
“Yes, het is gelukt, mijn haar kan 
geknipt”, zegt Maja de Haan en-
thousiast vanuit de kappersstoel 
van kapsalon Loraine in Andijk. 
Esther maakt 2 staarten van het 
lange haar en meet met een 
meetlat de vereiste lengte van 
30cm af. Daarna vlecht ze het 
haar en zet ze er vakkundig de 
schaar in.

Bijna 2 jaar geleden besloot Maja 
om haar grijze haar te laten 
groeien om het te kunnen done-
ren. Jonge meisjes met lange lok-
ken doneerden hun lange haren 
aan “Stichting haarwensen”, die 
gratis haarwerken schonk aan 
kinderen die (tijdelijk) kaal wer-
den. Het werd een groot succes.

Natuurhaar
Vriendinnen, waarvan het haar 
inmiddels grijs geworden was en 
die door de chemo kuren kaal 

werden, vertelden haar dat het 
moeilijk was om aan een pruik of 
haarstuk van grijs natuurhaar te 
komen. Er was een grote vraag 
naar grijs haar. Dat was het begin 
van haar missie.

Vereiste lengte
Het duurde bijna 2 jaar voor de 
vereiste minimumlengte van 30 
cm bereikt was. Om een beetje 
toonbaar te blijven was ze in de 
weer met haarklemmen en speld-
jes. Mooie lange krullen maken 
met een krultang was een opgave 
en zakte snel weer uit in het 

zware haar. Elastiekjes werden 
haar beste maatjes. Een staart 
vanachter of opzij lukt altijd.

Met trots laat ze haar vlechten 
zien. Ze gaan over een paar da-
gen in een grote envelop per post 
naar de Nederlandse Haarstich-
ting.

We maken nog wat foto’s en Es-
ther gaat aan de slag om een 
mooi model van Maja’s overge-
bleven haar te maken.

Op Facebook kreeg ze op haar 

Mr. R.M. Mantel-KooistraMr. A.W.M. Overtoom

www.mantelovertoom.nl
Tel. 0228 59 22 24 | 0229 59 12 64

Gratis half uur 
bespreking? Bel ons.
www.mantelvoors.nl

 

info@kuinmakelaardij.nl 

Ook uw huis  
verkopen?  

Bel  
Kuin Makelaardij 

0228-592253 

 

Haardonatie

Maja met al 1 afgeknipte vlecht. Foto: Sven Kok/De Andijker

Het hekwerk van de balkons van 
de twee-onder-een-kap woningen 
uit 1995 aan het Schoutsland zijn 
allemaal vernieuwd. Don Smits 
ging de buurt op om te vragen of 
zijn buren dit ook wilden en alle 
waren eensgezind. Don ging voor 
alle zes de woningen aan de slag 
en maakte het houtwerk op maat, 
zodat de buren -met hulp van 
Don- aan de slag konden.

Afgelopen zonnige zaterdag was 
voor de mannen het werk klaar. 
Dit werd feestelijk gevierd met 
koffie, thee of fris en ook de heer-

lijke zelfgemaakte taart van June 
ontbrak niet. De vrouwen had-
den een BBQ geregeld, met daar-
bij diverse lekkernijen. De buurt-
kinderen genoten later op de 
avond van het maken van Mars-
mellows. 

Met zijn allen kunnen ze terug 
kijken op een mooie dag en nog 
jaren genieten van het schitte-
rende nieuwe hekwerk.

Don Smits (3e van links) ging voor alle zes de woningen aan de slag. Foto’s: PL/De Andijker

De buurtkinderen genoten van marshmellows.

geposte foto’s veel lieve reacties 
en ze beantwoordt deze met 

“Dank voor alle lieve reacties. Ik 
hoop op veel volgers. Het is een 
leuk proces voor een goed doel 
en een kwestie van “volhouden 
met een glimlach”. Ook als je af-
geknipte staart of vlecht al lang in 
de kast ligt kun je hem doneren.  

Alle informatie vind je op www.
haarstichting.nl en  www.haar-
wensen.nl. 
Maja is trots dat ze het volgehou-
den heeft en blij met het mooie 
korte kapsel dat Esther van kap-
salon Loraine in Andijk gemaakt 
heeft. Meisjes en tieners doneren 
al vaak hun haar, nu de “grijze 
dames” nog.

Hekwerk balkons weer als nieuw

De nieuwe coupe.  
Foto: aangeleverd
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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 25 juli 9.30 uur:  
Woord-Communieviering door 
pastor A. Dekker;
m.m.v. de Vriendenkring.
Thema: “Delen = vermenigvuldi-
gen”.
De collecte is voor onze kerk. 
Dank daarvoor.
Welkom in de viering.

Mededeling:
*De volgende viering is: zondag 1 
augustus om 9.30 uur.
Het is een Woord-Communievie-
ring door pastor A. Dekker m.m.v. 
Gemengd koor. Welkom.
*Vergeet niet de mensen, die zich 
juist in deze vakantieperiode 
eenzaam voelen.
Een beetje aandacht doet zoveel.

Kerkdiensten, zondag 25 juli
Gereformeerde Kerk Middenweg 4, Andijk

De diensten zijn ook online te volgen via 
www.gereformeerdekerkandijk.nl

10.00 uur ds. Koos Staat

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 

10.00 uur Voorganger: Nicoline Letteboer
 Organist: Dhr. Heye Wubs

Diensten uit De Kapel zijn ook te volgen via kerkdienstgemist.nl 

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 Wo-Com. pastor A. Dekker, 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 momenteel alleen digitaal te volgen via: 
https://www.youtube.com/c/WestfrieseEvangelieGemeente

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

Niet meer in ons midden
Maar voor altijd in ons hart 

Leny Sluijs - Steenhuis              
Kinderen en kleinkinderen

Enkhuizen, juli 2021.

Wij willen u bedanken voor de belangstelling  
na het overlijden van onze zorgzame echtgenoot,  

liefdevolle vader en trotse opa

Luit Sluijs
De vele kaarten en persoonlijke condoleances 

die wij hebben mogen ontvangen waren hartverwarmend 
en zijn ons tot steun geweest.  

Geheel onverwacht is in Frankrijk overleden 
onze zwager 

Roel ten Oever
de man van onze zuster Aafke. 

We zullen hem gaan missen. 

Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte in de komende tijd. 

     Familie Schenk  

Jan Goudsblom en 
Anneke Goudsblom-Hoogendijk 

zijn op 28 juli 2021 
50 jaar getrouwd!

Van harte gefeliciteerd!

Louis en Diana, Dominique en Martijn 

Rob en Wilma, Bob en Kik 

‘....Ik ga even liggen….ben een beetje moe….’

Heel plotseling is overleden onze lieve

Inge Cloppenburg
 Eldoret, Kenia   Andijk,
 7 april 1955  14 juli 2021
   
      Ronald Breurman

            Pinda en Noorvik
     De Daltons

 Kleingouw 58
 1619 CD Andijk

Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden 
in het crematorium.

Veel dank aan de buren, de mensen van de burger-AED 
hulpverlening, politie, ambulancemedewerkers en de brandweer.

Jullie inzet en hulp om het leven van Inge te redden 
en mij te ondersteunen was geweldig.

                                                             Ron Plotseling hebben wij afscheid moeten
nemen van onze oud medewerker.

Roel ten Oever

In de 40 jaar dat hij voor ons heeft gewerkt, 
heeft hij een onuitwisbare indruk achter gelaten.

Wij wensen de kinderen en kleinkinderen
veel sterkte toe met dit grote verlies.

   Piet en Marijke Bloemendaal

Welkom lief klein broertje

Bram
Harry

7 juli 2021 - 00:25 uur - 4134 gram - 50 cm

Klaas, Marien, Guus & Joris
Meikers 23, 1619 KB Andijk

Roelof ten Oever
*22-04-1945       † 14-07-2021

Voor altijd in ons hart

Nu pap er niet meer is
rest enkel de herinnering.
Deze is zo gewelding sterk
dat hij in ons verder leeft.

Plotseling is ons pap er niet meer.
Wat zullen we hem missen.

Erna en Jacco
Remco en Joffrey

Celine
Timo en Constance

Fleury

Raya en Paul
Jurre
Jinte

René en Linda
Martin

Pap is in Andijk

Op donderdag 22 juli 2021 is er van 
10:30 tot 11:30 uur gelegenheid om van 

pap afscheid te nemen in het 
Dorpshuis Centrum, Sportlaan 1 Andijk.

Door corona zullen wij pap herdenken 
met familie en naaste vrienden. 

Aansluitend zullen wij pap begeleiden naar zijn 
laatste rustplaats bij zijn geliefde Aaf.

Roel, 
Geen broodje kroket of een Hertog Jan meer samen.

Ook niet meer de uitjes in La France.
We zullen je gastvrijheid 

en gezelligheid enorm missen.
 

Mario & Sandra en Twan Groot
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VERJAARDAG – LUTJEBROEK BESTAAT

Aangezien ik deze week jarig ben en een mooie leeftijd bereik, kijk 
ik eens even achterom. 
Mijn geboorte was (21 juli) 50 jaar geleden in Zeist. Het was een 
snoeihete dag en toen ik een paar weken oud was, vond ik (naar ik 
heb vernomen) ijs – nog steeds mijn verslaving – al heel erg lekker. 
Mijn ouders verhuisden naar een klein studentenkamertje in 
Utrecht. Mijn vader studeerde rechten en mijn moeder viool aan het 
conservatorium. De kamer was gevuld met een bureau, vioollesse-
naar, twee persoons bed en mijn wieg hing aan het plafond. Toen ik 
naar de kleuterschool ging, zette mijn leven zich voort in Beek bij 
Nijmegen. Mijn vader werd daar kandidaat-notaris. Buitenspelen 
vond ik het leukst. De lagere school deed ik in Nijmegen, met de bus 
en later op de fiets. Dat was altijd een hele klim want Beek ligt laag 
en Nijmegen hoog. Op de terugweg konden we (met we bedoel ik 
mijn zusje Nienke en ik) altijd mooi de berg af fietsen. Dat mocht 
niet, want die was veel te stijl. Dan was er altijd weer die mevrouw 
die mijn vader belde om ons te verklikken. Ze zal wel bezorgd zijn 
geweest, maar toen vonden we haar echt niet aardig. Sociale con-
trole, dat zie je tegenwoordig steeds minder. Gelukkig in onze dor-
pen nog wel enigszins. Ik ben opgevoed met de boodschap dat je er 
altijd voor een ander moet zijn en dat je een ander moet helpen als 
die dat nodig heeft. Deze basis is de grondgedachte van mijn vak. 
Ik ging niet meteen naar het VWO en daarna studeren, maar heb een 
heel traject doorlopen voordat ik op mijn 21e startte aan de Open 
Universiteit met mijn rechten studie. Daar ben ik aan begonnen om-
dat ik overdag wat nuttigs wilde doen. Vanaf mijn 15e gaf ik gymnas-
tiek en turnlessen en dat ben ik heel erg lang blijven doen.  Als je om 
16.00 begint met werken, dan blijft er overdag tijd over om wat an-
ders te doen. De studie rechten bleek naast de turnsport mijn 
nieuwe passie te zijn. Ik kijk trouwens nu al uit naar de Olympische 
Spelen 2024 in Parijs. Daar ga ik zeker tickets voor een aantal turn-
wedstrijden proberen te krijgen. 
Op een studenten turnweekend in Heerenveen kwam ik Jan (mijn 
man) tegen. Die vertelde dat hij uit Bovenkarspel kwam en dat dat 
bij Lutjebroek lag. Ik dacht in eerste instantie, 
‘wat een zwetser’ die plaats komt uit een liedje. 
Thuisgekomen in Utrecht, ik ben later toch naar 
overgestapt naar de een reguliere Universiteit, 
zocht ik toch even in de atlas. Lutjebroek be-
stond, hij (Jan) was dus toch serieus. Zo begon 
mijn leven in Westfriesland en ik voel mij er heel 
erg thuis.

Rinske Mantel-Kooistra 
Mantel & Voors Notarissen

Vakkundig
schadeherstel

Handelsweg 7
1619 BJ Andijk

Tel: 06 21 83 22 62
info@ronkarremanautoschade.nl
www.ronkarremanautoschade.nl

Vrijblijvende
taxatie van

schade

Afhandeling
met de

verzekering

U kunt bij ons ook terecht voor:

Restauratie van Oldtimers

Budgetreparatie (met tweede-

hands of imitatie-onderdelen)

Leenauto mogelijk bij

schadeherstel

 
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

Garage-Sale op 
zondag 1 augustus !

Knokkel 84 en 81.
Vanaf 10:00 uur tot 14:00 uur bent 

u welkom.
Covid-proof koffie staat klaar

bij Francis en Jolande!

De Dorcaswinkel heeft vakantie 
van 28 juli tot 11 augustus. 

De winkel is dicht maar de inbreng 
blijft open.

André Meester

Watermanagement.

Rijkswaterstaat en het PWN 
hebben elkaar gevonden. 

Rijkswaterstaat heeft grond 
nodig voor haar zonne-atollen 
plan in de Wieringerhoek en 
plotseling  heeft het PWN  

een grotere waterbuffer no-
dig.

Deze laatste ontwikkelingen 
behelzen een nieuwe dijk, ten 
noorden van Andijk, in ons 

mooie IJsselmeer. Dit nieuwe 
waterbuffer wordt uitgediept 
en deze grond gaat dan naar 

de Wieringerhoek. Hier 
wordt ons IJsselmeer weer 

een stuk kleiner gemaakt, en 
alles onder de noemer  van 

Klimaatverandering. 
Ik betwijfel dat, zouden de 

datacenters in de Wieringer-
meer hier een rol in spelen? 

Het PWN haalt al 50 jaar wa-
ter uit het IJsselmeer en er 
hoefde nog nooit een extra 

waterbuffer bij. Maar nu is er 
iets veranderd, immers de da-
tacenters gebruiken giganti-

sche hoeveelheden koel/
drinkwater, vervuilen dit met 
zouten en andere onbekende 
stoffen en vervolgens lozen ze 
weer in het IJsselmeer…….. 
Ik maak mij hier grote zorgen 

over. 
Alleen al het idee om zoveel 
grond in het IJsselmeer te 
gaan verplaatsen. Immers 

waar je grond weghaalt ver-
zwakt  de omgeving zoals  de 
fundering van de West-Friese 
omringdijk en de woningen 

die achter de dijk staan.  
Rijkswaterstaat zal wel roe-
pen dat het wel meevalt… 
Voorbeeld: In 1963 was er 
een ingenieur Meiborg  die 

voorspelde dat de gaswinning 
in Groningen aardbevingen 
zou gaan veroorzaken. Deze 
man werd verketterd door de 
NAM en in 1972 gerehabili-

teerd… Ik bedoel maar. 
Beste Andijkers,  als deze 

plannen werkelijkheid gaan 
worden dan adviseer ik om 

een bureau in te schakelen om 
al het onroerend goed in de 

omgeving van de dijk in 
kaart/beeld  te brengen om 
evt. schades aan te kunnen 

tonen.

André Meester
Fractievoorzitter

BAMM

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

Handgeraapt en natuurvriendelijk geteeld         
Jan & Tineke van der Jagt, Middenweg 39, tel. 593245

Ook in de Dorcaswinkel vind je af en toe wat moois. Vaste klant Jorge 
vond samen met zijn zoon deze fiets. Foto aangeleverd

Langs de weg...

Ligusterpijlstaarten

Op een stam aan de Kadijkweg ontdekten Teun en Lizzy Laan deze 
Ligusterpijlstaarten. Zelden zie je er twee tegelijk bij elkaar op een 
stam zitten en dat gewoon overdag. Gezien de hand kunt u nagaan 

hoe groot ze zijn. Foto Fam. Laan. Tekst Douwe Greydanus.

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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Het adres voor uw 
fiets, E-bike, verhuur 

en reparatie!

De 2wielerwacht voor snelle 
en vakkundige reparaties met 
gratis haal- en brengservice.

20
jaarTweewielers

Nieuwe webshop met alles 
op het gebied van fietsen. 

Aantrekkelijke prijzen, 
snel en gemakkelijk!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

t.w.v. €10,-
bij besteding v.a. € 35,-

Knip uit en lever in!
Geldig t/m 5 december, max. 1 bon per persoon.

FIETSWERELD
CADEAUBON

NIEUW!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

NIEUW!

Nieuwe webshop met alles op het gebied 
van fietsen. Aantrekkelijke prijzen, 

snel en gemakkelijk!

Een prettige kermis gewenst 
namens het hele team:

André, Carina, Dirk-Jan en Martijn.

Voor particulieren, 
bedrijven 
en instellingen

Schoonmaak professionals uit Andijk
Stenekescleaning.nl / 06-51948585

Uw glazenwasser uit Andijk!
Onze diensten:
* Glasbewassing
* Houtwerk reinigen
* Dakgoten reinigen
* Dakkapellen reinigen
* Zonnepanelen reinigen

   Ook binnen:
   * Interieurverzorging
   * Glasbewassing
   * Desinfectie

Middenweg 65a in Andijk 
tel. 0228 593 642     www.bakkerkoning.nl 

Openingstijden Andijk 
Maandag t/m vrijdag     08:30 - 18:00 
Zaterdag                     08:00 - 17:00

Als breien, haken of macramé 
je hobby is, heb je de keuze uit 
veel verschillende materialen 
en aanbieders. Heb je advies 
nodig of wil je de materialen 
voelen voordat je ermee aan de 
slag gaat, dan ben je van harte 
welkom in de uitgebreide 
kraam van Breiwinkel.nl op de 
markt van Bovenkarspel.

Of je nu sokkenwol, acryl of ka-
toen nodig hebt, op de markt is 

de keuze reuze! 100% wol van 
diervriendelijke merinowol, bio-
logische katoen, haakkatoen voor 
knuffels of een zachte katoen-
acryl voor een babydeken, het is 
er allemaal in veel kleuren! Je 
vindt de merken Lang Yarns, 
Opal, GB Wolle, Durable, Onion, 
Cheval Blanc, Beijer, Urth-Yarns 
etc. in het assortiment.

Breien en breigereedschap
Breien is een zeer oude techniek 

die vroeger uitsluitend door man-
nen beoefend mocht worden. De 
Nederlandse breiders waren be-
roemd in de koningshuizen van 
Europa! Sinds de industriële re-
volutie zijn ook vrouwen gaan 
breien en leerden meisjes al jong 
hoe ze kleding konden breien. 

Momenteel breit men veel sok-
ken, maar ook truien, sjaals, de-
kens en omslagdoeken. Breiwin-
kel.nl heeft breinaalden in alle 

soorten en maten, zoals rond-
breinaalden, breinaalden met 
knop en uiteraard ook sokken-
breinaalden en wel van 10-40 cm 
lang. Ook de accessoires zoals 
kabelnaalden, steekhouders, brei-
vingerhoed, steek markeerringen 
etc. zijn ruimschoots aanwezig.

Haken
Ook haken is weer populair. 
Grote en kleine knuffels, Granny 
squares (oma’s vierkantjes), om-
slagdoeken, mandala’s, vestjes, 
hemdjes worden van verschillen-
de garens gemaakt. Of wil je van 
dikke wol een kussen, tas, muts 
of een poef haken? 

Ook haakboeken, haakpakketten 
en haaknaalden hebben ze in een 
groot assortiment in de kraam, 
van merken als Addi, Pony, 
Clover en Prym. Door het juiste 
advies ga je altijd met de goede 
haaknaald aan de slag!

Macramé
Helemaal trendy is Macramé, 
weer terug van weggeweest! Maak 
een leuke plantenhanger, wand-
decoratie, poef, hangende tafel of 
zelfs kleding. Er zijn boeken en 
speciale garens beschikbaar.

Netjes opbergen
Om je handwerkspullen netjes 
en veilig op te bergen kan je bij 
Breiwinkel.nl terecht voor brei-

tassen, haaknaaldenkokers, 
breinaaldenkokers etc. Zo kun-
nen kinderhanden of je schatti-
ge huisdier niet per ongeluk een 
rommeltje van je handwerk 
maken. De opbergaccessoires 
zijn ook erg leuk om cadeau te 
doen, want ze zijn er in diverse 
maten en prints.

Poppen- en dieren onderdelen
Om je gehaakte knuffel de mooi-
ste details te geven kan je hier 
kiezen uit een uitgebreid assorti-
ment aan veiligheidsogen en neu-
zen die aan de strengste veilig-
heidseisen voldoen. Ook de pie-
pers, bellen, rammelaars, speel-
doosjes en bijtringen zijn be-
schikbaar en niet duur.

Volop keuze op de markt
Wat je ook zoekt, er is voldoende 
aanwezig om je project tot een 
succes te brengen. Is het er niet, 
dan kan het vaak snel besteld 
worden en kan je heerlijk aan de 
slag. 

Elke donderdag vind je ons op de 
markt van Stede Broec. Zaterdags 
vind je ons op de markt in Hoorn 
tegenover de Xenos.

Contact
Meer weten? 
Mail naar info@breiwinkel.nl of 
bel met 06-54 70 81 91 of web-
shop Breiwinkel.eu (sinds 2002).

Inspiratie en advies op de markt bij Breiwinkel.nl

Volop keus uit wol of katoen, haak- of breinaalden bij de breiwinkel op de markt. Tekst en foto: OdB.
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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

Michel Haak  M 06 53 92 18 85
Sterappel 28  E  michel@indehaak.nl
1619 KA Andijk  

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72 info@solenergy.nl www.solenergy.nl

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72 info@solenergy.nl www.solenergy.nlAdvies, levering en installatie van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72 info@solenergy.nl www.solenergy.nl

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72 info@solenergy.nl www.solenergy.nl

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor al uw feesten en partijen 
Heeft u een locatie nodig voor uw partij, personeels- of bedrijfsfeest, vergadering, 
vereniging, jubileum of bruiloft? Wij maken van elke gelegenheid een succes. Bel of 
mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!

www.sarto-andijk.nl  info@sarto-andijk.nl  Bangert 4  1619 GJ Andijk  0228-59 16 13  Volg ons ook 
op facebook!

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

BOKBIERMIDDAG
Terug in de tijd met muziek van “ROB 
DE DRAAIER”, die alleen vinyl draait!

20 aug
Maandag

Aanvang . 0 uur
Andijker rockband “Fruitmachine” 
& local hero D.J. Panteloko

(AC  DC tribute band) 

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor al uw feesten en partijen 
Heeft u een locatie nodig voor uw partij, personeels- of bedrijfsfeest, vergadering, 
vereniging, jubileum of bruiloft? Wij maken van elke gelegenheid een succes. Bel of 
mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!

www.sarto-andijk.nl  info@sarto-andijk.nl  Bangert 4  1619 GJ Andijk  0228-59 16 13  Volg ons ook 
op facebook!

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

BOKBIERMIDDAG
Terug in de tijd met muziek van “ROB 
DE DRAAIER”, die alleen vinyl draait!

20 aug
Maandag

Aanvang . 0 uur
Andijker rockband “Fruitmachine” 
& local hero D.J. Panteloko

(AC  DC tribute band) 

Dat kan in Sarto 
natuurlijk!

Mooie zalen, gezellige sfeer, 
bel voor meer informatie 

voor uw feest of partij 
naar 0228 59 16 13, 

mail: info@sarto-andijk.nl of 
kijk op www.sarto-andijk.nl, 

Bangert 4, 1619 GJ Andijk

Aanhangers v.a. 350,- ex. Boottrailers v.a. 499 ex. 
Plateauwagens v.a. 1499,- ex.

Ook voor Focwa onderhoudsbeurt, packkeuring en verhuur.

Wij zijn een RDW en Focwa erkend bedrijf.

06 13 41 62 40
Ook voor uw trekhaak, banden, uitlaten en onderhoudsbeurten.

Handelsweg 31a - 1619 BJ Andijk
www.omc-andijk.nl

verhuur v.a. €2,50 per uur.

Laat nu ook uw reservesleutel maken bij OMC-Andijk
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Wist u dat...

… Wim Smit van zijn welver-

diende pensioen gaat genieten?

... de Dorcaswinkel vakantie heeft 

van 28 juli tot 11 augustus maar 

de inbreng open blijft?

… notaris Rinske Mantel deze 

week weer een leuke column, 

zie pagina 3, heeft geschreven?

… de jaarmarkt in Andijk op 

12 augustus niet doorgaat en 

de kermissen van Medemblik 

en Wevershoof wel?

… berichten van gevonden en 

gevonden voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

• 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
Woensdag 28 juli
• LSBO/Zonnebloem/Gemeente , Bingo in Sarto. 14.00 uur

Kosten € 5.00. Nadere informatie volgt.

AUGUSTUS
Zondag 1 augustus
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
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
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
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

Wist je dat we in Nederland ruim 
2400 soorten nachtvlinders heb-
ben? En wist je dat er nachtvlin-
ders zijn die overdag vliegen? Wil 
je meer van zulke weetjes leren of 
wil je gewoon meer weten van 
nachtvlinders, kom dan met het 
IVN mee op excursie. 

Zaterdagavond 31 juli om 
21:30 uur kan je met IVN gidsen 

mee om nachtvlinders te bekij-
ken op het witte doek. Locatie: 
Oosteinde 19, 1674 NB Opper-
does, (geen parkeermogelijk-
heid). Opgave tot 19:00 via pu-
blieksactiviteiten@ivn-west-
friesland.nl. Kosten: kinderen 
onder de 12 jaar + leden IVN/
KNNV gratis (vrijwillige bijdrage 
wordt op prijs gesteld). Niet le-
den €2,-.

Excursie: Nachtvlinders op het witte doek

Populierenpijlstaart. Foto: Fred Weel

Als gevolg van het snel groeiende 
aantal coronabesmettingen zijn 
in de persconferentie van Rutte 
en De Jonge van 9 juli maatrege-
len aangekondigd die van invloed 
zijn op evenementen en kermis-
sen. Een aantal evenementen 
kunnen door die maatregelen niet 
doorgaan. Voor de evenementen 
die wel doorgaan zal een aantal 
extra voorwaarden gelden om de 
veiligheid te waarborgen. Burge-
meester Frank Streng: “Ik ben blij 
dat onder stringente voorwaar-
den sommige evenementen toch 
kunnen doorgaan ondanks risico-
niveau ernstig waar onze regio 
sinds vandaag in zit. 

Landelijke maatregelen
De landelijke maatregelen staan 
bepaalde evenementen toe. Het 
is aan de gemeente, de organisa-
toren en horeca om deze veilig en 
verantwoord te laten verlopen. 
Het opvolgen van de maatregelen 
is steeds lastiger maar nu, met de 
toename van besmettingen, be-
langrijker dan ooit.” 
De maatregelen gelden tot de 
volgende persconferentie op vrij-
dag 13 augustus. Tot die datum 
staan in de gemeente Medemblik 
5 evenementen gepland. 

De kindervakantieweken (12 t/m 
23 juli) gaan door. Dat is in ver-
band met de leeftijdsgroep toege-
staan.

Jaarmarkt Andijk
De jaarmarkt Andijk (12 augus-
tus) kan niet doorgaan. Om het 
terrein waar de jaarmarkt gehou-
den wordt kunnen geen hekken 
geplaatst worden. Daardoor is 
het niet mogelijk het aantal be-
zoekers te controleren.

Op zondag 18 juli is er een kof-
ferbakmarkt die wel doorgaat. In 
overleg met de organisator is de 

gemeente aan het kijken welke 
maatregelen nodig zijn om dit 
veilig te laten verlopen. Zo zullen 
ingang en uitgang van elkaar ge-
scheiden zijn en worden bij de 
ingang de bezoekers geteld. Voor 
alle bezoekers moet er genoeg 
ruimte zijn om 1,5 meter afstand 
te houden. De kofferbakmarkt op 
1 augustus gaat door als op 18 juli 
gebleken is dat het voor deelne-
mers en bezoekers veilig en ver-
antwoord kan. 

Kermis
De kermis in Medemblik gaat 
door van 29 juli t/m 2 augustus. 
De attracties komen te staan op 
de Vooroever en dit terrein wordt 
omheind met hekken zodat het 
aantal bezoekers bij de ingang 
geteld kunnen worden. Ook hier 
geldt, net als bij de kofferbak-
markt, dat hierdoor iedereen op 
het kermisterrein voldoende 
ruimte heeft om 1,5 meter af-
stand te houden. De horeca, ook 
een belangrijk attractie van de 
kermis, hanteert de normale be-
drijfsvoering. Dat wil zeggen dat 
gasten een vaste zitplaats hebben 
en 1,5 meter afstand houden. Dit 
is nodig om ook hier de veiligheid 
te waarborgen. 

De gemeente en de kermisexploi-
tanten, horecaondernemers en 
organisatoren trekken samen op. 
In goed overleg wordt bepaald 
wat mogelijk en nodig is voor de 
evenementen die doorgaan. 

De kermis van Wervershoof 
vindt plaats van 14 tot en met 16 
augustus. Dat is de dag na de vol-
gende  persconferentie. Omdat 
nog niet zeker is wat er vanaf 14 
augustus wel en niet mogelijk is, 
worden samen met de horeca en 
de kermisstichting verschillende 
scenario’s uitgewerkt en voorbe-
reid. 

Evenementen t/m 13 augustus

Doortrappen fietstip:  
Achter elkaar gaan fietsen 
Op een verkeersluwe weg kan je vaak 2-aan-2 
fietsen. Het kan voorkomen dat je wordt inge-
haald door andere weggebruikers of dat ze je 
tegemoetkomen. Door te ‘ritsen’ kan je op een 
veilige manier achter elkaar gaan fietsen. De 
fietsers die aan de binnenzijde van de weg fiet-
sen (= langs de berm) duwen minder hard op de 
pedalen. Daardoor komt er meer ruimte tussen 
die fietsers en hun voorgangers. De fietser aan 
de buitenkant (=kant van de weg) gaat achter 
de fietser rijden waar hij/zij naast rijdt. Na het 
passeren van de andere weggebruiker kan je 
weer 2-aan-2 gaan fietsen.

Digitale aanrader: 
Welk type fiets past bij jou? Een stadsfiets, spor-
tieve fiets, met een lage instap of kies je voor 
een driewieler? Ga naar de Keuzewijzer Fiets en 
doe de test. Het kost je 10 minuten van je tijd 
en met het persoonlijke advies maak jij een 
goede keuze! https://doortrappen.tjojs.nl/

26

Achter elkaar 
gaan fietsen

Wat doe je? Ritsen = fietser aan buitenkant 
gaat achter fietser aan binnenkant fietsen

Veiligheidstekens

Doortrappen fietstips
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Nieuws of tips?
Mail naar:info@andijker.nl

of bel: 59 36 05

VACATURE

Ben jij op zoek naar een leuke parttime job in de omgeving van Andijk?

Dan hebben wij bij Succes Schoonmaak een superleuke baan voor je. 

Wij zijn namelijk per direct op zoek naar nieuwe enthousiaste collega’s.

Wat ga je doen?
Samen met je collega’s maak je de recreatiewoningen schoon voor de nieuwe gasten. De schoonmaak bestaat uit  

het schoonmaken van:

• de woonkamer en keuken;
• de slaapkamers;

• het sanitair en de badkamer;
• het stofzuigen en moppen van de vloeren.

De schoonmaak wordt uitgevoerd op maandag en vrijdag van 10.00 – 15.00 uur.

Wil jij snel aan de slag en ben je beschikbaar op maandag en vrijdag, reageer dan snel via sollicitanten@successchoonmaak.nl.

sollicitanten@successchoonmaak.nl | 0299 - 392010 | www.successchoonmaak.nl

Schoonmaakmedewerker recreatiepark Andijk (10 uur p/w)

Langs de Dijkweg hebben we deze week al 2 
keer hulp moeten inschakelen om een 
schaap die op de dijk op zijn rug lag recht te 
zetten. Helaas lukt dat niet altijd, het is van 
groot belang dat iedereen weet hoe het 
moet. Hierbij de uitleg hoe te werk te gaan, 
als je er zelf niet uitkomt bel dan meteen 
144 daar red je schapen levens mee. Astrid 
van Dijke. Afbeelding: dierenbescherming

Een klein feestje deze maand op de verpleegafdeling geria-
trie in het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn: met het 12,5-ja-
rig bestaan viert de afdeling een koperen jubileum. Afde-
lingshoofd Judith Buisman is vanaf dag één betrokken ge-
weest en heeft de afdeling zien veranderen en uitgroeien van 
een kleine afdeling naar een volwaardige verpleegafdeling 
met zes geriaters.

Volwaardig team
De afdeling heeft in weinig opzichten nog iets weg van de afde-
ling die ze was bij de start in 2009. Buisman: “We begonnen met 
drie geriaters en zaten een beetje verstopt in het ziekenhuis; in-
middels is het aantal geriaters verdubbeld en hebben we een 
mooie afdeling op de vijfde etage. Ook het aantal functies bin-
nen de afdeling is veranderd: waar het team eerst alleen bestond 
uit artsen, verpleegkundigen en servicemedewerkers, werken 
we nu ook met arts-assistenten, semi-artsen en gespecialiseerd 
verpleegkundigen. Wekelijks houden we samen een overleg met 
alle disciplines die bij patiënt betrokken zijn. Daarbij sluiten dan 
ook de fysiotherapeut, diëtiste, transferverpleegkundige en acti-
viteitenbegeleider aan.”

Beste zorg
Na enkele verhuizingen binnen het ziekenhuis, heeft de afdeling 
nu onderdak gevonden bij de afdeling orthopedie. “Voor som-
mige mensen lijkt de combi orthopedie en geriatrie in eerste in-
stantie geen logische keuze,” zegt Buisman. “Maar we zien bij-
voorbeeld veel oudere patiënten met een gebroken heup. Door 

de combinatie van orthopedie en geriatrie kunnen we hen de 
beste zorg leveren met bijvoorbeeld ons heupherstelplan.”

Net als thuis
Ondanks dat de patiënten die opgenomen worden soms erg ziek 
zijn, proberen we zo snel mogelijk het ritme van thuis op te pak-
ken,” vertelt Buisman. Ze merkt dat patiënten zich in de regel 
dan ook snel thuis voelen op de afdeling. “Vanuit de koffiekamer, 
waar de patiënten een prachtig uitzicht hebben over de stad, 
proberen we de dag in te delen zoals de patiënt ook thuis doet. 
Er is een activiteitenbegeleider aanwezig die samen met de pati-
enten activiteiten onderneemt.”

Bewegen is belangrijk
Bij veel ouderen heerst het idee dat patiënten die eenmaal opge-
nomen zijn, de hele dag in bed verblijven, merkt Buisman. “De 
pyjama en pantoffels zit vaak standaard in de tas. Bewegen is 
echter heel belangrijk om fit te blijven. Uit eigen onderzoek we-
ten we dat patiënten in het ziekenhuis vaak te weinig bewegen. 
Daarom doen we op de afdeling nu mee met een pilot van het 
project ‘Beweegziekenhuis’. Patiënten krijgen bijvoorbeeld een 
folder met welke oefening ze kunnen doen. Ook leggen we bij 
het begin van de opname al uit dat het belangrijk is om af en toe 
uit bed te komen en een stukje te lopen.”
De verpleegafdeling geriatrie komt graag in contact met (gespeci-
aliseerd) verpleegkundigen. Heb je interesse in het werken op de 
verpleegafdeling geriatrie? Neem dan contact op met Judith Buis-
man (afdelingshoofd), via j.w.buisman@westfriestgasthuis.nl. 

Verpleegafdeling geriatrie in Hoorn viert 12,5-jarig jubileum
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Jan Pijpker. 

Een haan in de kerk.
In het stadje Santa Domingo de la Cal-
zada op de route naar Santiago de Com-
postella staat een prachtige kerk met 
hele mooie houten beelden. Het plaatsje 
is ontstaan omdat een monnik een brug 
over de rivier bouwde om de pelgrims 
een gemakkelijke oversteek te geven. 
Ook richtte hij er een ziekenhuis in en 
daar omheen ontstond het plaatsje. In de 
kerk vinden we een kooi met pluimvee 
erin, een bijzonderheid in een kerk. Bij 
dit verschijnsel hoort het volgende ver-
haal:

Een Duitse pelgrim die Hugonell heette, 
wandelde met zijn ouders naar Santiago 
en besloten te overnachten in een her-
berg in Santa Domingo. De dochter van 
de herbergier werd dadelijk verliefd op 
de jonge man, maar de liefde was niet 
wederzijds. De dochter werd boos en 
stopte een zilverstuk in de bagage van de 
jongen en beschuldigde hem de volgen-
de morgen van diefstal. In die tijd wer-
den dieven nog opgehangen en dat lot 
overkwam de brave Hugonell ook. Zijn 
diepbedroefde ouders trokken verder 

naar Santiago en op de terugreis beslo-
ten ze in Santa Domingo te stoppen om 
het graf van hun zoon te bezoeken.

Groot was hun verbazing toen ze daar 
aankwamen. Hun zoon hing nog aan de 
galg en bleek bovendien nog springle-
vend te zijn. Hugonell vertelde zijn ou-
ders dat Santa Domingo hem het leven 
terug had gegeven en vroeg ze naar de 
burgemeester te gaan en te vragen of hij 
losgesneden mocht worden. De ouders 
kwamen bij de burgemeester die net zou 
gaan eten en een gebraden kip en een 
gebraden haan op zijn bord had liggen. 
De ouders vertelden het verhaal en de 
burgemeester verzekerde hen dat hun 
zoon net zo dood was als de dieren op 
zijn bord. Op hetzelfde ogenblik voltrok 
zich het wonder. De dieren werden le-
vend, kregen hun veren terug en fladder-
den opgetogen hun vrijheid tegemoet.

Sindsdien vinden we in de kathedraal 
van Santa Domingo nog steeds een hok 
met daarin een levende haan en kip om 
de mensen te herinneren aan het wonder 
van Santa Domingo. Paus Clemente de 
Zesde gaf in het jaar 1350 toestemming 
om in deze kerk levende dieren te hou-
den. Bij de kooi vinden we een schilderij 
van de hangende pelgrim. 

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker
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Op maandag 5 juli j.l. was Andijk, als de 
bakermat van de zaadveredeling, het to-
neel van de ‘buitenland’ excursie van stu-
dievereniging ’Semper Florens’ uit Wage-
ningen. 

ABZ Seeds bood de studenten Plantenwe-
tenschappen, Plantenbiotechnologie en 
Biologische landbouw een afwisselend 
programma aan, waarbij diverse bedrijven 
in de regio bezocht werden.
Na een welkom op het aardbei verede-
lingsbedrijf ABZ Seeds aan de Vleetweg 
begaven de studenten zich in kleine groep-
jes naar de diverse bedrijven in de keten 
aardbeiveredeling, zaadproductie en aard-
beiproductie. Voedselbos ‘De Haling’ bij 
het Streekbos in Bovenkarspel was een 
bijzondere locatie in het dagprogramma. 
Hier werden de studenten uitgenodigd om 
eigenhandig van de diverse gewassen te 
oogsten. Dat werd met veel enthousiasme 
aangepakt.

Vanwege de reisbeperkingen zat een bui-
tenlandse excursie er dit jaar niet in. 
Daarom werden de studenten voor de 
lunch verrast met een echte Zuid-Afri-
kaanse ‘Braai’, verzorgd door Eric Juckers 
en zijn dochters, zelf van Zuid-Afrikaanse 
afkomst. Eric is commercieel agent voor 
Afrika en Amerika. 

De Kaapse villa van ABZ Seeds vormde 
een mooi decor om de Wageningse stu-
denten een echt buitenlands gevoel mee te 
geven.   Op het menu van de Zuid-Afri-
kaanse ‘Braai’ stond onder andere mielie-
pap tert, sosaties, boerewors rolls met 
chakalaka en nog veel meer lekkers: het 
was echt smullen geblazen.

Het was een leuke en educatieve dag voor 
de studenten en voor de bedrijven een 
mooie kans om op informele wijze kennis 
te maken met de medewerkers van de toe-
komst! 

Wageningse studenten in Zuid 
Afrikaanse sferen bij ABZ Seeds

De studenten voor het pand van ABS Seeds aan de Vleetweg. Foto aangeleverd

Maar…
De thematische evenementen die elke 
week behoren bij deze markten zijn, he-
laas, afgelast.
 
De woensdagen bestaan vijf weken lang uit 
een oergezellige markt met leuke handel 
op de kramen. Zo vindt u er aanbieders 
met antiek, curiosa, woon- en tuindecora-
tie, boeken, platen, sieraden, creativiteit en 
kunst. Vijf weken lang staat de markt op-
gesteld zoals op de zaterdag. Dus op de 
Nieuwstraat, de Gouw, de Gedempte Turf-
haven en het Breed. Dit jaar helaas geen 
Clowntjesdag, geen Platen en CD Beurs, 
geen ponydag, geen ringsteken en geen 
straatmuzikantenfestival.
 
Natuurlijk gelden de gebruikelijke Covid 19 
regels voor een bezoek aan de markt. Dus, 

kom in goede gezondheid en houd vol-
doende afstand. De leukste koopjes scoort 
u natuurlijk vroeg, de markten beginnen al 
om 10.00 uur en u kunt tot 12.00 uur gratis 
parkeren in de parkeergarages van Schouw-
burg Het Park en Het Jeudje! Bovendien 
ontloopt u zo de grootste drukte.
 
Voor zover mogelijk is worden de themati-
sche onderdelen op andere data georgani-
seerd maar het is niet met zekerheid te 
zeggen of ze ook daadwerkelijk doorgang 
zullen vinden. Hou daarom de site ikhou-
vanhoorn.nl in de gaten voor de meest ac-
tuele evenementenkalender!

Staat u wel eens op een markt en verkoopt 
u leuke handel? Dan kunt u zich nog aan-
melden voor een kraam. € 35,00 per stuk. 
Inschrijven: www.marktboeken.nl

Hoornse Woensdagmarkten gaan door
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