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De TV met Hart van Nederland 
stond aan in de woonkamer 
voor haar moeder en opeens 
hoorde dochter Véronique (9 
jaar) iets dat ze interessant 
vond. “Het ging over een me-
vrouw die vertelde dat ze een 
operatie nodig had. Dat kon al-
leen in Spanje en daarvoor was 
een heel groot bedrag nodig,” 
vertelt Véronique.

Moeder en dochter keken het 
item over Marina Brinkman- van 
der Kruijs uit Hoofddorp samen 
verder. “In verband met bind-
weefsel van zeer slechte kwaliteit 
door Eds moet Marina haar 
hoofd ‘vast laten zetten’ en er is in 
heel Europa maar één arts die 
deze operatie wil uitvoeren. Die 
arts zit in Spanje en de zorgver-
zekeraar vergoed deze operatie 
niet. In het totaal is een bedrag 
van 105.000 euro nodig,” vertelt 
moeder Inge.

Aan de slag
Véronique wilde graag een steen-
tje bijdragen. “Ik hoop 300 euro 
op te halen om aan Marina te ge-
ven. Eigenlijk het liefst 500 euro, 
maar dat is wel heel veel geld!” 
Dus werd er een cupcake actie 
opgezet. “Mijn moeder wist nog 
een goed recept en ik mocht aan 
de slag. De eerste cupcakes heb-
ben we zelf geproefd en wij vin-
den ze heerlijk. Toen zijn we ze 
gaan verkopen.”

Samen de keuken in
Véronique kreeg al snel de hulp 

van Imke (10 jaar). “We doen 
heel veel dingen samen en zijn 
dikke vriendinnen. Dus natuur-
lijk vind ik het ook leuk om Véro-
nique met deze actie te helpen,” 
aldus de enthousiaste Imke. De 
keukentafel is nu het domein van 
de dames: weegschaal, suiker, ei-
eren, glazuur, beslagkom en 
mixer….alles heeft een plekje. 
Daarnaast staan diverse grote, 
hoge etagères vol heerlijkheden 
en het hele huis ruikt heerlijk. 
“Dit zijn er weer 70 die klaar zijn 
om weggebracht te worden, maar 
we moeten weer door. Zeker nog 
50 moeten er vandaag de oven in. 
We willen de mensen niet te lang 
laten wachten.”

Diverse bedrijven bestellen
Wat klein begon werd opeens 
groter en groter. Heel veel bedrij-
ven uit Andijk steunen de actie 
en bestelden 10-20 of zelfs 50 
cupcakes voor hun personeel. 
“Grandioos, geweldig, super na-
tuurlijk. Maar dat is echt heel 
veel werk! Gelukkig hebben we 
nu herfstvakantie en alle tijd,” la-
chen de vriendinnen. Imke blijft 
zelfs logeren, zodat er morgen 
meteen verder gegaan kan wor-
den met de lange lijst van bestel-
lingen. 

Diverse smaken 
De jonge ondernemers maken 
elke dag verse cupcakes in drie 

smaken. “Je kunt kiezen uit cup-
cakes met chocola, met glazuur 
of met kokos. Een portie ge-
mengd mag natuurlijk ook, dan 
kunt u al onze smaken proeven!” 
Eén cupcake kost 1 euro, voor 5 
euro krijgt u er 6 en voor 10 euro 
zelfs 12 heerlijke verse homema-
de heerlijkheden! Grotere hoe-
veelheden op aanvraag.

Doel gehaald
De wens om 300 of zelfs 500 euro 
op te halen voor de operatie van 
Marina lijkt te worden gehaald. 
Véronique: “Ik heb nu al 180,00 
euro en met alle bestellingen van 
de lijst er bij is dat nog eens 200,00 
euro. Maar de actie loopt nog tot 

eind oktober en dus zetten we nu 
wel in op het halen van die 500 
euro. Daarnaast sparen we ook 
lege flessen en emballagebonnen 
want alle kleine beetjes helpen.”

Ook bestellen?
Wie cupcakes bij Véronique en 
haar vriendin Imke wil bestellen 
kan een e-mail sturen aan ikbak-
cupcakes@gmail.com. LET OP: 
Bestellen kan nog tot en met 30 
oktober 2020.  Geef aan welke 
smaak u wilt en hoeveel. Bezor-
gen in Andijk is gratis en op af-
spraak. Graag contant en gepast 
betalen. Lege flessen of bonnen 
aanmelden kan op het zelfde e-
mailadres.

Cupcakes bakken voor het goede doel

Véronique en Imke bakken voor een heel goed doel en hebben keus uit drie smaken cupcakes.  
Tekst en foto: Andijker/OdB

Mr. R.M. Mantel-KooistraMr. A.W.M. Overtoom
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GRATIS INLOOP 
(op afspraak)

Andijk 29/10 - 19/11 - 3/12

www.mantelvoors.nl

WINTERTIJD!
In de nacht van 

zaterdag 24 oktober op 
zondag 25 oktober 2020 
gaat de klok om 03.00 

uur een uur terug.

Het waren spannende tijden voor 
iedere kermisliefhebber. Zou de 
kermis Andijk 2020 door mogen 
gaan of toch worden afgelast. Het 
verlossende telefoontje bracht 
goed nieuws en dat was ook een 

‘hoera’-gevoel op de redactie van 
de Andijker. Alle voorbereidin-
gen voor de kermiskrant waren 
niet voor niets geweest! Kermis 
mocht –met strenge regels- 
doorgaan!

Met leuke verhalen, veel foto’s en 
speciale advertenties van lokale 
ondernemers werd er een gewel-
dige kermiseditie van de Andij-
ker in elkaar gezet. Natuurlijk 
werd er goed in de gaten gehou-
den of het nog steeds door mocht 
gaan. Het zag er positief uit. 

Naar de drukker
Toen kwam het moment dat de 
Andijker naar de drukker ge-
stuurd moest worden. Dat is 
meestal al op maandagmiddag en 
soms op dinsdagochtend. Een al-
lerlaatste check, maar nog steeds 
had de kermis groen licht! 

Persconferentie
’s Avonds was daar de persconfe-
rentie: met cijfers die er niet om 
logen en besluiten die daaraan 
gekoppeld werden. Het was dui-

delijk: kermis Andijk werd op het 
allerlaatste moment toch nog af-
geblazen. Echter de krant was al 
gedrukt, daar konden we niks 
meer aan veranderen. Dat ver-
klaart waarom u wél een kermis-
krant ontving, terwijl inmiddels 
duidelijk was geworden dat er 
geen kermis zou zijn dit jaar op 
Andijk.

Toch genoten
Gelukkig snapten heel veel An-
dijkers wel hoe het zat. Wél een 
kermiskrant én geen kermis. 
“Omdat je op de ene dag niet 
weet, wat de volgende dag zal 
brengen,” werd het samengevat 
door een lezer. “Met de kermis-
krant op schoot hadden we toch 
nog een beetje kermisgevoel.”

Toch géén kermis Andijk 2020!

Ina en Jan hopen volgend jaar terug te keren op de kermis in Andijk. 
Tekst en foto: OdB/Andijker
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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

Zaterdag 24 oktober 19.00 uur: 
Eucharistieviering door pastor J. 
van Dril.
Met muzikale ondersteuning van 
de Vriendenkring.
Thema: “Heb totaal lief”.
De collecte is voor onze kerk en 
parochie. Dank daarvoor.
Welkom in de viering.
*Overleden: Cor Sijm.
*Komend weekend is de zomer-
tijd helaas weer ten einde. 
Vergeet u niet de klok 1 uur terug 
te zetten?

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, zondag 25 oktober

Gereformeerde Kerk 
10.00 uur  ds. J. Staat, Bijbelzondag, medewerking door 
 Sound of Praise of Living Proof

 De dienst is ook te volgen via 
 www.gereformeerdekerkandijk.nl

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 
De Kapel, Middenweg 48
10.00 uur Voorganger: Nicoline Letteboer
 Organist: Wim Broer

Iedere woensdag is De Kapel open van 10.00 - 12.00 uur
voor muziek, bezinning en stilte.

Baptistengemeente  
baptistenenkhuizen.nl

R.K. Kerk zaterdag 24 oktober   
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Euch. Pastor J. van Dril, de Vriendenkring

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur  Arie de Jong

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
www.deweg.eu

AANLEVEREN KOPIJ
Advertenties en familieberichten: 
tot maandag 12.00 uur: info@andijker.nl. 

Rouwberichten: 
tot dinsdag 8.30 uur: info@andijker.nl

Kopij en fotomateriaal: 
tot maandag 12.00 uur: info@andijker.nl

Gerard Hoek werkt al jaren met 
cijfers. “Op school was ik altijd 
al goed met getallen. Heel van-
zelfsprekend koos ik ook mijn 
studie en later mijn werk in die 
richting. Lange tijd voelde dat 
prima. Zes jaar geleden merkte 
ik dat het nodig was om mijzelf 
ook op andere vlakken meer te 
ontwikkelen.”

Gerard begon met een driejarige 
opleiding bij Phoenix in Utrecht. 
“Die opleiding ben ik gestart van-
uit de behoefte om  mezelf te 
(her)ontdekken en te begrijpen 
waarom ik bepaalde keuzes heb 
gemaakt. Hoe ik ben gekomen 
waar ik nu ben en ook beter in-
zicht te krijgen in waar ik heen 
wil. Het was een geweldige erva-
ring en de eerste aanzet naar 
mijn nieuwe bedrijf. Met coa-
ching en persoonlijke begelei-
ding ben ik aangesloten bij de 
beroepsvereniging nobco.”

Koers en Richting
Mensen ervaren bijna allemaal 
obstakels en tegenslag en raken 
soms gefrustreerd als iets niet 
lukt. Dat hoort bij het leven. “Als 
die zaken je tegenhouden en be-
perken, in de weg staan van ver-
dere ontwikkeling of persoonlijke 
groei, dan kan het verstandig zijn 
daar met iemand over te praten. 
Samen kijken naar wie je bent en 

hoe dat zo komt, waar je staat en 
waar je heen wilt,” licht Gerard 
toe. “Welke doelen wil je bereiken 
en welk pad zou daarheen kun-
nen leiden? Een frisse blik -van 
iemand anders dan een vriend of 
familielid- kan heel verhelderend 
zijn. Dat is wat ik met coaching 

doe, zorgen dat jij weer op koers 
komt en de juiste richting kiest.” 

Je plek
Iedereen is anders. Dat begint al 
met de plek waar je geboren 
wordt. “Niet alleen of dat in een 
drukke stad is of op het rustige 

platteland, maar ook je plek in de 
kinderrij als oudste, middelste of 
nakomertje bepaald mede wie en 
hoe je bent.”

Stel je vraag
“Hoe lukt het me nu de volgende 
keer wel om… ?” Iedereen die er-

gens mee zit kan baat hebben bij 
coaching. Gerard: “Wij kunnen 
samen op zoek naar antwoorden 
en werken juist aan wat je wél 
wilt. Alles draait om de juiste 
balans vinden  tussen doen, den-
ken en voelen. Vanuit mijn oplei-
ding heb ik de juiste handvatten 
gekregen om zowel op de taak-as 
als op de gevoels-as de juiste vra-
gen te stellen om je tot jouw eigen 
antwoorden te laten komen.”

Die kei is niet van mij
Gerard laat mensen graag fysiek 
ervaren welke ballast ze met zich 
mee dragen. “Deze kei is één van 
de hulpmiddelen daarvoor. Ie-
dereen heeft bagage en daar is op 
zich niks mis mee, maar als dat 
ballast wordt die jou beperkt of 
elders thuishoort, dan helpt het 
als je dat leert loslaten. Door de 
kei te dragen en letterlijk weg te 
kunnen leggen ontstaat een ge-
voelservaring die veel sterker be-
klijft dan wanneer iets tegen je 
wordt gezegd.”

In contact komen
Voor coaching en persoonlijke 
begeleiding zijn momenteel nog 
enkele plaatsen beschikbaar. Ge-
rard is telefonisch te bereiken op 
06 -17 49 26 80 of via mail op 
 gerard@koersenrichting.nl.  Zie 
ook www.koersenrichting.nl voor 
meer informatie.

Ben jij wie en hoe je wilt zijn?

WINTERTIJD!
Van zaterdag 24 oktober 

op zondag 25 oktober 
2020 gaat de klok om 

03.00 uur een uur terug.

Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling 
en al het medeleven die wij mochten ontvangen 

na het overlijden van onze pap en opa

 Yde Greydanus
 

Alle blijken van deelneming zijn ons tot steun bij het verwerken van 
dit verlies.

 
Linda en Chris

Jill, Troy
Paul en Cindy

Fenna
   Astrid en Danny

Voor de kersteditie van de Andijker, 
die uitkomt op 23 december, zijn we 

op zoek naar een leuk ‘Kerst’ verhaal.

Heeft u een tip? 
Mail ons op: info@andijker.nl

Gerard Hoek van Koers en Richting gaat graag samen met jou op zoek naar jouw persoonlijk juiste route. 
Tekst en foto: OdB/de Andijker.
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EEN LEVENSTESTAMENT 
WIE BESLIST NAMENS U? 

Steeds meer mensen maken een levenstestament, omdat zij duidelijk 
vast willen leggen wie voor hen beslissingen mag nemen en zaken 
mag regelen op vermogensrechtelijk gebied. Denk bijvoorbeeld aan 
uw huis en de bankzaken. Voor ondernemers kan een zakelijke vol-
macht van belang zijn en het is ook mogelijk om medische wensen in 
een levenstestament op te nemen. 

Wat is het verschil tussen een “gewoon” testament 
en een levenstestament?
Een “gewoon” testament regelt alleen de zaken bij overlijden. Daarin 
komt aan de orde wie er van u erft. Vaak wordt een executeur be-
noemd die na overlijden de zaken kan regelen. Een levenstestament 
werkt tijdens leven. Dit regelt wie uw belangen mag behartigen, in-
dien u dat tijdelijk of blijvend niet meer zou kunnen of willen. Een 
zwaar onderwerp om over na te denken, maar we zien in de praktijk 
vaak problemen ontstaan, over wie, waarover mag beslissen, als ie-
mand zijn eigen belangen niet meer kan behartigen. 

Wat zijn de consequenties als er geen levenstestament is?
Als er niets is geregeld dan zal er, veelal door aanvraag van familie, 
een bewind en/of mentorschap via de rechter, ingesteld moeten 
worden. Bij een bewind is er rechterlijk toezicht. Voor bestedingen 
boven de € 1.500 heeft de bewindvoerder vooraf toestemming van 
de rechter nodig en ieder jaar moet er rekening en verantwoording 
aan de rechter afgelegd worden.

Waar bestaat een levenstestament uit?
1. Een of meer volmachten aan degenen die u aanwijst.
2. Regels over controle en/of toezicht op de gevolmachtigde.
3. Een eventuele omschrijving van medische wensen en verzorging.
4. Nuttige informatie en instructies voor de gevolmachtigden 
 over uw wensen.

Voor wie is een levenstestament van belang?
In de eerste plaats is het voor degene die het levenstestament op-
stelt. Hierdoor wordt een goede manier geboden om wensen of 
verzoeken vast te leggen. Het is ook voor degenen in uw leven, die 
wellicht nu of ooit voor u zorgen, of degenen met wie u zakelijk sa-
menwerkt, van belang om te weten hoe de dingen geregeld moeten 
worden als u dit zelf niet meer kunt aangeven. Het levenstestament 
is dus van belang voor uw (zakelijke) partner, uw echtgeno(o)t(e), 
eventuele kinderen of andere naasten en ook voor zorghulpverle-
ners.

Meer informatie? 
Maak een afspraak voor een 
gratis half uur bespreking. 

Rinske Mantel en Sandra Voors

Mantel & Voors Notarissen 
te Andijk 0228-592224 en 
Benningbroek 0229-591264.

George van Keulen

Horizon

De laatste weken komen er 
onophoudelijk negatieve berich-
ten voorbij over jeugdzorginstel-
ling Sint Anthonius (Horizon), 
waar ontspoorde jongeren hulp 
krijgen achter gesloten deuren: 

aanbesteding doorgestoken 
kaart, hulpverlening een grote 

chaos en een steekincident, 
gepleegd door weglopers uit 

Anthonius. De verantwoorde-
lijkheid voor de jeugdzorg ligt 

sinds 2015 bij de gemeenten. In 
de praktijk komt er van controle 

en sturing weinig terecht. De 
18 gemeenteraden van de kop 

van Noord-Holland hebben hun 
gezamenlijke bevoegdheden 

overgedragen aan een groepje 
wethouders en ambtenaren.

Teneinde de intensieve jeugdzorg 
toch eens van dichtbij te bekij-
ken, bezocht ik ruim een jaar 

geleden de open dag in Bakkum. 
Ontvangst in een enorme 

partytent, subliem verzorgde 
catering en enthousiasmerende 
toespraken over de innovatieve 
behandelmethode van Horizon. 
Tijdens de bijeenkomst woon-
den er ongeveer 10 jongeren in 
de instelling, die om privacy-
redenen tijdelijk elders waren 

ondergebracht. Tussen haakjes, 
kinderen die zichzelf verminken 
met messen, of die zoveel boos-
heid hebben opgekropt, dat er 

nauwelijks nog mee te communi-
ceren valt. Een namenlijst, in het 
knutsel-/timmerhok, ergens ach-
teraf tussen de bomen, als enige 

bewijs van hun bestaan.

Het oude gebouw bleek geschik-
ter, dan mij vooraf was voor-
gespiegeld. De renovatie was 

alleen nog lang niet klaar. Mijn 
rondleidster bleek de manager 
te zijn. Ik stelde vragen over 

de bedrijfsvoering. Er was een 
ernstig probleem: een tekort aan 

gekwalificeerd personeel. Dat 
was simpelweg niet voorhanden. 

En er waren al meerdere kin-
deren weggelopen en dat was 

ongunstig voor de beeldvorming. 
Maar ja, er zat nou eenmaal geen 

hekwerk rond het terrein...

Wat moeten wij met Horizon 
op dit moment? Het beëindigen 
van het contract is niet per defi-
nitie gunstig voor de betrokken 
jongeren. Maar een ding staat 

wel vast: de marktwerking in de 
zorg heeft duidelijk zijn langste 
tijd gehad. Probleemjongeren 

zijn geen commercieel product. 
Gelukkig begint dat besef zo 

langzamerhand her en der door 
te dringen.

George van Keulen
Raadscommissielid 

GroenLinks Medemblik
george.vankeulen

@raadmedemblik.nl

De testlocatie is gewijzigd en 
vanaf maandag 19 oktober ge-
vestigd aan de Klamptweid 70 
op parkeerterrein Sporthal De 
Klamp. De testunit opent die 
dag om 9 uur. Je kunt hier aan-
melden voor een corona test. 
Klachten? Neem contact op 
met uw huisarts. 

Vanaf half mei heeft huisartsen-
praktijk de Blokkendoos een sa-
menwerking met U-diagnostics 
om te testen op Covid-19. Eerder 
waren wij actief met dezelfde test 
unit naast de praktijk aan de kei-
zerskroon. Gezien het oplopende 
aantal besmettingen, de hoeveel-
heid mensen die zich lieten tes-
ten en vooral de vele positieve 
reacties van de omgeving om vlot 
te kunnen testen in de regio is in 
samenspraak met de gemeente er 
voor gekozen om de test unit te 
verhuizen. 

Zowel particulieren als onderne-
mers kunnen in Andijk zich op 
Covid-19 laten testen.  Bij klach-
ten neem contact op met uw 

huisarts of met huisartsenprak-
tijk de Blokkendoos in Andijk. 
Zonder doorverwijzing van de 
huisarts laten testen op Covid? 
Bijvoorbeeld voor mensen die op 
vakantie gaan of ondernemers 
die hun personeel willen laten 
testen. Dit kan ook in op deze 
testlocatie.

Wordt de test vergoed?
Heeft u klachten dan kunt u een 
gratis PCR-test krijgen via een 
doorverwijzing van de huisarts. 
Deze PCR- test voor Covid-19 
wordt dan bekostigd vanuit het 
OGZ Openbare Gezondheids-
zorgbudget. 
Heeft u géén klachten maar moet 
u wél weten of u het hebt omdat u 
moet reizen, verblijven of wer-
ken, dan komen de kosten voor 
een PCR-test voor eigen reke-
ning. Dit is 100 euro voor wie 
zich alleen laat testen. Voor ge-
zinnen of meerdere personen 
(collega’s of mensen die geza-
menlijk reizen) die samen getest 
worden, geldt een tarief van 60 
euro per persoon.

Locatie test unit Andijk

Aan alle leden 
van de IJsclub Andijk
Als lid van de IJsclub weet u, dat 
we rond deze tijd bij u aan huis 
komen om de jaarlijkse contribu-
tie op te halen. Normaliter ko-
men we persoonlijk langs en kunt 
u bij de Familie Sijm zorgen, dat u 
weer voor een heel seizoen lid 
bent bij de IJsclub.

Dit jaar is dat NIET mogelijk 
i.v.m. het coronavirus, dat alles 
doet veranderen. Wij willen -als 
bestuur- niet dat één van onze 
mensen bij u aan de deur komt 
voor het innen van de contributie 
voor het seizoen 2020/2021. Het 
bestuur heeft daarom besloten 
om alle leden een brief te bezor-
gen. Daarin vindt u de vermel-
ding van het bedrag, dat u als lid 
van onze vereniging moet beta-
len om weer een seizoen verze-
kerd te zijn van uw lidmaatschap 
aan de IJsclub. 

Overmaken
Ook het rekeningnummer van de 
IJSCLUB ANDIJK staat vermeld 

en dan kunt u dit bedrag overma-
ken. Als u het bedrag heeft over-
gemaakt en het op de rekening 
van de IJsclub staat ontvangt u 
van ons uw contributiekaart voor 
het seizoen 2020/2021. Daarbij 
ontvangt u ook de Toemerijs-
baan-kaart, die u en uw kinderen 
moeten meenemen naar de IJs-
baan gelegen aan de Kleingouw. 
Hopend dat nu deze kaart echt 
eens gebruikt kan worden en dat 
deze winter koud genoeg wordt 
dat er weer een jaar echt ge-
schaatst kan worden.

Lid worden?
Als u dit leest en hier in ons 
mooie dorp woont, maar nog 
geen lid bent geef u dan snel op 
en wordt lid van onze vereniging. 

Aanmelden kan via de site van de 
IJsclub en dan nemen wij contact 
met u op. Ook als u geen lid of 
donateur meer wilt zijn laat ons 
dat a.u.b. weten.

Met vriendelijke groet, 
IJsclub Andijk 

Belangrijk nieuws van de IJsclub

Archieffoto ijsbaan Andijk. Foto: Koos Dol

Verkoop van jong 
gebruikte auto’s.

Industrieweg 1, Andijk • info@profijtauto.nl

Seat Arona 1.0 TFSI 95 pk Style 2019
1e eigenaar
Bouwjaar: 09-08-2019
Kilometerstand: 7931
Kleur: donkergrijs
Brandstof: benzine
APK tot 09-08-2023

Prijs € 18.750,-
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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!
Openingstijden: Woensdag 9:00-13:00
 Donderdag 14:00-20:00
 Vrijdag 9:00-18:00
 Zaterdag 9:00-18:00
Bloemenpluktuin maandag t/m zaterdag 

7.00 tot 21.00 geopend

De Huiskamer vindt u zowel in 
Enkhuizen als in Medemblik. 
Deze kleinschalige dagbeste-
ding op maat is bedoelt voor 
mensen vanaf ca 50 jaar met li-
chamelijke klachten en beper-
kingen, eenzaamheidsklachten 
en/of cliënten met dementie. 
Het is een fijne plek om gezellig 
en nuttig bezig te zijn en samen 
te genieten van de mooie din-
gen in het leven. 

De huiskamer van Enkhuizen 
staat midden in het bruisende 
winkelgebied van de Wester-
straat. In Medemblik staat de 
Huiskamer nu nog aan het 
Bagijnhof. “Een plek in de Nieuw-
straat was altijd al mijn wens, 
maar helaas was er steeds geen 
geschikte locatie beschikbaar. Nu 
de oude kapsalon, direct naar de 
Spar supermarkt, midden in 
bruisende leven van Medemblik 
beschikbaar kwam, kon ik deze 
kans niet laten schieten,” vertelt 
coördinator Marjan Bielsma.

Opknappen met oud goed
“De huiskamer is een plek waar 
we mensen vanaf ca 50 jaar dag-
besteding aanbieden. We doen 
dit in een huiselijke sfeer. De 
oude kapsalon moet dus even 
flink onder handen genomen 
worden om de juiste sfeer te krij-
gen. Er wordt hard gewerkt, ge-
schilderd en natuurlijk ingericht. 

Dat doen wij niet met nieuwe 
spullen. We proberen juist ge-
bruikte spullen een nieuwe kans 
te geven en daarmee de juiste 
sfeer te creëren, waar iedereen 
zich echt thuis voelt.”

De verhuizing
Het oude en nieuwe pand zitten 
niet ver bij elkaar vandaan. “Het 
is voor geoefende benen slechts 5 

minuten lopen. De verhuizing 
zullen we dan ook deels in kleine 
stapjes doen, af en toe alvast een 
doos of een paar schilderijen mee 
naar de nieuwe plek. Daarna de 
grote meubelen in één weekend 
over, zodat we beschikbaar blij-
ven voor onze cliënten.”

Actief met elkaar
De activiteiten bij de Huiskamer 

zijn laagdrempelig en gericht op 
gezelligheid. Ze worden bege-
leid door professionele verzor-
genden en toegewijde vrijwilli-
gers. Enkele voorbeelden zijn 
het samen eten koken, in de 
moestuin werken of de dieren 
verzorgen. Houtbewerking, 
klanten in de winkel bedienen of 
onze gasten voorzien van koffie 
en thee. Voor iedereen is er iets 

te doen en persoonlijke aan-
dacht staat centraal. 

Winkel vol schatten
“In onze winkel verkopen we zelf-
gemaakte en zorgvuldig geselec-
teerde cadeauartikelen. De win-
kel bevindt zich zowel in Enkhui-
zen als in Medemblik in ons 
pand. In de winkel kunt u dus ook 
kennis maken met ons team en 
onze cliënten. “Bij ons vindt u 
mooie spullen. Zeker als u iets 
persoonlijks en unieks zoekt, iets 
bijzonders voor de komende 
feestdagen of om iemand een 
hart onder de riem te steken. 
Loop gewoon eens binnen en kijk 
vrijblijvend rond in de winkel vol 
moois. Regelmatig hebben we 
nieuwe artikelen.”

Kennismaken op afspraak 
Wilt u meer weten of eens een 
kijkje nemen in één van de huiska-
mers, dan bent u op afspraak van 
harte welkom. Kijk voor onze ope-
ningstijden op de website. In En-
khuizen bevindt de Huiskamer 
zich op Westerstraat 65, 1601 AC, 
Enkhuizen. De nieuwe locatie van 
de Huiskamer Medemblik wordt 
met ingang van november 2020 
Nieuwstraat 53, 1671 BB, Medem-
blik. Informatie over aanmelden 
kunt u via dehuiskamervanenk-
huizen@gmail.com verkrijgen of 
door te bellen naar coördinator 
Marjan Bielsma via 06 37 42 54 54.

De Huiskamer Medemblik verhuist naar schitterende plek

Marjan Bielsma (r) ontvangt de sleutel van de nieuwe locatie. Tekst: OdB. Foto: Hoekstra
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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
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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

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  

Verkoop 
van jong 

gebruikte 
auto’s.

Industrieweg 1, Andijk • info@profi jtauto.nl

www.vishandel-antonoverweel.nl
E. info@vishandel-antonoverweel.nl

T. 06 5111 0860 of 06 1542 1555

Kijk voor de actuele 
aanbiedingen 

op onze website
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Nieuws of tips? 
info@andijker.nl

Langs de weg... in en om Andijk

Koos Dol maakte dit herfstplaatje in ons mooie dorp.  
Een omgezaagde boom zorgt vooral in deze tijd zoals hier op de foto 

voor veel paddenstoelen.

De bloembolllen gaan de grond weer in, de meeuwen volgen het spoot. 
Foto Koos Dol

Deze jonge buizerd kwam vier dagen achter elkaar bij de familie 
Kelder in de tuin op bezoek. Foto: Truus Kelder

Een grote collectie paddenstoelen. Foto’s gemaakt door Katinka Stroet
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Afgelopen week was het zoals 
elk jaar “week van de scheids-
rechter”. Tijdens deze week wil-
len de clubs en verenigingen 
van Nederland  de scheidsrech-
ters bedanken voor hun waar-
devolle inzet, want zonder 
scheids geen wedstrijd.

Ook de winkels van Winkelend 
Wervershoof hebben dit initiatief 
omarmd, en geven alle clubs en 
verenigingen uit Wervershoof, 
Andijk en Onderdijk de moge-
lijkheid om hun favoriete scheids-
rechter te nomineren als scheids-
rechter van de week via de web-
site van Winkelend Wervershoof.

De afgelopen weken hebben 
clubleden hun scheidsrechter ge-
nomineerd en uit alle inzendin-
gen is vrijdag 9 oktober jl. Pè Buis 
van volleybalvereniging VVW uit 
Wervershoof als winnaar uit de 
bus gekomen. Pè Buis is al meer 
dan 40 jaar scheidsrechter en de 
enige scheidsrechter van de ver-
eniging die op het promotieni-
veau mag en kan fluiten. Juist 
vanwege zijn grote verdiensten 
en zijn professionaliteit vonden 
de leden van volleybal vereniging 
VVW dat Pè Buis deze prijs zeer 
verdiende. Pè, gefeliciteerd met je 
prijs en nog heel veel succes de 
aankomende jaren! 

ACTIVITEITEN ONDER VOORBEHOUD.

INFORMEER ZELF OF ACTIVITEITEN DOORGAAN!

• Elke donderdag van 14.00-16.00. Lezing met expositie 
Marius van Dokkum, Hornpad 19 Tel. 591425

OKTOBER
Woensdag 28 oktober
• Seniorenbond Andijk, Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.

NOVEMBER
Zondag 1 november
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 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 25 november
• Seniorenbond Andijk, Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur
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 31-10, 14 en 28-11, 12-12.
Plastic:  Dinsdag 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 13-11, 11-12. 

www.hvcgroep.nl

Scheidsrechter 
van de week

 

Wist u dat...

… Marien Remijnse 

a.s. vrijdag 23 oktober 

75 jaar wordt?

... Oud plaatsgenoot Fleur van 

Gelder is afgestudeerd aan de 

opleiding Farmacie, Rijks Uni-

versiteit Groningen en zij zich 

vanaf heden Apotheker mag 

noemen?

... Marjan van der Sluis 

op 25 oktober 75 jaar wordt?

... Frans en Ineke Ruiter 

40 jaar getrouwd zijn?

... ons kantoor (i.v.m. de 

coronamaatregelen) alleen op 

afspraak geopend is?

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

Slaapwandelen.
Vier zonen had Jan Schuurman 
en toen ze nog klein waren had 
hij een arbeider in dienst die 
hem hielp bij het werk. De 
boerderij stond een stukje van 
de weg af en al het land lag om 
de boerderij. Een klein stuk lag 
het verst weg en was van de rest 
gescheiden door een sloot. Dat 
stuk lag vlak tegen de Knokkel 
aan. Over de sloot hadden ze 
een stevige plank gelegd, zodat 
je gemakkelijk kon oversteken 
en geen schuit nodig had. De 
arbeider was een vriendelijke 
man die met iedereen goed kon 
opschieten en de jongens kwa-
men vaak even bij hem om een 
praatje te maken. Hij was bij de 
familie in de kost en had een ei-
gen kamertje in het oosteinde 
van de boerderij. Dat ging toen 
nog zo.  Er was echter iets 
vreemds met de man, hij kon 
middenin de nacht opstaan, zijn 
kleren en  zijn klompen aan-
trekken en naar buiten lopen. 
Hij liep dan over het land tot 
het achterste stuk, stak de sloot 
over, liep een rondje over het 
achterste stuk land en ging weer 
terug naar de boerderij en 
kroop weer in bed. Hij deed het 
zwijgend, met open ogen, maar 

was toch niet wakker. Volgens 
de boer slaapwandelde hij, maar 
dat was niets om je zorgen over 
te maken, dat kwam in de beste 
families voor…

Jaap en Cor, de beide oudste 
zonen vertrouwden het toch 
niet helemaal. Slaapwande-
len….. volgens hen hield hij ie-
dereen voor de gek. En samen 
bedachten ze het plan om ’s 
avonds de plank weg te halen en 
dan te kijken wat er zou gebeu-
ren. Volgens de jongens zou hij 
voor de sloot rechtsomkeert 
maken en dat zou bewijzen dat 
hij de boel bedroog. Die avond 
laat haalden ze de plank weg en 
bleven om de beurt wakker en 
na een poosje hoorden ze ge-
stommel en de knecht verliet 
het huis. Hij liep rechtdoor naar 
de sloot, terwijl de jongens hem 
op eerbiedige afstand volgden. 
Bij de sloot gekomen liep hij 
rechtdoor, miste de plank en 
ging kopje onder….. Hij was 
klaarwakker en kroop druipend 
uit de sloot en ging mopperend 
terug naar de boerderij. De vol-
gende morgen hingen er natte 
kleren op de waslijn en hij kon 
niet verklaren hoe hij in de sloot 
was gekomen.                                                                                                                    
 
Een voordeel had het wel, na die 
nacht was het slaapwandelen 
over…..

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.
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Andijkertjes

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

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

  
Bloemen bestellen? 

Bloem & Plant bellen! 
Wij bezorgen in de hele regio en 
via Flora.nl in heel Nederland. 

0228 313 562

Villavakantiepark IJsselhof Andijk 

Een prima plek om familie of
vrienden te laten overnachten als u 
zelf niet genoeg ruimte heeft. Het 
kan ook al voor 1 nacht. Ook han-
dig voor als u een feest geeft! www. 

ijsselhof.eu of bel 591926. Ons 
IJsselhof team ontvangt u graag.

Pè Buis (l) ontvangt van de voorzitter van Winkelend Wervershoof, 
Jeroen Vroegop een cadeau t.w.v. ruim €120,-. Foto aangeleverd.

Door dat LNH met vrijwilligers 
de begroeiing maaiden op het vo-
geleiland inde waterberging te 
Twisk kwam het een en ander te-
voorschijn. Ook muizen die zich 
verstopten werden verrast en 
vluchten de slikrand opzoals deze 
Dwergmuis. Het is het kleinste 
knaagdier van Europa met een 

kop-romp lengte van 50-80mm 
en een gewicht van vijf tot elf 
gram. Hij /zij heeft een bewege-
lijke lange grijpstaart en klimt 
moeiteloos op rieten grasstengels. 
Met de staart om de stengels ge-
draaid houdt deze zijn pootjes vrij 
om wat voedsel te pakken en op te 
knabbelen. Douwe Greydanus

Dwergmuis. Foto: Douwe Greydanus

Werkzaamheden
www.andijker.nl
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Theo Verdonschot en Mark 
Vlaar nemen ons mee voor een 
rondleiding door de nieuw-
bouw van Dorcas Andijk. Beide 
heren zijn de afgelopen maan-
den – samen met een groter 
team van experts waaronder de 
firma van Etten grondverzet- 
druk bezig geweest dit bouw-
werk neer te zetten volgens de 
wensen van familie Meeuwisse.
 
“Nu is ons deel van de werkzaam-

heden afgerond en de bouwkun-
dige oplevering is achter de rug. 
We dragen het gebouw met veel 
plezier over aan de organisatie en 
het team van enthousiaste vrij-
willigers om het aan te kleden en 
in gebruikt te nemen. Ons werk is 
gedaan, zodat zij hun werk nu 
weer voort kunnen zetten.”

Dankbaar werk
“Vanuit mijn vak en de bijbeho-
rende kennis van installatietech-

niek en verduurzaming middels 
o.a. zonnepanelen en infrarood-
panelen was ik al vrij vroeg be-
trokken bij de nieuwbouwplan-
nen. Langzaam maar zeker kre-
gen de plannen steeds meer 
vorm. Het werd duidelijk welke 
partijen er aan mee zouden wer-
ken en toen kon er dit voorjaar 
gestart worden,” begint Theo het 
verhaal. “Het is op een bijzondere 
manier ontstaan deze nieuw-
bouw voor deze bijzondere orga-

nisatie en ik ben erg dankbaar dat 
ik flink heb mogen bijdragen aan 
de bouw.”

Wensenlijst
Gerda en Wil Meeuwisse dragen 
Dorcas al vele jaren een warm 
hart toe. Zij zijn de drijvende 
kracht achter de nieuwbouw. “Als 
er iets nieuws komt dan moet het 
deugdelijk zijn, duurzaam en een 
laag verbruik aan energie hebben. 
Zaken als LED-verlichting, zon-
nepanelen en verwarmen mid-
dels infrarood waren wensen. 
Mark: ”Deze verduurzaming en 
moderne toepassingen hebben 
we inderdaad allemaal terug te 
vinden in het pand.” Mark was als 
bouwbegeleider betrokken bij dit 
project. “Het is allemaal eigenlijk 
heel soepel verlopen. Er werd 
hard gewerkt en we zijn goed op 
schema gebleven. Er is naast de 
verduurzaming ook gezorgd voor 
een mooie grote opslagruimte en 
genoeg vloeroppervlak om ook 
de winkel uit te breiden.”

Nieuwe locatie
Voor de Andijkers die reeds be-
kend waren met Dorcas is de 
verhuizing makkelijk uit te leg-
gen. “Gewoon naar de overkant 
van de straat lopen!” Voor hen 
die nog niet bekend zijn in en 
rondom Andijk is het verstandig 
de eerste ronde (komende vanuit 
de Streek) rechtsaf te slaan en 
meteen links het industrieterrein 
van Andijk op te draaien. U vindt 

het nieuwe Dorcaspand bijna di-
rect aan uw rechterhand. “Een 
bezoek zeker waard!” 

Concept Dorcas ongewijzigd
Aan het concept van Dorcas An-
dijk wijzigt met de verhuizing 
naar de nieuwbouw niks. Hier 
kun je tweedehands spullen 
shoppen. In de winkel vind je 
tweedehands boeken, speelgoed, 
spellen, servies en nog veel meer! 
De opbrengst is bestemd voor de 
allerarmsten in Oost-Europa, 
Afrika en het Midden-Oosten. 
Met jouw aankoop maak je een 
blijvende verandering in het le-
ven van de allerarmsten mogelijk. 
Dorcas zet zich in voor de meest 
kwetsbare mensen die slachtoffer 
zijn van armoede, uitsluiting en 
crisis. Dat doen zij door middel 
van noodhulp en duurzaam ont-
wikkelingswerk. Jaarlijks helpen 
we honderdduizenden mensen.

Nieuwe start
De winkel wordt nu volop inge-
richt en de ‘grote verhuizing’ 
staat gepland voor november. 
Een grootste opening is helaas 
door de coronamaatregelen niet 
mogelijk. Maar het feestelijk ge-
voel is er niet minder om. De 
vrijwilligers beamen: “We zijn 
erg blij met de ruimte en gaan het 
nieuwe jaar met goede moed in. 
Dit gebouw biedt ons voor vele 
jaren een schitterende en duur-
zame plek om ons dankbare werk 
uit te voeren.”

Infrarood Specialist Nederland

Special Solutions Infrared4all

• Advies

• Ontwerp 

• Levering 

• Realisatie

• Service

• Terras 

• Woning 

• Bedrijfshal 

• Kerk

• Sportstadions

• Procestechniek

Infrarood Specialist Nederland
Hornweg 22

1721 CV Broek op Langedijk
06-29 00 26 22

www.infraroodspecialistnederland.nl

Advies – Ontwerp – Levering - Realisatie – Service
Zonnepanelen – Infraroodtechniek – LED verlichting

Particulier – Bedrijf – WoningbouwVereninging - Industrie

Duurzame installaties met Visie!

 Groen…Gewoon doen!

Eco Energy Projects BV
Hornweg 22 | 1721CV Broek op Langedijk

0226-428541 | 06-57332422
www.ecoenergyprojects.nl

Adres: Toevlucht 6 1715KH Spanbroek - Tel. 06-53480229 - E-mail: mark@markvlaarbouwadvies.nl 
    IBAN: NL49 RABO 0351 0138 49 - KVK: 77142411 - BTW nummer: NL860913144B01 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
  
 
 

Toevlucht 6 1715KH Spanbroek
Tel. 06-53 48 02 29

mark@markvlaarbouwadvies.nl

Adres: Toevlucht 6 1715KH Spanbroek - Tel. 06-53480229 - E-mail: mark@markvlaarbouwadvies.nl 
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Duurzame nieuwbouw biedt Dorcas Andijk schitterend onderdak

Mark Vlaar en Theo Verdonschot hebben een duurzaam en energiezuinig gebouw voor de toekomst neer 
gezet.Foto: OdB/De Andijker
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