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De Idenburgschool staat aan de 
Dijkweg op een bijzondere lo-
catie. Herkenbaar aan deze 
plek is de dijk -met daarachter 
het water van het IJsselmeer- 
waarop uit wordt gekeken van-
af het schoolplein. Alle lokalen 
grenzen aan de achterzijde 
-met grote raampartijen-aan 
een brede sloot met daarachter 
een weiland. “Deze plek is echt 
onze plek, we maken gebruik 
van de natuur om ons heen en 
kunnen prachtig zien hoe de 
seizoenen elkaar opvolgen naar 
weer een nieuw jaar.”

Alle kinderen welkom
“Wij zijn een school met een 
Christelijke grondslag hetgeen 
inhoudt dat wij Bijbelverhalen 
aanbieden. Daarnaast werken we 
ook met spiegelverhalen. We 
hebben het met elkaar over het 
leven, over keuzes. We laten kin-
deren mogelijkheden zien en 
dringen niets op. Op onze school 
is iedereen welkom.”

Eén school met elkaar
De Idenburg werkt met combina-
tiegroepen en heeft naast de leer-

kracht voor de klas ook dagelijks 
onderwijsondersteuning voor 
alle groepen. “Op die manier zor-
gen we ervoor dat we alle kinde-
ren de juiste vorm van begelei-
ding kunnen geven tijdens in-
structiemomenten en zaakvak-

ken,” vertelt directrice Ina Mont-
sma. “We zijn geen grote school 
waardoor we alle kinderen van de 
hele school kennen. Niet alleen 
die van de eigen klas, maar ieder-
een. We vormen met elkaar één 
school.”

Natuur en muziek
Uiteraard moeten de leerlingen 
ook hier op school leren lezen, 
rekenen en begrijpend lezen. 
“Daarnaast vinden wij het erg 
belangrijk om muziek in de klas-
sen te brengen. Eén keer per 14 
dagen komt er een vakdocent 
muzikale vorming. Die brengt 
instrumenten mee en geeft ons 
opdrachten voor de periode erna. 
Muziek leeft. Net als de natuur. 
We proberen de directe natuur 
om ons schoolgebouw heen dan 
ook zoveel mogelijk te gebruiken 
bij de lessen. Bijvoorbeeld door 
samen te kijken naar het leven in 
de sloot achter onze lokalen, 
door actief op te zoeken wat voor 
rups er leeft in de boom op het 
plein.”

In English please
Om kinderen ‘de skills voor de 
21e eeuw’ bij te brengen wordt er 
naast Nederlands ook veel Engels 
gesproken. “We beginnen hier al 
mee bij de jongste groepen, het 
begint met kleine woordjes en 
pictogrammen maar groeit snel 
uit. Kinderen zijn daar heel ge-

voelig voor. Dat we jaarlijks drie 
weken een student van de oplei-
ding tot leerkracht vanuit Enge-
land over de vloer hebben moti-
veert enorm. Hoogtepunt afgelo-
pen voorjaar was misschien wel 
het interactieve Engels gesproken 
cabaretoptreden Peter Pan!” 
Computers zijn niet meer weg te 
denken uit het huidige onderwijs. 
ICT-lessen zijn onderdeel van 
het geheel. Om extra te kunnen 
oefenen of juist extra verdieping 
en verrijking aan te bieden, zijn 
chromebooks op school aanwe-
zig.

Naar buiten
Het plein van de Idenburg wordt 
volop gebruikt. De Johan Cruijf 
Foundation heeft een bijdrage 
gedaan met belijning, voetbal-
doeltjes en nog veel meer materi-
alen die uitdagen tot bewegen. 
“Daarnaast is het plein heel per-
soonlijk geworden door verschil-
lende afscheidswerkstukken van 
de groepen 8. Het plein is nog 
steeds volop in beweging, want 
er zijn wel plannen voor weer iets 
nieuws. Ouderparticipatie en 
ook vooral de inbreng van de 
schoolkinderen is ook daarbij 
heel belangrijk.” 

Ina: “Onze school is een fijne 
plek, kom gerust eens kennisma-
ken.”

Natuur de school in halen bij Idenburgschool

Biologieles kan ook gewoon buiten. Samen met juf kijken wat er allemaal leeft in de natuur achter het 
schoolgebouw doet groep 6 graag. Tekst en foto: Andijker/OdB

Het lintdorp Andijk heeft vier 
basisscholen. De schoolteams re-
ageerden enthousiast op onze 
oproep iets te vertellen over hun 
school. De komende tijd vertellen 
-in willekeurige volgorde- de 
Kuyperschool, de Idenburg, de 
Piramide en de Bangert in een 
leuk verhaal iets meer over wie ze 
zijn en wat ze onderscheidt van 
andere scholen.

Het is mooi om te merken dat ze 
elkaar niet als concurrenten zien. 
De onderlinge samenwerking is 
goed en er is respect naar elkaar. 
Het zijn vaak zaken als ‘de school 
is dichtbij’, ‘vroeger ging ik zelf 
ook naar die school’ en ‘daar gaan 
zijn vriendjes ook heen ’die de 
doorslag geven om voor een ba-
sisschool te kiezen. Toch is er 
méér te kiezen. 

Er valt te kiezen
Elk kind is anders, elke school is 
anders. Overal zijn de zaakvak-
ken (lezen, rekenen , wereldori-
entatie etc) belangrijk en worden 
toetsen (AVI, NIO, etc) afgeno-
men zoals dat hoort. Toch ver-
schillen scholen ook. Leg je als 
school meer de nadruk op ICT of 
meer op tweetaligheid, meer op 
doen of meer op denken, leren 

samenwerken of individueel ver-
dieping laten zoeken? 

Leren is leuk
Op een school waar je je prettig 
voelt, als leerling en als ouder, 
leer je het beste leren. Daar heb je 
je hele leven wat aan. Want als 
leren leuk is, waarom zou je er 
dan ooit mee stoppen?! We ho-
pen dat de verhalen van de di-

verse scholen jullie een beetje in-
zicht geven in wat er te kiezen 
valt. 
Ga naar de schoolwebsite als u 
specifieke vragen heeft over leer-
plannen,  kennismakingsmoge-
lijkheden of inschrijving.

Op bezoek bij de basisschool in Andijk

Herfst in Andijk. Collage: Koos Dol

Langs de weg... 
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Daar buiten op afspraak

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 1 november 10.00 uur: 
Allerheiligen.
Woord-Communieviering door 
pastor A. Dekker. Met muzikale 
ondersteuning van het Gemengd 
koor. De collecte is voor onze 
kerk. Dank daarvoor.
Welkom in de viering.
*Helaas is er op Allerzielen geen 
gedachtenisviering. Wel is de 
kerk open van 19.00-20.30 uur.
De kruisjes met de namen van 
de overledenen zullen centraal 
opgehangen worden, omringd 
door kaarslicht en er zal gepaste 
muziek zijn. U kunt dan plaats 
nemen in de kerk voor een 
moment van bezinning, om uw 
dierbaren te gedenken. De opge-
geven intenties worden verscho-
ven naar Allerheiligen.
We gedenken, die het afgelopen 
jaar overleden zijn:
Marie Hooiveld-Hoogland, Sam 
de Vries, Gaath Molenkamp-
Burger, Ben Kuin en Cor Sijm.
Ook noemen wij hen, die zo 
bekend waren binnen onze paro-
chiegemeenschap:
Tiny Buurman-Brieffies, Ans 
Molen-Tensen, Hans Doorman, 
Gerda Houdijk-Steenkamer,
Kees Bakker en Nico Sijm. Wij 
leven mee met de nabestaanden.

Meer nieuws op 
www.andijker.nl

Je gezicht zonder mimiek, je levenslust, 
je creativiteit, je geestkracht, -zo kenmerkend voor je- 

zijn verborgen geraakt onder de Parkinson.

We hebben je met een hart vol liefde losgelaten.
Wat heb je veel voor ons betekend!

PieterWimKeesman
19 mei 1958 22 oktober 2020

‘In je kwetsbaarheid werd je mij steeds dierbaarder’

Magda Keesman-Kooiman

Familie Keesman
Familie Kooiman

Horn 41, 1619 BT Andijk

De afscheidsdienst en de begrafenis hebben inmiddels 
plaatsgevonden op 27 oktober jl.

Een bericht of herinnering is heel welkom via een persoonlijke 
kaart of via www.cbu-online.

Veel dank aan het team van Sorghvliet 
voor jullie warme betrokkenheid, liefde en zorg.

Dust              in    the    wind –           E - v’ry - thing    is    dust    in    the    wind –
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E v'ry thing is dust in the wind
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Johannes 11:25 Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het 
Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven 

Lieve tante Magda, 

Wij zijn intens verdrietig na het overlijden van oom Piet. 
We denken met warme herinneringen terug 
aan onze geweldige oom en zullen hem ontzettend missen. 
Heel veel sterkte in deze moeilijke tijd. In gedachten zijn we bij u.  

Veel liefs, de neven en nichten van de Kooikers, 
Julie & Jesse, Ellis, Corban & Lindsay, Judah & Tailin, Rianne & Frans, 
Pauline & Ewald, Mark & Tamar, Arjan & Daniëlle, Agnes & Peter, 
Menno & Daphne, Ronald & Petra, Steven & Christa, Mirjam & Mark, 
Bryan, Harym, Erwin & Kirsten, Remko & Pleun, Julian & Zoe, 
Kevin & Mandy, Matthew, Roy, Laura  

“Jesus is my Rock” (naar Ps. 95:1)

Verdrietig hebben we afscheid moeten nemen 
van onze lieve broer, zwager en oom

Pieter Wim Keesman
We bewaren mooie herinneringen aan zijn humor en positiviteit. 

We zullen hem missen.

    Karel en Petra
    Monne en Nico
    Rita en Ron
    Neven en nichten

“In ‘t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan”

Met verdriet in ons hart hebben we afscheid 
moeten nemen van onze dierbare

Pieter Wim
De liefde die Piet en Magda voor elkaar hadden is een 

voorbeeld voor ons allen.

   Moeder Bets, vader Arie Jan †
   Dita en Fred
   Aveline en Peter
   Netty en Meindert
   Caroline en Marcel
   Ariën en Almarinda
   Erika en John

FAMILIEBERICHTEN

Verhuisbericht: Wilma en Lisa Nijman verhuizen per 31 oktober naar
Nanne Jansz Grootstraat 19 in Andijk

Voor de vele reacties en blijken van belangstelling na het overlijden 
van onze broer, zwager en oom

Pieter Vriend
willen wij u hartelijk bedanken. 

Uw medeleven heeft ons zeer geraakt en goed gedaan.

    Fam. Vriend

Einde en begin
Zo kan het gebeuren, tegen het einde

dat je het gevoel hebt aan het begin te staan
en rondloopt in het geloof aan een enorm tegoed.

Uit: Leven Voorgoed van Geert Boogaard.

Dankbaar dat we haar zo lang in ons midden mochten hebben, 
moeten we nu met veel verdriet afscheid nemen van  

onze lieve moeder, oma en overgrootmoeder

Cornelia Boeijer-Kamminga
Corrie

Jan

Harry en Yurda 
 Corina en Bart, Lena, Kris 
 Ron en Nienke, Quinn, Cas

Eddy † 1963

Dieuwertje en Henk 
 Hidde 
 Jens

Correspondentieadres: 
Sebastiaan Centenweg 13, 1602 LT Enkhuizen

Vanwege de huidige omstandigheden vinden de afscheidsdienst 
en de begrafenis in besloten kring plaats. 
In plaats van condoleren vinden we het fijn als u een persoonlijke 
kaart stuurt. 

Veel dank aan het team van Sorghvliet voor alle goede zorg en aandacht.

� 19 april 1927 † 25 oktober 2020

Trots en blij zijn wij met een dochter erbij! 
Suus Hoffer

18-10-2020, 9.49 uur, 4460 gram, 52 cm
 

Ruud Hoffer, Kitty Groot, Nick en Finn
Beldersweg 24 te Andijk

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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Bakkerijmuseum De oude Bakke-
rij maakt kans op € 10.000,- van 
het ANWB Fonds om het ‘Het lek-
kerste museum voor IEDEREEN’ 
te realiseren in Medemblik, pro-
vincie Noord Holland. 

De campagne ‘ANWB Fonds 
helpt je op weg’ geeft € 10.000,- 
per provincie aan het meest in-
spirerende maatschappelijke pro-
ject. De stemperiode loopt van 26 
oktober tot 24 november. 

Dit is het derde jaar dat het 
ANWB Fonds op deze manier 
maatschappelijke initiatieven op 
het gebied van verkeersveilig-
heid, (duurzame) mobiliteit en 
vrije tijd ondersteunt. Het 
ANWB Fonds helpt met deze 
bijdrage projecten een start te 
maken. 

Velen hebben reeds het Bakkerij-
museum in Medemblik bezocht. 
De geur van verse koek, dagelijk-
se demonstraties, maar ook zelf 
de handen uit de mouwen steken 
… alle zintuigen komen aan bod. 
Het is een laagdrempelig muse-
um; voor jong en oud, maar ge-
heel drempelvrij is het nog lang 
niet. 

Vanaf januari 2021 zal het naast-
gelegen pand bij het museum ge-
trokken worden en zullen er dus-
danige aanpassingen worden ge-

daan zodat ‘het lekkerste muse-
um van Nederland’, ‘het lekkerste 
museum voor IEDEREEN’ wordt. 
Er zal een hellingbaan bij de en-
tree komen, een invalidetoilet, 
alsmede een lift zodat het muse-
um compleet toegankelijk is voor 
mindervaliden. Daarnaast zullen 
de exposities worden ingericht 
met multi zintuigelijke aanpas-
singen zoals voelobjecten, proe-
verijen, geuropstellingen en au-
diofragmenten voor visueel en/of 
auditief beperkte bezoekers. Zo 
kun je kijken met je handen, 
oren, neus en met je mond!

Op de stemsite anwb.nl/stem 
staan 70 maatschappelijke pro-
jecten waarop gestemd kan wor-
den. De stemperiode loopt van 26 
oktober tot 24 november. Uit de 
stemronde komt per provincie 
een top 3 van meest populaire 
projecten. Vervolgens kiest de 
Adviescommissie van het ANWB 
Fonds uit die top 3 de winnaar 
per provincie. Begin 2021 wor-
den de cheques uitgereikt aan alle 
12 de winnaars.

SLIMME BELEGGER KOOPT NOG DIT JAAR – 
STARTER WACHT NOG EVEN

In het wetsvoorstel differentiatie overdrachtsbelasting geldt het hui-
dige belastingtarief van 2% voor woningen vanaf 1 januari 2021 al-
leen nog maar voor verkrijgers die daadwerkelijk in de woning gaan 
wonen. Beleggers die een woning voor de verhuur kopen, kopers 
van een tweede huis en/of recreatiewoning (niet permanent be-
woond), betalen dan 8%.

Beleggers opgelet: bij overdrachten binnen 6 maanden, wordt 
vaak overeengekomen dat de verkrijger het belastingvoordeel van 
art 13 WBR aan u vergoed. Dit betekent niet dat u de door u be-
taalde overdrachtsbelasting volledig van de koper vergoed krijgt. Als 
binnen 6 maanden aan een starter wordt overgedragen, dan krijgt u 
op grond van de modelclausules geen overdrachtsbelasting retour 
van een koper die de startersvrijstelling heeft.

Starters
Een eenmalige vrijstelling gaat gelden voor verkrijgers die aan de 
nieuwe voorwaarden voor het 2% tarief voldoen én op het moment 
van de verkrijging meerderjarig zijn, maar jonger dan 35 jaar (lees 
ook onze eerdere column). Zij worden in het wetsvoorstel starter 
genoemd, ook als zij feitelijk geen starter op de koopwoningmarkt 
zijn. Voorlopig zal deze vrijstelling voor 5 jaar gelden. De starter 
moet onmiddellijk voorafgaand aan de verkrijging verklaren dat hij/
zij aan de voorwaarden voldoet door bij de notaris een “hoofdver-
blijfverklaring” te tekenen.

Aanhorigheden. 
Op de verkrijging van aanhorigheden (bv. een schuur of garage) kan 
ook de startersvrijstelling of het 2% tarief worden toegepast, als 
deze gelijk met de woning worden verkregen. Is de aanhorigheid en 
de woning van verschillende personen, dan moet de verkrijging op 
dezelfde dag plaatsvinden, anders betaalt men 8%.

Volgende week meer informa-
tie over kopers waarvan de ene 
partner wél en de andere part-
ner niet aan de voorwaarden 
voor de startersvrijstelling vol-
doet.
GRATIS INLOOP ZIE WWW.MANTELVOORS.NL

GRATIS TESTAMENTCHECKDAGEN 13 + 14 NOVEMBER 
ANDIJK 0228-592224 EN BENNINGBROEK 0229-591264, 
RESERVEER NU UW AFSPRAAK TELEFONISCH OF VIA DE SITE. 

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

Silva Visser

Onzichtbaar versus 
zichtbaar

Het onzichtbare Corona 
virus wat momenteel veel 

slachtoffers maakt met 
de uitbraak van de 2e 

golf is niet fijn. Maar dit 
onzichtbaar venijn laat 
zichtbaar zien wat de 

onderstroom is in onze 
maatschappij. Volkomen 
anarchie. Bijbels gezien 
moeten we de overhe-
den trouw en gehoor-

zaam zijn. Dat betekent 
niet dat alle overheden 
dat verdienen. Maar in 
Nederland hebben we 
een mooie democratie, 

vrijheid van meningsui-
ting enz. 

Dat is echter geen vrij-
brief voor de enorme 

scheldpartijen en agressie 
die momenteel geuit wor-
den naar onze bestuur-
ders. Volkomen idioot 

en doorgeslagen. Meest 
idiote complotten gaan als 
een virus over het digitale 

netwerk. Bedoeld om 
ontwrichting te veroorza-
ken en angst te zaaien. Ik 
weet niet welke virus het 

ergste is.............
Deze onderstroom laat 
duidelijk zien hoeveel 

frustratie er overheerst en 
respect ver te zoeken is. 

Een beetje eng hoor. 

Ik wil deze column dan 
ook niet gebruiken over 
de zorgen om de begro-
ting, de energie transitie, 
de woningbouw en, en, 
en,. Nee ik gebruik deze 
ruimte om de burgemees-
ter van Medemblik een 

hart onder de riem te ste-
ken in deze moeilijke tijd. 
De impopulaire maatre-
gelen die genomen moe-
ten worden. Respect wat 
weer terug moet komen 
en dan zeg ik SAMEN 
krijgen we het onzicht-

bare en zichtbare virus er 
onder.

Silva Visser 

Foto aangeleverd

‘Het lekkerste museum voor IEDEREEN’ 
maakt kans op € 10.000,- van ANWB Fonds

Kerkdiensten, zondag 1 november
Gereformeerde Kerk 
10.00 uur ds. J. Staat. Zendingszondag
 De dienst is ook te volgen via 
 www.gereformeerdekerkandijk.nl

Woensdag 4 november
19.30 uur Simon van Groningen. 
 Dankdienst voor Gewas en Arbeid
 De dienst is ook te volgen via 
 www.gereformeerdekerkandijk.nl

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 
De Kapel, Middenweg 48
10.00 uur  Marijke Kraak uit Opperdoes
 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  Allerheiligen  
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Wo-Com, pastor A. Dekker, Gemengd koor

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

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Reserveren verplicht op: reservering.deweg@gmail.com 
10.00 uur Arno van Engelenburg
www.deweg.eu

Koperwiek (l) en Kramsvogel. Foto Douwe Greydanus

Wintergasten

Heeft u bessen, druiven of andere 
bes dragende struiken in de tuin 
dan kan u bezoek verwachten.
Overwinteraars uit Scandinavië 
trekken ons land binnen. Spreeu-
wen, Koperwieken en Kramsvo-

gels duiken massaal op deze 
vruchten op het oude Asonia 
terrein. Binnen een week waren 
de struiken en bomen geplun-
derd op naar een volgend perceel. 
Douwe Greydanus

HVC gaat in november haar op-
haalschema aanpassen en dan 
vooral van plastic/blik, deze gaat 
voor velen naar een andere dag 
en tijdstip. HVC schrijft in een 
brief aan de inwoners van de ge-
meente Medemblik dat er onder-
zoek is gedaan naar de routes die 
de chauffeurs van HVC rijden en 
daar kwam uit naar voren dat 
sommige routes moesten worden 

aangepast om alle bakken op tijd 
te kunnen legen.

Om de overgang naar het nieuwe 
inzamelschema goed te laten ver-
lopen wordt in week 46, 9 t/m 13 
november een andere bak ge-
leegd dan die gepland stond. In 
deze week wordt dan bij iedereen 
de plastic, blik en drinkpakken 
container geleegd.

HVC past kalender aan, andere tijden andere dagen
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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.

Met glazen schuifwanden kiest 
u voor langer en een aangena-
mer buitenleven. De deuren 
open en verwelkom de frisse 
natuur in uw overkapping! De 
zonnestralen schijnen door de 
glazen schuifwand van uw tuin-
kamer. Open ze in de ochtend 
en hoor de vogels nóg dichter-
bij fluiten terwijl de buiten-
lucht naar binnen stroomt. En 
doe ze gerust weer dicht in de 
avond als het buiten snel af 
koelt en u nog even wilt genie-
ten van het buiten zitten.

Gratis borstelprofielen
Waar een veranda in principe een 
open tuinkamer is zonder steu-
nende wanden, bieden de glazen 
schuifwanden in tuinkamers de 
mogelijkheid om zelf te bepalen 
hoe je deze leefruimte afsluit of 
juist in verbinding maakt met de 
tuin. Als u ze afsluit is uw tuinka-
mer in ieder geval wel helemaal 
dicht: de borstelprofielen zorgen 
voor een volledig winddichte af-
sluiting en houdt u oa muggen, 
vliegen en spinnen buiten. In ok-
tober en november krijgt u de 
borstelprofielen gratis, scheelt 
toch al snel zo’n 100,-.

De glazen schuifwanden, 10mm 
dik, gemaakt van gehard glas, val-
len in aluminium profielen die in 
4 verschillende kleuren leverbaar 
zijn. Zo kunt u de tuinkamer 

goed afstellen op de kleuren in 
uw huis en tuin om het een mooi 
geheel te laten vormen. De hand-
greep en rvs-ruitmeenemers zijn 
optioneel leverbaar. De glazen 
schuifwanden zijn goed te com-
bineren met de terrasoverkap-
pingen, maar kunnen ook als 
glaswanden in tuinhuizen of als 

balkonbeglazing gebruikt wor-
den. De glazen panelen zijn in 
een ruime variatie van verschil-
lende glasbreedtes en glashoog-
tes verkrijgbaar.

Glazen schuifwand: Een mooie 
overgang tussen huis en tuin
De wanden zijn breed toepasbaar 

en daarmee is het heel goed mo-
gelijk om ze over de gehele breed-
te van uw veranda te installeren. 

Zo maakt u van de tuinkamer een 
flexibele overgang tussen uw huis 
en tuin: u hoeft niet langer meer 
die gedwongen keuze te maken 
tussen huis of tuin. Afhankelijk 
van het seizoen en de tempera-
tuur kunt u de tuinkamer dan 
gewoon helemaal open doen of 
helemaal dicht, of natuurlijk er-
gens tussenin. U maakt zo van de 
tuinkamer een prettige lounge 
voor u en uw gasten of familie, 
ongeacht de temperatuur buiten. 
Zwartgroen in Andijk biedt ge-
noeg opties om dit mogelijk te 
maken. De complete schuifwand 
kunnen we professioneel voor u 
installeren.

Naast de glazen schuifwanden 
leveren wij ook pergola’s, alumi-
nium terrasoverkappingen en 
ambachtelijke maatwerk over-
kappingen van douglas. En na-
tuurlijk zijn we nog steeds dé 
kunstgrasspecialist in Noord 
Holland. 

Meer informatie over de glazen 
schuifwanden? Kom ze zelf be-
wonderen in de showroom van 
Zwartgroen aan de Industrieweg 
5 in Andijk, www.zwartgroen.nl.

Maak van uw veranda een aangename tuinkamer

Een langer en aangenamer buitenleven met glazen schuifwanden. Foto aangeleverd.
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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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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
Alle prijzen zijn incl. BTW, druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden. De aanbiedingen gelden niet op lopende orders en offertes. *Vraag altijd naar de voorwaarden.
bakkerdehouthandel.nl

Geldig t/m 4 november 2020

Cashback actie op luxe binnendeuren! Meer deuren = meer korting. 
Deze korting loopt op tot 25 euro per deur. Deze actie is geldig op 
bestellingen t/m 31 december 2020.

MEER DEUREN=
MEER KORTING!

VANAF 6 DEUREN:

25,-
PER DEUR RETOUR

SAMEN MET BAKKER!
Kwaliteit staat bij ons 
voorop en daarmee zijn 
wij je graag van dienst. 
Dus niet alleen met de 
beste kwaliteit deuren, 
maar wij meten ook gra-
tis je nieuwe deur per-
fect in om achteraf niet 
voor verrassingen te 
staan. De mogelijkheid is 
er ook om je deur te la-
ten afhangen. Dan ben je 
zeker verzekerd van een 
mooi eindresultaat!

Wat houdt de actie in? Meer deuren = meer korting!
Bij aankoop vanaf 2 luxe binnendeuren* = 15,- per deur retour.
Bij aankoop vanaf 4 luxe binnendeuren* = 20,- per deur retour.
Bij aankoop vanaf 6 luxe binnendeuren* = 25,- per deur retour.
(Met uitzondering van board-, boardpaneel- en HPL deuren).

Roy Valentijn (34) is naast kapper ook 
kunstenaar met verf. Hij schildert op doe-
ken. “Maar ook op koffers, kisten, potten, 
jassen of andere kledingstukken. Ik laat me 
niet beperken, maar geniet juist van de 
uitdaging dat het vandaag anders gaat dan 
gisteren.”

Roy noemt zijn stijl sub-fantalistisch. 
“Mijn kunstwerken zijn uniek, kleurrijk en 
allemaal gemaakt met acrylverf. Verder is 
alles mogelijk, ik heb geen regels die mij 
beperken. Het is in deze drukke wereld 
best wel eens lastig om ‘nergens aan te 
denken’, maar door ‘zo vrij als een kind 
gewoon te beginnen’ met schilderen kan ik 
mijn creativiteit kwijt.”

Op de grond
Al ruim 15 jaar heeft Roy de schilders-
kwasten met regelmaat vast. “Allereerst 
werkte ik op de grond. Het was de enige 
mogelijkheid die ik had, een ezel om een 
werkstuk op te plaatsen had ik nog niet en 
daar had ik ook geen ruimte voor. Groot 
voordeel van op de grond werken is dat de 
verf niet kan gaan druipen. ”Roy vertelt 
verder: “Nu ik een eigen werkplek heb, 
werk ik wel eens op de grond, maar toch 
vooral staand. Dat geeft mij als artiest 
meer mobiliteit. Het kunstwerk laat ik 
echter liggend drogen direct na onderte-
kening!”

Mislukken kan niet
Nooit een vastomlijnd plan, nooit weten 
hoe het wordt, reageren op wat er op het 
doek verschijnt? “Dus gaat het ook wel 
eens mis, in elke geval anders dan ik be-
doel. Dat zou je mislukken kunnen noe-

men. Voordeel van deze verf is dat het snel 
droogt en je er weer overheen kunt wer-
ken. De grootste mislukkingen hebben al 
geleidt tot de prachtigste werkstukken. Het 
zijn leerprocessen. Zo’n ‘mislukking’ zie ik 
dus liever als het pad naar iets unieks!” 

Priscilla
Het zakelijk deel wordt grotendeels ge-
daan door de vriendin van Roy, Priscilla. 
“Het makkelijkst is mijn rol te omschrijven 
als ‘zorgen dat Roy kunstenaar kan zijn’. Ik 
zorg dat de website en social accounts op 

orde zijn, ik organiseer activiteiten en ex-
posities. Ik sta de pers te woord en handel 
het financiële deel af,” legt Priscilla uit. 
“Daar kan ik mijn creativiteit in kwijt. We 
vullen elkaar op die manier ook prima aan 
en het werkt zo prima voor ons.”

Kleed, kleding, schilderij
Alles wat te beschilderen is, kan Roy ver-
fraaien. Dus vindt u niet op de website wat 
u zoekt? Neem dan contact op. Bent u 
graag aanwezig tijdens het maken van uw 
unieke kunstwerk? Zelfs dat is bespreek-

baar. Spijkerjasje of leuke pet, merchandi-
se regelt Roy ook zelf. Zelfs een vloerkleed 
behoort tot de opties. “Zoals ik meteen al 
zei: Ik laat me niet beperken door regels, ik 
geniet van het creatieve proces!”

Atelier bezoeken
Het atelier vindt u aan de Bollenmarkt 9G, 
1681 PJ Zwaagdijk-Oost. Wilt u een af-
spraak maken mail dan naar info@royva-
lentijn. Wilt u meer van de werken van 
Roy zien neem dan alvast een kijkje op 
www.royvalentijn.nl.

Roy Valentijn en zijn vriendin en zakelijke partner Priscilla kiezen de creatieve route boven alles. Tekst en foto: OdB

Mislukkingen zijn het begin van iets nieuws en unieks
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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

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.

LET OP: vanaf 9 november is de ophaaldag gewijzigd!

Kijk op hvcgroep.nl voor de juiste ophaaldag!

Plastic:  Maandag 9-11, 30-11, 28-12.
Restafval:  Maandag 16-11, 14-12.
Gft:  Dinsdag 3-11, maandag 7-12

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

 “Over een paar maanden wordt er een kindje gebo-
ren dat ik mag opvangen, wat bijzonder!”
Stel, je besluit gastouder te worden. Hoe pak je dat 
aan en wat staat je te wachten? Gastouder Rianne 
waagde in 2017 de sprong. Ze nam ontslag op haar 
werk en dook de studieboeken in. “Al met al had ik 
na ongeveer 8 maanden alle papieren op zak om te 
starten als gastouder.”

‘Vier jaar geleden heb ik mijn baan opgezegd en 
wilde ik er voor gaan om gastouder te worden. Na 
wat speurwerk op internet kwam ik al snel bij Be-
rend Botje terecht. Nadat ik contact had opgeno-
men was het begin naar een eigen gastouderopvang 
daar!

Een persoonlijk intakegesprek met mijn bemidde-
lingsmedewerker volgde. Hierin bespraken we de 
opleiding en mijn wensen en ideeën over opvoeding 
en verzorging. Het voelde meteen prettig en met 
een goed gevoel dook ik de boeken in. Ik moest een 
aantal examens afleggen, waaronder een interne 
opleiding bij Berend Botje en een cursus EHBO bij 
kinderen.

Al tijdens de opleiding kreeg ik bericht dat mijn 
bemiddelingsmedewerker een gezin had gevonden 
dat bij mij paste. Het kennismakingsgesprek met 
‘mijn eerste gezin’ was echt een fijne motivatie, zeg! 
Zo leuk om dat steeds in je achterhoofd te hebben: 
over een paar maanden wordt er een kindje geboren 
dat ik mag opvangen, wat bijzonder! Inmiddels ben 
ik 3 jaar gastouder en wat vind ik dit leuk om te 
doen!’

Gastouderbureau Berend Botje
Berend Botje biedt gastouderopvang in bijna heel 
Noord-Holland. Word je gastouder bij Kinderop-

vang Berend Botje? Dan helpen zij bij het regelen 
van de noodzakelijke papieren en financieren zij de 
nodige opleiding mee. Je bemiddelingsmedewerker 
begeleidt je persoonlijk in het voorbereidingstraject 
én daarna.

Ook gastouder worden?
Werk je graag met kinderen en wil je dit combine-
ren met je eigen gezin? Dan is werken als gastouder 
een ideale combinatie. Als gastouder bepaal je na-
melijk zelf hoeveel en welke dagen je werkt. Kijk op 
berendbotje.nl/gastouder hoe ook jij gastouder bij 
Berend Botje kunt worden of neem contact met ons 
op via gastouderbureau@berendbotje.nl of 088-
2337140.

Rianne Scheerman waagde de sprong en werd 
gastouder bij Kinderopvang Berend Botje

Rianne Scheerman. Foto aangeleverd.

Samen spelen,  
leren & ontdekken
bij onze gastouders natuurlijk!

Meer info: berendbotje.nl
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!

Vakantiekolonie.
Jaap Bloemendaal had het me nog ver-
teld toen ik hem op de markt in Gronin-
gen tegen kwam en vertelde wie ik was. 
Hij stond vanuit zijn vrachtwagen bloe-
men te verkopen. Hij was hogelijk ver-
baasd dat er uit zo’n mager jongetje nog 
zoiets was gegroeid. En gelijk had hij wel, 
zo vlak na de oorlog was ik ondanks de 
boerderij van mijn opa en oma een 
schraal kereltje, om niet te zeggen een 
mager mannetje. En toen ik dus op zes 
jarige leeftijd bij de schoolarts kwam, 
stelde die voor om me maar zes weken 
naar een vakantiekolonie te sturen.

Nou had je niet veel te willen in die tijd 
zo rond 1950 en zo belandde ik in een 
koloniehuis in Nunspeet en toen ik daar 
aan kwam werd ik eerst gewogen en dat 
zou iedere week gebeuren. Kilo’s zwaar-
der geworden zou ik na drie weken mijn 
vader en moeder een uurtje mogen zien 

en die zouden me nauwelijks herkennen. 
In die kolonie was het net als overal, er 
waren aardige zusters en ook vrouwen 
waar we bang voor waren. We sliepen op 
grote slaapzalen met een heleboel bed-
den en wee je gebeente als je niet stil was 
als je moest slapen. Tussen de middag 
moest je ook rusten, al had ik liever die 
tijd in het bos gespeeld.
Na drie weken zagen mijn ouders me en 
eerlijk gezegd had ik wel met ze mee te-
rug gewild naar Andijk, naar de smede-
rij. Maar ik moest nog drie weken, dat 
voelde best lang, maar tenslotte was de 
tijd voorbij en werd ik weer gewogen. Ik 
was anderhalve kilo aangekomen………

Toen de dokter vroeg of ik nog een keer 
zes weken wilde, zei ik zo beleefd moge-
lijk dat dat niet hoefde en ook mijn ouders 
hebben het nooit meer genoemd. Blijft 
nog de foto waar we met z’n allen in een 
grote kuil zitten, samen met de zusters.

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker
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Wist u dat...
... wij op zoek zijn naar foto’s 

van garage Hilverda?

... het Dorpshuis Centrum 
nu ook afhaalmaaltijden 

verzorgt?

... berichten van gevonden en 
verloren voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

... ouders hun kinderen zouden 
moeten controleren op (zwaar) 

vuurwerk?

... we voor de ‘Kersteditie’ van 
de Andijker op zoek zijn naar 

leuke verhalen?

... u tips kunt mailen naar 
info@andijker.nl?

Wat in de volksmond de Geuzenbuurt heet is nu Dijkweg 289 en 
was vroeger de woning en manufacturenwinkeltje van Piet 

Bootsman en zijn vrouw Aafje Tensen. Ze verhuisden later naar 
hun nieuwe winkel in de Bakkershoek en verkochten dit aan 

Nanne de Haas en zijn vrouw. De laatste die er woonde was hun 
dochter IJda de Haas. Zo te zien is er aan het pand in de laat-
ste 100 jaar weinig veranderd. Collectie van Hessel de Greeuw.

Toen en nu

 
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

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

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

HEERLIJK NAZOMEREN?
LANGER GENIETEN 
MET ONZE GLAZEN 
SCHUIFWANDEN

TOPKWALITEIT GLAZEN 
SCHUIFWANDEN!

Het gehele jaar meer comfort in uw tuin.

KunstgrasGlazen 
schuifwand  

Tuinscherm /
pergola

De tuin- en buitenspecialist voor particulier & professional
 Kunstgras     Pergola’s     Terrasschermen     Glazen schuifwanden     Grind & Split     Tuinverlichting

Kom nu langs bij Zwartgroen voor:

• Kunstgras - voor tuin & balkon

• Glazen schuifwanden - langer genieten

• Pergola - hout & aluminium

• Tuinschermen - horizontaal & verticaal

• Schaduwdoeken - o.a. harmonica & gordijn

NÚ MET 
GRATIS

TOCHTBORSTELS 

t.w.v. €100,-*
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Broodjesservice dorpshuis Centrum 
U kunt als bedrijf bij ons dagelijks luxe 

belegde broodjes bestellen. 
 

Ook door de sluiting  ivm Corona zijn we be-
gonnen met onze afhaalmaaltijden. Elke 

woensdag en vrijdag kunt u bij ons een mid-
weekbreak of de weekafsluiter bestellen. El-

ke week wisselende menu’s voor € 8,50 
Zie voor het menu en onze broodjes onze 

website of facebook pagina. 
Voor al uw feesten voor de toekomst kunt u al reserveren of iig 
een optie nemen en kunnen wij u al een passende aanbieding 

doen voor het te plannen feest. 

www.dorpshuiscentrum.nl/
gezellig@dorpshuiscentrum.nl/0612581255 

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
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