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Aan de Flamingolaan 35 in An-
dijk staat midden in de woon-
wijk het schoolgebouw van 
Openbare basisschool de Pira-
mide. Opvallende grote bomen 
langs de weg en een schitteren-
de bloementuin geven de en-
tree een vriendelijk uiterlijk. 
“Iedereen is hier van harte 
welkom,” aldus de directrice 
Carla Bot namens het team.

Meesters en juffen, stagiaires en 
onderwijsassistenten werken hier 
samen om kinderen te leren le-
ren. “Leren is leuk, leren van en 
mét elkaar is nog leuker. Iedereen 
heeft talenten en daar mag je 
trots op zijn. Wij leren kinderen 
dat ze met lef en durf, door te 
proberen (en opnieuw te probe-
ren) steeds meer kunnen. Van 
fouten kun je leren en we ver-
wachten geen perfectionisme, 
maar dat je jezelf uitdaagt iets 
nieuws te leren. Of zoals ons mis-
sion statement zegt: Samen leren 
om trots op jezelf te zijn!”

Een groeiende school - 
rijk aan culturen
De Openbare school biedt on-
derwijs aan de vele religies en 
nationaliteiten die Andijk rijk is. 
Dat geeft een heel divers en 
kleurrijke schoolpopulatie. Sa-
men met elkaar optrekken, on-
danks of juist dankzij alle ver-
schillen. Respect voor elkaar is 
belangrijk. Sinds drie jaar groeit 
de school in leerlingaantal. Vanaf 

16 november starten we de dan 
ook met een tweede kleuter-
groep!

Leergierig team
Carla Bot is sinds drie jaar de di-
rectrice van de Piramide. “Het 
team is in beweging. We hebben 
recent afscheid genomen van een 
aantal collega’s die met pensioen 
mochten. Daar zijn nieuwe colle-
ga‘s voor terug gekomen en dat 
maakt het dynamisch in de 
school. Iedereen is leergierig, ook 
om te leren van elkaar. Kennis 
met de kinderen delen is natuur-
lijk wat leerkrachten de hele dag 
doen, maar ook onderling heb-

ben we oog voor elkaars sterke 
punten en proberen die in het al-
gemeen belang te benutten. Ook 
wij leren nog elke dag, want leren 
is leuk!”

Over onderwijs
Vergaderen doen ze liever niet op 
de Piramide. “Niet als je vergade-
ren om het vergaderen bedoelt in 
elk geval. Hier is geen wekelijkse 
woensdag teamvergadering of 
standaard dinsdagbijeenkomst in 
vaste groepen. Wij hebben over-
leg met elkaar in wisselende sa-
menstelling, zoeken elkaar op en 
delen kennis. Wij willen het heb-
ben over onderwijs, inhoudelijke 

bijeenkomsten, kennis overdra-
gen: dat is wat we doen en waar 
we sterk in zijn. We stellen ons-
zelf elke dag de vraag: hoe kun-
nen wij ons onderwijs nog beter 
maken?”

Vroeg Engels leren
Vroeg Vreemde Talen Onderwijs 
(VVTO) wordt geboden op de 
Piramide. Bij deze vorm van on-
derwijs krijgen alle leerlingen 
vanaf groep 1 al les in het Engels. 
Het Anglia-examen - een Euro-
pees genormeerd diploma dat 
dus ook buiten Nederland 
rechtsgeldig is- is een onderdeel 
van het VVTO. Leerlingen die in 
groep 5 en 6 zitten mogen al 
deelnemen aan dit Anglia-exa-
men, vanaf groep 7 en 8 is dit 
examen verplicht. 

Kennismaken
De Piramide nodigt ouders en 
kinderen uit om kennis te komen 
maken. Dit kan op afspraak. “De 
keus voor een school is belang-
rijk. Daar waar je je prettig voelt 
leer je beter en makkelijker.”

Basisschool De Piramide voor Openbaar Onderwijs 

Het team van de Piramide leert iedereen om trots te zijn op zichzelf. V.l.n.r. juf René, juf Anita, juf 
Manette, juf Daphne, meester Rob, juf Debbie en juf Carla. Tekst en foto: Andijker/OdB

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 le-
ren leuk is, waarom zou je er 
dan ooit mee stoppen?! We 
hopen dat de verhalen van 
de diverse scholen jullie een 

beetje inzicht geven in wat 
er te kiezen valt. 

Ga naar de schoolwebsite als 
u specifieke vragen heeft 
over leerplannen,  kennis-
makingsmogelijkheden of in-
schrijving.

Leren is leuk

De laatste werkzaamheden zijn afgerond en vanaf 
deze week is er naast EURO95 (E10) en Diesel nu 
ook SUPER98 (E5) verkrijgbaar. 
Om dat te vieren hebben we voor alle inwoners van 
Andijk en omgeving een extraatje vanuit AVIA Ma-
rees, kom je binnenkort weer tanken op deze loca-
tie? Profiteer dan tot en met 11 november 2020 van 

extra hoge kortingen!*  
Het AVIA XPress station aan de Zuidkaap in Andijk 
is net als het station aan de Dijkweg 24/7 geopend 
voor tanken. Heb je vragen over één van deze AVIA 
stations? Mail ons op info@aviamarees.nl
* Actuele pompprijzen, inclusief korting op basis van de 
landelijke adviesprijs, staan vermeld op het prijzenbord.  

AVIA XPress Andijk aan de Dijkweg is weer geopend! Irene Schouten wint titels 
op 3 en 5 km.

Irene Schouten is zondag 1 no-
vember de nieuwe Nederlands 
kampioene op de 5000 meter ge-
worden. Met een tijd van 
6.55.945 won ze met overmacht. 

Het was al de tweede Nederland-
se titel voor Schouten. Ze werd 

zaterdag al Nederlands kampioe-
ne op de 3000 meter. 

Janno Botman
Andijker Janno Botman mistte de 
NK afstanden. Hij bleek vorige 
week besmet met het coronavi-
rus.

Kijk ook op onze website:
www.andijker.nl

Het AVIA tankstation aan de Dijkweg is weer geopend. Foto: PL/De 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

Zondag 8 november 10.00 uur: 
Willibrordzondag.
Eucharistieviering door pastor 
J.M. Tercero.
Met muzikale ondersteuning van 
de Vriendenkring.
Thema: “Durf het risico aan”.
De collecte is voor onze kerk. 
Dank daarvoor.
Welkom in de viering.
*Zondag 15 november a.s. 
staat er weer een kraam van de 
Wereldwinkel in het voorportaal.
De moeite waard om te gaan 
kijken en wellicht iets te kopen!

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 en fami-
lieberichten: 

tot maandag 12.00 uur: 

info@andijker.nl. 

Rouwberichten: 
tot dinsdag 8.30 uur: info@

andijker.nl

Kopij en fotomateri-
aal: 

tot maandag 12.00 uur: 

info@andijker.nl

Kerkdiensten, zondag 8 november

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

Zondag 8 november
10.00 uur ds. J. Staat. Viering Heilig Avondmaal
 De dienst is ook te volgen via 
 www.gereformeerdekerkandijk.nl

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 
De Kapel, Middenweg 48
10.00 uur  Voorganger: Koob Fredriks uit Zwolle
 Organist: Christine Janssen

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

Baptistengemeente  
baptistenenkhuizen.nl

R.K. Kerk   
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Euch. pastor J.M. Tercero, de Vriendenkring

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Oscar Lohuis

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Reserveren verplicht op: reservering.deweg@gmail.com 
10.00 uur Jaap Oosterhuis
www.deweg.eu

'Eindelijk weer samen' 
 

Niemand staat stil, 
bij het woordje Samen. 

Maar het is een groot gemis 
als Samen uit je leven 

verdwenen is. 
 
 

Je bent bij ons weggenomen, 
lieve Klaas, opa en trotse opa groot. 

Vaak zullen wij jou tegenkomen, om wie jij was en wat jij zei. 
Want een deel van jou blijft, altijd heel dichtbij. 

 

Klaas Tensen 
 

sinds 6 juni 2020 weduwnaar van Toos Tensen-Vink 
 

 

* 2 januari 1934                                        † 29 oktober 2020 
 

Sylvia  
           Bianca & Rob 
           Carlyn & Robert 
           Amanda 
           Dimitri & Fleur 
 

Inge & Erwin 
           Michael 
           Miranda & Alex 
           Dionne & Dudley 
           Vera, Thomas 
           en achterkleinkinderen 

 
 
In verband met de huidige Corona maatregelen zal de 
crematie in besloten kring plaatsvinden. 
 
Wilt u een herinnering, foto of condoleance plaatsen dan 
kunt u deze achterlaten op de persoonlijke pagina van 
Klaas. www.dunweg.nl/uitvaart/klaas-tensen 
Op deze pagina kunt u ook een gift doen aan Stichting 
Alzheimer. 
 
Correspondentieadres: Driehuizenpark 27, 2163 KV  Lisse 

“ ’t Is zoals ’t is, ik heb mijn best gedaan.”
                                                                                 Ria

Verdrietig maar dankbaar voor alle goede herinneringen  
moeten wij afscheid nemen van onze lieve moeder en trotse oma

Ria van Gelder -Boshart
Maria

Weduwe van Joop van Gelder sinds 2004

Amsterdam, 8 augustus 1941 Andijk, 31 oktober 2020

Monica en Paul
   Manuela

Danny en Renza
   Fleur en Huub

Ycor en Saskia
   Damanja en Joep
   Desley

Correspondentieadres:
Sorghvlietlaan 9, 1619 XA Andijk

Het afscheid in het crematorium heeft vandaag,  
woensdag 4 november, plaatsgevonden.

Dank aan een ieder die in de voorbije jaren  
en de afgelopen tijd hun liefdevolle zorg en aandacht  

hebben gegeven aan onze moeder en oma.

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

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

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

© 2020 - De Nederlandse

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

Daar buiten op afspraak

FAMILIEBERICHTEN

Geboren: Zaandam, 5 augustus 1966

Overleden: Hoorn, 25 oktober 2020                   

Mijn grote liefde is mij zondag 25-10-2020 ontvallen. Ik wil niet dat ze 
in anonimiteit is gestorven! Daarom dit eerbetoon aan haar.
Ze was de laatste 17 jaar dat ze nog bij mij woonde kraamverzorgster 
in deze omgeving. En ik zei altijd de beste van Nederland!
Ze is na een kort ziekbed in liefde verzorgd door mij en de verpleeg-
kundigen in het Dijklander ziekenhuis! Gestorven op 54-jarige leeftijd.

Liefste van mij. Rust zacht, liefs Arie, Jenny en Monique 

Correspondentie adres: Arie Bakker, Lareinestraat 7, 1619VJ  Andijk

Je was een engel...
Voor onze kerst(b)engel.

Bedankt Monique!

Monique Zeeman Bakker

Verhuisbericht: Mevrouw M. Hak-Kaij 

is verhuisd van Groteweid 5, 1619 XJ te Andijk 

naar Sorghvlietlaan 148, 1619 XZ Andijk

Bedroefd  hebben wij kennis genomen van het overlijden 
van onze oom, neef en zwager

Klaas Tensen
Echtgenoot van Toos Vink †

Ons medeleven gaat uit naar Sylvia, Inge, 
kleinkinderen en achterkleinkinderen

                                                             
   Fam. De Boer – Canada en VS
                                         Fam. Spijker
                                             Fam. Tensen

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2020 - week 45 Pagina 2



STARTERS OP DE WONINGMARKT – OVER-
DRACHTBELASTNG 0 % VANAF 1 JANUARI 2021

In het wetsvoorstel differentiatie overdrachtsbelasting krijgen star-
ters een eenmalige vrijstelling voor de overdrachtsbelasting. Hier 
hebben we de afgelopen weken over geschreven. Nog even de voor-
waarden op een rijtje:
- De koper is meerderjarig (18) en jonger dan 35 jaar.
- De koper koopt een woning (om er zelf in te gaan wonen).
- De koper verklaart schriftelijk deze vrijstelling niet eerder te 
 hebben ontvangen.

Ik voldoe aan de voorwaarden, maar heb al een huis. 
Heb ik recht op de vrijstelling?
Ja! Voldoe je aan de voorwaarden en heb je al een woning, dan wordt 
je in het wetsvoorstel als starter gezien.

Mijn partner en ik wonen samen. 
Zij voldoet wel, maar ik niet aan de voorwaarden? 
Kunnen wij gebruik maken van de vrijstelling? 
Als de partner die aan de voorwaarden voldoet de eigendom van de 
woning verkrijgt, is de verkrijging geheel vrijgesteld van overdrachts-
belasting. Dit blijft ook zo als u daarna gaat trouwen of een geregis-
treerd partnerschap aangaan en de woning gaat tot een gemeen-
schap behoren. Ook in geval van een meerwaardeclausule of afspra-
ken over de waardeverandering van de woning, in een samenlevings-
overeenkomst bij de notaris, blijft de vrijstelling gelden. 
De startersvrijstelling geldt per individuele verkrijger en niet per 
koppel. Als één van de partners de vrijstelling heeft gebruikt, be-
houdt de andere partner de startersvrijstelling en kan die daar op 
een later moment nog gebruik van maken.
Voorlopig zal deze vrijstelling voor 5 jaar gelden. De starter moet 
voorafgaand aan de verkrijging verklaren dat hij/zij aan de voorwaar-
den voldoet door bij de notaris een “hoofdverblijfverklaring” te te-
kenen.

GRATIS INLOOP: www.mantelvoors.nl

GRATIS TESTA-
MENTCHECKDAGEN 
13 + 14 nov. 

Andijk 0228-592224 EN 
Benningbroek 0229-591264, 
reserveer nu uw afspraak.

Andrea van Langen

Lokaal wat kan?

De provincie bepaalt meer dan 
u denkt, zoals hoeveel wonin-
gen gebouwd mogen worden, 
welk landschap het verdient 

om beschermd te worden 
(BPL) en waar het stil moet 
blijven (stiltegebied). Ook de 
provincie werkt aan de invoe-
ring van de Omgevingswet. In 
mijn tijd als Statenlid  heb ik 
meegewerkt aan het opstellen 
van de Omgevingsvisie. De 

gemeenten in West-Friesland 
konden zich in grote lijnen 

vinden in die Omgevingsvisie 
en de gedachte erachter: 

“Lokaal wat kan, regionaal 
wat moet”. Hoe anders is het 

nu. Er ligt een omgevings-
verordening waarover de 

gemeenten in Noord-Holland 
Noord samen een stuk heb-

ben opgesteld (zienswijze) van 
maar liefst 105 pagina’s met 

zaken waarin ze zich niet kun-
nen vinden. Ik heb namens de 
West-Friese gemeenten mogen 

inspreken bij de commissie-
vergadering en bleek  bepaald 
niet de enige: er waren 51 (!) 
insprekers. De provincie laat 
de teugels niet vieren maar 
trekt ze juist verder aan. Zo 

zijn er gebieden benoemd 
tot weidevogelgebied waarin 

geen weidevogel meer te 
bekennen is, dit belemmert de 
woningbouw. Hetzelfde geldt 
voor de benaming Bijzonder 
Provinciaal Landschap, bij 
het dorp Abbekerk kunnen 
hierdoor nauwelijks wonin-
gen worden gebouwd terwijl 

het grenst aan de A7. Het 
Landelijk gebied begint vol-

gens de provincie direct buiten 
elk dorp dat betekent dat hier 
zonder extra provinciale regels 
maximaal 12 woningen mogen 
worden gebouwd. De regels 
voor ruimte voor ruimte die 

woningbouw mogelijk maken 
om oude bedrijfspanden op te 
ruimen worden aangescherpt 

zonder een redelijke over-
gangstermijn. En nadat er aan 
stiltetafels afspraken werden 

gemaakt over een Stiltegebied 
Grootslag-West waar het wel 
voldoende stil zou zijn, draait 

de provincie dat eenzijdig 
terug. De gemeenten vroe-
gen om uitstel voor overleg 
over punten waarover (nog) 
verschil van inzicht bestaat. 
Je zou menen dat een der-
gelijk aantal insprekers de 
Statenleden zou motiveren 

om gehoor te geven aan deze 
oproep. Het bleef echter opval-

lend stil in Haarlem.

Andrea van langen, wethouder.

Ingezonden/Column

‘Alles heeft zijn tijd.’ Kennen jullie die uitspraak? Hij is afkomstig 
uit het bijbelboek Prediker. 
Hoe zouden jullie de huidige tijd karakteriseren? 
Houden jullie de moed er nog in?
Hoe zullen we er later op terugkijken?

De tijd is een raar fenomeen. De tijd tikt altijd maar door. 
Je kan de tijd niet terugdraaien.
Je kan de tijd niet stopzetten.
Je kan ook niets overslaan. 
Soms heb je zeeën van tijd. En als je die zeeën achter je hebt, ver-
zucht je: Waar blijft de tijd? 

Veel is onzeker. We hebben daar spreekwoorden voor.
De tijd zal het leren. 
De tijd heelt alle wonden. 
Komt tijd, komt raad. 
Zou het waar zijn?

Ik vertrouw op Iemand die wél vat op de tijd heeft. Die er boven 
staat: de Eeuwige. 
Hij is het Begin en Hij is het Einde. 
De Eeuwige doet wat met de tijd. Hij neemt haar in zijn hand. 
‘Onze tijden zijn in Gods hand.’ 
Ook deze huidige rare tijden. 

We hebben het vaak niet eens in 
de gaten. 
Maar ook in die tijd zijn we in 
Gods hand.
Hoe raar de tijd ook mag zijn.
In betere handen kun je niet zijn!

Ds. Koos Staat

Rare tijden

Leven in de kou, niet weten of je 
morgen te eten hebt. De aller-
armsten in Oost-Europa gaan een 
zware winter tegemoet. Een 
voedselpakket helpt dan enorm.
Maar vanwege de corona kunnen 
de vrijwilligers helaas dit jaar niet 
in de supermarkten in Nederland 
inzamelen.
In plaats daarvan koopt Dorcas 
nu de producten niet hier, maar 
in de landen zelf. U kunt ons hel-

pen de voedselpakketten te vul-
len. Doet u mee?
Er liggen deze week ook kleurpla-
ten voor de kinderen bij de Deka-
markt in Andijk, met informatie 
over de actie op de achterkant. 
Doneren kan via de QR-codes en 
daarnaast ook via www.dorcas-
voedselactie.nl of via het rek.nr. 
NL04RABO0106250000 t.n.v. 
Dorcas in Almere o.v.v. Voedsel-
actie.

25e Dorcas Voedselactie

Enkele weken terug heeft de IJs-
club Andijk een tekst geplaatst in 
de Andijker over hoe wij, bij u als 
lid, de contributie willen ophalen. 
Alle leden zijn per brief van de 
IJsclub Andijk persoonlijk op de 
hoogte gebracht van het bedrag 
wat u betaald als u lid bent.

De brief is 2 weken terug bij u 
bezorgd. Wij zijn verheugd dat 
velen van u het bedrag al hebben 
betaald. Echter, als u de brief op 

wat voor manier dan ook niet 
heeft gezien willen wij u vragen 
of u ons een mailtje stuurt zodat 
wij de brief alsnog kunnen bezor-
gen. Ook telefonisch kunt u vra-
gen of de brief bij u bezorgd kan 
worden. Telnr: 591556

Voor de leden die het bedrag al 
hebben overgemaakt: wij bezor-
gen u in een envelop de kaartjes 
van het lidmaatschap 2020/2021         
Namens IJsclub Andijk

Informatie contributie IJsclub Andijk

Maandag 9 november komt er 
een nieuwe kerstsingle uit van 
Rosa Brown & The Merry Bells, 
getiteld ‘Let’s Have A Jolly 
Christmas’. 
De schrijvers van het lied, Fons 
Flotman uit Hoorn en Marc 
Schouten uit Wervershoof, heb-
ben voor de uitvoering vocalisten 
bij elkaar gezocht uit hun lokale 
netwerk. Ze hopen met dit lied 
een nieuwe toevoeging te zijn aan 
het bestaande muzikale kerst-
landschap, vandaar dat de single 
zowel bij regionale als landelijke 
radiozenders wordt aangeboden. 
“We beseffen dat de kans heel 
klein is dat het landelijk opgepikt 
gaat worden, maar niet gescho-

ten is altijd mis. Verder is het 
voor ons, als hobbyisten, gewoon 
al heel leuk en leerzaam om het 
proces van een eerste idee tot 
eindproduct door te maken en 
samen te werken met diverse vo-
calisten uit de buurt”, aldus de 
makers. 
De regionale zender WEEFF Ra-
dio heeft de primeur en zal de 
single voor het eerst op maan-
dagavond 9 november tussen 
19:00 en 21:00 uur ten gehore 
brengen en een interview met de 
makers uitzenden. Vanaf dat mo-
ment zal de single beschikbaar 
zijn op alle bekende streaming 
platforms en verschijnt er een 
clip op YouTube.

Nieuw kerstlied van Westfriese bodem

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

op zoek naar een leuk ‘Kerst’ verhaal.

Tip? Mail ons op: info@andijker.nl

Mary Drost, tegenwoordig 
woonachtig in het nieuwe Sorgh-
vliet, heeft tijdelijk het sokjes 
breien gestaakt om voor de 
zorgmedewerkers aan de slag te 
gaan. Ze breit met veel plezier 
kleine bandjes waardoor de 
harde werkers hun mondkapje 
comfortabel kunnen dragen 
zonder hun oren te belasten.

Foto’s aangeleverd

Mary Drost breit voor 
zorgmedewerkers
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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

“Welke mediathecaris maakt de mediatheek mooi-
er?” Bij het Martinuscollege in Grootebroek weten 
ze daar het antwoord wel op: Linda Visser. Door 
haar betrokkenheid en creativiteit is zij genomi-
neerd voor Mediathecaris van het Jaar. Daarnaast is 
de mediatheek van de school ook nog eens genomi-
neerd voor de Nationale Mediatheek Trofee. 

Linda Visser uit Andijk is mediathecaris en media-
coach op het Martinuscollege. Met een collectie 
van meer dan 15.000 items, een prachtige lichte 
ruimte en een team bestaande uit 2 vaste medewer-
kers en 11 enthousiaste vrijwilligers én veel vrijheid 
om nieuwe activiteiten te initiëren heeft zij een af-
wisselende, en zoals zij zelf zegt, de leukste baan 
tussen de boeken, leerlingen en leraren. 

Blijk van waardering
Medewerkers van de school hebben zowel de medi-
atheek in haar geheel als Linda individueel genomi-
neerd voor respectievelijk de Nationale Mediatheek 
Trofee en Mediathecaris van het Jaar. “Een prachti-
ge blijk van waardering”, aldus Visser. Op de vraag 
waarom ze denkt genomineerd te zijn, antwoordt 
zij: “Ik probeer steeds actueel te zijn door veel te 
lezen, mijzelf te blijven ontwikkelen en maatwerk te 
bieden. Wat heeft een leerling nodig? Wat kan ik 
voor een leraar of een klas betekenen?” 

Een goede school heeft een mediatheek
Lezen is belangrijk voor de taalontwikkeling en kan 
bijdragen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling 
van mensen. Recente onderzoeken laten zien dat 
het leesniveau en het leesplezier daalt. De korte lijn 
op een school tussen de mediatheek en de leerlin-
gen en medewerkers, zorgt voor een sterke onder-
steuning van het onderwijs  “Daarom is in onze be-
roepsgroep de uitspraak ‘een goede school heeft 
een mediatheek’ een bekende slogan. Het heeft echt 

een meerwaarde”, vertelt Visser. 

Blind dates
De mediatheek heeft leerlingen en medewerkers 
veel te bieden. Visser: “Ik vind het het leuk om leer-
lingen te adviseren over boeken en met leraren te 
overleggen over een leespakket, maar ook om extra 
activiteiten te initiëren en contacten te leggen. Zo 
zijn er ‘blind dates’ met boeken voor onze leerlin-
gen, gaan wij elk jaar met een groepje leerlingen 
naar De Dag van de Jonge Jury, komen schrijvers 
met enige regelmaat de klassen in, is er een speciale 
kennismaking met de mediatheek voor startende 
leraren en is er een spreker van de Koninklijke Bi-
bliotheek uitgenodigd voor onze Regiogroep van 
mediathecarissen”. 

Prijswinnaar
De winnaar van de Nationale Mediatheek Trofee en 
de Mediathecaris van het Jaar wordt op 24 novem-
ber a.s. bekend gemaakt tijdens de Dag van het Lite-
ratuuronderwijs. “Een prijs winnen zou natuurlijk 
heel leuk zijn. Met het geldbedrag wat gewonnen 
kan worden kunnen we weer heel veel leuke activi-
teiten ontwikkelen voor onze leerlingen en dat is 
het allerleukste wat er is”, aldus Visser. 

Linda Visser adviseert een leerling in de media-
theek op het Martinuscollege. Foto: Marcel Rob. 

De leukste baan tussen de boeken en leerlingen
De Andijker publiceert regel-

matig de belevenissen van 
oud Andijker Jan Pijker. 

Wijsheid op de bouw.
Jan Krul had me gevraagd om 
hem in de zomervakantie te ko-
men helpen. En dus stapte ik als 
veertienjarig jongetje maandag-
morgen om zes uur in de mo-
torschuit om naar zijn land te 
varen. Heel bijzonder vond ik 
het dat ik meteen al naast hem 
mocht zitten en de schuit bestu-
ren. En al voeren we niet hele-
maal in een rechte lijn ( dat 
leerde Krul me later ) toch 
voelde ik me al best belangrijk 
die morgen.  Het was nogal een 
stukje varen, krul huurde het 
land van het weeshuis in 
Grootebroek en onderweg wees 
hij me de stukken land van de 
andere bouwers aan. Volgens 
hem kon je aan de walkant wel 
zien wat voor soort bouwer er 
werkte. Naast schone wallen 
met paaltjes, zag je ook wallen, 
waarbij het gras een stuk het 
land op groeide.                                                                                           

Volgens Krul was het maken 

van een plan het belangrijkste 
dat een mens kon doen in zijn 
werk. Hij vertelde dat sommige 
mensen naar het land gingen en 
eigenlijk pas daar aangekomen 
bedachten wat ze die dag zou-
den gaan doen. Ja dan krijg je 
van die wallen………                                                                      

Dat was een belangrijke les die 
ik op die vaartochten leerde en 
ook een les waar ik later plezier 
van had. Want in mijn werk als 
leraar ( zo leerde me Krul ) was 
het ook belangrijk dat ik met 
een plan de klas binnenkwam. 
Er groeide dan wel geen gras op 
het land daar, maar er zou een 
chaos in mijn klas ontstaan. En 
later als kinderen mij vroegen: 
“Wat gaan we doen meneer?“  
Dan dacht ik aan de wijze raad 
van Jan Krul en antwoordde: “Ik 
weet precies wat we gaan doen. 
Let jij maar op.”

Zeven jaar bleef ik elke zomer-
vakantie bij hem werken, zelfs 
het eerste jaar dat ik onderwij-
zer was, want op de bouw ver-
diende je toen meer dan in het 
onderwijs.

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

Heeft u een bijzondere hobby 
of een leuk verhaal? 

Laat het ons weten op: info@andijker.nl
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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

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

Uw bedrijf in deze lijst?
info@andijker.nl

Adv_Praktijk Andijk.indd   1 20-04-2012   13:17:57
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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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Naar aanleiding van de onthulling van het naambord aan de Pleitbrug werden door een 
paar mensen nog weer een aantal ansichten/foto’s voor mijn verzameling beschikbaar 
gesteld. Met dank aan de gevers! 

Een paar foto’s wil ik u niet onthouden. Ten eerste een foto van het laatste perceel op het 
Betonpad. Dat was een transformatorhuisje aangaande de bovengrondse hoogspan-
ningsleidingen (nu ondergronds). Dit is bij blikseminslag in juli 1948 verbrand.Het huis 
wat we nog zien was van Kl. Sluis, Jb. Butterman en nu van Roy Verhoef. De maker van 
het naambord ,,De Pleitbrug’’. 

Bij foto 2 zien we de Gerefor-
meerde kerk, dan de zaad-
schuur van Jb/Rein Kooiman. 
Nu gesloopt en in gebruik als 
opslagterrein voor gebruikte 
auto’s. En dan nog de Kuiper-
school. Foto genomen van ach-
ter het Betonpad naar het wes-
ten +/- 1936.
Jacco Mantel. Tel 591891

 

Wist u dat...

… er nog steeds ‘s nachts 

vuurwerk wordt afgestoken en 

dat mensen onnodig wakker 

maakt?

… berichten van gevonden en 

verloren voorwerpen gratis 

worden geplaatst, en dat u 

deze berichten door kunt mai-

len naar info@andijker.nl?

… Ds. Koos Staat deze week 

weer een column heeft 

geschreven in deze krant?

… i.v.m. het 100-jarig bestaan 

van de Andijker de redactie 

nog op zoek is naar hele oude 

Andijker kranten?

… Peter Ligthart 

a.s. zaterdag jarig is?

… de leukste herfstfoto met een 

kort bijschrift kans maakt op 

plaatsing in deze krant?

 
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

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

Proefpolder 4-720 in Andijk. 
Het kan al voor 1 nacht. Ook 

handig voor als u een feest geeft! 
www.ijsselhof.eu of bel 591926. 
Ons IJsselhof team ontvangt u 

graag.

Hij komt? Hij komt niet? 
Niets is zeker in deze rare en 

ongezellige tijden. 
Geen intocht? 

Geen pakjesavond 
met de hele familie?  

Toneelgroep Europa heeft con-
tact gehad met Sint en heeft fan-
tastisch nieuws: HIJ KOMT! En 
hij wil graag, helemaal Corona-
proof, bij u thuis Sinterklaas 
meevieren. Op zaterdag 21, za-
terdag 28 en zondag 29 novem-
ber komt Sint met zijn Pieten, via 
een live-verbinding vanaf zijn 
bureau in het drukke pietenhuis, 
persoonlijk bij u op bezoek. Via 
de digitale route leggen we con-
tact met uw telefoon,  tablet, lap-
top of TV, en kunnen u en de 
kinderen Sint zien én spreken. Er 
kan naar hartenlust voor Sint ge-
danst worden, met de Pieten 
liedjes gezongen worden, je kan 
je mooiste tekening laten zien en 

heeft Sint vast ook nog een mo-
mentje om het Grote Boek te 
raadplegen. Ondertussen kun je 
meegenieten van de drukte in het 
Pietenpakhuis. En dan laat hij 
weten waar de kadootjes liggen of 
mag je je schoentje zetten. 

Hoe het technisch gaat, dat leg-
gen we u ruim van tevoren duide-
lijk uit. Dit is echt niet heel inge-
wikkeld (en we helpen!). 
En wellicht extra leuk is dat u 
eventueel vanaf meerdere adres-
sen tegelijk kunt meekijken, zo-
dat u dit moment helemaal coro-
na-proof met bijvoorbeeld opa 
en oma kunt delen.

Het belangrijkste is dat we alvast 
met u afspreken hoe laat we op 
een van de genoemde dagen vir-
tueel welkom bij u zijn. Infor-
meer naar de bijzonderheden en 
beschikbare tijden via sint.euro-
pa@gmail.com. 

Sint Corona-proof bij u thuis

OPEN
Vanaf nu ook verkrijgbaar:

SUPER 9800 
SUPER 98

OPEN
Vanaf nu ook verkrijgbaar:
Vanaf nu ook verkrijgbaar:

AVIA XPress 
Dijkweg 329, 1619 JJ Andijk
www.aviamarees.nl

Vanaf heden kunt u weer 
veilig en voordelig tanken bij 

AVIA Xpress Andijk! 

 Op vrijdag 6 november van 10:00 
– 11:00 wordt in de kinderboer-
derij van Het bezoekerscentrum 
Hertenkamp Enkhuizen, een 
dreumesochtend georganiseerd. 
Met je kind (op schoot), een die-
ren verhaaltje luisteren, liedje en 
spelletje doen met de dieren van 
de kinderboerderij om je heen. 
Speciaal voor de allerjongsten 
een belevings-ochtend in de kin-
derboerderij in samenwerking 
met de Westfriese bibliotheken. 
Elke keer weer een ander verhaal 
uit het prentenboek, ontmoet 
een dier, spelletjes, knuffelen…. 

En natuurlijk is er ook iets te 
drinken voor groot en klein. Wij 
beginnen om 10.15 uur, inloop-
kwartiertje om 10.00. 

Let op: deelname € 2.50 p.p. ook 
voor (groot)ouders/begeleiders. 
Vanwege de coronamaatregelen 
is er plaats voor beperkt aantal 
deelnemers. Reserveer snel en 
vermeld het aantal en de leeftijd 
van de kinderen,  Opgave: reser-
vering@hertenkampenkhuizen.
nl en vermeld ook het aantal vol-
wassenen. Het adres is: Wilhel-
minaplantsoen 2 te Enkhuizen. 

Kaatje kip in de kinderboerderij voor dreumes

Kaatje Kip. Foto aangeleverd

De Pleitbrug
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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
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 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:  Maandag 23-11, 7-12

Let op: Op adressen waar het plastic nog in zakken wordt 
opgehaald zijn de data als volgt: vrijdag 13-11, 11-12. 

Nieuws 
of tips?

Mail:
info@andijker.nl

Bel:
59 36 05

De geschikte lokatie voor:

 Huwelijksvoltrekkingen
 Lezingen
 Concerten
 Uitvaarten
 Repetities
 Tentoonstellingen
 Vergaderingen

Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl

Contactpersoon:
Dhr. Jan Gorter
0228 - 592957

Langs de weg...

Herfst bij Buurtjeshaven. Foto: Annette Smit-Swart 

U ziet ze vast wel, die witte rei-
gers in de weilanden of in een 
greppel op jacht naar muizen 
en ander gedierte wat maar 
voor hun snavel komt. 

Nu komen ze ook wat meer 
langs de kust voor om hun 
voedsel tussen de stenen weg te 
halen. Veelal pakken ze de exo-

ten zoals de grondel er tussen 
uit. Tijdens de slaapplaats tel-
ling op zaterdag 24 oktober 
kwamen er 51 van deze Grote 
Zilverreigers slapen nabij 
Aartswoud toen de schemer 
inviel. De volgende morgen 
vertreokken ze weer om dan in 
de avond terug te keren met 
volle maag. Douwe Greydanus. 

Toename witte reigers

Foto Douwe Greydanus

Nu de meesten van ons thuis 
zitten is het wel van belang dat 
we nog even een frisse neus 
gaan halen en waar kan dat be-
ter dan op de prachtige Voor-
oever in Andijk.

Even op gepaste afstand samen 
wandelen en zeker als je een 
hond hebt is het ideaal om 
even lekker op de Vooroever te 
vertoeven. 

Wandelen in Corona tijd 
De Vooroever in Andijk

Lekker wandelen op de Vooroever. Foto Astrid van Dijke

BORRELBOX

Bestel voor het weekend
een lekkere:

Rijk gevulde schaal
voldoende voor
3à4 personen

met stokbrood en
kruidenboter

Afhalen of bezorgen

Bestel via: info@sarto-andijk.nl
Of whatsapp naar 06-10350746

(vrijdag, zaterdag en zondag)

De gemeente Medemblik 
geeft in samenwerking met 
Robé Opleidingen uit Andijk 
een beginners- en herha-
lingsopleiding ‘Reanimatie 
met AED’. 

Wilt u burgerhulpverlener 
worden? Dat kan door deel 
te nemen aan deze gratis 
cursus, die wordt gegeven 
van november 2020 tot en 
met februari 2021. 

Na afronding van de opleiding 
bent u officieel burgerhulp-
verlener. U kunt nu worden 
ingezet om hulp te verlenen. 

Dit houdt bijvoorbeeld in, dat 
indien iemand in uw omge-
ving een hartstilstand heeft, 
u een sms-bericht ontvangt. 
Hierin wordt u dan gevraagd 
naar het slachtoffer te gaan 
of om eerst de AED op te ha-
len. Het liefst zien we dat 
binnen zes minuten kan wor-
den gestart met een reanima-
tie, dat kan een leven red-
den. U kunt een leven red-
den!

Wilt u ook meedoen, 
meldt u zich dan aan via: 
www.robeopleidingen.nl/
aanmelden/

Gratis opleiding ‘Reanimatie met AED’
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KAN MOZES NIET NAAR DE BERG KOMEN
STEENGRILLEN, GOURMETTEN EN PIZZARETTEN KAN NU OOK THUIS! VOLLEDIG VERZORGD, INCLUSIEF GRILL, GOURMETSTEL OF PIZZADOM

De keuken blijft open! Speciaal voor thuis hebben we een een 
heerlijk steengrill- en gourmet pakket samengesteld waar 
u met het hele gezin heerlijk van kan genieten! Dit pakket 
bestaat uit:  

• 6 soorten vlees 
• Garnituren als ui, champignons, paprika en meer
• Stokbrood & kruidenboter 
• Verse sauzen 

Bij uw reservering kunt u aangeven of u onze steengrill of 
gourmetstel wil lenen. Geen zorgen, wij maken hem weer 
helemaal schoon, zodat u kunt genieten van een avond zoals 
u het gewend bent bij HappyDays. 

STEENGRILL EN GOURMET PAKKET 15 euro p.p.

RESERVEER NU VIA 0228-521113

DAN KOMT DE BERG WEL NAAR MOZES!

Leuk voor jong en oud: Pizzaretten! Maak eerst je eigen 
mini-pizza op en bak hem als een ware Italiaanse pizzabakker 
in de meegeleverde Pizzadom! Natuurlijk helemaal verzorgd, 
zodat je direct lekker aan de slag kan. 

Dit pakket is voorzien van: 
• Pizzabodems 
• 10 garnituren zoals: kaas, ham, salami, mozzarella, ui, 

paprika, champignons, verse pesto, verse knoflooksaus en 
nog veel meer! 

Geen zorgen over de afwas, wij halen de Pizzadom weer op en 
maken ‘m weer schoon. Zo kunt u bijvoorbeeld het Moordspel 
VR spelen dat makkelijk thuis te beleven is met 4 personen, 
voor maar 12,50 per persoon. Of een speciale quiz die op af-
stand te spelen is met 25 huishoudens, TEGELIJK! Deelname 
kosten: 8,50 per persoon. 

PIZZARETTEN 12,50 euro p.p.

GOOI DEZE FOLDER NIET IN DE PRULLENBAK

DOE GRATIS MEE MET DE LIVE SINTERKLAAS LOTERIJ! 
Hoe het Sinterklaasfeest er dit jaar uit gaat zien, is nog even 
afwachten. Maar! Gelukkig hebben we contact gehad met 
Spanje en hebben we Sinterklaas bereid gevonden om LIVE 
via Facebook onze lootjes te trekken op 5 december om 19:00 
uur en mooie prijzen weg te geven! Niet alleen voor kinderen, 
maar ook speciaal voor alle ouders die van bowlen, karten en 
hapjes houden! Hieronder de prijzen die we weg gaan geven!

1e prijs: 4 personen a la carte dineren 3 gangen + 2 drankjes p.p.
2e prijs: 4 personen karten + een drankje + warm hapje
3e prijs: 4 personen Bowlen + een drankje + warm hapje

KINDERPRIJS: Die houden we nog even geheim!

SCAN DE QR CODE HIERNAAST MET JE 
SMARTPHONE CAMERA OM GRATIS MEE 
TE DOEN MET DE SINTERKLAAS LOTERIJ!

5 DECEMBER 19:00 UUR

GEEN FACEBOOK? STUUR EEN E-MAIL MET JE NAAM EN TELEFOONNUMMER NAAR 

WILLEM@HAPPYDAYS-NH.NL
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