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Klein maar fijn, zo kun je het 
‘Lief plekje grond’ wel om-
schrijven. Het is een kleine 
moestuin met verse groenten 
en wilde bloemen voor de in-
gang van het oude Sorghvliet. 
Opgezet niet alleen om omwo-
nenden daar van te laten genie-
ten, maar ook en vooral om el-
kaar daar te ontmoeten. Ban-
ken en een picknicktafel nodi-
gen uit om er even rustig te 
gaan zitten bijkletsen. Iedere 
dinsdagmiddag is er zelfs een 
gezellig koffie-uurtje!

Ook dinsdagmiddag 6 juli was 
het bar gezellig daar. En extra 
feestelijk, behalve koffie en thee 
was er volop frisdrank en ging er 
regelmatig een schaal met lekke-
re hapjes rond tussen de mensen 
die hier waren samengekomen. 
De sfeerverhogende muziek 
werd verzorgd door twee accor-

deonisten. Alles ter gelegenheid 
van de officiële opening van ‘Lief 
plekje grond’.  

Wethouder Dirk Kuipers en Dick 
Visser van woningstichting ‘Het 
Grootslag’ hadden de eer – en 
het genoegen - om de opening te 
verrichten. Voorafgaand aan de 
opening  blikte de heer Visser te-
rug op wat voorafging aan de 
totstandkoming van dit project. 
De woningstichting houdt altijd 
oog voor meer dan alleen ‘een 
dak boven je hoofd’, voor het wel-

zijn van de bewoners en het soci-
ale aspect van de omgeving. Aan 
dit project – een idee van op-
bouwwerker Sylvette Ernsting 
van de gemeente Medemblik – 
verleende de woningstichting 
dan ook van harte, ook financiële, 
medewerking. 

‘Lief plekje grond’ is een heel 
mooi voorbeeld van burger-
kracht. 10 april ging de schop in 
de grond en nu is er dit fraaie re-
sultaat. Wethouder Visser noem-
de de totstandkoming van dit 
project een prachtige ontwikke-
ling. Hij liet de aanwezigen wel 
even schrikken door het Andijker 
volkslied ‘Lief plekje grond om-
ringd door groene dijken’ te noe-
men. “Moeten we zingen?” Maar 
daar waagde de wethouder zich 
zelf ook niet aan, hij liet het bij 
melodieus voordragen …. 

Bedankt voor hun inzet werden 
Sylvette Ernsting, dorpsgenoot 

Edith Hartog, vrijwilliger/pro-
jectleider Joost Botman, en alle 
andere vrijwilligers en buurtge-
noten die hadden meegewerkt en 
zaden en plantjes hadden afge-
staan. 

De openingshandeling was het 
verwijderen van een vlag die de 
fraaie toegangspoort met het op-
schrift  LIEF PLEKJE GROND 
afdekte. Al met al was het een 
blij-stemmend gebeuren, deze 
middag. Tekst: Jan R. Koen

Meedoen? 
Voor de moestuin zijn nog vrij-
willigers nodig. Ook jonge plant-
jes, groente en zaden zijn van 
harte welkom. Meer weten? Meld 
u dan aan bij de groepsapp ‘Een 
lief plekje grond’ via 06 536 752 
35. 

‘Lief plekje grond’ officieel geopend

Wethouder Welzijn Dirk Kuipers en Dick Visser namens 
Woningstichting Het Grootslag onthulden samen het naambord. 

Foto’s OdB/De Andijker

Donderdag 8 juli nam ik na 44 onderwijsjaren 
afscheid. Waarvan ruim 42 jaar juf in An-
dijk. Wat heb ik die dag een mooi feest gehad. 
Met de kinderen van de Piramide, de collega’s, 
ouders en andere belangstellenden werd het 
een feest om nooit meer te vergeten. 
Uit voorzorg was er al een Corona-lock-down 
film gemaakt waarin (oud) collega’s, oudleerlin-
gen en dorpsgenoten het woord tot mij richt-
ten. Wat enorm leuk gedaan, alle medewerkers, 
dank je wel. Ook zo leuk waren de kleine atten-
ties, bloemen en talloze kaarten die op school 
of thuis op de mat lagen. Onder al die kaarten, 
een zeer speciale. Want welke juf ontvangt er 
nu speciale post in de zomer uit het warme 
Spanje?  Alleen een juf met een streepje voor, 
volgens mij. Sinterklaas had vernomen dat ik 
zou stoppen! Hartelijk bedankt voor al dat 
moois. En u ook Sint! 
Nu is het zomervakantie, heb ik pensioen en ga 
ik genieten van mijn vrije tijd.  Ik blijf nog ge-
woon in Andijk wonen, in mijn huis in de Fruit-
tuinen.  Nee, juf woonde niet in de Piramide, 
raakt haar huisje niet kwijt. Geen zorgen voor 
de paar jongste leerlingen die hiervan overtuigd 
waren. Ik wens jullie allemaal een mooie zomer 
toe en vast wel tot ziens! Juf Marijke. Talloze kaarten en attenties. Foto aangeleverd

Juf met een streepje voor
... en er werden vrijwilligers en dorps- en buurtgenoten bedankt.Er waren diverse mensen samengekomen

Talent gezocht 
Heb jij een bandje? Een eigen sieradenlijn?
Ben jij een topsporter? Tekentalent waar je u tegen zegt?
Of heb jij een ander talent waarover je wilt 
vertellen tegen onze reporters?

Dan maken we graag kennis met jou!

Mail naar: info@andijker.nl o.v.v. jeugdig talent.

Stuur ons een kort berichtje en 
wie weet zien we jou terug in de Andijker?!
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

Daar buiten op afspraak

MARIA MIDDELARES
VAN ALLE GENADEN
Pastor A. Dekker
tel. 06-28449410. Email:
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 18 juli 9.30 uur:  
Eucharistieviering door pastor J. 
van Dril;
m.m.v. de Vriendenkring.
Thema: “Rust wat uit”.
De collecte is voor onderhoud 
van ons kerkgebouw. Dank daar-
voor.
Welkom in de viering.

Mededelingen:
* Dinsdag 20 juli 10.00 uur: ont-
moetingsochtend in de dagkerk. 
Welkom.
* De volgende viering is op: zon-
dag 25 juli om 9.30 uur. Het is een 
Woord-Communieviering door 
pastor A. Dekker m.m.v. de Vrien-
denkring. Welkom. 

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 18 juli

Gereformeerde Kerk Middenweg 4, Andijk
De dienst is ook online te volgen via 
www.gereformeerdekerkandijk.nl

10.00 uur ds. B. Steenwijk te Nijkerk

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
De diensten uit De Kapel zijn te volgen via kerkdienstgemist.nl 
10.00 uur Voorganger: Mevr. Arja Kraal
 Organist: Dhr. Andrew Orme

In de maanden juli en augustus is er op de woensdagochtend 
geen inloop. 

Baptistengemeente  
baptistenenkhuizen.nl

R.K. Kerk Bangert 6, Andijk rkregiowh.nl
09.30 uur Euch. J. van Dril, de Vriendenkring

De Bovenzaal De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu

Geen studie in de Kapel.

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur Arno van Engelenburg

De diensten zijn ook digitaal te volgen via: 
https://www.youtube.com/c/WestfrieseEvangelieGemeente

Mevr. van Zwol wordt morgen 100!

Mevr. Cathrien van Zwol is gebo-
ren op 15 juli 1921 in Andijk. 
Haar ouders waren Cornelis van 
Zwol en Neeltje v.d. Braber. 

Na haar schooltijd heeft ze o.a. 
naai-en handwerkles gegeven aan 
de Oosterschool in Andijk en is 
later verhuisd naar Beverwijk en 
vele jaren werk verricht op de lin-
nenkamer van o.a. het Rode 
Kruis Ziekenhuis in Beverwijk en 
later in het verzorgingstehuis 
Huis ter Wijk. In 1986 ging ze 
met pensioen en heeft nog tot 
2010 in Beverwijk gewoond. 

In april 2010 kon ze op 89-jarige 
leeftijd een aanleunwoning aan 
het Verzorgingshuis Sorghvliet in 
Andijk betrekken en heeft daar 
tot vorig jaar oktober met veel 
genoegen en plezier gewoond. 

Door het wegvallen van de indi-
recte verzorging van de aanleun-
woningen van het oude Sorghv-
liet kon ze gelukkig in oktober 
2020 naar een geheel nieuw ap-
partement van het nieuwe Sorgh-
vliet verhuizen waar ze nu onder 
prima verzorgende omstandighe-
den haar 100ste verjaardag kan 
vieren. 

Mevr. van Zwol wil langs deze 
weg ook al het verplegend en ver-
zorgend personeel van zowel het 
oude als het nieuwe Sorghvliet 
heel hartelijk bedanken voor alle 
hulp en steun die zij tot nu toe in 
welke vorm dan ook heeft gehad 
en vertrouwd erop, dat dit nog 
enige tijd zal mogen voortduren.

Adres: Sorghvlietlaan 6 G. 
1619 XB Andijk.

19-07-03                                       19-07-21

Lieve Bob,

Een glimlach van liefde, een traan van gemis
Omdat het zonder jou nooit meer hetzelfde is

We houden van jou.

Mandy, Dylano, Djenno, Mama, Omar
en al je lieve vrienden en vriendinnen en familie

Mevr. Cathrien van Zwol in haar appartement. Foto aangeleverd

Ik ben verhuisd en woon nu aan 
Sorghvlietlaan 118, 1619 XZ Andijk.

Iedereen bedankt voor de hulp en steun! Tot ziens!

Groeten, Alka Hollander-Meijerhof

 

Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

Bloemen bestellen? 
Bloem & Plant bellen! 

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

0228 313 562

Villavakantiepark IJsselhof Andijk 
– Ben jij op zoek naar een leuke 

(bij)baan in jouw dorp? Wie weet 
kunnen wij iets voor elkaar beteke-

nen! Neem eens een kijkje op 
www.villavakantieparkijsselhof.nl 

voor onze actuele openstaande va-
catures! 

Bingo in Sarto
woe 28 juli kosten 5 euro p.p.voor 

opgave zie elders in deze krant 

www.andijker.nl

De laptop van de kledingbank 
Medemblik was gecrasht en 
een nieuwe kopen liet de finan-
ciële situatie niet toe. Daarom 
werd contact gezocht met de 
Westfriese Uitdaging, die tus-
sen het bedrijfsleven en vereni-
gingen bemiddelt voor materi-
aal en kennis. Het Alkmaarse 
bedrijf ‘Ict vanaf morgen’ nam 
de deal aan en na enkele dagen 
konden voorzitter Jan van Vliet 
en Jan Mol van de kledingbank 
Medemblik de laptop in ont-
vangst nemen.

Een grote slagroomtaart
De kledingbank Medemblik kan 
met de nieuwe laptop weer data 
en informatie bewaren en lopen-
de zaken en alle administratie 
overzichtelijk bijhouden. ‘Ict 
vanaf morgen’ kreeg als tegen-
prestatie een grote slagroom-
taart. Een prachtige match, vond 
voorzitter Jan van Vliet van de 
kledingbank: “Zo zie je maar 
weer hoe organisaties en onder-
nemers op een geweldige manier 
elkaar kunnen vinden en helpen.”

Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen
“Deze deal past helemaal bij ons,’’ 
vertelde manager Kim Bakkum. 
“Ook binnen ons bedrijf staat de 
maatschappelijke dienstverlening 
centraal. We werken met jonge-
ren die wat verder van de ar-
beidsmarkt staan. De opgeknapte 
pc’s en laptops worden vooral 
door het bedrijfsleven afgeno-
men en daarmee voldoen ze weer 
aan hun SROI (Social Return on 
Investment). En als professionals 

in de ict ondersteunen we bedrij-
ven én particulieren met een uit-
gebreid scala aan ict-diensten van 
onderhoud en reparatie tot data 
wiping en webdesign.’’

Over de Westfriese Uitdaging
De Westfriese Uitdaging is een 
stichting die het bedrijfsleven 
koppelt aan maatschappelijke or-
ganisaties. Maatschappelijke or-
ganisaties zijn op zoek naar ken-
nis of materialen en bedrijven 
willen graag maatschappelijk be-
trokken ondernemen. Dus in 
plaats van dat spullen worden 
weggegooid bij een verhuizing, 
worden verenigingen blij ge-
maakt. Of bijvoorbeeld in plaats 
van paintballen tijdens een team-
uitje, gaat een bedrijf klussen bij 
een dierenopvang. Alles is met 
gesloten beurs. In de vijf jaar dat 
de Westfriese Uitdaging al be-
staat, zijn er al bijna 700 succes-
volle verbindingen gelegd tussen 
maatschappelijke organisaties en 
bedrijven. Dat vinden wij gewel-
dig!

‘Ict vanaf morgen’ maakt 
kledingbank blij met laptop

V.l.n.r. Jan van Vliet, Jan Mol en 
Kim Bakkum. Foto aangeleverd

***VERS VAN HET LAND***
Nieuwe Aardappelen

Handgeraapt en natuurvriendelijk geteeld         
Jan & Tineke van der Jagt, Middenweg 39, tel. 593245
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SAMENGESTELD GEZIN, FUSIE GEZIN OFWEL 
PATCHWORK FAMILY

Het aantal samengestelde gezin is geen uitzondering in onze samen-
leving. We spreken over een samengesteld gezin als ten minste één 
kind niet van jou en je partner samen is. Patchwork is een lappende-
ken van verschillende gekleurde stukjes stof aan elkaar. Een mooie 
vergelijking met de vele variaties van samengestelde gezinnen.

Binnen een samengesteld gezin ontstaan 
nieuwe relaties. 
Zowel tussen de nieuwe partners onderling als tussen de nieuwe 
partner en de kinderen van de andere partner – én als beiden kinde-
ren hebben, tussen de kinderen van de partners onderling – zullen 
zich banden ontwikkelen. 

Tweestrijd belangen nieuwe partner en 
belang kinderen
Tijdens besprekingen over hoe dingen goed geregeld kunnen wor-
den, horen we vaak de wens om elkaar én de kinderen goed te on-
derhouden en verzorgd achter te laten als een van de partners 
overlijdt. Daarbij is de woning vaak een lastig bespreekpunt. Veelal 
wil men regelen dat na overlijden van een partner, de andere partner 
in de woning kan blijven wonen. Tegelijkertijd heeft men de wens dat 
de kinderen van die partner alvast (een deel van) het vermogen van 
de overleden ouder krijgen. 

Waar moet je allemaal 
aan denken?
Voor welke vorm van samenleving 
kies je: samenlevingsovereenkomst, 
huwelijk of geregistreerd partner-
schap? Bij deze laatste twee kan het 
van belang zijn om huwelijks- of 
partnerschapsvoorwaarden te maken. Denk verder aan pensioen, 
AOW, lijfrente, levensverzekeringen en uw testament. Als een voor-
malige partner is overleden, let dan op erfdelen uit diens nalaten-
schap en de opeisbaarheid daarvan! Omdat er nog aan veel meer 
zaken te denken valt, kunt u via ons kantoor hierover een uitge-
breide brochure aanvragen.

www.mantelvoors.nl 
Andijk 0228-592224 – Benningbroek 0229-591264

Bas de Wit

Zonder (nieuwe) boeren geen 
voedsel en bloemen

Als woordvoerder Landbouw 
voer ik vaak discussies over de 
agrarische sector. Vaak gaat dat 

over zaken die volgens linkse 
partijen de schuld zijn van boe-

ren: de stikstofproblemen en 
verlies aan biodiversiteit. Vaak 
zonder goede kennis van za-
ken, worden allerlei eisen en 
wensen over de sector uitge-
stort. Deze partijen gaan er 

echter steevast aan voorbij dat 
het voor ondernemers econo-

misch wel rendabel en persoon-
lijk motiverend moet zijn om 

zich voor onze samenleving in 
te zetten: ons dagelijks voedsel, 
het kenmerkende landschap en 

de werkgelegenheid. 

Steeds minder (kleine) onder-
nemers in de agrarische sector
Tijdens de bijeenkomst op 23 

juni 2021 van de provincie met 
ondernemers en andere experts 
uit de agrarische sector, geor-
ganiseerd op initiatief van de 

VVD samen met D66, hoorden 
wij echter dat onder andere 

deze politieke druk ertoe leidt 
dat ondernemers en hun kinde-

ren hun heil elders gaan zoe-
ken: in Noord-Holland heeft 

ongeveer 60% van de bedrijven 
geen bedrijfsopvolger. Ook de 
toenemende regeldruk is een 

verklaring hiervoor, zeker voor 
kleine bedrijven. De VVD 

vindt dat een zorgelijke ont-
wikkeling. Wij staan voor een 
agrarische sector waarin Ne-

derland innovatief koploper in 
de wereld blijft, waarbij ook de 

kleine boer en tuinder in 
Noord-Holland een plek heb-

ben.

Provinciaal beleid: meer econo-
misch denken en mensen aan-

spreken op hun motivatie
En dat betekent dat er werk 
aan de winkel is. Daarom wil 
de VVD dat de provincie met 

de agrarische sector in gesprek 
blijft over de economische ef-
fecten van regelgeving. Ook 

vinden wij dat de provincie in 
haar beleid uit moet gaan van 
de motivatie van mensen voor 
het agrarisch vak: de vrijheid 

van ondernemen, een goed pro-
duct op basis van de beste tech-

nieken en een bijdrage aan 
onze natuur. Volgens de VVD 
is het verschil tussen wat on-

dernemers willen en wat de sa-
menleving vraagt, helemaal niet 

zo groot. Laten we nu vooral 
mensen op hun motivatie aan-
spreken, in plaats van alles te 

willen dichtregelen. Want zon-
der boeren, ook geen voedsel 

en bloemen.  

Bas de Wit
Statenlid voor de VVD

Er is weer licht aan de horizon en 
waar kun je dat beter zien dan 
zeilend op de Willem Barentsz 
tussen Enkhuizen en Urk.
De zeilende veerdienst tussen 
Enkhuizen en Urk gaat weer van 
start, nog steeds met de nodige 
aanpassingen, het schip is hele-
maal ingericht om 1.50 meter af-
stand tussen alle gasten te garan-
deren, ook het zeilen en de cate-
ring zijn corona-proef.

Wat kun je verwachten?
Een heerlijke zeilende overtocht 
met topzeilschoener Willem Ba-
rentsz van Enkhuizen naar Urk 
en terug waarbij je mag helpen de 
zeilen te hijsen of het schip een 
stuk te sturen dit alles met de  
wind in de haren en prachtige 
uitzichten en luchten. Ook voor 
de inwendige mens kan gezorgd 
worden van een kopje koffie tot 

een volledige lunch. Voor fietsers 
is er de mogelijkheid een fiets 
mee te nemen en op te laden.

Tussen 17 juli en 28 augustus 
wordt er gevaren m.u.v. zonda-
gen. 10.45 uur varen we uit Enk-
huizen weg om dan om 13.30 uur 
in Urk aan te komen, daar krijg je 
de mogelijkheid Urk te bekijken 
of verder te reizen en om 15.15 
uur vertrekken we weer en ko-
men 18.00 uur aan in Enkhuizen.
Een retour reis kost 32 euro en 
een enkeltje 21 euro.

Reserveren is belangrijk want we 
nemen maximaal 45 personen 
mee, dit kan door te bellen met:
06-51491943 alle verdere info 
staat op www.willem-barentzs.nl
Houd u er rekening mee dat u 
geen corona gerelateerde klach-
ten heeft.        

Zeilende veerdienst

De zeilende veerdienst gaat weer van start. Foto aangeleverd

 

 

 

 

 
Middenweg 77 1619 BN Andijk 

Telefoon: 0228-593530 | Website: www.boekshopjosia.nl 
 

de 
Wonderwolk

NU GRATIS: 
DE WONDERWOLK PEUTERBIJBEL

God houdt onbeschrijfelijk veel van ieder kind. Het is Zijn 
verlangen dat ieder kind Hem leert kennen. Elk kind verdient een 

Bijbel, want God leren kennen begint met Zijn Woord.

Ga met het geboortekaartje of inschrijfbewijs 
van jouw kindje tot drie maanden naar de lokale boekhandel 

en ontvang GRATIS de Wonderwolk Peuterbijbel.

Ga voor meer informatie en deelnemende boekhandels naar
www.deWonderwolk.nl/Peuterbijbel

Verkrijgbaar bij:

De zevende van de zevende 
maand 2021 zijn we hartstikke 
blij. Na vele maanden beperkin-
gen mogen we weer bij elkaar 
komen en dat doen we ook graag 
en in grote getale in Cultura op 
deze woensdagmiddag. Als be-
stuur wilden we niet wachten tot 
de avond in september, maar 
vonden we, dat een uurtje op een 
woensdag middag een mooie op-
tie zou zijn om bij elkaar te ko-
men. Elkaar weer even zien, een 
babbeltje maken. 
Dan trakteerde juf Marijke ook 
nog, omdat ze na 44 jaar onder-

bouw onderwijs (kleuters) in An-
dijk van haar pensioen gaat ge-
nieten. Nou, dat doen we bij de 
Vrouwen van Nu nog niet. Vol-
gend jaar bestaan we 85 jaar en 
hopen dat de Corona perikelen 
geen roet in het eten meer gooien 
en we er een mooi jaar van kun-
nen maken, waarbij nieuwe leden 
van harte welkom zijn. De hele 
ruimte op de foto valt niet mee en 
ruim na de geplande sluitingstijd 
word je soms ook nog een beetje 
baldadig en moet dat op de foto. 
Een meer dan geslaagde middag 
en tot  15 september.

Juf Marijke trakteerde ook nog. Foto aangeleverd

Vrouwen van Nu Andijk West
eindelijk weer bij elkaar

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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Gedigitaliseerd en met de nieuwste software krijgen 
wij óók in 2021 uw � nanciën weer op orde:

•  Inrichting boekhouding
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ervaren boekhouder? Of bent u niet tevreden 
over u huidige boekhouder? 
Heeft u gigantische achterstanden of 
schoenendozen vol papierwerk?
Geen probleem, wij helpen u graag.

Ook op zoek 
naar een 

boekhouder?

3: Inzicht
Goede boekhouders richten je boekhouding zo in, dat 
zowel de boekhouder als de klant tijd overhouden. 

Tijd die door je accountant besteed kan worden om 
jou proactief te laten zien hoe je omzet en je kosten 
zich ontwikkelen, om vervolgens samen te sparren 
over hoe je de omzet,  kosten en/of  marge zou kunnen 
verbeteren.

Online archief

Alle soorten documenten (facturen, contracten etc.) in 
de Cloud en 10 jaar veilig bewaard

Makkelijk aanleveren

Lever al je documenten aan via de e-mail, drag & drop, 
foto’s via mobiele apps

Declareren

Declareer direct: maak een foto van je bonnetje via de 
mobiele app

Wij maken het u gemakkelijk
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Eenvoudig aanleveren documenten
via e-mail, drag & drop of de app
Alle documenten zijn eenvoudig aan te leveren via e-mail of 
door een foto te maken met de app. Simpel en snel.
Vraag naar onze klantgerichte werkwijze.
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Inkomstenbelasting partner             €25,00 
Het opstellen van jaarrekening        €30,00 
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Ben je door deze brochure geïnteresseerd geraakt?
Bel of mail ons voor een vrijblijvend gesprek
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0637132410

info@reentje.nl

EFJ Administratieve Dienstverlening
Angelique Dantuma

0623918633
info@efjadministratie.nl
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• Lifestyle-test
 Kelly Groot

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan
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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
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   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

Tel.: 06-18966539
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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

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

Cornelis Kuinweg 22 - www.bosmantel.nl

Groenten en bio boerenzuivel!
Openingstijden: Woensdag 9:00-18:00
 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

Nee, maakt u zich geen zorgen! Uw 
huisarts is niet ziek. Uw huisarts heeft 
last van het COVID-19 ofwel coronavi-
rus door alle noodzakelijke aanpassin-
gen en beperkingen die dit met zich 
meebrengt. “We ontvangen minder pa-
tiënten, maar hebben meer werk!”

Bij huisartsenpraktijk Bartstra & Kant zijn 
twee huisartsen werkzaam, mevrouw 
A.M.M. Bartstra en de heer R. Kant. Daar-
naast zijn er verschillende mensen werk-
zaam bij de praktijk  zoals praktijkonder-
steuners en praktijkassistenten. De artsen 
en ondersteuners hebben zowel als per-
soon, binnen hun eigen gezin en leefsitua-
tie, als op hun werk, te maken met allerlei 
regels. 

Rare periode
Dokter Kant steekt van wal: “We kunnen 
wel stellen dat we een hele rare periode 
doorgaan. Het lijkt alsof we steeds op-
nieuw het wiel moeten uitvinden. Er was 
een periode dat COVID nog ver weg leek 
en een periode dat het heel dichtbij was. 
Nu lijkt het de goede kant op te gaan en 
worden regels versoepeld, maar tegelijker-
tijd zien we besmettingscijfers weer stij-
gen. Niemand heeft een glazen bol en kan 
voorspellen met zekerheid wat de toe-
komst brengt.”

Slechte raadgevers
“Paniek en angst zijn slechte raadgevers. 
We zagen regelmatig dat sommige patiën-
ten niet meer langs durfden te komen,” 
sluit Dr Bartstra daarop aan. ”Voor som-
mige patiënten is een telefonisch consult 

of beeldbellen heus voldoende, maar in 
andere gevallen is echt contact nodig. Je 
moet op een andere manier een inschat-
ting maken en dat vraagt flink wat aanpas-
singen van zowel personeel als patiënt.”

Extra taken
“Als er een vermoeden bestaat dat een pa-
tiënt besmet is met COVID-19, moeten 
we speciale kleding aan. Ter bescherming 
van onszelf en onze patiënten. Dat aan-
trekken is een heel karwei, maar het kan 
niet anders! Ook de schoonmaak van de 
ruimtes en het extra ventileren kost veel 
extra tijd. Door deze maatregelen is een 
bezoek aan uw huisarts veilig en verstan-
dig, als u ernstige klachten ervaart. Mocht 
u twijfelen, overleg dan met de assistente.”

Testen en wachten
Ook als arts ontkwamen ze er niet aan. 
“Wie in nauw contact is geweest met ie-
mand die besmet blijkt met het virus, gaat 
thuis in zelfisolatie en maakt een afspraak 
om te testen. Het wachten op de uitslag 
duurt lang, al komt de uitslag nog zo snel. 
Ondertussen draait de praktijk door en is 
er nauwelijks vervanging te vinden van-
wege de drukte in de hele zorglinie.”

Vaccineren
“Gelukkig zijn er nu goede vaccins be-
schikbaar en lijkt de prikbereidheid hoog 
te zijn. Nu er ook gevaccineerd kan wor-
den in de groep jongeren van 12-17 jaar 
hebben we vertrouwen dat we steeds een 
beetje betere grip op de situatie krijgen. 
Met het vaccin zorgen we voor elkaar, zor-
gen we dat we minder ziek of helemaal niet 

meer ziek worden én dat we anderen niet 
ziek maken. Zo zorgen we er samen voor 
dat de ‘wereld weer een beetje open kan’.”

Goede voorlichting
De artsen benadrukken dat mensen hun 
keuzes het beste kunnen maken op basis 
van feiten. “Het internet staat vol verhalen, 
die niet met feiten kunnen worden onder-
bouwd. Als je in je ‘eigen bubbel’ blijft, kan 
het zijn dat je eenzijdige informatie krijgt,” 
zo klinkt gezamenlijk. “Goede voorlich-
ting over het grillige ziektebeeld en de 
kracht van vaccineren zijn belangrijk. We 
gaan geen mensen overhalen, maar willen 
mensen wel graag eerlijk en duidelijk in-
formeren.”

Diverse klachten
Wie corona heeft (gehad) zal meestal vol-
ledig herstellen. Er is een groep mensen 
die langer klachten houdt. “Ook zien we 
door o.a. verplicht thuiswerken meer 
stress- en spanningsklachten. Kwetsbaren 
groepen kiezen soms voor zelfisolatie (uit 
angst om ziek te worden) en daar spelen 
zaken zoals vereenzaming,” aldus dr. Kant.

Contactgegevens
Huisartsenpraktijk Bartstra & Kant,  
Kleingouw 41 E, 1619 CC Andijk. Telefo-
nisch bereikbaar op  0228 591 325. Dr. 
Bartstra werkt op maandag, dinsdag en 
donderdagochtend. Dr. Kant werkt op 
dinsdagochtend, donderdag en vrijdag. 

Ook de huisarts heeft last van corona

Dr. Kant (l) en Dr. Bartstra staan juist ook in deze bijzondere tijd voor hun patiënten 
klaar met de juiste adviezen. Tekst en foto : De Andijker/OdB

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.
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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

Administratie en boekhouding
Reentje Dienstverlening • info@reentje.nl

EFJ Administratieve Dienstverlening • info@e� administratie.nl

Autobedrijf
Autobedrijf Köster • Handelsweg 20 Andijk 

Tel: 06 41 37 04 68 • info@autobedrijfkoster.nl

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

Brood & Banket
Bakker Koning • Middenweg 65a Andijk
0228 - 59 36 42 • www.bakkerkoning.nl

Computerhulp
PCHulpje • Kees Veerstraat 9 Andijk

Tel. 06 181 283 15 • www.pchulpje.nl

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

Glasbewassing & Schoonmaak
Stenekes Cleaning • Narcis 35 1619 BC Andijk

06 51 94 85 85 • www.stenekescleaning.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

Kraamcadeaus & relatiegeschenken
Het ZilverHuys • info@hetzilverhuys.com
0228 52 72 63 • www.hetzilverhuys.com

Manicure en (medisch) Pedicure
Salon Beautylounge • Industrieweg 1e • 1619 BZ Andijk 

06 12 50 53 52 • www.salonbeautylounge.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

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

Tel. 0228 - 75 57 43 • www.marijkejaspers.nl

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 bedrijfsnaam in deze lijst?
Mail naar: info@andijker.nl

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

www.hetzilverhuys.com

Het ZilverHuys 

Voor al uw liefdevolle momenten 
een geschenk:
 De grootste collectie kinderbestekjes   
 en spaarpotjes
 Rammelaars, tandendoosjes,    
 fotolijsten en fotoalbums
 Gratis graveren van kindergeschenken
 Cadeauservice

In Andijk gratis bezorgen!
code BEZORGENANDIJK

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  

Plan zelf uw afspraak via www.salonbeautylounge.nl 
of neem contact met ons op.

Salon Beautylounge - Industrieweg 1e, 1619 BZ Andijk
06 12 50 53 52 - info@salonbeautylounge.nl

Medisch Pedicure 
(ook ambulant) 
Pedicure
Manicure en Gellak 
Acrylnagels

maandag t/m vrijdag 
geopend van 

08.00 tot 17.00 uur

 Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk
0228 – 59 2222

www.autoserviceandijk.nl
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In het kader van het 70-jarig jubileum van Cultura laten wij Tom Pé 
Blom en Mieke Prenen de komende afleveringen de echte Cultura-
gangers aan het woord.
Vandaag in deze tweede aflevering Bertie, Katie en Djoeke van der 
Oord.

Voorzien van koffie en thee steken de dames van wal. Bertie: ”Bij ons 
thuis ademde het vroeger Cultura. Niet zo gek als je bedenkt dat ons 
vader Dirk nauw betrokken was bij de oprichting.”
De zussen herinneren zich dat vooral voor en tijdens de bouwperiode 
vader weinig tijd voor de winkel had en kwam al het werk op hun 
moeder neer. Alles had een behoorlijke impact op het gezinsleven. De 
architect en de uitvoerder logeerden bij hen thuis als er vergaderingen 
waren. Nog niet iedereen had een auto in die tijd en na half 9 ’s avonds 
was er ook geen openbaar vervoer meer. Voor de zussen was dit wel 
een bijzonder leuke tijd. Bertie herinnert zich nog dat zij het eerste 
beheerdersechtpaar Jan en Rie Lof een kopje thee moest serveren tij-
dens het sollicitatiegesprek, vanzelfsprekend bij hun thuis.

De kleuterschool
Het bestuur van Cultura was zeer doortastend en stapte overal op af. 
Zo ook voor de benodigde vergunningen om een kleuterschool te 
mogen vestigen in het nieuwe gebouw. Het was uitzonderlijk dat dit 
lukte in een gebouw dat geïnitieerd en betaald werd door de gemeen-
schap, er kwam geen subsidie aan te pas en dat is nog steeds zo.
De kleuterschool is ooit begonnen bij mevrouw Spaander in de schuur 
en toen er meer kinderen kwamen verhuisden ze naar een grotere 
schuur en daarna naar een nog grotere schuur. Tot ze in 1951 in Cul-
tura terecht konden. De kinderen kwamen in die tijd zelfstandig, lo-
pend of met de autoped naar school en zaten in één groep van bijna 50 
leerlingen. Er stonden wel twee juffen voor de klas. De kleuterschool 
heeft bijna 20 jaar bestaan en ging daarna verder in plan Zuid als de 
Blokkendoos.
In hun jaren op de lagere school waren de zussen ook veel in Cultura 
te vinden vanwege de gymvereniging en het kinderkoor onder leiding 
van Ru Kaag.

De gymvereniging
De gymvereniging zat eerst in de Krimper, daarna in de Meiboom en 
daarna in Cultura. Heel bijzonder was de ringenbok in de zaal, uniek 
voor de omgeving.
 Met kerstmis was er jaarlijks een gymuitvoering waarbij alle deelne-
mers, dames, heren en aspiranten zich moesten omkleden in de kelder 
onder het toneel. Iedereen moest dan heel stil zijn vooral tijdens het 
lied dat zowel door deelnemers als publiek gezongen werd. Ook als je 
een lintje wilde halen moest je eerst het lied zingen voor de jury en 
daarna je oefening doen. 

Bertie heeft haar man op de gymvereniging ontmoet en heeft vele ja-
ren in het bestuur gezeten.
Bertie: “Bij allerlei gelegenheden werden er liedjes gemaakt en gezon-
gen. Later werd de kerstuitvoering half gymuitvoering met na de 
pauze een revueachtig geheel met liedjes en sketches.”

De toneelvereniging
Het Andijker Toneel is in 1933 ontstaan uit twee verenigingen en is 
vanaf het begin van Cultura aanwezig geweest. Katie heeft veel be-
moeienis met het toneel gehad. Een toneelvereniging heeft altijd be-
hoefte aan jonge leden. Daarom heeft zij samen met Teuni Kluin in 
1976 het jeugdtoneel opgericht. Jaarlijks waren er drie uitvoeringen 
waarvan één door het jeugdtoneel. Katie werd op een gegeven mo-
ment tot voorzitter gebombardeerd. Nadat ze vanwege die functie 
even moest slikken, merkte zij al snel dat het leiden van een relatief 
kleine vereniging niet zo moeilijk was. Bovendien werd alles tijdens de 
repetities besproken.
Een hoogtepunt voor haar was een revue met eigen muziek en een 
band. Diverse groepjes repeteerden afzonderlijk overal in Andijk en 
zij bezocht ze allemaal. Tenslotte werd het een geweldig geheel. 

Djoeke, Katie en Bertie van der Oord. Foto aangeleverd

Cultura betekent voor mij…….

De kleuterschool in Cultura Foto aangeleverd

“Geen zang klinkt zo schoon en geen toon wordt gehoord
Die meer ons begeestert, die meer ons bekoort

Geen lied klinkt zo krachtvol, zo innig gemeend
Als ’t lied van gymnasten, als broeders vereend
Dan worden eendracht en vriendschap gestaald
Dan wordt de juichtoon vol geestdrift herhaald

En daverend rolt dan langs velden en vloed
Het Vrank en het Vrij en het Vroom en het Vroed
Dan worden eendracht en vriendschap gestaald
Dan wordt de juichtoon vol geestdrift herhaald

En daverend rolt dan langs velden en vloed
Het Vrank en het Vrij en het Vroom en het Vroed”

Beatclub ‘66
In de jaren 60 was er voor de 
jeugd in het dorp nog niet zoveel 
te doen. Af en t oe speelde er wel 
eens een band in Cultura. Djoeke 
sprak hierover met een aantal 
leeftijdsgenoten ( Hannie Swart, 
Aafke Bakker, Piet Bobeldijk, 
Wim Alta, Cor van Marle, Dick 
van Gelder en Cees Ruiter) en zij 
richtten Beatclub ’66 op.

Het werd een enorm succes, lo-
gisch gezien de klinkende namen 
van de bands die er kwamen spe-
len. De hele Nederlandse top 
kwam naar Andijk. Wat te den-
ken van BZN, The Outsiders, 
The Cats, Living Blues, The San-
dy Coast, The Buffoons en Rob 
Hoeke.

De feesten vonden plaats in de 
grote zaal die zij zelf versierden 
en na afloop opruimden.
De entree was 2,50 en voor leden 
1,50…… guldens wel te verstaan!

De muzikale feesten duurden van 
20.00 uur tot 24.00 uur.
Maar in de geest van die tijd wil-
den ze ook wel een nachtbal or-
ganiseren. Dus op naar het ge-
meentehuis voor een vergunning. 
Maar helaas burgemeester Knorr 
was er die dag niet, nou dan maar 
naar zijn huis dachten Djoeke en 
Hannie. Zo gezegd, zo gedaan.
Zij kregen alle medewerking en 
de vergunning was een feit.
Sheerlines werd uiteindelijk de 
huisband en heeft ook nog op de 
reünies gespeeld.

De organisatie was heel creatief 
in het bedenken van leuke avon-
den. In de Buurtjeskerk werd een 
feest gegeven. Ook uniek was een 
28 uurs marathon met muziek ( 
een voorloper van een festivalle-
tje). De marathon begon op za-
terdagavond om 20.00 uur en 
duurde tot zondagnacht 24.00 
uur met heel veel verschillende 
bands, veel afkomstig uit Volen-
dam plus de Veronica Drive-in 
Show, een fenomeen in die tijd.
In oktober 1969 viel het doek 
voor Beatclub ’66.

De toekomst
Met veel genoegen kijken de zus-
sen terug op het verleden. Bertie 
toverde allerlei knipsels, diplo-
ma’s en ook nog gymlintjes uit de 
kast. Alle feesten en partijen, ju-
bilea en recepties, en ook de mo-
deshows van de winkel van der 
Oord-Dol vonden in Cultura 
plaats.

Bertie, Katie en Djoeke hopen dat 
Cultura een plek blijft om elkaar 
te treffen hoewel zij ook zien dat 
de wereld erg verandert. Jongelui 
zoeken hun vertier vaker buiten 
het dorp.

De binding die zij vroeger had-
den met elkaar, zouden ze graag 
door willen geven aan de jeugd.

De geschikte lokatie voor:

 Huwelijksvoltrekkingen
 Lezingen
 Concerten
 Uitvaarten
 Repetities
 Tentoonstellingen
 Vergaderingen

Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl

Contactpersoon:
Dhr. Jan Gorter
0228 - 592957
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• Dorpshuis Centr. Woensdag: midweekbreak, vrijdag: weekafsluiters

 
Woensdag 30 juni t/m zaterdag 4 september
• Expositie Marius van Dokkum. Thema: LACHEN IS GEZOND! 

Woe. t/m zat., 13-17 uur. Expositieruimtedemantel, Hornpad 19.

JULI
Zondag 18 juli 
• Koppelbiljarten Aanvang 14.00 uur. Eetcafé SELS, Dijkweg 338
Woensdag 28 juli
• LSBO/Zonnebloem/Gemeente , Bingo in Sarto. 14.00 uur

Kosten € 5.00. Nadere informatie volgt.

AUGUSTUS
Zaterdag 7 augustus
• Verkoopdag hobbymaterialen, Verjaardagszaal Dorpshuis centr.
Donderdag 12 augustus 
• 50ste Andijker jaarmarkt
Zaterdag 28 augustus
• Beachvolleybaltoernooi, Dorpshuis Andijk. Vol=vol!

SEPTEMBER
Woensdag 1 september
• KBO/SBA, klaverjassen en Jeu de boules, Sarto. 13.30 uur 
 Zondag 5 september 
• het verhaal van Loes Hamel bij Cultura Plus
Woensdag 8 september
• KBO/SBA, Bingo en Jeu de boules   in Sarto. 13.30 uur 
Woensdag 15 september
• KBO/SBA, klaverjassen en  jeu de boules, Sarto. 13.30 uur
• Vrouwen van Nu, Andijk West. We gaan vanavond om een “bak-

kie” naar Melbourne. Op de � ets naar Australië. 20.00 uur Cultura
Vrijdag 17 september
• Jaarvergadering KBO/SBA in Sarto. 14.00 uur
Zaterdag 18 september
• Cantabile boekenbeurs Cultura.
Woensdag 22 september
• KBO/SBA, Bingo en Jeu de boules, Sarto. 13.30 uur 
Woensdag 29 september
• KBO/SBA, klaverjassen en jeu de boules, Sarto. 13.30 uur

OKTOBER
Zaterdag 2 oktober
• feest 70jarig jubileum Cultura
Zondag 3 oktober
• Cultura Plus. Karin Bloemen & Old School Band: “Billie, Aretha, 

Norah, Amy…….Karin”
Woensdag 6 oktober
• KBO/SBA,  Bingo en Jeu de boules, Sarto. 13.30 uur 
Woensdag 13 oktober
• KBO/SBA,  klaverjassen en  jeu de boules, Sarto. 13.30 uur 
Woensdag 20 oktober
• KBO/SBA, Bingo en Jeu de boules, Sarto. 13.30 uur
• Vrouwen van Nu, Andijk West. Anke Wol�  en Liddy Ackerman en 

hun fantasie kostuums. 20.00 uur Cultura
Zondag 24 oktober 
• Sarto Andijk, 15.30 uur - The New Hurricanes. Entree € 5,-
Woensdag 27 oktober
• KBO/SBA,  klaverjassen en  jeu de boules, Sarto. 13.30 uur

NOVEMBER
Woensdag 3 november
• KBO/SBA, Bingo en Jeu de boules, Sarto. 13.30 uur 
Woensdag 10 november
• KBO/SBA, klaverjassen en  jeu de boules, Sarto. 13.30 uur
Woensdag 17 november 
• KBO/SBA Bingo en Jeu de boules, Sarto. 13.30 uur
• Vrouwen van Nu, Andijk West. Sint spel door het bestuur. 

20.00 uur Cultura
Woensdag 24 november
• KBO/SBA, klaverjassen en  jeu de boules, Sarto. 13.30 uur

DECEMBER
Woensdag 1 december
• KBO/SBA Bingo en jeu de boules, Sarto. 13.30 uur 
Woensdag 8 december
• KBO/SBA, klaverjassen en  jeu de boules, Sarto. 13.30 uur 
Vrijdag 11 december 
• Kerstmiddag KBO/SBA in Sarto. 14.00 uur 
Woensdag 15 december 
• Bingo en Jeu de boules, Sarto. 13.30 uur
• Vrouwen van Nu, Andijk West. Kerstdiner met 

muzikale omlijsting. 20.00 uur Cultura

JANUARI 2022
Zondag 9 januari 
• Sarto, Nieuwjaarsreceptie - 15.30 uur. The Blue Devils. Vrij entree.

AGENDA De hele agenda kunt u 
vinden op www.andijker.nl

Oud papier:  Zaterdag 24 juli,  7 en 21 augustus, 4 en 18   
 september,  2, 16 en 30 oktober, 
 13 en 27 november, 11 december
Plastic:  Maandag 9 augustus, 7 september, 4 oktober, 
 1 en 29 november, 27 december.
Restafval:  Maandag 26 juli, 23 augustus, 20 september, 
 18 oktober, 15 november, 13 december.
Gft:  Overige maandagen

Let op: Op adressen waar het plastic in zakken wordt 
opgehaald zijn de data als volgt: vrijdag 23 juli, 20 augustus, 

17 september, 15 oktober, 12 november, 10 december

Met een helm op de e-bike?
Dat spreekt voor zich.

Een ervaren 
rijder kan
risico’s mijden

Het dragen van een fietshelm vermindert de 
kans op ernstig letsel bij een botsing of val.
Wij helpen je graag om zo lang mogelijk 
veilig te blijven fietsen.

Meer informatie en tips?
vvn.nl/ervarenrijder

 Wist u dat...
... Mevr. Cathrien van Zwol , 

Sorghvlietlaan 6 G. 1619 XB 

Andijk donderdag 15 juli a.s. 

100 jaar wordt? 

... zij geen bezoek wil maar 

een kaartje hartstikke leuk 

zou vinden? 

... berichten van gevonden en 

verloren voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

... je op sommige stuk-

ken op de Verstappenlaan 

(Kleingouw) gewoon 

30 kilometer per uur moet 

aanhouden?

... sigaretten peuken niet thuis 

horen op de openbare weg?

 

... de beachvolleybal Andijk 

het eerste evenement van dit 

jaar is?

Woensdag 28 juli organiseren 
Zonnebloem en ouderenbonden 
PCOB en KBO (samen LSBO) 
met financiële bijdrage van Ge-
meente Medemblik een Bingo-
middag in Sarto. Dit in het kader 
van zomeraktiviteiten voor ieder-
een die in deze vakantieperiode-
misschien wat minder bezoek 
krijgt en het gevoel heeft een 
beetje alleen te zijn.

Opgave bij Luc Hoogland tel. 
0228 592374 of Klaas Groot tel 
0228 592719 uiterlijk 20 juli. Kos-
ten voor deze middag zijn 5 euro 
p.p. dit is inclusief 4 of 5 rondes 
spelen en 2x koffie of thee. Dus 
28 juli in Sarto aanvang 14.00 uur 
einde 16.30 uur.

Bingo in 
Sarto

Na ruim een jaar zonder optre-
dens gaf fanfare Sursum Corda 
vrijdag weer een concertje, in 
de open lucht bij dorpshuis 
Centrum. Van de gelegenheid 
werd gebruik gemaakt om 
Jeannette Sluys-Kooiman pu-
bliekelijk te huldigen vanwege 
haar veertigjarig lidmaatschap 
van de club.

De oorkonde en speld hadden 
bijna twee jaar in de kast gelegen. 
Haar zus Yvonne, bestuurslid van 
Sursum Corda, zette haar in het 
zonnetje. Ooit waren ook hun 
vader en twee broers lid van de 
muziekvereniging. Jeannette 
speelt op de hoorn en is een erg 
trouw lid. Ze valt ook nog wel in 
bij diverse andere clubs in de re-

gio, als die haar vragen. Toen ze, 
een meisje nog, wilde stoppen 
met spelen, kwam de docent naar 
de familie Kooiman toe om haar 
toch te overreden te blijven om-
dat ze zoveel talent had. Het 
werkte blijkbaar.

Sursum Corda speelde een aantal 
korte nummers, geschikt voor de 
buitenlucht, zoals de popsong 
Birds, de mars Froonackers Pride 
en het christelijke Groot is Uw 
trouw. Veel tijd om te oefenen 
was er niet geweest, maar voor 
het publiek en de muzikanten zelf 
was het vooral fijn om elkaar 
weer eens te ontmoeten en iets te 
laten horen. Vrijdag treedt de 
club op bij Sorghvliet en daarna 
start het zomerreces.

Huldiging bij Sursum Corda

 Jeannette Sluys-Kooiman, inmiddels 42 jaar lid van Sursum Corda. 
Foto Esther Zwagerman

Op donderdag 15 juli  van 11:00 – 12:00 uur zijn de 
peuters en de kleuters uitgenodigd voor de snuffe-
lochtend Vlinder! Tijdens deze ochtend ontdekken 
de kinderen op speelse wijze van alles over het leven 
van rupsen en vlinders Hoe zou je leven er uit zien 
als je als rups was geboren? We bekijken samen een 
mooi prentenboek vol natuurgetrouwe tekeningen. 
We zien het eitje en de rups en leren waarom de 
rups zo veel moet eten. Daarna beleven we het ver-
vellen en verpoppen. En dan... verschijnt er een 
prachtige vlinder uit de pop! Het is eigenlijk ongelo-
felijk! 

Wij beginnen om 11:00 uur, inloopkwartiertje om 
10:45 uur. Deelname € 4,- p.p. Let op: ook voor 
(groot)ouders/begeleiders. Je hebt pas een plaats als 
je reservering is bevestigd.   
Opgave: reservering@hertenkampenkhuizen.nl en 
vermeld het aantal en de leeftijd van de kinderen,  of 
telefonisch: tel 0228-320310. Het adres is: Wilhel-
minaplantsoen 2 te Enkhuizen. 

Snuffelochtend  Vlinder

Vlinder. Foto: Ofra Carmi
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Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

 Peuterspeelgroep
 Buitenschoolse opvang
 Gastouderopvang    

Samen spelen, leren & ontdekken
bij Berend Botje in Andijk!

Ruim 150 kinderen uit gezinnen in de ge-
meente Medemblik hoeven zich in de zo-
mervakantie niet te vervelen. Zij hebben 
een zomer beweegtasje ontvangen. Een 
initiatief van Team Sportservice. Juist voor 
diegene waarvoor het niet vanzelfspre-
kend is om op vakantie te gaan, spelletjes 
te spelen op de nieuwste Playstation of een 
dagje erop uit te gaan.

Sabine van Lochem, Team Sportservice 
West-Friesland vertelt: ‘Een zomervakan-
tie van zes weken kan behoorlijk lang zijn 
en voor heel veel gezinnen is op vakantie 
gaan helemaal niet vanzelfsprekend. Wij 
bieden hierin graag ondersteuning met de 
zomer beweegtasjes, speciaal voor kinde-
ren van 4 tot 12 jaar uit gezinnen met een 
kleine beurs. Met het tasje reiken we ma-
teriaal en ideeën aan om met plezier te 
kunnen bewegen én ontspannen’. 

Samenwerking
De inhoud van het zomer beweegtasje is 
zorgvuldig samengesteld. In de tasjes zit 
onder andere: een bal naar keuze, buiten-
speelmateriaal, fruit, receptideeën en een 
waardebon. Buurtsportcoach, Nicolette 
Bijlsma: ‘De inhoud van het tasje is tot 
stand gekomen met medewerking van lo-

kale bedrijven. Zonder hen was het niet 
mogelijk om tot dit diverse aanbod te ko-
men. Wij willen dan ook Jumbo Monique, 
Sport81.nl, Top1Toys, de Westfriese bibli-
otheken, Proevkantoor, JOGG Medem-
blik, Berend Botje, Jong Leren Eten en ge-
meente Medemblik, hartelijk bedanken! 
Door bemiddeling van Vrijwilligerspunt 
hebben de leerlingen van Tabor College 
d’Ampte de tasjes gevuld. En Jeugdfonds 
Sport & Cultuur heeft een flyer beschik-
baar gesteld. Het is heel prettig om te mer-
ken dat meerdere bedrijven en vrijwilli-
gers een bijdrage leveren om dit initiatief 
mogelijk te maken.’ 

Over Team Sportservice 
Team Sportservice West-Friesland is het 
sportloket in de regio en geeft uitvoering 
aan het gemeentelijk sportbeleid van 
Drechterland, Enkhuizen, Opmeer, Kog-
genland, Medemblik en Stede Broec. 
Daarnaast ondersteunen zij het aangepast 
sporten in de gehele regio West-Friesland. 
Zij streven ernaar om echt iedereen ple-
zier en voldoening te laten ervaren in 
sport en bewegen. Om dit te realiseren 
werken zij samen met diverse maatschap-
pelijke, sociale en sportieve partners uit de 
regio.

Zomer beweegtasje voor ruim 150 
kinderen in gemeente Medemblik

De zomer beweegtasjes zijn speciaal voor kinderen van 4 t/m 12 jaar uit gezinnen met 
een kleine beurs. Foto aangeleverd

Afwisseling, dat is wat wandelaars zoeken. 
Een verharde ondergrond in stedelijk ge-
bied, onverhard in de natuur. Maar het 
leukste is toch een wandeltocht over een 
boerenlandpad, het liefst met overstap.

Het wandelnetwerk van Noord-Holland 
biedt genoeg afwisseling in zowel omge-
ving als in verharde en onverharde paden 
maar boerenlandpaden zijn minder talrijk. 
Daarom staan het Recreatieschap West-
friesland en de gemeente Koggenland er 
graag bij stil dat het boerenlandpad in de 
Bobeldijkroute nu voor het publiek is 
opengesteld. 

Bij de realisatie van het wandelnetwerk 
was de Bobeldijkroute een route die door 
omstandigheden wat meer tijd vroeg. De 
route kwam mede tot stand in goede sa-
menwerking met de familie Dekker die het 
boerenlandpad openstelde voor het pu-
bliek. Ook kan door de aanleg van een 

duiker nu de  brede Slimtocht overgesto-
ken worden, een van de grote watergangen 
in het gebied. De Bobeldijkroute voert 
verder langs een waterberging van het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorder-
kwartier en over het genoemde schitte-
rende boerenlandpad langs de Veersloot.
Hier zal voorzitter Nico Slagter van het 
Recreatieschap in zijn woordje aandacht 
aan besteden, voordat het boerenlandpad 
met een korte wandeltocht officieel wordt 
geopend. 

Het boerenlandpad bij Bobeldijk is onder-
deel van het wandelnetwerk Westfriesland 
en is mede mogelijk gemaakt door finan-
ciering van de provincie Noord-Holland.

De Bobeldijkroute is ongeveer negen kilo-
meter lang en te vinden op www.wandel-
netwerknoordholland.nl. Het pad is on-
derdeel van de paarse route die begint bij 
startpunt Zuidermeer.

Boerenlandpad bij Bobeldijk maakt 
wandelrondje nog aantrekkelijker

Wethouder Rosalien van Dolder van Koggenland en voorzitter Nico Slagter,  
bij de officiële opening van het boerenlandpad bij Bobeldijk. Foto aangeleverd

De Andijker publiceert regelmatig 
de belevenissen van oud Andijker 

Jan Pijpker. 

Mijn jas.
Het was een paar jaar na de oorlog en 
omdat de kleding nog schaars was, kreeg 
ik de winterjas van mijn broer aan, die 
hem te klein was geworden. De jas was al 
wel wat vaal, maar er zaten koperen kno-
pen op en dat vergoedde veel. Heel trots 
liep ik de volgende dagen naar school. 
Maar het zinde mijn moeder niet en dus 
besloot ze in het weekend de jas te keren. 
Dat betekende dat de binnenkant buiten 
kwam te zitten. Mijn moeder kon dat 
goed en de jas zag er weer uit als nieuw. 
Alleen de knopen dat zinde haar niet, 
een paar zaten los en één was verdwe-
nen. Ze zocht dus in haar knopendoos ( 
die had iedereen vroeger ) en zette er een 
rij mooie zwarte knopen op, die ooit op 
een jas van iemand anders hadden geze-
ten. In die jas ging ik de volgende maan-
dag naar school, maar of ik nu slaperig 
was of gewoon verstrooid, veel indruk 
maakte de jas niet op mij. Ik hing hem op 
aan de kapstok en verdween in het lo-
kaal. Die morgen regende het en we 
mochten niet naar buiten.  

Toen de bel ging van twaalf uur liep ik 
naar mijn kapstok en daar hing een 
vreemde jas. Ik liep terug naar de juf-
frouw om te vertellen dat er een ver-
keerde jas hing en dat de mijne door ie-
mand anders was meegenomen. We 
wachtten samen tot de school leeg was 
en alles wat overbleef was die vreemde 
jas. De juf zei me die maar aan te trek-
ken, vanmiddag zouden we wel verder 
zien. Dan kwam iemand anders wel weer 
met mijn jas op school. Ik trok de jas aan, 
hij zat niet lekker en ik stelde me voor in 
wat voor huis die had gehangen. Mis-
schien zaten er wel luizen of vlooien 
in….. 

Mopperend kwam ik thuis en toen mijn 
moeder vroeg hoe de jas beviel, mop-
perde ik dat die nu al gestolen was en dat 
ik met een vreemde jas naar huis was 
gekomen. Mijn moeder barstte in lachen 
uit en vroeg waarom het een vreemde jas 
was. Ik wist het zeker en betoogde: Mijn 
jas heeft koperen knopen en deze van die 
domme zwarte………. Toen iedereen 
uitgelachen was ging ik met lood in mijn 
schoenen naar school en vertelde de juf-
frouw het verhaal en verdraaid als het 
niet waar was: ze moest ook lachen.

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker
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