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Als je bedrijf 60 jaar bestaat is 
dat reden voor een feestje. 
Waar je graag iedereen die een 
bijdrage heeft geleverd aan de 
ontwikkeling en groei van het 
bedrijf voor uitnodigt. Dat mo-
ment staat al jaren vast, je hoeft 
het alleen maar te halen! “Dat 
is ons gelukt. Het bedrijf be-
staat 27 maart 2020 precies 60 
jaar. De feestelijkheden ston-
den dat ook gepland voor deze 
maand. Maar helaas zal het 
daadwerkelijke samenzijn, het 
handen schudden en het grote 
feest (ruim 320 man staat op de 
lijst van genodigden) toch even 
uitgesteld moeten worden. Het 
COVID-19 doorkruist ook 
onze plannen,” aldus Willem 
Scherpenzeel.

“Een feest kun je uitstellen. Op 
dit moment is dat ook onze enige 
optie. Veiligheid en gezondheid 
staan op nummer één. Het feit 
dat we 60 jaar bestaan blijft. Daar 
komen nog twee andere mooie 
momenten bij.” Willem vervolgd 
met gepaste trots: “Twee van 
onze medewerkers werken maar 
liefst 50 jaar bij onze bedrijf en 
gaan nu van hun welverdiend 
pensioen genieten. Ook dat is 
bijzonder genoeg voor een fees-
telijk moment. Aangepaste vorm 
nu en later gewoon nog eens 
dunnetjes overdoen!”

Over Kees de Jong
Kees de Jong weet nog precies 
wanneer hij zijn eerste werkdag 
had. “dat was op de derde maan-
dag van augustus. Dan is het 

‘Lappendag’ in Hoorn, waar het 
bedrijf toen ook nog gevestigd 
was. Ik kreeg die dag meteen een 
vrije middag van de baas, vanwe-
ge Lappendag,” vertelt Kees. 
“Thuis vertelde ik meteen dat ik 
hier maar bleef werken, zo’n goe-
de baas zou ik nergens meer tref-
fen. Vrij krijgen op je eerste werk-
dag!” Dat het ook werkelijk zo 
zou uitpakken, dat Kees 50 jaar 
later wegens de pensioengerech-
tigde leeftijd vanuit het zelfde 
bedrijf zou vertrekken maakt die 
eerste opmerking extra bijzonder.

Harm Scherpenzeel in beeld
Harm heeft niet bij toeval dezelf-
de naam als de oprichter. Hij is 
één van de zoons van J.A.A. 
Scherpenzeel. “In eerste instantie 

ging ik aan het werk in de bouw, 
maar dat hield ik snel voor ge-
zien. Als 17 jarige vroeg ik aan 
mijn vader of ik niet bij hem aan 
de slag kon. Ik kon aan de slag en 
moest alles in de praktijk leren,” 
vertelt Harm over die tijd. “Maar 
ik was leergierig en had ook aan-
leg en interesse in het vak van 
draaier. Zodoende vond ik mijn 
weg binnen het bedrijf en heb ik 
het al die jaren met veel plezier 
gedaan.”

Bijzonder gebaar
De huidige eigenaar Willem 
Scherpenzeel, inderdaad de an-
dere zoon van J.A.A. Scherpen-
zeel en dus de broer van Harm, 
heeft een aantal bijzondere din-
gen geregeld voor beide jubilaris-

sen. “Natuurlijk konden we ze 
niet gewoon met een handdruk 
en een bos bloemen wegsturen. 
We hebben heel veel aan deze 
mannen te danken en dus wilden 
we een gepast, persoonlijk en lu-
diek gebaar maken.” Kees heeft 
altijd gewerkt als richter. Het 
Kees de Jong Plein- meesterslij-
per 1969-2019- met bijpassend 
straatnaambord zal zorgen dat 
we hem altijd ‘op zijn plek’ blijven 
zien. Daarnaast natuurlijk ook 
een mooi cadeau, waar nu tijd 
voor is. Een lang gekoesterde 
droom: Kees is op kosten van 
CoreTeq op wereldreis geweest. 
Ook Harm is op deze bijzondere 
manier geëerd. “Op mijn bord 
prijkt Harm Scherpenzeel hof – 
meester richter 1970-2020. Daar-

naast heb ik een cruise cadeau 
gekregen waar ik samen met mijn 
vrouw van ga genieten.” De ont-
hulling van de borden is nu ge-
daan aan alleen de mannen zelf, 
voor de foto en als eerste gebaar. 
De grootse onthulling met colle-
ga’s, familie en vrienden heeft 
helaas ook uitstel nodig door het 
coronavirus dat Nederland nu 
‘doet schudden’. 

Bijzonder vakmanschap
Beide mannen vertellen over de 
afgelopen vijftig jaar eigenlijk 
hetzelfde.  Kees: “Toen wij hier 
begonnen met werken was ‘de 
Ouwe Scherp’ – zoals de heer  
J.A.A. Scherpenzeel liefkozend 
werd genoemd- de baas. Het be-
drijf stond toen in Hoorn aan het 
Pelmolenpad.  De werkzaamhe-
den waren allemaal nog handma-
tig en er was bijna niks geregeld 
zoals we nu CE-normen hebben 
en wat al niet meer.” 

(vervolg op pagina 6)

Kees de Jong en Harm Scherpenzeel hebben beiden 50 jaar gewerkt voor en bij CoreTeq. “We hebben onder 
drie generaties Scherpenzeel alle ontwikkelingen mogen meebeleven.” Tekst en foto’s: OdB/Andijker

Core-TeQ  in Andijk viert diverse bijzondere jubilea 

De zondagsrust werd afgelo-
pen zondagmiddag  op een wel 
bijzondere prettige wijze ver-
stoord  door een gelegenheids-
optreden van Daphne Fran-
quinet en Marryelle Deen, be-
geleid door  toetsenist Simon 
de Boer. Ondanks een koude 
windkracht 7 kwam alles toch 
goed tot z’n recht dankzij  ge-
luidsman Marco Rustenburg 
en Video-schermman Rick 
Veldhuizen.
Aan de voorkant van Sorghv-
liet  werden  de bewoners ge-
durende een drie kwartier  
toegezongen en gewuifd in het 

kader van Andijk heeft Hart 
voor Sorghvliet. Het is toch al 
een bijzondere lastige periode 
voor onze oudere bewoners, 
want in het kader van over-
heidsvoorschriften  mogen ze 
al een aantal weken niet van 
hun kamer en dan geeft zo’n 
optreden de zondagmiddag 
toch een beetje extra glans.
Gezien de reacties zowel van 
de bewoners als van de toeval-
lige passanten alswel op face-
book, is het zeker een geslaagd 
initiatief geweest en is,  in wat 
voor vorm dan ook, zeker voor 
herhaling vatbaar.Er werd drie kwartier gezongen

Zing en wuif voor Sorghvliet

Foto’s: Gerard Heijstee
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FAMILIEBERICHTEN Parochieberichten
R.K. Kerk Andijk
Adres: Bangert 6
Contactadres:
Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412, 
tel. 591408.
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046

Vanuit de parochieraad willen we 
laten weten dat we met jullie al-
lemaal meeleven!
Deze vreemde tijd vraagt dat we 
extra zorg en aandacht voor el-
kaar hebben.
Ieder kan dat op zijn/haar eigen 
manier invullen, zoals nu ook al 
veel gedaan wordt. Is het iets om 
eens iemand zomaar even te bel-
len hoe het gaat?
Eenzamen, ouderen, dat gezin 
wat nu zo op elkaar aangewezen 
is… Of bent u iemand uit het oog 
verloren? Probeer weer eens con-
tact te leggen. Leuk!
Bent u in staat boodschappen te 
doen, misschien is er iemand 
waarvoor u even iets mee kan 
nemen.
Mocht u behoefte hebben aan 
een moment van bezinning: onze 
parochiekerk is op de dinsdag-
ochtend open van 10-11 uur. Er is 
iemand aanwezig, u kunt rustig 
een kaarsje opsteken en even 
gaan zitten.
Pastor Dekker kunt u ook altijd 
bellen als u behoefte hebt aan 
iemand die luistert en meedenkt;
tel.: 06-28449410.
Helaas gaan de vieringen in de 
kerk eerst niet door, zelfs niet met 
Pasen. Voor de t.v. zal wel extra 
aandacht hieraan geschonken 
worden. (www.kerkomroep.nl).
Ons Kontaktblad zal voor Pasen 
ook niet uitkomen. Er werken 
heel wat mensen aan mee en er is 
weinig nieuws nu de vieringen 
niet doorgaan. We hopen meer in 
de Binding/Andijker te kunnen 
melden.
Van harte heel veel gezondheid 
en alle goeds voor iedereen! 
Sterkte waar nodig! 
Geniet ook van de dingen die nu 
wel mogelijk zijn

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.
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AANLEVEREN KOPIJ
Advertenties: 

tot maandag 12.00 uur: info@andijker.nl. 

Kopij en fotomateriaal: 
tot maandag 12.00 uurinfo@andijker.nl

Familieberichten: 
(rouw- en geboorteberichten) tot dinsdag 8.30 uur

info@andijker.nl

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

Groot is Uw trouw, o Heer,
Mijn God en Vader.

Na jaren van afnemende gezondheid, is door God thuisgehaald
mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa

Christiaan Anthon Buijs
Chris

sinds 10 september 1965 met Sophia Buijs-van den Bovenkamp

Amsterdam, 10 juli 1941 Bovenkarspel, 27 maart 2020

Sophia

Peter en Janet 
Davey 
Desireé

André en Vokeline

Middenweg 38, 1611 KP Bovenkarspel

Chris is opgebaard in het uitvaartcentrum aan de Ibislaan 3 te Andijk.

In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus kunnen wij  
helaas geen gelegenheid geven om ons persoonlijk te condoleren en 
om afscheid te nemen van Chris.

Een kaartje per post of een bericht/herinnering via www.cbu-online.nl 
vinden wij erg fijn om te mogen ontvangen.

Chris wordt in besloten kring begraven in het familiegraf op het  
kerkhof bij de Petruskerk in Amsterdam-Sloterdijk.

Veel dank aan het team van het Gezinspaviljoen te Bovenkarspel  
voor alle aandacht en liefdevolle zorg.

Piet de Boer is verhuisd van Dijkweg 323 
naar Sorghvlietlaan 56, 1619 XC Andijk

Telkens iets uit handen geven,
is wat sterven in dit leven.

Totdat het laatste is gezegd;
de adem in Gods hand gelegd.

We hebben afscheid moeten nemen
van onze dappere en markante zwager

Simon de Vries
We wensen Dirkje, de kinderen en kleinkinderen, 
Gods troosten nabijheid toe.

    Jantje (Jaap in herinnering)
    Alie en Dirk
    Trijntje (Nanne in herinnering)
    Martha en Zeger
    Arie en Afra

“Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus”.
                                                                 Romeinen 8:39 

Thuisgehaald door zijn Hemelse Vader, 
mijn lieve man, onze vader, opa en overgrootvader

Simon de Vries
62 jaar met Dirkje de Vries-Tensen

 Andijk, 5 februari 1931 Enkhuizen, 30 maart 2020

Grootebroek: Dirkje de Vries-Tensen

Heerenveen:  Marion en Wim 
 Suzan en Thijmen, Salomé, Annedore 
 Daniël en Jolijn, Iris, Tessa, Emma 
 Hanna en Timon, Evy, Oliver 
 Rachel

Andijk: Arjo en Erica 
 Silas  
 Jason  
 Febe Frederique

Amstelveen:  Jeannette en Alex

Nieuwveen:  Menno en Irma 
 Nathan en Anna Judica, Anke Loïs, Saar, Amos 
 Janna

Het Voert 10, 1613 KL Grootebroek

Mijn man, onze vader en opa is thuis opgebaard, waar we deze 
dagen in kleine kring samen willen zijn.

In verband met alle beperkende maatregelen kunnen wij helaas geen 
gelegenheid geven om ons persoonlijk te condoleren en vindt de 
dankdienst voor het leven van mijn man, onze vader en opa en de 
begrafenis op de Oosterbegraafplaats te Andijk in besloten kring plaats.

Uw betrokkenheid en/of medeleven stellen wij zeer op prijs en is 
voor ons heel waardevol, juist gezien de beperkte vorm waarin we 
nu het afscheid vorm moeten geven. Daarom wijzen wij u op de 
volgende mogelijkheden:

De dienst voorafgaand aan de begrafenis kunt u live meeluisteren via 
www.gereformeerdekerkandijk.nl. De dienst is op vrijdag 3 april en 
begint om 14.00 uur. Ook kunt u daar later de dienst nog beluisteren. 

Naast een schriftelijke condoleance per post kunt u ook digitaal een 
bericht en/of herinnering voor ons achterlaten www.cbu-online.nl. 
Deze berichten worden gebundeld en ontvangen wij later op schrift.

Onze dank gaat uit naar het team van woonzorgcentrum Sint Nicolaas  
te Enkhuizen voor alle liefdevolle zorg en aandacht.

Na het overlijden van onze lieve ome Simon wensen we tante 
Dirkje, Marion & Wim, Arjo & Erika, Jeannette & Lex, Menno & 
Irma en hun kinderen en kleinkinderen veel sterkte en troost toe.  

    Neven & nichten Tensen

Het heeft ons heel goed gedaan dat we zoveel belangstelling 
en medeleven mochten ontvangen na het overlijden van 

mijn lieve vrouw, onze lieve moeder en trotse oma  

Akke Harders-Groot
 

Uw of jouw aanwezigheid, handdruk 
of woorden, de buurt op de Knokkel en 

Schoolweg waar de vlaggen halfstok werden 
gehangen, alle bloemen en de vele kaarten 
die ook al in de periode van ziek zijn binnen 

bleven komen; het was hartverwarmend.

Onze oprechte dank voor dit alles.

Sietse Harders
Kinderen en kleinkinderen

Andijk, april 2020

Een initiatief waarbij mensen 
knuffels voor het raam zetten zo-
dat kinderen tijdens hun wande-
ling op ‘berenjacht’ kunnen. Het 
is bedacht om kinderen af te lei-
den in deze coronacrisis. 

Er wordt benadrukt dat iedereen 
de regels van het RIVM in acht 

moet nemen. ”Als wij naar buiten 
gaan dan houden we ook reke-
ning met de 1,5 meter afstand. 
Het niet de bedoeling dat we met 
zijn allen de straat op gaan.”
Via een document op Google 
Maps (zie link op onze website) 
kan men aangeven waar er een 
knuffelbeer voor het raam staat.

‘Wij gaan op berenjacht’
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MET EEN LEVENSTESTAMENT VOORKOMT U EEN BE-
WIND EN MENTORSCHAP VIA KANTONRECHTER EN BE-

PAALT U ZELF WIE NAMENS U MAG BESLISSEN 

Wat zijn de consequenties, als er geen levenstestament is? 
Als er niets geregeld is, dan zal er, veelal door aanvraag van familie, 
een bewind via de rechter ingesteld moeten worden, als iemand zelf 
niet meer wilsbekwaam is. Via de rechter wordt er dan een bewind 
ingesteld en is er dus rechterlijk toezicht voor iemand die zelf niet 
meer in staat is om zijn zaken te regelen. 

Voor ieder bedrag boven de € 1.500 vooraf toestem-
ming vragen
De bewindvoerder moet voor uitgaven waarbij het gaat om een 
bedrag boven de € 1.500 vooraf toestemming vragen aan de rechter. 
Ook moet ieder jaar rekening en verantwoording aan de rechter 
afgelegd worden. Dit kunt u voorkomen met een levenstestament.

Veel gehoord misverstand: Wij zijn getrouwd, dus 
kunnen we toch voor elkaar tekenen?
Veel mensen denken dat ze in geval van een huwelijk automatisch 
tekeningsbevoegd zijn voor elkaar. Dat is niet zo! Ook voor gehuw-
de partners is een levenstestament essentieel.

Drie soorten volmachten in 1 akte.
Het is mogelijk om in een levenstestament een vermogensrechtelij-
ke-, een medische en een zakelijke volmacht vast te leggen. U kunt 
daarbij voor dezelfde persoon of personen kiezen of voor verschil-
lende. Zijn er meerdere gevolmachtigden, dan kunt u ook regelen 
dat zij bij uitgaven boven een bepaald bedrag, eerst de toestemming 
aan de mede gevolmachtigde(n) moeten vragen.

Neem voor meer tips en informatie contact 
op met ons kantoor of meld u aan voor ons 
gratis webinar op 20 april om 20.00 uur via 
www.mantelvoors.nl. Andijk 0228-592224 
/ Benningbroek 0229-591264  

Judith Berkhout

Na een dag hard werken in 
de tuin, even de benen om-
hoog, bakkie koffie erbij. 

Tja een aantal weken gele-
den zat ik nog gezellig in 
Oostenrijk. Wat kan het 

binnen een aantal weken in-
eens veranderen. Elke week 
komt er meer bewustwor-
ding van waar we eigenlijk 

in beland zijn. Zelf kwam ik 
op het idee, om wat tulpen 
in mijn stalletje te zetten. 

Deze te verkopen, zodat de 
meeste tulpen niet wegge-

gooid zouden worden en de 
kweker ook nog een beetje 

geholpen kan worden, daar-
naast ook een goed doel 

steunen. Ik heb met ieder-
een te doen, want het is niet 
alleen de kweker die flink 
wordt getroffen. Het over-
komt ons gewoon allemaal 
of we het nu willen of niet. 
Trouwens over leuke initia-
tieven gesproken. Wat wor-

den er mooie dingen be-
dacht om mensen een beetje 
blijheid te bezorgen. Bloe-
men, kaarten, social media, 
allerlei creatieve acties wor-
den opgezet. Op deze ma-
nier kunnen we veel lokale 
ondernemers steunen. Te 

denken valt aan iets kopen 
in een stalletje aan de weg. 
Er is in de afgelopen paar 

weken een facebook pagina 
geopend: West-Friese verkoop 
stalletjes langs de weg. Natuur-
lijke producten en als je op 
de fiets gaat heb je gelijk je 
beweging. Want wat we in 
ieder geval kunnen leren 

van deze tijd is denken om 
elkaar. Laten we dit vooral 
blijven voortzetten, ook na 
deze ‘rare’ tijd. De lokale 
ondernemer steunen. Ge-
woon omdat dit belangrijk 
is. Laten we dan proberen 
om deze tijd te gebruiken 

om onze rust te nemen, goed 
om onze naasten denken, 
genieten van de zon en de 
natuur. Dit omdat we even 
zijn stil gezet. Mensen die 
eenzaam zijn even op af-

stand ‘bezoeken’ d.m.v. iets 
neerleggen bij de deur, een 

tekening of kaart in de brie-
venbus. Het zijn kleine ge-
baren, maar wel een steun!  
Ik wens ieder op zijn eigen 
manier sterkte, sterkte in de 

strijd.  

Groet,
Judith Berkhout
Namens BAMM
bamm@ziggo.nl

Wat was het een moeilijke beslis-
sing die wij op 12 maart, de eerste 
dag van alle maatregelen rond 
Corona, moesten nemen. Was 
het echt wel nodig, kon het toch 
doorgaan, alles was geregeld en 
klaar. Het is  morgen al…Uitein-
delijk toch besloten: het gaat niet 
door. Balen, bellen en regelen… 
Gezondheid gaat voor alles!
De volgende stap was wat doe 
wij? De penningmeester wil toch 
een verdeling kunnen doen aan 
het einde van het jaar. Er is een 
reservepotje, maar er zijn ook 
nog kavels beschikbaar. Kunnen 
wij nog wat ‘online ’verkopen? 
Het werd in werking gezet: aan-
bieders gebeld, advertenties ge-
plaatst, op Facebook werd het 
bericht gedeeld en voor ons als 
bestuur was het wachten op wat 
ging komen. 

Er werd geboden op diverse 
koopjes. Ook zijn er giften bin-
nengekomen, hiervoor veel dank! 
Helaas kan een aantal koopjes 
niet doorgaan, de periode waarin 
het gepland was of tekort biedin-
gen. Alle bieders hebben bericht 
gehad. We weten niet hoe het nu 
verder loopt. Degenen die deze 
kavels gekocht hebben betalen 
alleen als het definitief doorgaat.
Hoe het verder gaat weten we 
niet. Als bestuur hebben we het 
gevoel dat we dit zo goed opge-
pakt hebben. Dank voor alle 
meedenken en medewerking! 

We hopen van harte dat we vol-
gend jaar de 69e veiling met jullie 
allemaal in goede gezondheid 
kunnen beleven!

Velingbestuur Sarto

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

68e Veiling Sarto

Natuurlijk: iedereen denkt met-
een aan de mensen in de zorg! 
Maar ook aan mensen bij werken 
bij de brandweer of de politie. 

Maar dan vergeten we heel veel 
andere mensen die minstens net 

zo hard werken én die dat ap-
plaus ook verdienen. Voor een 
grote groep van deze kanjers heb-
ben wij een plekje in onze krant 
gereserveerd. Gewoon omdat ze 
dat verdienen wegens hun inzet, 
in ieders belang!

Een deel van het team van de Lidl. Foto aangeleverd Ingezonden/Open brief
Ietsje meer…

Als kind stond ik met mijn 
moeder bij de slager.
Wat zal het zijn, mevrouw? 
Een half pond gekookte worst, 
graag. De slager legde een stuk 
worst op de weegschaal. Ik zag 
de naald van de weegschaal 
verschuiven voorbij de 2, bijna 
naar de 3. Mag het ietsje meer 
zijn, mevrouw?
Zou er ooit iemand zijn die zou 
zeggen: nee, ik wil precies 250 
gram!
Ik dacht: slim van die slager. Als 
hij dat de hele dag door zo doet, 
dan tikt dat lekker aan.
Want misleidend is het wel. 
Want dat ietsje meer krijg je 
niet. Je betaalt er gewoon voor. 
Hoewel, ik kreeg altijd een 
plakje worst van de slager. Dat 
dan weer wel.

Mag het ietsje meer zijn?
Want in deze tijd horen we 
vooral wat minder moet.
Minder dichtbij elkaar staan.
Niet meer naar je werk komen. 
Niet naar de film. Niet naar de 
kerk. Niet meer op bezoek bij 
de bewoners in Sorghvliet.

Mag het ietsje meer zijn?
Nee, geen oproep om te ham-
steren. Geen oproep om nog 
meer ontsmettingsmiddel voor 
je handen te gebruiken. Geen 
oproep om nog beter voor je-
zelf te zorgen.

Wel de oproep extra aan de an-
der te denken. 
Stuur eens een kaartje naar ie-
mand van wie je er zelf nog 
nooit een gekregen hebt.
Bel eens iemand op die jou nog 
nooit gebeld heeft. 
Vergeet niet die man die zijn 
huis bijna niet uitkomt. 

Doe meer dan het gewone, 
raadde Jezus aan. Even een 
kopje erop, een gratis plakje 
erbij. 
Als iemand je vraagt om een 
mijl met je mee te lopen, doe er 
nog een paar extra passen bij.
In deze Coronadagen zal blij-
ken wie jij werkelijk bent. 

ds. Koos Staat

PS. Hebt u de advertentie van 
de Gereformeerde Kerk elders 
in deze Andijker gelezen?

Kanjers

Kerkdiensten, zondag 5 april
Informatie over kerkdiensten

Zo goed als alle kerkdiensten gaan voorlopig niet door.
Kijkt u op de website van de betreffende kerk voor de meest 

actuele informatie.

Gereformeerde Kerk 
Aangepaste kerkdienst met ds. Koos Staat op 
gereformeerdekerkandijk.nl bij kijk direct

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 
pg-andijkwervershoof.nl

Baptistengemeente  
baptistenenkhuizen.nl

R.K. Kerk    
Bangert 6, Andijk
andijk.rkregiowh.nl

De Bovenzaal
bovenzaal.eu

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
www.deweg.eu

 
Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40
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Michel Haak  M 06 53 92 18 85
Sterappel 28  E  michel@indehaak.nl
1619 KA Andijk  

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

Hoe komt De Bosmantel de crisis door?

Voor ons een belangrijke vraag. Hij heeft 
namelijk rechtstreeks met ons bestaans-
recht te maken.

Wij zijn een nieuwe tuinderij, dit voorjaar 
begonnen. Wij gaan lokaal groenten, fruit 
én bloemen telen en verkopen! En we leve-
ren nu al groenteplanten voor de hobby-

tuinder (een soort revival van tuincentrum 
Boeder voor de groenteplanten, zeg maar).
Dit alles aan de Cornelis Kuinweg 22 in 
Andijk.

Eén van de redenen om ons bedrijf te star-
ten was dat wij vinden dat er veel te veel 
gereisd en gesleept wordt over de hele 
wereld. Eén van de vele nadelen daarvan is 
het risico op snel verspreidende plagen en 
ziekten bij plant, dier en mens.

Dus, de crisis is voor ons een aanmoedi-
ging, meer dan een bedreiging!

Natuurlijk heeft Corona invloed op onze 
start. Aan de ene kant negatief omdat veel 
mensen thuisblijven of nu even andere 
dingen aan hun hoofd hebben dan groen-
teplantjes kopen. Aan de andere kant posi-
tief, omdat we merken dat mensen zich 
realiseren dat juist een bedrijf als het onze 
belangrijk is voor de lokale voedselvoor-
ziening. Dit is wat wij horen.

Dus het is voor ons spannend, maar we 
kunnen in ieder geval gewoon doorwerken 
omdat we lekker buiten bezig zijn met een 
klein team! Daar zijn we dankbaar voor.

We hopen dat velen ons de komende tijd 
gaan steunen!

De Bosmantel verkoopt ook kruiden op 
pot. Foto aangeleverd

Ondernemen tijdens de Corona-Crisis

De beste manier voor ‘social distancing’ 
(sociaal afstand nemen) in het verkeer is in 
de auto of op de fiets. Fietsen heeft een 
groot voordeel. Het beschermt je op ver-
schillende manieren tegen het virus. Viro-
logen die gespecialiseerd zijn in het coro-
navirus, zien fietsen als de perfecte zelfbe-
scherming. Ze hebben dan ook geen enkel 
bezwaar als mensen ervoor kiezen om te 
gaan fietsen. Sterker nog, ze bevelen het 
zelfs aan, zolang je maar grote groepen 
vermijdt.

Ook wij Dekker2wielers te Andijk zijn nog 
steeds elke dag open van 9 tot 18 uur om u 
ten dienst te staan. Voor onderhoud en 

verkoop van nieuwe en gebruikte fietsen. 
Als u de fiets niet zelf kunt brengen dan 
halen wij deze graag op en brengen deze 
weer terug. Betalen kan via een betaal link 
die we versturen kunnen via sms of mail. 
Graag tot ziens bij ons in de winkel

Graag tot ziens bij Dekker2wielers. Foto archief Andijker

Tweewielers

ANDIJK

              M iddenweg 54a

1619BN Andi jk

w w w.dek ker-tweewielers.n l

Cornelis Kuinweg 22
www.bosmantel.nl

Groenteplantjes!
Vanaf 12 maart

Cornelis Kuinweg 22
www.bosmantel.nl

Groenteplantjes!
Vanaf 12 maart

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

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

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

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

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

20 aug
Maandag

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

(AC  DC tribute band) 

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

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

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

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

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

20 aug
Maandag

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

(AC  DC tribute band) 

Dat kan in Sarto 
natuurlijk!

Mooie zalen, gezellige sfeer, 
bel voor meer informatie 

voor uw feest of partij 
naar 0228 59 16 13, 

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

Bangert 4, 1619 GJ Andijk

Hoekweg 21a • 1619 EB Andijk • 0228 - 59 20 75 • www.fjdeboer.com

Startvermogen op maat!
Accu’s voor verschillende

toepassingen zoals:
Auto • Truck • Motorfi ets • Tractor • Camper 

Jetski • Grasmaaier • Aggregaat • Etc.
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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

Auto's
Profijtauto • Industrieweg 1 Andijk 

info@profijtauto.nl • www.profijtauto.nl

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

CV Monteur
Valk Service & Onderhoud • Tel. 0228 - 58 67 66

info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

Dorpshuis
Sarto • Bangert 4, 1619 GJ Andijk • Tel. 0228 - 59 16 13

info@sarto-andijk.nl • www.sarto-andijk.nl 

E-bike specialist
André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof

0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

Fietsenwinkel
Dekker Tweewielers • Middenweg 54a, 1619 BN Andijk

0228 - 74 52 22 • www.dekker-tweewielers.nl

Fotokopie - drukwerk
Dijkprint • Industrieweg 1 Andijk

0228 - 59 29 34 • www.dijkprint.nl • info@dijkprint.nl

Fysiotherapie
Praktijk Andijk • Landstraat 5, 1619 EX Andijk

0228 - 59 11 22 • www.praktijkandijk.nl

Fysiotherapie
Fysio WFO • Wervershoof 0228 - 58 22 70 
Andijk 0228 - 59 27 17 • www.fysio-wfo.nl

Garage
Autoservice Andijk • Handelsweg 29 Andijk
0228 - 59 22 22 • www.autoserviceandijk.nl

Groenten - Bloemen
De Bosmantel • www.bosmantel.nl
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

Hypnotherapie
Be Happy Hypno • Anita Kort

behappyhypno@gmail.com • 06 51 85 34 27

Juwelier / Optiek
Schouten optiek • De Hoek 1, 1693 AA Wervershoof

0228 581 258 • info@schoutenoptiek.nl

Kantoormeubelen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G

Tel. 06. 2182 3000 • www.deenisdeanderniet.nl

Kindercoaching
Centrum voor Hoogbegaafdheid • www.hbcentrum.nl

info@hbcentrum.nl • Zwaagdijk-Oost

Klusbedrijf
Westfriese Kluscentrale • 06 38 17 33 88

help@wfkc.nl • www.wfkc.nl

Massagepraktijk
Massage Boven Jan • Dijkweg 138 Andijk

Tel. 0228 59 38 06 / 06 37 34 02 71 • massagebovenjan.nl

Natuurgeneeskunde
Amrita- Holistisch Centrum • Natalja Mantel

Middenweg 10 Andijk • 06-57245725 • www.amrita.nu

Oefentherapie
Koopman Oefentherapie • Ged. Laanweg 43, 1619PB Andijk

Tel: 0625116916 • koopmanoefentherapie.nl

Podologie
Marian van Zwieten • Keizerskroon 1

Tel. 06 54 28 83 08 • www.podologiemarianvanzwieten.nl

Schilder- Glas- en behangwerk
Van den Braber • Hoekweg 13, 1619 EA Andijk

Tel. 06 53 74 82 94 • www.vandenbraber.nl

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

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

Verbouw-Onderhoud & Bouwadvies
Kort Onderhoud • Dr. d' Arnaudstraat 22 Andijk 

Tel. 06-2738 0707

Verhuizen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G 

Tel. 06. 2182 3000 • www.wieverhuistmij.nl

Vishandel
Anton Overweel • www.vishandel-antonoverweel.nl

info@vishandel-antonoverweel.nl • Tel. 06 51 11 08 60

Vishandel
Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

www.kleinvolendam.nl • info@kleinvolendam.nl

Yoga
Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk

0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Zonnepanelen
SolEnergy • Industrieweg 5, 1619 BZ Andijk

0228-597272 • www.solarfabriek.nl

Zonwering
Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk

06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl

Uw bedrijfsnaam in deze lijst?

info@andijker.nl 
of bel: 59 36 05

Eén telefoontje of bericht
kan uw klus klaren

06 38 17 33 88 / help@wfkc.nl

Kleingouw 17,  1619 CA Andijk
www.wfkc.nl

@westfr iesekluscentrale

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.

Verkoop van jong 
gebruikte auto’s.

Industrieweg 1, Andijk • info@profijtauto.nl

o.a.  Nissan Qashqai Tekna 
 hand en automaat,   
 bouwjaar 2019

Auto’s met nog twee jaar garantie.

DEEN is de ander niet 
Handelsweg 33G  
Tel. 06. 2182 3000

www.deenisdeanderniet.nl
www.wieverhuistmij.nl

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

Ook voor Focwa onderhoudsbeurt, packkeuring en verhuur.

Wij zijn een RDW en Focwa erkend bedrijf.

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

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

verhuur v.a. €2,50 per uur.

Laat nu ook uw reservesleutel maken bij OMC-Andijk

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

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

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

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

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

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72 info@solenergy.nl www.solenergy.nl
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Daarom kiest u
voor RegioBank

Vrolijk fd
Kleingouw 28
1619 CB Andijk
T (0228) 59 24 20
E info@vrolijkfd.nl
I www.vrolijkfd.nl

Samen spelen,  
leren & ontdekken
bij onze gastouders natuurlijk!

Meer info: berendbotje.nl

(vervolg van de voorpagina)
Het was een tijd zonder mega bits, zonder 
computer aangestuurde apparaten. Harm: 
“Zodra die beschikbaar kwamen, was 
‘Ouwe Scherp’ daar altijd als één van de 
eerste bij. We werden betrokken bij de 
ontwikkeling van nieuwe technieken. 
Onze mening deed er toe als er nieuwe 
machines en meetapparatuur werden aan-
geschaft.” Ze beschrijven de cultuur bin-
nen het bedrijf als een plek waar waarde-
ring is voor elkaars vakmanschap en voor 
de persoon zelf. Leuke collega’s en een fijn 
team, van elkaar op aan kunnen en ruimte 
voor groei en ontwikkeling binnen je func-
tie. “Ouwe jongens, krentenbrood, dat 
zegt misschien wel genoeg!” Ook toen het 
bedrijf overging in de handen van Willem 
en de verhuizing naar Andijk zich aan-
diende  –eerst aan de dijk en later naar het 
industrieterrein- hebben ze dat met elkaar 
gedaan. Inmiddels gaat het bedrijf alweer 
over van vader op zoon en komt de derde 
generatie Scherpenzeel aan het roer. “Het 
is bijzonder om te kunnen zeggen dat je 
onder drie generaties, steeds op een ande-
re manier, maar steeds met veel plezier 
voor het vak, hebt mogen werken.” Beide 
mannen geven dan ook aan dat ze ondanks 
de pensionering als vraagbaak beschikbaar 
blijven. “Tijdens een kopje koffie kunnen 
we altijd even meedenken!”

Op weg naar de toekomst
Beide zoons Dennis en Michael zijn in-
middels ook mede-eigenaren. Sinds 2012 
is Dennis (de jongste zoon van Willem) de 
algemeen directeur. “Zowel van ons pro-
ductiebedrijf in Maleisië, als ook in An-
dijk.” Bijzonder als een bedrijf 60 jaar be-

staat. Maar daar mee is het einde niet in 
zicht. “Zeker niet,” aldus Willem. “De ko-
mende tijd staan er heel veel bijzondere 
zaken op het programma. Mijn zoons zijn 
helemaal van de tijd van nu en houden mij 
scherp, niet alleen betreffende lopende 
zaken maar vooral ook met oog voor de 
toekomst. “Een  Business Development 
Plan moest geschreven worden. Wat wil je 
bereiken in de toekomst en hoe ga je daar 
komen.” Vanuit de klanten kwamen twee 
punten naar voren: kostprijs laag en ge-
wicht laag. Die eerste, dat snapt iedereen 
wel. Natuurlijk wil je zo min mogelijk geld 
kwijt zijn en toch een kwaliteitsproduct. 
De tweede vraag was wat minder voor de 
hand liggend. “Minder gewicht van een rol 
vraagt ook om een minder zware elektro-
motoren om de rol te laten draaien. Een 
minder zware motor, gebruikt minder 
energie. Dus de CO2 afdruk van een pro-
duct gaat op die manier met flinke stappen 
omlaag. Duurzaamheid en vergroening is 
de toekomst. Dus werd er nagedacht over 
carbon ( koolstofvezel) in plaats van staal 
of aluminium.”

Eigen product lanceren
Core-TeQ komt zeer binnenkort met zijn 
eerste eigen product op de markt: in plaats 
van stalen buis of aluminium buis, het 
lichtgewicht carbon buis. “Net zo sterk en 
maar een kwart van het gewicht. Om maar 
één van de voordelen prijs te geven.” Hele-
maal zelf ontwikkeld en vanaf carbon folie 
tot aan eindproduct bij en door Core-TeQ-
personeel vervaardigd. “Het was een uit-
daging. Maar één die ons past. Dit is dé 
toekomst en Core-TeQ zal daar een deel 
van zijn. Als het aan ons ligt, kan er zeker 
een feestje gepland gaan worden voor het 
75 en daarna het 100-jarig bestaan!”.  

Kees de Jong met zijn eigen straatnaam-
bord op de plek waar hij de afgelopen 
jaren zijn expertise heeft ingezet in het 

belang van Coreteq.

Harm Scherpenzeel heeft na 50 jaar een 
eigen hofje bij CoreTeq zeker verdiend.

Fysio-WFO is sinds afgelopen week zeer 
beperkt bereikbaar a.g.v. de opgelegde 
maatregelen van de regering.
Wij zijn telefonisch bereikbaar. 0228-
582270 en via de mail.
De behandelingen zullen zoveel mogelijk 
telefonisch geschieden zo mogelijk mid-

dels videobellen. Face-to-face in uitzon-
derlijke omstandigheden met de verplich-
te afstand van 1.5 m en als u geen ziekte-
verschijnselen hebt. Lijfelijk contact is op 
dit moment onmogelijk.
Iedereen veel sterkte en kracht de komen-
de tijd en gezond weer verder.

Bereikbaarheid Fysio-WFO

De afgelopen dagen zijn, net als voor ie-
dereen, ook voor Vrolijk fd / RegioBank 
meer dan hectisch. 
Zonder afspraak het kantoor aan de 
Kleingouw 28 binnen wandelen zit er door 
het coronavirus voorlopig niet in. Ronduit 
waardeloos, zo stelt Arend Vrolijk, maar 
gelukkig kunnen wij er op veel andere ma-
nieren wel gewoon voor onze klanten zijn. 

Financieel landschap verandert
Het financiële landschap is aan het ver-
anderen. Zo heeft een aantal geldver-
strekkers op de hypotheekmarkt al een 
renteverhoging doorgevoerd. Ook het 
acceptatiebeleid van een aantal banken is 
aangescherpt. Aan de andere kant zie je 
dat bij een aantal banken regelingen ko-
men voor klanten die door het coronavirus 
in de problemen komen zoals een tijdelijke 
stop op aflossen. 

De Volksbank, het moederbedrijf van 
RegioBank, heeft vanuit haar maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid aangegeven 
haar klanten maximaal te ondersteunen 
met de optie om maximaal 3 maanden te 
“pauzeren” met het aflossen van de hypo-
theek. 
Ook qua verzekeringen zien wij dat onze 

klanten met tal van vragen zitten, waarbij 
nu de vragen over de reis- en annulerings-
verzekering met stip op één staan. 

Financiële onrust, doe de Wooncheck
Tel bij deze onzekerheid ook nog eens de 
persoonlijke impact op (denk aan baan-
garantie bij loondienst, de ZZP-er met 
teruglopende opdrachten of bijvoorbeeld 
de problemen met kinderopvang), dan is 
het logisch dat wij hier veel vragen van 
onze klanten over krijgen. Vanuit deze 
toenemende onzekerheid hebben wij onze 
dienstverlening uitgebreid met de Woon-
check. 
Met de Wooncheck willen wij je laten zien 
welke opties je hebt voor jouw hypotheek 
en verzekeringen. Het uitgangspunt hier-
bij is jouw huidige producten te checken of 
deze nog up-to-date zijn en of je wellicht 
met slimme aanpassingen geld over kunt 
houden, wat zeker in de huidige situatie 
voor iedereen prettig is. 

Meer weten over de Wooncheck?
Neem contact met ons op voor meer infor-
matie. Je kunt ons dagelijks telefonisch van 
10.00 uur tot 17.00 uur bereiken (0228-
592420). Ook via mail zijn wij bereikbaar, 
info@vrolijkfd.nl. 

Vrolijk fd / RegioBank introduceert De Wooncheck

Zoals jullie wel begrepen hebben vervalt 
de laatste kaart avond in april door het 
corona virus. Daarom hebben wij besloten 
om het op zes speel avonden te houden. 
Als volgt is de eindstand van de klaverjas 
competitie 2019 / 2020

Klassement  
1: Gerrit Knukkel en Johan Teel 35776 pnt
2: Joop Groot en Nanne de Bruin, 35628 
punten

3: Maurice Mantel en Michiel vd Helm, 
33976 punten 
Marsen prijs: Gebr. Heemsbergen, 12 M
Roem prijs: Rene Brouwer en Ulko Dijks-
tra, 6170 Roem
Poedel Prijs: Gorter en Co, 30143 speel-
punten
Onder normale omstandigheden begint 
het volgend seizoen 2020 / 2021 op 2 ok-
tober. Groeten, Jaap Groot  en Nanne de 
Bruin 

Klaverjas vereniging Dorpshuis centrum
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N.A.V. DE NIEUWE MAATREGELEN  WAARBIJ 
ALLE BIJEENKOMSTEN WORDEN VERBODEN 

TOT 1 JUNI, OOK MET MINDER DAN 100 MEN-
SEN, GAAT DE AGENDA VERDER VANAF  JUNI

JUNI
• Juni/juli/augustus Zomeractiviteiten, zie publicaties. Organisatie; 

Breed samenwerkingsverband ouderen.
• Elke woensdag, Seniorenbond Andijk, Jeu de Boules, Sarto, 

13.30 uur
Zaterdag 6 juni 
• Club Jazz&Pop in Cultura
• Beachvolleybal bij Dorpshuis Centrum
Zaterdag 13 en 20 juni
• Sporting Andijk jeugdvoetbaltoernooi
Dinsdag 16 juni
• KVG Andijk Wandelen in Enkhuizen, Sarto,  19.00 (op eigen gele-

genheid naar Enkhuizen)
Zondag 21 juni
• Koppel biljarten in ‘t Ankertje aanvang 14.00 uur
Vrijdag 26 juni
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum
Zondag 28 juni
• Zomerfestijn Wervershoof

JULI
Zondag 19 juli
• Koppel biljarten in ‘t Ankertje aanvang 14.00 uur

AUGUSTUS
Donderdag 13 augustus
• Seniorenbond Andijk, Kermis Jeu de Boules Sarto, 13.30 uur
Zondag 23 augustus
• Koppel biljarten in ‘t Ankertje aanvang 14.00 uur
Vrijdag 28 augustus
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum

SEPTEMBER
Woensdag 2 september
• Seniorenbond Andijk , Klaverjassen, begin van competitie. Sarto, 

13.30 uur
Dinsdag 15 september
• Vrouwen v. Nu Andijk-Oost, Spelletjes avond. Dorpshuis, 19:45 u
• KVG Andijk De Horn Singers, Sarto,  20.00 uur
Woensdag 16 september
•  Vrouwen van Nu Andijk-West, doe avond met Marijke en Hetty, 

20.00 uur, Cultura
• Seniorenbond Andijk , Bingo en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur
Vrijdag 18 september
• Seniorenbond Andijk, Ledenjaarvergadering en Entertaiment, 

de band ZO WAS UT. Sarto 13.30 uur
Zondag 20 september
• Koppel biljarten in ‘t Ankertje aanvang 14.00 uur
• The New Hurricanes. Sarto Andijk, 15.00 uur. Entree  € 5.-
Vrijdag 25 september
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum
Woensdag 30 september
• Seniorenbond Andijk , Klaverjassen en Jeu de Boules. Sarto, 

13.30 uur

OKTOBER
Dinsdag 6 oktober
• KVG Andijk Spreker Maretty  van den Mosselaar, Sarto,  20.00 

uur.
Dinsdag 13 oktober
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost, Stichting Leviaan met lezing.

Woonlocatie Piet Kistemakerstraat. Dorpshuis, 19:45 uur 
Woensdag 14 oktober
• Soos LSBO en Zonnebloem, Spellenmiddag, Sarto, 13.30 uur. 

Org. KBO
Zondag 18 oktober
• Koppel biljarten in ‘t Ankertje aanvang 14.00 uur
Dinsdag 20 oktober
• KVG Andijk, klaverjassen, Sarto, 19.45 uur
Woensdag 21 oktober
• Vrouwen van Nu Andijk-West, Anke de Wol�  en haar Fantasie 

Kostuums, 20.00 uur, Cultura
Woensdag 28 oktober
• Seniorenbond Andijk, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Vrijdag 30 oktober
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum

NOVEMBER
Dinsdag 10 november 
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost, Smid in beeld Lezing over IJsland 

Dorpshuis, 19:45 uur. 
• KVG Andijk Filmavond over Andijk, Sarto,  20.00 uur
Woensdag 11 november
• Seniorenbond Andijk, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto, 

13.30 uur
• 
Zondag 15 november
• Koppel biljarten in ‘t Ankertje aanvang 14.00 uur
Woensdag 18 november
•   Vrouwen van Nu Andijk-West, De geschiedenis van de Vroed-

vrouw Joke Kool, 20.00 uur, Cultura
Dinsdag 24 november
• KVG Andijk, klaverjassen, Sarto, 19.45 uur
Woensdag 25 november
• Seniorenbond Andijk, Bingo en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur
Vrijdag 27 november
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

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

Oud papier:  Zaterdag 04 en 18-04, 02 16 en 30-05, 13 en 27-06,  
 11 en 25-07, 08 en 22-08, 05 en 19-09, 03, 
 17 en 31-10, 14 en 28-11, 12-12.
Plastic:  Dinsdag 28-04, 26-05, 23-06, 21-07, 18-08,   
 15-09, 13-10, 10-11, 08-12.
Restafval:  Dinsdag 14-04, 12-05, 09-06, 07-07, 04-08, 
 01 en 29-09, 27-10, 24-11, 22-12.
Gft:  overige dinsdagen, let op: i.p.v. dinsdag 5 mei,   
 wordt het die week op zaterdag 2 mei opgehaald!

Let op: Op adressen waar het plastic nog in zakken wordt 
opgehaald zijn de data als volgt: vrijdag 03-04, 01-05, 26-06, 

24-07, 21-08, 18-09, 16-10, 13-11, 11-12. www.hvcgroep.nl

KERK DICHT – KERK OPEN
Alle inwoners van Andijk wensen we sterkte in deze ontwrichtende tijden.

Onze premier roept ons op: Nederlanders, laten we om elkaar heen staan. 
De Gereformeerde Kerk van Andijk biedt daarom het volgende aan:

•  Elke zondagmorgen om 10.00 uur een internetkerkdienst 
 via www.gereformeerdekerkandijk.nl

•  Het kerkgebouw staat elke werkdag (behalve woensdag) 
 van 11.00 – 12.00 uur voor u open voor een stiltemoment

•  Elke werkdag (behalve woensdag) van 9.00 – 10.00 uur 
 houdt ds. Staat telefonisch spreekuur: 0228-756096

•  Op woensdagavond om 19.00 uur luiden we de kerkklok als morele 
 ondersteuning voor zorgmedewerkers en als onderlinge bemoediging

Vanaf de herfst zijn we behoorlijk aan het werk ge-
weest in de Koopmanspolder.
Eerst hebben we in het natte deel alle bomen ver-
wijderd. Nou ja bomen, zover laten we het niet ko-
men. Het lijkt meer op wieden met af en toe de 
schop erbij. Het ging vooral om wilgen die we heb-
ben verwijderd. Doen we dat niet dan wordt de 
koopmanspolder, net zoals de naast gelegen voor-
oever, één groot bos. 
Daarna hebben we het droge deel onder handen 
genomen. In eerdere jaren snoeiden we maar nu 
zijn we over gegaan tot deels helemaal verwijderen 
van vooral wilgen. Nieuw is dat er nu ook kornoelje 
opkomt. Dezen zijn nog jong en konden gemakke-
lijk worden uitgestoken. 
Kornoelje halen we helemaal weg, wilgen laten we 
hier en daar staan en snoeien we om de paar jaar. 
Dit trekt dan weer vogelsoorten aan die we daar 
graag zien. 
In de laatste jaren zijn de bramen sterk toegeno-
men. Na enkele jaren er niets aan gedaan te hebben, 
zijn we hier nu ook plaatselijk aan het weghalen. Dit 
bleek een lastige klus, en hier zullen we de komende 
jaren nog aardig mee bezig zijn.

De Koopmanspolder is weer lekker nat, want dat 

vinden de vogels prachtig. 
Als het water wordt opgezet zit het direct vol met 
wintertalingen. De vrouwtjes zijn gewoon bruin, de 
mannetjes bijzonder fraai met allerlei kleuren. Het 
gaat om behoorlijke aantallen tot soms wel 60-70 
vogels. Straks, vanaf april verdwijnen ze naar de 
broedgebieden in het noorden en oosten. 
Wilde eenden mogen hier ook graag komen, net 
zoals zijn look-a-like de Krakeend. Mannetjes grijs-
achtig, vrouwtje lijkt sterk op wilde eend vrouw. 
Vliegend goed te herkennen aan de witte vleugel-
streep. Sinds kort is ook de Slobeend weer present, 
tot enkele tientallen. 
Het Mannetje valt op door de witte borst, vrouwtje 
lijkt weer sterk op wilde eend vrouw. 
Daarnaast zien we in de sloten enkele duik-eenden, 
zoals de zwart witte  Kuifeend en de Tafeleend 
waarvan het  mannetje een fraaie roodbruine kop 
heeft. 
Grutto’s zijn er ook, met enkele tientallen, die elders 
in de omgeving gaan broeden.
De Kieviten,  Scholekster en Tureluurs die U ziet 
blijven hier broeden. De kieviten zijn nu druk met 
baltsen om een territorium te bezetten en een 
vrouwtje te lokken. Het wachten is nu dat de trek 
van andere soorten  naar het noorden op gang 
komt; dit leidt soms tot verassende waarnemingen. 
 
Marco van der Lee, beheerder Koopmanspolder        
Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden

Krakeend. Foto’s Marco van der Lee

Koopmanspolder, vogel - eldorado

Slobeend.

De geschikte lokatie voor:

 Huwelijksvoltrekkingen
 Lezingen
 Concerten
 Uitvaarten
 Repetities
 Tentoonstellingen
 Vergaderingen

Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl

Contactpersoon:
Dhr. Jan Gorter
0228 - 592957

Als AOV zijn we ook nu actief 
voor de ondernemers. We heb-
ben als AOV bestuur wekelijks 
overleg met de gemeente Me-
demblik dus als er vragen of op-
merkingen zijn kan u mailen naar 
info@aov-andijk.nl. Dan kunnen 
we het direct bespreekbaar ma-
ken bij de gemeente Medemblik. 
Uiteraard ook voor niet specifiek 
Corona gerelateerde onderne-
merszaken kan u bij ons terecht.

Het coronavirus heeft ons land in 
de greep. Nederland heeft een 
noodstop gemaakt en de maatre-
gelen volgen elkaar snel op. De 
overheid heeft een aantal regelin-
gen die ook steeds duidelijker 
worden. De Andijker onderne-
mers zijn trots en mogelijk den-
ken zij ach dat heb ik toch niet 
nodig. Misschien nu nog niet. 

Maar de regelingen zijn ervoor 
en gebruik het! Ze gaan in per 
moment van aanvraag, dus niet 
achteraf. 

Op de site gemeente Medemblik 
staat een overzicht waar je wat 
kan vinden. 

Op kvk.nl Kamer van Koophan-
del compensatie regeling van 
€4.000,-

Op Werksaam.nl  Werksaam 
(Tozo) Tijdelijke Overbruggings-
regelng Zelfstandige Onderne-
mers

De belastingdienst heeft verschil-
lende maatregelen getroffen om 
te helpen.
Het bestuur van de AOV, Rinske, 
Peter, Wil en Allard

Nieuws van Andijker Ondernemers 
Vereniging en Corona

Lammetjes en hun moeder bij de boerderij van de  
gebroeders van der Meer langs de Dijkweg. Foto: Annabel Terlou

Lente
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IN APRIL EN MEI 10% KORTING OP UW TESTAMENT OF UW LEVENSTESTAMENT
(De korting geldt op het ex btw. tarief van een nieuw testament of levenstestament en niet in combinatie met andere korting)

Aanmelden live webinar op maandag 20 april: 
ga naar het aanmeldformulier op www.mantelvoors.nl. 

Mocht u geen gelegenheid hebben om op 20 april deel te nemen aan het webinar, dan kunt u dit ook op een ander moment terug 
kijken. Ook in dat geval is aanmelden van belang.

Benningbroek
Dokter De Vriesstraat 33, 

1654 JT Benningbroek Tel. 0229 59 12 64
infobenningbroek@mantelvoors.nl

Andijk
Dokter d’Arnaudstraat 29, 
1619 CW Andijk Tel. 0228 59 22 24
infoandijk@mantelvoors.nl

MANTEL & VOORS NOTARISSEN EN MEDIATORS ORGANISEERT 
DE MAAND VAN HET SLIMME TESTAMENT EN HET LEVENSTESTAMENT 2020

Ziet u door de bomen 
het bos niet meer?

Volg ons live webinar 
op 20 april!

Heeft u net op 
de verjaardag van 
de buurman gehoord 
hoe het allemaal zit?

Aad Overtoom Rinske Mantel Sandra Voors

Normaal gesproken geven we in april en mei diverse lezingen in de regio over het belang van een goed testament en 
een levenstestament. Helaas dwingt het corona-virus tot een zekere quarantaine, dus pakken wij het dit jaar anders 
aan. Op maandag 20 april zenden wij een live webinar uit. 
Dit werkt heel simpel. U kunt zich via www.mantelvoors.nl aanmelden. Dan krijgt u van ons een link waar u op kunt 
klikken en dan kunt u vanaf thuis op de bank de lezing bijwonen. Makkelijker kunnen we het niet maken ☺    
We helpen u graag om via een slim testament en een levenstestament toch wat belasting te besparen.

AANVRAAG GRATIS TELEFONISCHE 
BESPREKING

In de maanden april en mei kunt u ook een 
aanvraag doen voor een gratis telefonisch 
gesprek (gewone telefoon of FaceTime). Voor 
zover mogelijk kunt u ook op kantoor komen. 
Bel ons even voor een afspraak.

In april en mei 
10% korting op uw 

testament of levenstestament
Op vertoon van deze 

advertentie.
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