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De Kuyperschool vindt u in 
Andijk, midden in het cen-
trum. De school staat vlakbij  
sporthal de Klamp en zwembad 
de Weid. “We staan midden in 
de woonwijk en zijn ook echt 
onderdeel van de wijk,” vertelt 
directrice Machteld Brink. 
Ook na schooltijd zijn er veel 
kinderen op het plein.

“Op onze basisschool leren kin-
deren uiteraard lezen en rekenen. 
Maar op school leer je nog zoveel 
meer. Uiteindelijk stromen leer-
lingen uit naar diverse soorten 
voortgezet onderwijs, van Prak-
tijkschool en VMBO tot aan 
HAVO en VWO. Daar moet je 
onderwijs ook op gericht zijn, dat 
talenten ontwikkeld worden en 
er steun is bij vakken die lastiger 
zijn. Aansluiten op de onderwijs-
behoefte heet dat: niet elk kind 
heeft uitleg nodig en anderen 
hebben juist baat bij een beetje 
extra begeleiding.”

In ontwikkeling
Kenmerkend is de rust in school. 
Met elkaar hebben we (gedrags)
verwachtingen opgesteld, waar 

iedereen zich aan houdt en waar 
we elkaar ook op mogen aanspre-
ken. 
“Het is prettig om met elkaar ver-

antwoordelijk te zijn voor het 
leergedeelte, maar ook voor de 
sfeer. Kinderen mogen bij ons 
een werkplek kiezen, bijvoor-
beeld in de gang zodat ze met el-
kaar kunnen overleggen zonder 
anderen te storen. Daar gelden 
dezelfde regels als in de rest van 
de school, ook al zitten ze in een 
ander deel van het gebouw.”

Kindgesprekken voeren
“We houden kindgesprekken, dat 
zijn momenten één op één -met 
de leerkracht en de leerling-
waarin persoonlijke doelen wor-
den besproken. Wat kun je al, wat 
ga je leren, hoe pak je dat aan. 
Door kinderen actief te betrek-
ken bij hun eigen leerproces, kun 
je spreken van eigenaarschap,” 
licht Machteld toe. “Ook daarin 
groeien wij als leerkrachten, als 

team en zijn ook wijzelf als 
school steeds in ontwikkeling.”

Uitbreiding
Sinds de zomer staat er een grote 
extra unit bij de Kuyperschool. 
“We hebben te maken met uit-
breiding en hadden die  extra 
ruimte nodig. Deze unit is inge-
richt tot een prettige werkplek, 
die past bij de rest van de school. 

Bijzondere projecten
Een lavalamp is prachtig om naar 
te kijken. Je kunt ze ook zelf ma-
ken en dat is helemaal niet zo 
lastig als het in eerste instantie 
lijkt. Als afsluiting van het pro-
ject over water maken de kinde-
ren van groep 4 een lavalamp. De 
leerlingen luisteren naar de uitleg 
en gaan daarna aan de slag. Onze 
nieuwe methode IPC, waarbij de 
vakken aardrijkskunde, geschie-
denis en biologie in thema’s 
wordt aangeboden sluit goed aan 
bij de belevingswereld van kinde-
ren. Samen iets ondernemen, iets 
onderzoeken en vooral nieuwe 
dingen durven aanpakken. Daar 
genieten kinderen van, daar leren 
ze van. Voor nu en in hun verdere 
(school)leven. 

Kom kennismaken
Wilt u, samen met uw kind ko-
men kennismaken met onze 
school, dan bent u op afspraak 
van harte welkom. Liefst ontvan-
gen wij u onder schooltijd, zodat 
u de school ‘in bedrijf ’ kunt zien 
en zelf de sfeer kunt proeven. 

Samen verantwoordelijk op de Kuyperschool

V.l.n.r. juf Kelly van groep 4 kijkt toe hoe Troy en Lizzy van een lege fles een lavalamp maken.  
Tekst en foto: 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

Testen, testen, testen is het de-
vies. Heb je het wél of heb je het 
niet… Klachten die bij een CO-
VID-19 besmetting optreden lij-
ken erg veel op die welke met 
verkoudheid en/of griep gepaard 
gaan. Heb je klachten dan word je 
geacht mét huisgenoten of colle-
gae waarmee je nauw samen-
werkt in quarantaine te gaan. Dat 
vergt veel van uw bedrijf. Lang 
thuisblijven van personeel beïn-
vloedt de productiviteit van uw 
onderneming.  

Gelukkig is er een inhaalslag ge-
maakt bij de GGD maar soms 

kan het toch nog lang duren. Af-
stand, afstand lees je overal, 
daarom brengen wij juist deze 
testen dichtbij!
De sneltesten moeten normaal 
per grote aantallen gekocht wor-
den. Dat is vaak te veel en erg 
duur gezien de dan resterende 
ongebruikte testen. Wij hebben 
de testen per stuk verpakt en als 
ondernemer kunt u ze nu per 
stuk kopen bij de AOV! 

Als AOV willen wij de onderne-
mers ondersteunen. Tijdens de 
eerste golf hebben wij u al enige 
informatie gegeven. Nu kunnen 

we weer een mooie stap zetten 
door de sneltesten voor alle on-
dernemers toegankelijk te ma-
ken. Dit tegen de inkoopprijs van 
€25 per stuk. Met de korte in-
structie is de test goed uit te voe-
ren. Wanneer u als ondernemer 
geïnteresseerd bent in de testen 
kunt u contact opnemen via de 
mail of bel 06-30 72 99 31 (Allard 
Kuin). Voor alle ondernemers is 
deze test beschikbaar!  

Verder voor iedereen in Andijk: 
“Stay Strong”
Het bestuur van de Andijker 
Ondernemers Vereniging.

Allard Kuin (l) en Peter Venema van de AOV. Foto aangeleverd

Ondernemersvereniging heeft de 
snelle Coronatest voor u in Andijk
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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 22 november 10.00 uur: 
Christus Koning.
Woord-Communieviering door 
voorgangers van groep Andijk.
Met muzikale ondersteuning van 
de Vriendenkring. Thema: “Nabij-
heid aan de kwetsbaren”. De col-
lecte is voor onze kerk. Dank daar-
voor. Welkom in de viering.
*Overleden: Karin van Schaik.
*Vanwege de corona-maatregel 
was het zondag helaas niet haal-
baar om een stand van de Wereld-
winkel in het portaal te plaatsen. 
Hopelijk een andere keer.
*Denkt u er nog aan om een artikel 
voor de Voedselbank mee te ne-
men? Dank daarvoor.

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 

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

Kerkdiensten, zondag 22 november

Gereformeerde Kerk 
10.00 uur  ds. J. Staat, Laatste zondag van het kerkelijk jaar. 
 Met medewerking van Jorim de Kroon
 De dienst is ook te volgen via 
 www.gereformeerdekerkandijk.nl

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 
De Kapel, Middenweg 48
Gedachteniszondag
voor deze zondag graag aanmelden tel: 0228-592957
10.00 uur  Gert Scholten
 Organist: Andrew Orme mmv. Regina Ederveen

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  Wo-Com. groep Andijk, de Vriendenkring

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur  Nanne Groot

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

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

19-11-1970         ~         19-11-2020

Harm en Ans de Graaf- Meijer 
50 jaar getrouwd

Van harte gefeliciteerd!

Noël en Tamara, Jamie, Sophie
Claudia en Rimko, Lotte en Bas, Neeltje

Peter en Tina 

van harte gefeliciteerd!

We wensen jullie nog 
vele mooie jaren samen.

Het team van de Andijker, 
de Streker en Dijkprint

 

 

  

 

 

  

 

Marius van Dokkum 

 

 Puzzels         Opa Jan boeken     ☺ Spellen 
 Kaarten        Kalenders                 Reproducties 

Kerstkaarten 
Aanbiedingen! 

 

 

Tot de kerst is onze winkel geopend 
Vrijdag en zaterdag van 13.00 – 17.00 uur 

Expositieruimte ‘De Mantel’ 
    Hornpad 19 │ Andijk │T. 0228-591425 
 
Alle artikelen zijn ook verkrijgbaar via onze 
webwinkel: www.advedi.nl 
 

Van 1 t/m 7 november is er in 
Andijk gecollecteerd voor Alz-
heimer Nederland. Helaas kon-
den we dit jaar vanwege corona 
niet met hetzelfde aantal bussen 
lopen als andere jaren. Er hebben 
mensen gecollecteerd en ook is er 
door mensen geflyerd. Dit heeft 

het bedrag van € 803,00 opge-
bracht! Alle gevers en collectan-
ten willen we hier heel hartelijk 
voor bedanken! Hopelijk kan het 
volgend jaar weer op de ver-
trouwde manier. Namens Alzhei-
mer Nederland, Myrna Schenk-
Caroline Groot-Kooiman

Opbrengst collecte Alzheimer Nederland

Ingezonden/Column

Ik ben niet op mijn mondje gevallen. Wat niet betekent dat ik 
nooit met een vol tanden sta. 
Ik kwam in een discussie terecht. Over God en over epidemieën. 
In de middeleeuwen geloofde men dat de pest door God gezonden 
was. Hoe zit dat met het coronavirus? 
Ik werd aan de tand gevoeld. 

De vraag naar het verband tussen God en corona is voor wie niet 
in God gelooft een non-issue. Voor alle andere mensen komt het 
probleem hier op neer: Hoe kun je vertrouwen hebben in een lief-
devolle God als Hij Corona stuurt dan wel toelaat? 

Veel verder dan stamelen dat rampen, epidemieën en natuurge-
weld gebeuren omdat we in een gebroken wereld leven kwam ik 
niet.
God stuurt ze niet, zei ik nog. 
Maar hoe zit het dan wel?

Is het erg om soms met een mond vol tanden te staan? Als zelfs 
Jezus aan het kruis geen antwoord kreeg op zijn vraag: Waarom 
hebt U mij verlaten?, hoe kunnen wij dan verwachten overal ant-
woord op te krijgen?

Sommige antwoorden komen later. Aan één ding houd ik me vast: 
aan de naam van God. Zijn naam, Heer, in het Hebreeuws Jahweh, 
betekent: Ik zal er bij zijn. 
Dus niet: Ik zal alles vóór zijn. 
Maar wel: Ik zal er voor je zijn.

Dat geeft mij vertrouwen in de 
toekomst.
Ik mag dan met een mond vol 
tanden staan, maar ik sta niet 
met lege handen.

Ds. Koos Staat

Tanden

20 november 2020

Peter en Tina Ligthart - Hilverda
40 jaar getrouwd!

Schoutsland 5 
1619 DM Andijk

 40
   jaar getrouwd

Gevonden

Ben jij deze kwijtgeraakt? 

Mail: info@andijker.nl

 
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

Gezocht: een stukje omheind 
grasland voor de hond, om elke 

dag even met hem te gaan trainen.
avoerman50@hotmail.com

06 27 04 03 05

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 IJs-

selhof team ontvangt u graag.
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Vestiging Andijk ook op zaterdag open. Maak hiervoor een afspraak.

GRATIS INLOOP
OP AFSPRAAK
van 9-17 en 19-21 uur:
Benningbroek: 24 november 
Andijk: 3 december

Als het aan het college ligt komt 
er een rotonde op het ‘gevaarlijk-
ste kruispunt‘* van de gemeente 
Medemblik: Ged. Laanweg – Ka-
dijkweg. Dit is de uitkomst van 
een verkeersonderzoek dat de 
gemeente Medemblik vorig jaar 
heeft gehouden. In een onlangs 
gehouden gesprek met Gerrit van 
Keulen van de Dorpsraad Andijk, 
maakte de portefeuillehouder 
‘Verkeer’, burgemeester Streng, 
bekend aan de dorpsraad dat er 
een raadsvoorstel komt richting 
de gemeenteraad in het tweede 
kwartaal van 2021 met verbeter-
plannen voor de Ged. Laanweg.

“We zijn er erg blij met de uit-
komst van de gevoerde gesprek-
ken maar we moeten wel goed 
begrijpen dat het college ervan 
uitgaat dat alles wel verloopt zo-
als wordt gewenst want het is 
uiteindelijk aan de gemeenteraad 
die hiermee akkoord moet gaan 
en middelen beschikbaar stelt. 
Het is niet iets wat ‘eventjes’ gere-
geld kan worden, maar met de 
uitkomst dat er een rotonde komt 
zijn wij al erg blij, maar de vlag 
gaat pas uit als ook de gemeente-
raad akkoord gaat met het voor-
stel!”, zegt Gerrit van Keulen.

Raadsvragen
In de beantwoording van raads-
vragen van de fractie Hart voor 
Medemblik van 9 november 
jongstleden geeft het college van 
B&W aan dat in het tweede 
kwartaal van 2021 het college 
met een raadsvoorstel komt aan 
de gemeenteraad.

Onderzoek
Uit het onderzoek dat de ge-

meente instelde bleek dat de ver-
keersstromen zodanig zijn dat dit 
een aanpassing van het beruchte 
kruispunt rechtvaardigt. “Ook 
het Hoogheemraadschap Hol-
lands Noorderkwartier (HHNK) 
deelt dit standpunt, zo meldde de 
portefeuillehouder ons. Ik weet 
nog dat ik samen met Jan de Rap-
per – die toen nog lid was van de 
dorpsraad – in het voorjaar van 
2011 naar het hoofdkantoor van 
het waterschap afreisde om de 
toenmalige portefeuillehouder 
‘Verkeer’ van HHNK ervan te 
overtuigen van de noodzaak het 
kruispunt te voorzien van een 
rotonde. Er was geen geld daar-
voor en dat eindigde in een sum-
miere aanpassing van het kruis-
punt. Al die aanpassingen – ook 
de laatste in 2018 – hadden niet 
het gewenste effect: in 2019 von-
den er bijna maandelijks meer of 
minder ernstige ongevallen 
plaats op het kruispunt met de 
Kadijkweg en het gaat maar 
door.”

Politiek aan zet
Ook vanuit de politiek is er steun 
voor aanpassingen van de kruis-
punten op de Ged. Laanweg. Er 
waren partijen die het als onder-
deel maakten van hun verkie-
zingsprogramma en zelfs voor de 
komende gemeenteraadsverkie-
zingen op 16 maart 2022. “Hoe 
dan ook, we gaan ervan uit dat 
het bij de fracties duidelijk is dat 
de kruispunten móeten worden 
aangepast zodat de verkeersvei-
ligheid voor alle weggebruikers 
aanzienlijk toeneemt”, aldus Van 
Keulen. “Maar we zijn erg blij dat 
dit ollege van B&W met een 
raadsvoorstel komt!”

Dorpsraad Andijk: ‘College wil rotonde 
op kruispunt Ged. Laanweg – Kadijkweg’

Schematische verbeelding van een rotonde op het kruispunt  
Ged. Laanweg – Kadijkweg. Bewerking aangeleverd.

Uw kerstwens 
in De Andijker
Voor de kerstuitgave van De Andijker, die 

dit jaar uitkomt op woensdag 23 december 
aanstaande, kunt u als vanouds weer uw 

zakelijke en/of particuliere 
Kerst- en Nieuwjaarswens plaatsen.

Voor de zakelijke wensen geldt: 
alle advertenties zijn 120 mm breed x 80 mm 
hoog, de prijs is €45,- exclusief btw.

Particuliere wensen: u geeft aan welke maat 
advertentie u wenst (A of B) en de tekst die 
daar in dient te staan.
 Prijs advertentie A (€10,-) 
 en advertentie B (18,-). 
 
 Deze bedragen gelden bij contante betaling. 
 Wanneer we een factuur sturen komen 
 er €2,50 administratiekosten bij.

Materiaal en/of tekst mag 
(uiterlijk 7 december a.s.) 
aangeleverd worden op 

info@andijker.nl of op Industrieweg 1.

Particuliere advertentie B

Particuliere advertentie A

Bart Huisman

Economische verandering 
is nodig.

Ik schreef het in mijn column 
“Geld regeert de wereld” 
in juni al, de keuze is hoe 
je je geld inzet. Ga je voor 
de duurzame toekomst of 
ga je voor snelle groei? In 
deze tijden zien we dat de 
rijksoverheid flink geld uit 
trekt. Maar hoe wordt dit 

verdeeld? En is dit tijdelijk, 
of voor de langere termijn? 
Gemeenten krijgen al jaren 
structureel te weinig geld 

voor de taken die de lande-
lijke overheid bij de gemeen-

ten heeft neergelegd. Een 
ordinaire bezuinigingsmaat-

regel waar de gemeenten, 
blijkt nu, helemaal niet aan 
kunnen voldoen. De meeste 

gemeenten in Nederland ken-
nen grote tekorten, groten-

deels veroorzaakt door tekort 
vergoeding van het rijk op 
het sociaal domein (WMO, 
jeugdzorg etc). KLM wordt 
gered met miljarden, andere 
bedrijven redden het door 

vergoeding van een gedeelte 
van de omzet derving. Maar 
bedrijven en ZZP’ers waar 

álles weg valt, bijv in de cul-
tuur sector, dreigen om te 

vallen en gemeenten moeten 
hun afgelopen jaren opge-

bouwde beleid letterlijk kapot 
bezuinigen.

Toch zien we landelijk lang-
zaam verandering, partijen 
beginnen in te zien dat het 
economische klimaat dat de 

afgelopen jaren is geschapen, 
niet is hoe de Nederlanders 

de economie wil verde-
len. Afgelopen donderdag 
stemde een meerderheid in 
de Tweede Kamer voor een 
wet waarin kamerlid Bart 

Snels van GroenLinks regelt 
dat multinationals zoals 

Shell voortaan ook gewoon 
hun winstbelasting moeten 
betalen. Een volgende stap 
is de volgende wet van zijn 
hand waarin bedrijven die 
dit willen ontvluchten door 
naar het buitenland te gaan, 
eerst mogen afrekenen bij de 

Nederlandse grens. Na de 
verkiezingen in maart hopen 
wij natuurlijk verder te kun-
nen gaan met deze economi-
sche hervormingen. Het geld 
écht eerlijker verdelen. Help 
jij mee om ons de grootste te 
maken in maart? Op groen-

links.nl/doe-mee kun je je 
inschrijven!

Bart Huisman
Commissielid GroenLinks 

Medemblik
bart@groenlinksmedemblik.nl 

06 23 25 65 60

Op zaterdag 21 november is er in 
Andijk, op het industrieterrein 
een kringloopgarage.
Een aantal huurders van opslag-
boxen, zetten op deze dag hun 
deuren van de box  open. U bent 
van harte welkom om rond te 
komen struinen tussen 10-15 uur.

Hennie de huis DJ
Gezellige muziek wordt weder-
om verzorgd door onze huis DJ 
Hennie. Met hits uit de jaren 

‘50/’60 en 70-ger jaren omlijst hij 
uw speurtocht naar mooie schat-
ten. Geniet met ons mee!

Bezoek ons
U kunt ons vinden op industrie-
terrein Andijk, t.o. de Lidl, waar 
door witte borden met MARKT 
naar de juiste locatie  wordt ver-
wezen. We hebben voldoende 
parkeerplaatsen. We zien u zater-
dag graag op Industrieweg 7, bij 
Manshanden Trekkers.

Aanstaande zaterdag: Kringloopgarage

Kijk ook op onze website:
www.andijker.nl
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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 tweewielerzaak van An-
dré van Duin in Wervers-
hoof heeft fietsen in alle 
soorten en maten. “Het 
merk VanDijck is ontstaan 
vanuit jarenlange kennis 
van allerhande merken, die 
vervolgens door Nederland-
se designers en technici is 
samengevoegd tot een 
mooie fiets, een eerlijk pro-
duct voor een scherpe prijs 
met een Nederlands tintje.”

“Met een grotere accu dan 
alle andere merken kunt u 
deze fietsen gebruiken voor 
het woon-werkverkeer of 

voor heerlijke toertochten,” 
vertelt André verder. “Door 
het gebruik van duurzame 
materialen beleeft u vele kilo-
meters plezier aan uw fiets. 
Met de uitbreiding van het 
assortiment VanDijck model-
len, is er altijd wel één die bij 
u past. U bent van harte wel-
kom om ze eens te komen 
bekijken én uit te proberen.”

Modern design
VanDijck brengt een prachtig 
assortiment aan kwaliteit e-
bikes met een modern vorm-
gegeven design. Deze e-bikes 
worden vooral geprezen om 

de geruisloze en krachtige 
motoren, elegante vormge-
ving en strakke afwerking van 
het frame. Daarnaast worden 
onderdelen van topmerken 
als Shimano verwerkt in de 
e-bikes.

E-bikes met charme
Kwaliteit en design staan 
hierbij altijd op de eerste 
plaats. Het assortiment van 
VanDijck biedt e-bikes in ver-
schillende prijsklassen en 
segmenten. Zo kunt u kiezen 
uit de volgende segmenten: 
Tour, City, Work en Trans-
port. Binnen deze segmenten 

vindt u verschillende soorten 
e-bikes, allemaal met een ei-
gen charme. Zo is de Kalii 2.0 
uit het segment Work een erg 
fijn lage instap e-bike met 
krachtige middenmotor en 
belt drive systeem. Hiermee 
fiets je snel en comfortabel 
naar je werk en weer terug.

Geruisloos
De modellen Gaia N7 en Kalii 
2.0 zijn tijdens de AD fietstest 
in 2020 getest en beoordeelt 
met respectievelijk een 7.8 en 
7.6. Hierbij werden vooral de 
geruisloze motoren en soepe-
le ondersteuning benoemt. 
“Deze twee modellen kunt u 
terugvinden in onze winkel 
én op onze website. Komt u ze 
zelf ervaren?”

Nieuwsgierig geworden
Bent u benieuwd geworden 
naar de fietsen van VanDijck? 
Kom dan gerust langs bij ons 
in de winkel. Wij stellen de 
fiets graag voor u af en helpen 
u verder met een deskundig 
advies. U vindt André van 
Duin Tweewielers op de Zee-
weg 43,  1693 AR Wervers-
hoof. Neem gerust eerst eens 
een kijkje op www.andrevan-
duintweewielers.nl of bel met 
vragen naar 0228-583659.

André van Duin Tweewielers 
biedt groot assortiment VanDijck fietsen

Een mooie fiets voor een scherpe prijs en met een Nederlands tintje. Foto aangeleverd

 

Wist u dat...

... Peter en Aveline Zwagerman 

aanstaande vrijdag 40 jaar getrouwd zijn?

... ook Peter en Tina Ligthart op die dag 

hun 40-jarig huwelijksjubileum vieren?

... u weer uw kerstwens in kunt sturen voor 

plaatsing in de Andijker van 23 december?

... er bij de Ondernemersvereniging 

Coronatesten te koop zijn?

... berichten van gevonden en verloren 

voorwerpen gratis worden geplaatst?

Super trots op “HET MOLENBOEKJE” - 
mini(ruil)bieb en Kinderzwerfboekenstation 
in winkelcentrum De Molenhoek - Wervers-
hoof. De start zal eind november zijn, maar 
daar horen jullie uiteraard nog meer van. Be-
gin november ging het in het Jeugdjournaal 
ten over het belang van lezen. Wij hebben als 
winkeliers dit item opgepakt en zijn bezig om 
dit eind november te realiseren in de passage 
van het winkelcentrum (alleen tijdens de ope-
ningstijden van Kleine Vonkjes). 

Heb jij nog (kinder)boeken over, dan ontvan-
gen wij die graag bij Kleine Vonkjes. 

Het Molenboekje
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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
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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

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2020 - week 47 Pagina 5



Langs de weg... in en om Andijk

Monument nabij de haven. Foto: Koos Swart.

Vooroever. Foto: Astrid van Dijke

Herfst in en om Andijk. Foto’s: Marijke Aker

Herfst. Foto: Petra van der Spoel
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Vogels en ongedierte veroor-
zaken vaak schade aan daken 
en zonnepanelen. Bijvoorbeeld 
door vervuiling van nesten en 
nestmateriaal of door doorge-
knaagde bedrading. Vervui-
ling zorgt onder andere voor 
minder ventilatie, terwijl dit 
juist zo belangrijk is voor de 
werking en levensduur van 
zonnepanelen. Gelukkig is er 
een oplossing.

Met goede vogelwering kan 
schade, brandgevaar en rende-
mentsverlies aan zonnepanelen 
worden voorkomen. European 
Building Supply (EBS), een 
dakmaterialenleverancier uit 
Enkhuizen, heeft hiervoor een 
mooi product: Solarguard Pro 
vogelweringssysteem voor in- 
en opdak zonnepanelen. Solar-
guard Pro vogelwering past op 
vrijwel alle soorten zonnepane-

len en elke vorm dakpan of 
dakbedekking. Dankzij de vo-
gelwering kunnen vogels niet 
nestelen, waardoor het rende-
ment van de zonnepanelen op-
timaal blijft en er geen schade 
meer ontstaat. Een bijkomend 
voordeel is dat de dakgoot min-

der snel verstopt door nestafval 
en er minder geluidsoverlast is 
van vogels.

Over EBS
EBS werd in 2009 opgericht en 
biedt een ruim assortiment aan 
daksystemen- en accessoires. 

EBS is de Nederlandse distribu-
teur van Klöber, Rust-oleum in de 
dakenbranche en MDM (Neder-
land en Vlaams-België). EBS is 
een innovatief bedrijf waarin 
duurzaamheid voorop staat. Kijk 
voor meer informatie op www.
europeanbuildingsupply.com.

Voorkom schade aan  
zonnepanelen met goede vogelwering

Jorn Kruis en Kevin Loomans. Foto: Willemijn Klein.

 Solarguard Pro vogelwering past vrijwel altijd.



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
Zaterdag 21 november
• Kringloopgarage, Industrieweg 7, 10.00 - 15.00 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
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 28-11, 12-12.

LET OP: vanaf 9 november is de ophaaldag gewijzigd!
Kijk op hvcgroep.nl voor de juiste ophaaldag!

Plastic:  Maandag 30-11, 28-12.
Restafval:  Maandag 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 11-12. 

De gemeente Medemblik heeft 
(weer) nieuw beleid ontwikkeld 
met betrekking tot het huisves-
ten van arbeidsmigranten bin-
nen onze gemeente en dus ook 
binnen Andijk. Dat wordt mo-
menteel behandeld door de 
raadscommissie. Eind van de 
maand wordt er een besluit ge-
nomen door de gemeenteraad. 

We werden door de Dorpsraad 
Zwaagdijk Oost erop geatten-
deerd dat er helemaal geen spra-
ke is geweest van burgerpartici-
patie... Dit willen wij hier in An-
dijk nader onderzoeken!

De uitnodigingen door de ge-
meente Medemblik zouden zijn 
verstuurd op 28 februari en 9 
maart van dit jaar o.a. aan de 
dorpsraden én aan de inwoners. 
Maar is dat ook zo? We zijn dan 
ook benieuwd wie van de inwo-
ners van Andijk zijn uitgenodigd! 
Werd jij uitgenodigd, stuur dan 
even een mailtje naar dorpsraad-
andijk@gmail.com (of een brief 
aan DRA – Witte Valkstraat 12 – 
Andijk), vermeld in beide geval-
len je eigen naam en adres!

Huidige situatie 
en de nieuwe plannen
Volgens opgave van de gemeente 
worden van de 1.000 plaatsen 
binnen de gemeente 601 plaatsen 
in Andijk gevonden voor huis-
vesting van arbeidsmigranten, 
198 in Wervershoof en 201 in 
Zwaagdijk (Oost en West). De 
gemeente wil dit weer oprekken:

•  Voorheen niet toegestaan,  
 maar nu wil wethouder Harry  
 Nederpelt (CDA) 50 arbeids- 
 migranten huisvesten op indu- 
 strieterreinen in de kernen.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ondernemers in Andijk waren 
hier fel tegen in 2014!;
•  Voorheen niet meer dan 20 
 arbeidsmigranten op een agra- 
 risch bedrijf, nu wil 
 wethouder Harry Nederpelt  
 maximaal 60 arbeidsmigranten 
 huisvesten op zo’n bedrijf. Zijn  
 er bijvoorbeeld 10 bedrijven  
 die dit willen doen, dan 
 hebben we 600 arbeidsmigran- 
 ten erbij in ons dorp. Zijn het  
 20 bedrijven die dit willen  
 doen... dan is dat 20 x 60 enz; 
•  Grootschalige huisvesting van  
 arbeidsmigranten was eerder  
 niet mogelijk, maar nu wil  
 wethouder Harry Nederpelt  
 per woonkern maximaal 2 
 locaties aanwijzen waar tussen  
 de 60 en 300 arbeidsmigranten  
 worden gehuisvest. Er kunnen  
 dus twee locaties komen in  
 Andijk met in totaal 600 
 arbeidsmigranten: 
•  En dan hebben we het nog niet  
 eens over de huisvesting van  
 arbeidsmigranten binnen de  
 bebouwde kom, in het dorp  
 zelf. 

Voor degene die nu beweren dat 
wij niks willen in Andijk roep ik 
nog even in herinnering dat we al 
ruim 600 arbeidsmigranten huis-

vesten op het grondgebied van 
Andijk en dat we zoveel als mo-
gelijk medewerking verlenen aan 
huisvesting op het bedrijf tot een 
maximum van 20 buitenlandse 
arbeiders. In het nabije verleden 
zijn er afspraken gemaakt, maar 
die worden nu flink opgerekt. Dit 
gaat nu alle proporties te buiten. 
Andijk is niet tegen huisvesting 
van buitenlandse arbeiders, maar 
wel tegen de omvang die er nu 
dreigt!

We kunnen het ons ook niet 
voorstellen dat ondernemers die 
een bedrijfspand op het indu-
strieterrein hebben staan nu op-
eens wel voor deze plannen zijn 
en dat er dus wel een gebouw 
komt waar 50 arbeidsmigranten 
worden gehuisvest. In 2014 was 
men er nog faliekant op tegen.
 
Maar we zijn benieuwd wie van 
de inwoners van Andijk zijn uit-
genodigd! U/Jij? Laat het ons we-
ten!
Gerrit van Keulen 
Dorpsraad Andijk 

NB – Hoe zit het met de huisves-
ting voor jongeren in Andijk? Is 
daar ook nieuw beleid voor ont-
wikkeld?

Burgerparticipatie? 
Ben jij als inwoner van Andijk uitgenodigd?! 

Huisvesting voor 20 buitenlandse arbeiders op het terrein van een 
agrarisch bedrijf. Als het aan de gemeente ligt moet dit 15 keer groter 

worden op twee locaties in de dorpen – Foto Dorpsraad Andijk

Op 1 maart 2020 stonden er al 
75 huwelijken gepland in mijn 
agenda voor 2020, een record 
aantal vanwege het mooie jaar-
tal 2020. Totdat…..1 dag na de 
persconferentie van Mark Rut-
te op 16 maart mijn telefoon 
overuren draaide. Diverse aan-
staande bruidsparen belden 
mij bezorgd/verdrietig. In eer-
ste instantie heb ik alleen maar 
geluisterd. In tweede instantie 
heb ik gepoogd niet in het ver-
driet mee te gaan, maar een 
lichtje aan de horizon te zijn. 
Dat is zeker voor een groot deel 
gelukt. 

Een roze droom in duigen?
Ik sta zelf sowieso altijd positief 
in het leven. Ik kijk altijd naar wat 
wel kan en niet naar de onmoge-
lijkheden. Dat betekent dat ik heb 
meegedacht met de vraag ‘wat 
nu?’ Een deel van de bruidsparen 
had zelf al besloten de datum 1 
jaar op te schuiven. Zeker drie-
kwart van de koppels hebben de 

datum van het voorjaar naar de 
maanden augustus, september en 
oktober 2020 opgeschoven. Dat 
betekende voor mijn agenda dat 
ik in voornoemde maanden 40 
huwelijken had staan, die ik in-
middels met veel liefde en passie 
heb voltrokken. De oorspronke-
lijk geplande huwelijken kwamen 
er namelijk bij. Vandaar de grote 
hoeveelheid.

De huwelijksdag in Coronatijd
Zelf heb ik er niet 1 keer tegenop 
gezien een gezellige sfeer te kun-
nen creëren. Evaluerend kan ik 
zeggen dat juist het minder aan-
tal mensen er voor zorgde dat het 
heel intiem en sfeervol was. 
Vooraf zagen de koppels er 
enorm tegenop een selectie te 
maken van de mensen die moch-
ten komen. In de meeste gevallen 
viel dat ook best wel mee.Weet je 
wat zo leuk is? Je kan ook 1 of 2 
jaar later opnieuw de liefde vie-
ren, maar dan met alle familie, 
vrienden, collega’s etc. 

De ceremonie met een 
klein aantal gasten
In veel gevallen mochten er maar 
30 gasten aanwezig zijn. Ik kan 
jullie vertellen dat ik ook nu gi-
gantisch heb genoten, zelfs op 10 
oktober (10-10-2020) toen ik 4 
huwelijken heb voltrokken, waar-
na ik ook blij en voldaan thuis 
kwam. Het mooie van een intie-
me ceremonie is dat er heel snel 
de verbinding is met de aanwezi-
gen. Dat is zo voelbaar en fijn. Ik 
hecht zelf aan de emotie, zowel 
de lach als de traan. De traan mag 
er ook zijn. Die maakt voor veel 
mensen ook deel uit van ons 
mensenleven. Ik blijf echter nooit 
in het verdriet hangen. Zeer re-
gelmatig lopen de tranen over de 
wangen van het lachen. 

Virtueel aanwezig tijdens 
de ceremonie
Een prachtige oplossing is dat de 
gasten er virtueel bij kunnen zijn. 
Dat is toch een fantastisch voor-
deel van deze tijd. Natuurlijk be-

trek ik de mensen op afstand er 
ook bij, waar ook ter wereld. 

Blijf vooral optimistisch
Lieve mensen. Ga niet mee met 
de angst die er wordt gecreëerd. 

Natuurlijk moeten we ons aan de 
RIVM maatregelen houden, 
maar dat betekent niet dat we in 
angst hoeven te leven. Weet u 
wat ik er van heb geleerd…..het 
leven is niet maakbaar! 

Trouwen in Coronatijd?

Marianne is Babs in onze gemeente. Foto: Albert Brom

DVD's 4 voor 10,-
CD’s 3 voor 10,-

Middenweg77
1619BN Andijk

Tel: 0228-593530
boekshopjosia@gmail.com

www.boekshopjosia.nl

Opruiming

*alleen geldig voor assortiment aanwezig in de winkel
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Met de natte herfst en koude winter 
voor de deur pakken veel creatievelin-
gen hun knutselhobby weer op. Zeker 
nu door corona veel leuke uitjes buiten 
de deur tijdelijk niet mogelijk zijn, is 
een hobby thuis uitoefenen een heerlijk 
tijdverdrijf.

Pixelhobby is leuk voor jong en oud, met 
eindeloze opties. Er zijn twee varianten: 
Pixel Classic en Pixel XL.  Je kunt kiezen 
voor kleine pixel (bijvoorbeeld een sleutel-
hanger of ansichtkaart) en grotere op-
drachten  (bijv. een schilderijtje).  Er is 
keus voldoende uit bestaande patronen en 
ook kun je er voor kiezen om je eigen teke-
ning of foto ‘te pixelen’. 

Hoe het werkt
Pixels zijn kleine plastic ‘dopjes’ die bij el-
kaar op een pixelmatje verkocht worden 

en die in vele kleuren verkrijgbaar zijn. Op 
een transparante basisplaat druk je met je 
vingers of een pincet die losse pixels één 
voor één op hun plaats. Dit is simpel door 
de basisplaat over het patroon te leggen, 
dan is tellen niet nodig. Er is ook geen lijm 
of strijkijzer nodig. Stoppen en later ver-
der gaan is ook geen enkele probleem.

Compleet pakketje
Alle materialen zijn los te koop. Voor een 
beginner of als cadeautje zijn er ook erg 
leuke complete pakketjes. Een sleutelhan-
ger bijvoorbeeld, met basisplaatje, ket-

tinkje, een voorbeeld en de juiste pixel-
matjes.  Dat past uitstekend in een enve-
loppe en/of een schoen (tip voor Sint!). 
Meer gevorderd: kies dan eens een grotere 
afbeelding. Gegarandeerd uren plezier.

 Verder nog iets nodig? 
Je kunt na aanschaf snel aan de slag. Een 
pincet is een handig hulpmiddel. Als je last 
hebt van het verschuiven van de basisplaat 
kan een sjabloon uitkomst bieden. Basis-
platen zijn aan elkaar te koppelen met een 
zogenaamd zwaluwstaartje. Je kunt het 
project op die manier zo groot maken als 

je zelf wilt! Ook lijstjes om je kunstwerk 
daarna in te plaatsen zijn te koop. 

Net een snoepwinkel
Op Handelsweg 17 in Wervershoof kunt u 
de showroom bezoeken. Dit kan tijdens 
kantooruren met maximaal twee personen 
tegelijk. Van te voren bellen is absoluut 
niet nodig en zelfs onwenselijk. Het is net 
een snoepwinkel voor pixelaars. Pixelmat-
jes in alle kleuren van de regenboog, zelf 
samen te stellen combinaties of kant en 
klare pakketjes. Direct mee te nemen. Ook 
hangen er in de hal hele mooie voorbeel-
den van bijvoorbeeld koningin Maxima en 
een gezinsfoto.

Creatief met uitvinding uit Wervershoof: PixelHobby

Pixelhobby is leuk voor jong en oud. Foto's aangeleverd

Vincent van Gogh Koningin Maxima

Voor de controle van je fiets
•	Zit	je	stuur	goed	vast?
•	Zijn	de	handvaten	heel?
•	Zitten	de	handvaten	goed	vast?
•	Doet	de	bel	het	goed?
•	Werken	de	remmen	goed?
•	Heb	je	een	fietsslot?
•	Werkt	de	koplamp?
•	Werkt	het	achterlicht?
•	Heeft	je	fiets	een	rode	reflector	achter?
•	Zitten	er	reflectoren	in	de	trappers?
•	Zit	er	zijreflectie	op	beide	banden	of	wielen?

De Andijker publiceert regelmatig 
de belevenissen van oud Andijker 

Jan Pijker. 

Nog wat wijsheid op de bouw.

In onze jeugd werden er nogal wat grote 
uitvindingen gedaan. Werd voor die tijd 
alles uit de grond gehaald met een greep 
of een schep, zo aan het eind van de vijf-
tiger jaren had men ontdekt dat je ook 
met behulp van een ploegje de grond 
kon omkeren en zo de tulpen, aardappe-
len en irissen boven op de aarde kon leg-
gen. Het wachten was dan op een ploegje 
scholieren die het konden oprapen. 

Je kon dan betaald worden op drie ma-
nieren. Per uur, per mand opgeraapte 
bollen of per meter. Dat laatste was voor 
de bouwers vaak onvoordelig, want in 
hun ijver om zo veel mogelijk meters te 

maken, lieten scholieren nog wel eens de 
nodige bollen liggen en het volgend 
voorjaar zag je het gevolg, een zee van 
tulpen, waar ze niet moesten zijn. 

Bij Jan Krul werkte ik per uur en dat was 
voor ons beiden bevredigend. De eerste 
dag liep hij achter me langs, wroette wat 
met zijn klomp in de aarde die ik net had 
uitgezocht en zei: “Smidje vertel me 
eens, als je een dubbeltje vond op de 
bouw, wat zou je doen?” Ik hoefde niet 
lang na te denken en antwoordde dat ik 
dat zou oprapen. Krul haalde twee bol-
len achter me uit de grond en zei : “Hier 
lagen dus twee dubbeltjes, zou je die wel 
op willen rapen?“ 

Ik had mijn lesje geleerd en keek daarna 
met een heel andere blik naar de bloem-
bollen die voor me op de grond lagen.

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2020 - week 47 Pagina 8


