bouwvakkers bezig met het aanbrengen van 
dakisolatie en nieuwe dakpannen. De nieuw dakmaterialen worden 
over het oude bestaande dak aangebracht waardoor de huizen weer 

voldoen aan een nieuw energielabel.

Nieuw dak

Vakkundig
schadeherstel

Handelsweg 7
1619 BJ Andijk

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

Vrijblijvende
taxatie van

schade

Afhandeling
met de

verzekering

U kunt bij ons ook terecht voor:

Restauratie van Oldtimers

Budgetreparatie (met tweede-

hands of imitatie-onderdelen)

Leenauto mogelijk bij

schadeherstel

Jan Groot

Deze week zei mijn tweeling-
broer Dirk tegen mij: “Wat zou 
ik nog graag een keer door de 

polder willen varen zoals het was 
zo’n 60 jaar geleden.”

Wat is er veel veranderd in en 
om Andijk.

Zo ook de energievoorziening.
Wel eens gehoord van de R.E.S. 
NHN? Dat staat voor Regionale 
Energietransitie Noord Holland 

Noord.
Het betreft een gebied dat loopt 
van Beverwijk tot onder Hoorn 
en alles daarboven t/m/ Texel.

In 2030 moet er in totaal in 
Nederland 35 T.W.H. worden 

opgewekt uit zon en wind. Onze 
regio wekt nu al ongeveer 2 

TWh op en heeft toegezegd in 
2030 ongeveer 4 TWh te produ-
ceren. Eén Terawatt is 1 biljoen 

KWh. (1 met 12 nullen)
Dat is meer dan 10% van de lan-

delijke opgave.
Wat energieopwekking betreft 
nemen we u ook even mee naar 

de energieopwekking in de 
Wieringermeer.

Over de windmolens daar wordt 
het volgende gezegd: “Het zijn 

bouwstenen voor het landschap, 
waar geen overlast vanuit gaat.”

In ieder geval niet voor 
Vattenfall. Het ‘cadeau’ voor hen 

was meer dan een half miljard 
van uw belastinggeld.

Hun belofte was dat aan 370.000 
huizen stroom zou worden gele-

verd.
Dat klinkt goed!

Maar nee, er gaat uiteindelijk 
niets naar de huizen, maar alles 
gaat naar de datacenters in de 
Wieringermeer van Microsoft.
Ze maken dus goede sier met 

‘onze’ groene stroom en ze hoe-
ven geen CO2 belasting te beta-
len. Ze hebben gezorgd voor een 
eigen ‘belastingparadijs’ en alle 
verdere beloftes aan hun laars 

gelapt.
Nog even naar 2030. Dan 

gebruiken de datacenters in de 
Wieringermeer 8 tot 10 keer 
zoveel stroom als alle huis-

houdens samen in deze R.E.S. 
regio!!

Deze datacenters zijn niet voor 
de regio, zelfs niet voor Europa, 
maar staan er, omdat de gemeen-
te Hollands Kroon ze actief  hier 

naartoe heeft gehaald.
Als Christen Unie hebben we 
gepleit voor minder energiege-

bruik en om de plannen voor de 
zonnepanelen te plaatsen in de 

gemeente die de stroom opslurpt.
Plaats ze niet voor de kust van 

Andijk!
Zie ook de column van Groen 

Links vorige week.

Jan Groot
Raadscommissielid Christen 

Unie Medemblik.

In de nacht van vrijdag op zater-
dag is de schaftwagen van De fir-
ma M.M. Schuitemaker welke op 
een perceel bloemkoolland aan 
de Beldersweg stond in de fik ge-
stoken. Martien Schuitemaker; 
zo worden wij weer op kosten 
gejaagd.

Vaker
Het is de laatste tijd wel vaker 

raak in Andijk. Zo was er vorige 
week een personenauto aan de 
beurt. Onder de ruitenwisser 
werd vuurwerk geplaatst waar-
door de hele voorruit werd ver-
nield. Blijkbaar was dat nog niet 
genoeg, de auto werd gebruikt als 
een vloermat. 

Regelmatig zijn ook de ramen 
van bushokjes aan de beurt.

Brand aan de Beldersweg

Nieuws of tips? 
Mail naar info@andijker.nl

of bel: 59 36 05

Thema voor de Regenboogweek 
is dit jaar ‘liefde is van iedereen’. 
Speciaal voor inwoners van ge-
meente Medemblik stelden de 
jongeren- en opbouwmedewer-
kers van de gemeente een kleur-
rijk programma samen. De Re-
genboogweek loopt van 9 t/m 18 
oktober.

Op het programma onder meer 
een online bijeenkomst met erva-
ringsdeskundige Kirsten. Zij ver-
telt over hoe haar dochter haar 
zoon werd en legt uit hoe je als 
ouder hiermee om kunt gaan. U 
kunt online of live de kerkdienst 
‘All together now’ bijwonen. Of in 
Huis Midwoud kijken naar frag-
menten uit de allereerste gay 
films. Of luisteren naar de erva-

ringen van schrijver Wil Groot 
uit Hauwert over zijn strijd tegen 
Hiv.

Houd er wel rekening mee dat 
u zich vanwege de corona-
maatregelen vooraf moet aan-
melden. Het volledige program-
ma kunt u bekijken op: www.me-
demblik.nl/regenboogweek

Regenboogvlag 
Vast onderdeel van de Regen-
boogweek is het hijsen van re-
genboogvlag. Dit jaar gebeurt dat 
op 9 oktober. Wilt u samen met 
ons de regenboogvlag hijsen? U 
kunt er, zo lang de voorraad 
strekt, gratis een bestellen door 
een mail te sturen naar: activitei-
ten@medemblik.nl. 

Regenboogweek gemeente Medemblik 
vol kleurrijke activiteiten
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Michel Haak  M 06 53 92 18 85
Sterappel 28  E  michel@indehaak.nl
1619 KA Andijk  

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

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

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

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

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

20 aug
Maandag

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

(AC  DC tribute band) 

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

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

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

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

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

20 aug
Maandag

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

(AC  DC tribute band) 

Dat kan in Sarto 
natuurlijk!

Mooie zalen, gezellige sfeer, 
bel voor meer informatie 

voor uw feest of partij 
naar 0228 59 16 13, 

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

Bangert 4, 1619 GJ Andijk

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

Startvermogen op maat!
Accu’s voor verschillende

toepassingen zoals:
Auto • Truck • Motorfi ets • Tractor • Camper 

Jetski • Grasmaaier • Aggregaat • Etc.

Droom je ervan om te schitte-
ren op het podium? Zing je met 
veel plezier, alleen of samen 
met je beste vriend of vriendin? 
Wil je graag beter leren zingen 
en met meer zelfvertrouwen? 
Dat kan in Andijk bij de zang-
studio aan huis op de Hoekweg 
bij EvaLena Music.

Eva van den Braber: “Mijn zang-
lessen zijn heel toegankelijk. Ik 
werk vooral met de songs die jij 
het liefste wilt zingen! Plezier 
hebben in zingen is het allerbe-
langrijkste en dat staat voorop in 
mijn lessen!”

Een zangles
Zingen is zoveel meer dan alleen 
een lied laten horen. “Ik besteed 
daarom ook aandacht aan li-
chaamshouding, ademhaling, ti-
ming en we doen eenvoudige 
technische oefeningen. Ook je 
presentatie is onderdeel van je 
lied, dus ook daar werken we sa-
men aan. 
We beginnen met een warming-
up van de spieren, we doen een 
paar inzingoefeningen en dan 
gaan we echt aan de slag met 
jouw favoriete nummer. Je leert 
namelijk het beste, als je iets doet 
wat je leuk vindt. Als jij dát lied 
mag leren zingen, waarbij jij je 
goed voelt, klinkt het steeds be-
ter. Plezier staat altijd voorop!”

Vals of fout?
“Ik merk dat de stap om zangles 
te nemen soms groot is. Alsof je 
direct al helemaal goed moet 
kunnen zingen. Maar dat werkt 
natuurlijk anders. Tijdens het le-

ren van iets nieuws is het niet di-
rect perfect. Je zingt niet altijd 
even zuiver? Helemaal niet erg, 
dit hoort bij oefenen. Het heet 
niet voor niets zangles. Al doen-
de leer je steeds meer controle te 

krijgen over je stem en zul je 
merken dat het steeds beter gaat. 
Dat geeft een goed gevoel!”

Doelgroep 
Zangles, zangcoaching, auditie-

training, alleen of samen: zingen 
is leuk! “Iedereen is welkom om 
beter te leren zingen, van kinde-
ren tot volwassenen. De zangles-
sen zijn 1 x in de 2 weken op 
vrijdagavond, zaterdag of zon-
dag.  Dit is goed te combineren 
met mijn studie aan het Conser-
vatorium (Popafdeling Zang) in 
Rotterdam en de optredens waar-
bij ik zelf op het podium sta.”

Meer zelfvertrouwen 
door zingen
Meer vertrouwen krijgen in je 
stem en performance, geeft ook 
meer zelfvertrouwen in het dage-
lijks leven. Privé-les kan een uit-
stekende manier zijn om wat 
meer verlegen kinderen steviger 
in hun schoenen te laten staan. 
Misschien vind je het leuker om 
samen met een vriendje (of 
vriendinnetje of een broertje of 
zusje) zangles te nemen. Dat kan 
uiteraard ook en hiervoor gelden 
speciale tarieven.

Proefles aanvragen
Wil je eerst graag meer informa-
tie? Misschien wil je graag kijken 
of zangles iets voor jou is? Stuur 
me dan een mailtje: evalenamu-
sic@gmail.com. Ik geef je infor-
matie, we maken desgewenst een 
afspraak en gaan lekker aan de 
slag.

Met zelfvertrouwen over je stem en je performance op het podium staan leer je bij Eva Lena Music in 
Andijk. Tekst OdB. Foto aangeleverd

Zingen met Eva Lena in Andijk
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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 37 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. 06 37 34 02 71 • jan1406perton@gmail.com

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

Het adres voor uw 
fiets, E-bike, verhuur 

en reparatie!

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

20
jaarTweewielers

Nieuwe webshop met alles 
op het gebied van fietsen. 

Aantrekkelijke prijzen, 
snel en gemakkelijk!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

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

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

FIETSWERELD
CADEAUBON

NIEUW!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

NIEUW!

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

snel en gemakkelijk!

Een prettige kermis gewenst 
namens het hele team:

André, Carina, Dirk-Jan en Martijn.

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

www.deenisdeanderniet.nl
www.wieverhuistmij.nl

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

Ook voor Focwa onderhoudsbeurt, packkeuring en verhuur.

Wij zijn een RDW en Focwa erkend bedrijf.

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

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

verhuur v.a. €2,50 per uur.

Laat nu ook uw reservesleutel maken bij OMC-Andijk

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

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

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

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

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

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

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

… Wil Dijkman met pensioen 

is? En dat de kinderen in het 

Dijklander ziekenhuis het na 

44 jaar nu zonder haar moe-

ten stellen?

... u vandaag nog kunt 

tekenen tegen de eilanden in 

het IJsselmeer?

... u dat kunt doen op

behoudhetijsselmeer-petities.nl

... het zondag weer

een boeiende topmiddag

was in het schrijverscafé

van Cultura?

... Cor Kreuk op 29 september 

de leeftijd van 70 jaar heeft 

bereikt?

… de najaarsschouw ieder jaar 

start v.a. de 3de maandag in 

oktober?

… er automobilsten zijn die in 

een 30 km zone 60, of zelfs 

70 km per uur te rijden?

… Jan Pijpker in deze krant 

weer een mooi verhaal heeft 

geschreven?

… familieberichten zonder ex-

tra kosten in fullcolour 

geplaatst mogen worden?

… de locatie van de Corona 

testunit opnieuw wordt 

bekeken?

… de nieuwe brug van het 

Betonpad naar de wijk 

Mantelhof binnenkort een 

eigen naam krijgt?

... het aanstaande zondag 

dierendag is?

 
Andijkertjes

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

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

Bloemen bestellen? 
Bloem & Plant bellen! 

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

0228 313 562

Mychel en zijn baardagame Foto: Toos Brink
Een beetje prehistorisch van ui-
terlijk zijn ze wel, en ze kunnen 
oud worden als huisdier, mits je 
ze goed verzorgd. Reptielenver-
zorger Mychel Cornelissen houdt 
op zondag 4 oktober (Dierendag) 
van 14.00 – 16.30 uur een “door-
lopende” reptielenpresentatie bij 
IVN West-Friesland in het 
Streekbos Paviljoen. Hij neemt 
een aantal baardagamen en wa-
terschildpadden mee van thuis en 
van kinderboerderij SKIK uit 
Hoogkarspel en kan er boeiend 

over vertellen. Aanmelden is niet 
nodig, een vrijwillige bijdrage 
graag wel.
Horen water- en moerasschild-
padden eigenlijk thuis in de Ne-
derland de wateren? Een schild-
pad of agaam als huisdier, hebben 
die veel verzorging nodig? Tij-
dens de demonstratie komen al-
lerlei onderwerpen zoals de be-
hoeften, kenmerken en bijzon-
derheden van deze koudbloedige 
dieren ter sprake en dat neemt 
vooroordelen wellicht weg.   

Reptielen als huisdier
Schildpadden en baardagamen presentatie 

De kleuren van deze jonge groene specht bieden de vogel perfecte 
camouflage. Kijk eens naar dat vage mosgroen, de grijstinten.  

Het lijkt wel of hij de omgeving zoekt waarin hij minder op valt.  
Foto: Ivo de Klerk.

Vaak zie je ze niet maar hoor je de 
groene specht wel door het lan-
gelacherige geluid. Fietsend langs 
de Dijkgraaf Grootweg ter hoog-
te van de Vleetweg vloog een-
specht tegen een stam aan en 
keek om zich heen. Persoonlijk 
dacht ik een Grote bonte specht 
te hebben geschoten maar nee 
het was een groene specht wat 
een geluk. Er is momenteel een 

aardige toename van deze soort 
ook Andijk in is de kans dat ze in 
uw tuin opduiken is reëel aanwe-
zig. Deze eten vooral mieren en u 
kunt ze op het gras aantreffen en 
gaan behoorlijk te keer in een 
mierenhoop. Als ze u zien dan 
hoop ik dat ze u niet uitlachen. Is 
dat wel het geval dan weet u het 
zeker een Groene Specht. Douwe 
Greydanus

Zeldzaam?

Een schone sloot, nodig om het water af te voeren. Foto aangeleverd

Vanaf maandag 19 oktober con-
troleren zo’n honderd schouw-
meesters de sloten in het gebied 
van Hoogheemraadschap Hol-
lands Noorderkwartier. Zij kijken 
of de sloten voldoende schoon 
zijn. Een schone sloot is nodig 
om het water snel af te kunnen 
voeren naar gemalen tijdens het 
storm- en regenseizoen. De slo-
ten moeten vrij zijn van (water)
planten die de doorstroming van 
het water belemmeren, overhan-
gende takken en afval. De na-
jaarsschouw start ieder jaar vanaf 
de 3de maandag in oktober.

Wie moet er iets doen?
Eigenaren van een stuk land of 
een tuin grenzend aan een sloot 
zijn onderhoudsplichtig, en moe-
ten de sloot onderhouden. In en-
kele gevallen is de onderhouds-
plicht anders toegewezen. Op 
hhnk.nl/legger-wateren vindt u 
de informatie over de sloten 
grenzend aan uw perceel.

Wanneer is een sloot schoon? 
Een sloot is goed onderhouden 
als (water)planten, overhangende 
takken en afval de aan- en afvoer 
van slootwater niet belemmeren. 

Een schone sloot heeft goed on-
derhouden oeverbescherming. 
Belangrijke schakels in het water-
systeem zijn de kunstwerken 
(duikers en bruggen). Ook deze 
moeten vrij zijn van (water)plan-
ten om verstoppingen te voorko-
men. Hoe je dit doet leggen in 
een filmpje uit op onze site. 
 
Ecologie
Naast een goede aan- en afvoer 
van water zijn waterkwaliteit en 
ecologie ook van belang. De na-
tuur krijgt op plekken waar dat 
kan, de ruimte. In iedere sloot 
mag aan de kanten 10% van de 
waterplanten blijven staan. Er 
mag bijvoorbeeld bij een sloot 
van 4 meter breed aan beide kan-
ten 20 cm begroeiing blijven 
staan. Waterplanten dragen bij 
aan een gezonde waterkwaliteit 
en zorgen voor een stevige oever. 
Door dit randje te laten staan 
wordt oeverafslag voorkomen.

Meer informatie
Meer informatie staat op hhnk.
nl/najaarsschouw/. Bellen kan 
ook. Tijdens kantooruren is het 
schouwteam bereikbaar via tele-
foonnummer 072 - 582 8282. 

Najaarsschouw vanaf 19 oktober
Is uw sloot al schoon? 

Ochtendzon verandert waterdruppels in kleine diamantjes.  
Een spinnenweb lijkt gemaakt van gouden draden. Foto: Ivo de Klerk

Langs de weg...
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• Elke woensdag de midweekbreak, Dorpshuis Centrum
• Elke donderdag van 14.00-16.00. Lezing met expositie Marius 

van Dokkum, Hornpad 19 Tel. 591425

SEPTEMBER
Woensdag 30 september
• Seniorenbond Andijk Jeu de Boules. Sarto, 13.30 uur

OKTOBER
Zondag 4 oktober   
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Vrijdag 9 oktober
• de gezelligste pubquiz van Andijk in Dorpshuis Centrum
Dinsdag 13 oktober 
• 12:00 uur senioren bijzondere maaltijd incl consumptie. Elke 2e 

dinsdag vd maand.
Donderdag 15 oktober
• Ouderensoos in Dorpshuis Centrum
Vrijdag16 oktober 
• Eetcafe (met gastkoks Henk & Jaap) in Dorpshuis Centrum. 
Zondag 18 oktober
• Koppel biljarten in ‘t Ankertje aanvang 14.00 uur
Woensdag 21 oktober
• Vrouwen van Nu Andijk-West, Anke de Wol�  en haar Fantasie 

Kostuums, 20.00 uur, Cultura
Zaterdag 24 oktober
• Club Jazz&Pop in Cultura Andijk
Zondag 25 oktober   
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Woensdag 28 oktober
• Seniorenbond Andijk, 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
Van te voren aanmelden bij Piet of Els.

• Halloweenmarkt Wervershoof, 15.00 - 20.00 uur, Raadhuisplein
• 14:30 uur, Bingo bij Dorpshuis Centrum. Elke laatste vrijdag vd 

maand. 

NOVEMBER
Zondag 1 november
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
• Cultura Plus, Fadozangeres Iris Feijen en gitarist Tiago Lageira

(winnaars van “We want more”)
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 Vroed-

vrouw Joke Kool, 20.00 uur, Cultura
Woensdag 25 november
• Seniorenbond Andijk, 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
Van te voren aanmelden bij Piet of Els.  

Zondag 29 november   
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur

DECEMBER
Zondag 6 december   
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 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 03, 17 en 31-10, 14 en 28-11, 12-12.
Plastic:  Dinsdag 13-10, 10-11, 08-12.
Restafval:  Dinsdag 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 16-10, 13-11, 11-12. 

www.hvcgroep.nl

Ga jij de uitdaging aan om met 
een team de expeditie te winnen? 
Overleef het mijnenveld, kraak de 
codes, zet de puzzelstukken op de 
juiste plek en werk samen om de 
opdrachten te voltooien. In de 
herfstvakantie kun jij laten zien 
dat je een echte Robinson bent!

Na het grote succes van vorig jaar 
organiseert Team Sportservice 
West-Friesland de tweede editie 
van dit evenement. Op maandag 
12 oktober kun je meedoen in 
Wervershoof, op woensdag 14 
oktober in Nibbixwoud en/of op 
donderdag 15 oktober in Hoog-
karspel. Kinderen uit de groepen 
3 t/m 5 kunnen deelnemen van 
09:30 tot 11:15 uur en kinderen 
uit groepen 6 t/m 8 van 12:30 tot 
14:15 uur.

Jeugdfonds Sport&Cultuur
Meedoen kost slechts € 4,- en de 
volledige opbrengst gaat naar het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur. 
Jeugdfonds Sport & Cultuur 
maakt het mogelijk dat kinderen 
en jongeren uit gezinnen met een 
kleinere beurs toch lid kunnen 
worden van een sportclub. Voor 
die kinderen betaalt het fonds de 
contributie/het lesgeld en in be-
paalde gevallen de benodigde at-
tributen. Meedoen=meer kansen!

Aanmelden en deelname
Aanmelden kan vanaf 23 septem-
ber tot 7 oktober via jouw.team-
sportservice.nl/west-friesland 
Klik op de button: Expeditie Ro-
binson en kies vervolgens Expe-
ditie Wervershoof, Expeditie 
Nibbixwoud en/of Expeditie 
Hoogkarspel. Wil je met een 
vriendje of vriendinnetje in de 
groep? Dan kun je dit aangeven 
bij opmerkingen. VOL = VOL 
dus wees er snel bij. 

Corona
Team Sportservice organiseert 
haar activiteiten volgens de richt-
lijnen van het RIVM. Bij deze acti-
viteit geldt dat ouders en/of bege-

leiders niet mee naar binnen kun-
nen. Afscheid nemen mag bij de 
ingang van de sporthal en kinde-
ren gaan zelfstandig naar binnen.

Informatie
Voor vragen en meer informatie 
kun je contact opnemen met 
Team Sportservice West-Fries-
land, telefoonnummer: 0229-28 
77 00 of mail naar Meriam Groot, 
mgroot@teamsportservice.nl.

Meer informatie over het Jeugd-
fonds Sport & Cultuur vind je op  
www.jeugdfondssportencultuur.
nl of mail je vraag naar Sabine 
van Lochem, svanlochem@team-
sportservice.nl. 

Doe mee met Expeditie Robinson!

Met een team de expeditie winnen. Foto aangeleverd

De locatie van de corona testunit 
-die sinds april aan de Keizers-
kroon in Andijk- staat, wordt op-
nieuw bekeken. De bewoners er-
varen overlast en de gemeente 
gaat samen met de huisarts naar 
een andere oplossing kijken.
De mogelijkheid om patiënten 
-met mogelijke coronabesmet-
ting- buiten de dokterspraktijk te 

kunnen blijven testen dient te 
blijven bestaan. Het testen van 
patiënten van de praktijk wil de 
praktijk ook blijven doen. “Sa-
men met de gemeente gaan we 
op zoek naar een alternatieve lo-
catie om coronatests af te nemen. 
Wij willen graag blijven testen, 
maar we willen daar tegelijkertijd 
niemand mee tot last zijn.”

Locatie testunit Andijk 
wordt opnieuw bekeken

Uit cijfers blijkt dat 40% van de 
mensen in West-Friesland gevoe-
lens van eenzaamheid ervaren en 
hebben behoefte aan sociaal con-
tact. Met de uitbraak van het co-
ronavirus zal dit percentage on-
getwijfeld gestegen zijn. 

Stichting Wings of Change in 
Andijk besteedt dit jaar ook weer 
de nodige aandacht aan de Week 
tegen Eenzaamheid, van 1 t/m 8 
oktober. Er staan die week een 
viertal extra buitenactiviteiten bij 
onze stichting gepland welke mo-
gelijk wordt gemaakt door een 
bijdrage van het Oranje Fonds. 
Deze activiteiten zijn gratis toe-
gankelijk voor een ieder die be-
hoefte heeft aan sociaal contact. 
Per middag zijn er 15 plekken, 
dus wees er snel bij! 

Programma:
Op vrijdag 2 oktober en woens-
dag 7 oktober ben je welkom op 

het terrein van Wings of Change 
zelf. Hier hebben wij een middag 
vullend programma op de plan-
ning staan. Ontvangst om 13:30 
uur in de Sociale Huiskamer met 
een kopje koffie of thee en wat 
lekkers. Daarna loop je onder 
begeleiding een rondje langs de 
volières. Er wordt afgesloten met 
een indrukwekkende en educa-
tieve roofvogeldemonstratie. 

Op dinsdag 6 oktober en don-
derdag 8 oktober staat een ge-
zellige middag gepland bij kin-
derboerderij de Put in Andijk. 
Kinderboerderij de Put valt ook 
onder het beheer van Stichting 
Wings of Change. Daarom kun-
nen wij je alles vertellen over het 
park en de aanwezige dieren. Bij 
aankomst om 13:30 uur zal er op 
de picknicktafels een “mini” high 
tea, klaarstaan met overheerlijke 
hapjes van fruitkwekerij ’t Keetje. 
Uiteraard is er ook koffie aanwe-

zig voor de liefhebbers. 

Mocht jou een of zelfs twee acti-
viteiten aanspreken? Meld je dan 
aan door contact op te nemen 
met Stichting Wings of Change. 
Dit kan je doen door een e-mail te 
sturen naar info@wingsofchange.
nl of te bellen naar 0228-222136.  
Lukt het echt niet om met eigen 
vervoer naar de locatie te komen? 
Geef dit dan ook aan! Wij hebben 
een auto ter beschikking welke 
geheel Coronaproof is. Binnen 
een straal van 10 kilometer van de 
locatie halen we u graag op. 

Bent u niet in de gelegenheid om 
langs te komen? Ons Inloophuis 
de Sociale Huiskamer is elke 
maandagochtend en dinsdagoch-
tend geopend van 10:00 uur tot 
12:00 uur. Meld je aan, kom langs 
en geniet van de gezelligheid en 
activiteiten die wij hier organise-
ren. 

Week tegen Eenzaamheid: Leuke activiteiten bij Wings of Change

Welke scheidsrechter/jurylid/beoordeler, 
nomineer jij, tijdens de ‘Week van de 
Scheidsrechter’? Alle scheidsrechters in 
Wervershoof, Onderdijk, Zwaagdijk en 
Andijk kunnen opgegeven worden. Wel-
ke sport het ook is, voetbal, turnen, scha-
ken, vissen, noem maar op. 

Ga naar www.winkelendwervershoof.nl 
en daar kun je jouw scheidsrechter nomi-
neren! (heb je geen computer geef hem/
haar op bij Verlaat’s Speciaalzaak en laat 
weten voor welke sport hij/zij fluit/ju-
reert/beoordeelt en wie weet wint jouw 

scheidsrechter het “Scheidsrechterspak-
ket”, aangeboden door de winkeliers van 
Wervershoof. De week van de scheids-
rechter is een sportbreed initiatief waar-
bij het uitspreken van waardering voor 
de arbiter centraal staat. De Week van de 
Scheidsrechter is van 3 tot en met 11 ok-
tober 2020. Zij maken het immers mede 
mogelijk dat zo veel sporters wekelijks 
van hun sport kunnen genieten! Doe ui-
terlijk donderdag 8 oktober a.s. de nomi-
natie, want vrijdag 9 oktober maken we 
de winnaar bekend.   
Winkeliers van Wervershoof   

Week van de Scheidsrechter

Verloren: 
op zondag 20-09 een 
gouden oorbel verloren 
bij een rondje lopen. 

Heeft u hem gevonden? 
Mail naar: info@andijker.nl

Deze leuke poes/kat zit 
al maanden voor de deur 
van Sterappel 11.
Heeft geen chip; dus via 
dierenarts kunnen we 
niet achter baasje ko-
men.
Loopt iedere dag voor de 
deur van Sterappel 11 
dus als je denkt die is 
van mij; kijk daar even.

Van wie is deze kat?
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Berend Botje aan de Flamingolaan. Foto aangeleverd

Meer info: berendbotje.nl 

Hoera, 5 jaar!

locatie Andijk

wij hebben plekjes vrij!

Hoera! Dit jaar bestaan de peuterspeel-
groep en buitenschoolse opvang van Be-
rend Botje in basisschool De Piramide in 
Andijk 5 jaar. Daarom is het van 5 t/m 9 
oktober feestweek op de peuterspeelgroep 
en de bso. Dit wordt gevierd met allerlei 
leuke activiteiten en spelletjes binnen het 
thema ‘Wij vieren feest!’ 

Feest op de peuterspeelgroep
Op de peuterspeelgroep is het feest op 
maandag 5 oktober en donderdag 8 okto-
ber, zodat alle kinderen het feest mee ma-
ken. De kinderen mogen verkleed komen 
en er zijn allerlei leuke spelletjes en activi-
teiten.

Feest op de bso
Op dinsdag 6 oktober en donderdag 8 ok-
tober vieren de kinderen van de buiten-
schoolse opvang feest! Ook hier worden er 
leuke activiteiten georganiseerd, waaron-
der diverse oud Hollandse spelletjes. Sa-

men met de kinderen van BSO De Dijk-
werkers wordt er op vrijdag 9 oktober een 
bioscoopavond georganiseerd.
Ondanks dat het feest helaas niet met 
(aanstaande) ouders gevierd kan worden, 
wordt het een gezellige feestweek met el-
kaar!

Over Berend Botje
Berend Botje behoort met meer dan 50 
locaties in Noord-Holland tot de grotere 
aanbieders van kinderopvang in de regio. 
Kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar 
kunnen hier terecht voor hele dagopvang, 
peuteropvang en/of buitenschoolse 
opvang. Berend Botje biedt ook gastoud-
eropvang; het gastouderbureau telt ruim 
300 gastouders verspreid over de provin-
cie. Wil je meer informatie over de peuter-
speelgroep of de bso in Andijk? Of wil je 
een persoonlijke rondleiding aanvragen? 
Kijk dan op berendbotje.nl of bel 088 – 
233 7180.

Feest bij Berend Botje in Andijk!

Cornelis Kuinweg 22, 1619 PE Andijk
www.bosmantel.nl • info@bosmantel.nl • 06 20 41 40 66

Producten bij 
De Bosmantel
 • Verse seizoens-groenten en -kruiden
 • Aardappelen en uien, eieren
 • Verse voorgesneden friet!
 • Groente- kruiden- en fruitplanten
 • Compost en potgrond
 • Bloemen-zelfpluktuin en boeketten
 • Droogbloemen.

Onze producten zijn van eigen teelt De Bosmantel 
of biologisch EKO of Demeter. Bijna alle ingekochte 

producten komen uit de regio of uit Nederland.

Openingstijden Woensdag 9:00-13:00
boerderijwinkel: Donderdag 14:00-20:00
 Vrijdag 9:00-18:00
 Zaterdag 9:00-18:00

Openingstijden  maandag t/m zaterdag 
Bloemenpluktuin: 7:00 tot 21:00 geopend!

Puur van De Bosmantel!

Foto aangeleverd

Op donderdagavond 1 oktober vindt er 
een diploma-uitreiking plaats in De 
Klamp. De leerlingen van de OBS De 
Piramide zijn de gelukkigen die een 
diploma in ontvangst mogen nemen. In 
juni maar nog in het vorige schooljaar 
hebben zij al het Anglia-examen gedaan. 

Het Anglia-examen is een onderdeel van 
het Vroeg Vreemde Talen Onderwijs, 
VVTO, die wordt aangeboden op 
basisschool De Piramide. Bij deze vorm 
van onderwijs krijgen alle leerlingen vanaf 
groep 1 al les in het Engels. Leerlingen die 
in groep 5 en 6 zitten mogen deelnemen 
aan het Anglia-examen, vanaf groep 7 en 8 
is deze verplicht. Het diploma welke de 
leerlingen ontvangen is een Europees 
genormeerd diploma die dus ook buiten 
Nederland rechtsgeldig is.  

Het afnemen van het examen is vorig 
schooljaar, vanwege de CORONA-
maatregelen verzet van april naar juni. Op 
18 juni op donderdagavond hebben onze 
leerlingen het examen afgenomen. Het 
examen bestaat uit drie onderdelen: 
luisteren, lezen en schrijven. Overbodig 
om te zeggen dat dit uiteraard allemaal in 

het Engels is. Na afloop worden alle 
examens ingenomen en opgestuurd naar 
Engeland, waar ze worden nagekeken en 
genormeerd. 

Aan het begin van dit schooljaar kregen 
we het verlossende bericht dat voor het 7e 
jaar op rij alle leerlingen geslaagd zijn! Het 
ontvangen van een diploma is een feestje 
waard! Binnen onze school kunnen wij 
niet de uitreiking doen zoals we dat willen 
met de gediplomeerden en trotse papa’s en 
mama’s. Gelukkig kwam De Klamp met de 
oplossing, zij stellen voor deze avond de 
locatie ter beschikking!

Feest op OBS De Piramide: 100% geslaagde Anglia-examen!  

Langs de weg... in en om Andijk. Foto's: Koos Dol
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