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De beleving van paardrijden bij de Ponyhoeve Andijk

Pom is mijn trouwe ‘ouwe rot’ in
het vak. Zij is al meer dan 20 jaar
bij mij. Verder heb ik Wouter,
Menno, Leonardo, Misty, Numir,
Bo en Jolyn. Het witte paard Mr.
Bojangles is een plaatje om te
zien, maar wordt niet ingezet tijdens de lessen. De dieren zijn lief
en erg braaf.” Chantal gaat verder:
“Dat is iets anders dan gemakkelijk! Juist omdat het hier geen
grote manege is, waar de dieren
regelmatig hetzelfde rondje lopen, moet je duidelijk zijn in wat
je van ze wilt. Anders nemen ze
een loopje met jou!”

Chantal met drie van haar paarden. “We hebben ze hier van heel klein tot flink groot, allemaal erg lief en
helemaal klaar voor een belevenis met een fijne ruiter.” Tekst en foto Andijker/ OdB

“De Ponyhoeve geeft (vooral)
kinderen de kans om in aanraking te komen met de –in mijn
ogen- meest fantastische dieren, namelijk paarden en pony’s,” zo begint Chantal de
Jong- van Doorn haar enthousiaste verhaal.
“Sinds mijn jongste jeugd heeft
het ‘paardenvirus’ mij te pakken en ik ben er van overtuigd
dat omgaan met paarden een
positieve bijdrage levert aan de
ontwikkeling van kinderen.
Graag geef ik zo veel mogelijk

mensen de kans kennis te maken met de belevenis die paardrijden heet.”

Lessen en verzorging
De Ponyhoeve is kleinschalig en
biedt naast het rijden ook veel
aandacht voor de verzorging van
de dieren. Een les van een uur
kost €10,00 en bestaat uit het verzorgen, op- en afzadelen en een
half uur rijden. Belangrijk is dat
de les leuk is voor de kinderen én
voor de pony’s. Aandacht voor
elkaar, een band opbouwen en

respectvol met het dier omgaan.
“Niets moet, maar ik zoek wel de
uitdaging om steeds een stapje
verder te gaan. Ook kinderen met
(een beetje) angst of bijvoorbeeld
ADHD zijn van harte welkom.
Het tempo van de lessen kan
door de kleinschaligheid makkelijk aangepast worden.”

Vele mogelijkheden
Er kan veel bij de Ponyhoeve. Van
kinderlesjes (vanaf 4 jaar) op
kleine brave pony’s tot kinderpartijtjes, van les in de buitenbak
tot aan buitenritten. Voor beginners en (ver) gevorderden. “Zelfs
een lesje waarbij gezwommen
wordt met de paarden behoort
tot de mogelijkheden. Natuurlijk
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kun je niet de eerste les meteen
het bos in, volle galop en daarna
te water! Alles op het juiste tempo. Paardrijden hoort een belevenis te zijn, op het juiste niveau.”
Info vindt u hier
Op de website kunt u alle informatie vinden over Chantal, haar
ervaring en haar bedrijf. Ook
vindt u daar schitterende foto’s
van de pony’s tijdens de lessen.
Heeft u interesse neem dan contact op met Chantal van Doorn,
Dijkweg 7, Andijk. Tel 06-49 77
05 34 of stuur een e-mail aan
chantalvdoorn@hotmail.com.
Op Facebook is de Ponyhoeve
ook te vinden. Neem eens een
kijkje, of maak een afspraak en
kom eens langs.

Mijn lieve dieren
“De paarden en pony’s zijn het
belangrijkst. De dieren zijn privébezit en hun welzijn en de juiste
verzorging staan bij mij voorop.

Blijde boodschappen verspreiden via Led-schermbus

Met de Led-schermbus zijn videoboodschappen ‘afgeleverd’ bij
enkele ouderen in Andijk. De
mensen die nu -door de Coronapandemie en alle bijbehorende
adviezen- thuis zitten en hun
kinderen/kleinkinderen niet kunnen zien, werden op deze manier
verrast. “Dit doen wij dit door het
afspelen van een opgenomen videoboodschap mét geluid op het
scherm op onze bus.”

Lekker buiten op stap. Foto aangeleverd

Gewijzigde aanleverdata
I.v.m. Pasen,
krant woensdag 15 april

materiaal aanleveren:
uiterlijk vrijdag 10 april, 12.00 uur.

Er zijn videoboodschappen afgeleverd aan o.a. de Middenweg,
Hooijschuurstraat, Voltenplein
en nog zelfs een adres in Enkhuizen. “Voor alle opa’s en oma’s was
dit iets heel bijzonders. Eén opa,
die ernstig ziek is werd wel even
heel blij gemaakt. Daar doen we
dit voor! Blije mensen in een
moeilijke tijd.”

deze lastige tijd is het een mooi
gebaar naar onze Andijker gemeenschap. Hoe klein de boodschap ook was, de impact was
enorm te noemen!”

Kracht van de video boodschap
“De boodschappen duren elk circa 1 minuut. “Het is een kort,
maar krachtig bericht. Het is
vooral de gedachte die telt. In

Andijkers op tv
“Samen met een filmploeg van
SBS6 zijn er opnames gemaakt
voor een tv item. We zijn de videoboodschappen gaan ‘brengen’

Een kort en krachtig bericht via de ledschermbus. Foto aangeleverd
bij zes opa’s en oma’s in Andijk.
“Alle opa’s en oma’s waren natuurlijk supertrots om hun kleinkinderen op het LED-scherm te
zien. De gezichten spraken boekdelen. Er werd volop genoten,
met een lach en een traan.”
Al met al een zeer geslaagde actie
van Ledschermbus.nl op het
dorp.

de sleutel tot bezit

Verkoop | Aankoop | Advies | Taxatie
Kwantes Makelaardij, Middenweg 9 te 1619 BL Andijk
www.kwantesmakelaardij.nl | 0228-59 22 44
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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
Op weg naar Pasen is het dit jaar
een vreemde Goede Week. Andere jaren zijn er juist deze week
veel vieringen. Witte Donderdag,
Goede Vrijdag, Paaszaterdag en
dan Pasen, het feest van de Opstanding. We hopen dat Pasen
ons in deze tijd hoop mag geven
op een nieuw begin, en andere
tijd zonder angst voor het Coronavirus.

Door God thuis gehaald, Zijn kind
Onze lieve broer en oom, in de leeftijd van 89 jaar:

Simon de Vries
Grie † en Gert †
Theo † en Teunie †
Leo † en Peta †
Sip † en Cor †
Tiny en Harry †
Jaap
		 Neven en nichten
Wij wensen Dirkje, de kinderen en kleinkinderen
veel kracht en sterkte toe.

René Schenk
20-09-1953

†12-03-2020

Er zijn tijdens de Goede Week en
Pasen geen vieringen in onze
kerk. Wel kunt u via de media veel
diensten volgen. Het is anders,
maar dat kan ook heel goed zijn!
Iedere dinsdagochtend is de kerk
van 10-11 uur geopend. Even een
moment van bezinning, een
kaarsje kunnen opsteken. Welkom! Pastor Dekker is dan ook
aanwezig. Als we de gepaste afstand bewaren kunnen we toch
samen troost en hoop vragen.
Sterkte waar nodig en vooral gezondheid! Pas goed op elkaar!
Goede Paasdagen toegewenst.
P.S. Het bisdomblad SamenKerk is
digitaal te lezen op je smartphone, ipad, tablet of computer op:
www.bisdomhaarlem-amsterdam-samenkerk.nl.
Daarin staat o.a.:
*een bemoedigend woord van
bisschop mgr. Jos Punt
*Goede Week en Pasen
vieren in deze tijd
*Paaseieren horen bij Pasen
*een crypto om te puzzelen
*en nog veel meer.
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bij de Kamer van Koophandel te Hoorn.

René Schenk
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Het is voor mij onmogelijk om een ieder persoonlijk te bedanken
voor alle belangstelling tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis.
De vele kaarten, bloemen en telefoontjes die wij hebben mogen
ontvangen zijn een grote steun voor mij, mijn vrouw
en onze kinderen.
Veel dankbaarheid, respect en waardering gaat uit naar de artsen
en verpleging van het Dijklander ziekenhuis die in deze moeilijke
tijd meer dan hun uiterste best doen!
				Piet en Ada Klaver

Kerkdiensten, Paasdagen
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
Internetkerkdienst met ds. Koos Staat op
www.gereformeerdekerkandijk.nl
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

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

Opbrengst collecte Amnesty

De collecte van Amnesty International, die van 9-15 maart 2020
plaatsvond in Andijk, heeft 893
euro opgebracht. Alle gevers hartelijk dank!

Omdat halverwege de week de
collecte werd stopgezet vanwege
de Coronacrisis, heeft u wellicht
dit jaar geen collectant aan de
deur gehad. Mocht u alsnog een
bijdrage willen doen, dan kan dat
via bankrekeningnr. NL45 TRIO
0198100000 t.n.v. Amnesty
Amnesty is een onafhankelijke

organisatie en neemt voor haar
onderzoek, lobby en actie geen
geld aan van overheden of politieke groeperingen. Juist daarom
is de opbrengst van de jaarlijkse
collecte van onschatbare waarde.
Wereldwijd voert Amnesty actie
voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Zonder uw steun is
deze strijd niet mogelijk.
Via de website www.amnesty.nl
kunt u eenvoudig zelf in actie komen door bijv. het ondertekenen
van een petitie of het versturen
van een brief naar autoriteiten.

AANLEVEREN KOPIJ
Advertenties:

tot maandag 12.00 uur: info@andijker.nl.

Kopij en fotomateriaal:

tot maandag 12.00 uur: info@andijker.nl

Familieberichten:

(rouw- en geboorteberichten) tot dinsdag 8.30 uur
info@andijker.nl
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Column GroenLinks

Bart Huisman
Coronauitdaging
We hebben een coronacrisis.
Op veel gebieden is dit ook
écht crisis. Vitale beroepen
(laten we vooral onthouden
welke dat zijn!) werken zich
uit de naad, bedrijven vragen zich af of ze volgende
maand nog bestaan en onvoorstelbaar leed in families
waar beperkt afscheid genomen kan worden van dierbaren. Op veel vlakken zie
ik echter ook een coronauitdaging.

Sandra Voors

Rinske Mantel

Vestiging Andijk ook op zaterdag open. Maak hiervoor een afspraak.

Geld gevonden!!

Ik heb vorige week ergens in Andijk geld gevonden. Misschien
kun je me vertellen hoeveel biljetten dit waren, het totaalbedrag
en op welke plaats ongeveer. En
nog wat aanvullende informatie,
zoals bv was het dubbel gevouwen of in vieren of losse flappen,
zat er misschien een elastiekje
om, en hoe ben je het kwijt ge-

raakt, portemonnee gevallen,
geld weggewaaid, of je zakdoek/
sleutels uit je broekzak gehaald of
iets dergelijks.
Als jouw informatie klopt met
mijn gegevens krijg je het bedrag
terug. Reageren via email van de
Andijker info@andijker.nl.
Groeten, de vinder

Ingezonden/Open brief
Komt een vrouw in het heiligdom

Het is 3000 jaar geleden.
De klok slaat elf keer.
De deur van het heiligdom
staat open, de vrouw gaat naar
binnen en zoekt stilletjes een
plekje achterin.
Haar lippen bewegen. Ze prevelt onhoorbaar. Er rollen tranen over haar wangen.
Ze praat in gedachten tegen
God.
De oude priester zit in zijn
stoel. Meestal dommelt hij de
hele dag. Zelden wordt zijn heiligdom nog bezocht. Als hij de
vrouw in het oog krijgt voelt hij
eerder ergernis dan blijdschap
over haar aanwezigheid.
Ze blijft maar prevelen. Is ze
dronken?
De priester wil haar wegsturen.
Ze heeft niets bij God te zoeken. ‘Ga weg en zorg dat je roes
kwijtraakt.’

De priester vergiste zich. Nog
een wonder dat Hanna, want zo
heette de vrouw, niet kwaad
wegliep. Ze vertelt hem dat ze
verdriet heeft. Ze kwam uithuilen. Waar kan je dat beter doen

dan op een plek waar God is?
De priester schaamt zich diep.
Geen wonder dat er nooit meer
iemand kwam. Zou hij zijn lesje
geleerd hebben?
Onze kerk staat ook open. Midden op de dag van 11.00 – 12.00
uur.
Misschien heb je geen hoge pet
op van de kerk of van de dominee.
Laat je er niet door weerhouden. Ga gewoon naar binnen.
Je gaat naar de kerk omdat je
hoopt iets van God te ervaren.
En omdat je zorgen wilt delen
met Hem die beter luistert dan
welke priester of dominee ook.
Ga zitten waar je wil. Je mag
prevelen, in je bijbeltje lezen,
bidden of alleen maar even stil
zijn.
Komt een vrouw in het heiligdom. God stuurt niemand weg.
ds. Koos Staat
PS Heeft u de advertentie van
de Gereformeerde Kerk gelezen,
elders in dit blad?

Ik kwam laatst bij het opruimen van mijn kasten in mijn
ouderlijk huis een Rijkswaterstaat rapport tegen over
de mobiliteit van de toekomst. Een project waarbij
ze ideeën uit alle lagen van
de bevolking wilden hebben,
dus ook jongeren (ik was
toen 16). Eind 2004 dachten
wij dat “telewerken” nog
wel eens wat kon worden in
de toekomst en daarmee de
filedruk sterk kon verminderen.
Waar staan we 15 jaar later?
Zelf werk ik op een afdeling
waar veel overleg en taakverdeling tot nu toe al digitaal ging, maar toch was
thuiswerken er nog niet bij.
Toen kwam corona om de
hoek kijken. Eerst nog ver
weg, maar steeds dichterbij.
Het veranderde met de dag,
van grappend gedag wensen
met een voettikje, naar de
volgende dag toch maar wat
mensen thuiswerken die
zich minder voelden, naar
de dag daarna iedereen
thuiswerken. Na wat eerste
kinderziektes blijkt dit bij de
meesten best goed te werken.
Het is even je draai vinden,
verbindingen regelen en
tóch maar die extra beeldschermen ophalen. En dat
zie je overal gebeuren. Docenten die leren instagrammen en vergadering software die wordt ingericht.
Het kan al lang, maar het
werd tot nu toe nog weinig
gebruikt. Natuurlijk staat de
docent straks weer voor de
klas. Maar wat zou het mooi
zijn als we hiervan een
kwart zouden meenemen ná
de corona tijd. Geen vergader-vluchten meer naar
Londen en wie écht naar
Amsterdam toe moet, kan
doorrijden i.p.v. filerijden.
Bart Huisman
Commissielid GroenLinks
Medemblik
bart.huisman@
raadmedemblik.nl

Beste lezer,
Vanaf nu zullen wij als GroenLinks fractie (Ria Manshanden,
George van Keulen en ik, Bart
Huisman) ombeurten de maandelijkse column in deze krant
namens GroenLinks Medemblik
verzorgen. I.v.m. familie omstandigheden deze week niet de geplande column van Ria. Vandaar
bij deze mijn column die 2 weken
terug al op onze site stond maar

nog niets aan actualiteit heeft
verloren.
Ik ben dus commissielid voor
GroenLinks Medemblik, woon in
Wognum, ik ben gek van muziek
en bezoek dat graag live, werk in
de IT en ik houd me ook in mijn
vrije tijd graag bezig met allerlei
maatschappelijke en duurzame
thema’s. Wij hopen dat jullie van
onze columns mogen genieten.

Ingezonden brief
Corona en de onmacht
Het kan je zomaar overkomen, zo
weet een inwoonster van Andijk.
Ze is met niemand in contact geweest die Corona positief was.
Hoe zij het opgelopen heeft, geen
idee. Maar dat het een impact
heeft op het hele gezin is duidelijk.
Er was in het weekend, twee weken geleden, contact geweest met
de huisartsenpost in Hoorn.
Klachten waren: iets benauwd,
koorts, misselijk en zwakke spieren. Uitzieken was het advies.
Echter een paar dagen later verergerde de klachten en kwam de
huisarts en volgde er een onderzoek op de eerste hulp van het
ziekenhuis. Uitslag Corona en
met medicatie thuis uitzieken.
Echter de dag erna ging het niet
goed en heeft de ambulance haar
opgehaald.
Niet naar binnen
De onmacht begint al bij het
weekend ervoor. Uit angst voor
de besmettingen snap je dat niet
iedereen zomaar wordt opgenomen of wordt beoordeeld door
een arts. De dochter -die verpleegkundige is- kan niet naar
binnen bij haar ouders. Ze moet
alles op afstand met haar vader
regelen via de telefoon en hem
sturen. De echtgenoot voelt de
onmacht, omdat hij zijn vrouw zo
ziek ziet. Hij kan niet meer doen,
dan steeds maar bellen en uiteindelijk bij buiten bewust raking
van zijn vrouw het alarmnummer
112 bellen. De dochter is er eerder dan de ambulance en begeleidt haar vader via het openstaande slaapkamer raam tot de
ambulance er is.
In de ambulance
Uiteindelijk gaat de patiënt de
ambulance in, weer onmacht
voor dochter en echtgenoot. Je
wilt mee, wilt een tas met kleren
inpakken. En daar gaat ze. Echtgenoot blijft ontredderd achter
en via het raam (grote kans dat
hij ook besmet is, want hij hoest
ook en heeft verhoging) heeft hij
contact met zijn dochter over
hoe en wat. Er wordt een bed besteld, voor het geval mevrouw
toch niet opgenomen wordt en
weer naar huis komt. Ook dit
heeft voeten in de aarde, want via
een protocol moet iemand in beschermende kleding het bed e.d.
brengen.

Ziekenhuisopname
Mevrouw wordt opgenomen en
maakt heftige dagen door met
zeer hoge koorts. Ze krijgt een
infuus om vocht en antibiotica
toe te dienen en zuurstof om te
zorgen dat het lichaam genoeg
zuurstof binnen krijgt en om de
longen te ondersteunen. Gelukkig hoeft mevrouw niet opgenomen te worden op de IC, maar
het dubbeltje had ook zomaar de
andere kant op kunnen vallen.
Tweemaal daags is er contact met
de Corona afdeling van het Dijklander ziekenhuis, waarin familie
op de hoogte wordt gehouden.
Soms zijn dat spannende telefoontjes, omdat het bijvoorbeeld
de avond ervoor niet goed ging
en er meer zuurstof nodig was.
Een gesprek met de arts kan,
maar wordt uiteraard telefonisch
gedaan.
Contact houden
De andere dochter woont in het
midden van het land. Ze wil wel
naar haar vader, maar het heeft
geen zin, je kan niets doen. Zij
onderhoudt het contact met haar
vader via beeldbellen en wordt
door haar zus op de hoogte gehouden over de toestand van
haar moeder. Na een week is er
goed nieuws, de klachten zijn
dusdanig vermindert, dat zuurstof niet meer nodig is en mevrouw mag naar de Corona Herstel afdeling in het Dijklander
ziekenhuis. Dit is een afdeling
van Omring, die speciaal voor
deze periode herstellende Corona patiënten opneemt. Twee dagen later mag ze naar huis. Gelukkig. De buren hangen de vlag
uit en een spandoek hangt aan
het huis “Welkom thuis”. Nu begint het herstel, herstellen na
Corona, niemand weet hoe dat
gaat.
Zorg voor elkaar
Mensen denk dus niet, hier in de
omgeving is het niet. Het is er
zomaar. Hou je aan de afgesproken regels. Blijf thuis, zorg voor
jezelf en de ander. Zorg ervoor,
dat de druk op het ziekenhuis
personeel niet nog groter wordt.
Ga ook komende weken niet
massaal naar buiten. Het is nog
lang niet over! Maar gelukkig zijn
er ook mensen die herstellen en
die verhalen hoor je te weinig in
het nieuws.
Ingezonden aan de redactie
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Even stil staan om verder te kunnen gaan

Graag stel ik mij aan u voor; ik
ben Daphne Scholtens, ceremonieelbegeleider. Met grote
betrokkenheid en aandacht begeleid ik mensen tijdens grote
veranderingsmomenten in hun
leven. Op professionele wijze
ondersteun ik om gezamenlijk
tot een persoonlijke ceremonie
te komen die past bij de betrokkenen; alles valt samen in dat
ene waardevolle moment.

Ceremonieelbegeleider
bij huwelijk
Vele voorbereidingen zijn nodig
voor ‘De Grote Dag’. Vaak een
spannende en leuke periode, niet
alleen voor het bruidspaar, maar
ook voor familie en vrienden. Als
bruidspaar wil je natuurlijk een
persoonlijke huwelijksvoltrekking waarin je jezelf herkent en
waarin je wensen meegenomen
worden.
Als trouwambtenaar kan ik geliefden bijstaan. Samen bespreken we de vorm en inhoud van de
huwelijksvoltrekking. We maken
deze persoonlijk en betekenisvol
aan de hand van het levensverhaal van het bruidspaar. Als het
bruidspaar dit wil, kan ik informatie en leuke anekdotes opvragen bij familieleden. Familieleden kunnen een rol krijgen binnen de ceremonie en voor kinderen maak ik een persoonlijke
kinderakte. Kinderen mogen hun

beursvoordeel!
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aanwezigen de overledene zullen
herkennen.
We sluiten de afscheidsdienst af
met een persoonlijke boodschap,
een boodschap die echt bij de
overledene past. Samen met het
persoonlijk symbool, helpt de
boodschap ons op weg te gaan in
een nieuwe toekomst.
Tijdens dit hele proces begeleid
ik nabestaanden tot het komen
van een passende persoonlijke
afscheidsdienst. Ik kan inspiratie
delen en ik kan begeleiden in het
schrijven van teksten. Met een
goed afscheid wordt een eerste
belangrijke stap gezet in het
rouwproces.

Daphne Scholtens. Patricia Petrick Fotografie
akte zelf ondertekenen en als herinnering meenemen. Tijdens de
huwelijksvoltrekking staat het
bruidspaar centraal met mooie
en persoonlijke woorden.
Ceremonieelbegeleider
bij afscheid
Het verlies van een dierbare leidt
tot ontregeling van de dagelijkse
gang van zaken, zowel tussen
mensen als binnen in mensen. In
de overgangsperiode die volgt,
doen, denken en voelen we dingen die anders zijn dan anders.

Als professioneel ceremonieelbegeleider bij afscheid bied ik houvast.
Samen met de nabestaanden zoeken we naar de rode draad in iemands leven. Daaraan koppelen
we een passend thema voor de
afscheidsdienst. Vervolgens bepalen we, aan de hand van dit
thema, de inhoud, zingeving en
vorm. Met een persoonlijk symbool en rituelen integreren we
tijdens de afscheidsdienst het
verlies in ons leven. Het persoon-

lijk symbool staat daarbij voor de
relatie tussen nabestaanden en de
overledene. We zien het al regelmatig - een bloem, steen, vlinder,
veer, hartje, de regenboog, levensboom - het kan van alles zijn.
Rituelen zijn een moment of een
handeling met een symbolische
betekenis, zoals bijvoorbeeld het
aansteken van kaarsen met het
voorlezen van persoonlijke herinneringen. Door het inzetten
van een persoonlijk symbool en
een thema wordt de afscheidsdienst één geheel, waarin alle

Afscheid nemen in Coronatijd
Op dit moment leven we in tijd
van grote onzekerheid over van
alles. We moeten onze weg hier
in zien te vinden. Wat is het vreselijk verdrietig om nu afscheid te
moeten nemen van onze geliefden. Ook in deze tijd kunnen we
samen op zoek gaan naar het
persoonlijk symbool van de overledene. Het persoonlijk symbool
staat daarbij voor de relatie tussen nabestaanden en de overledene. Deze kunnen we op een later tijdstip centraal zetten tijdens
een herdenkingsdienst.
Kijk voor meer van mijn diensten
op www.daphnescholtens.nl.

Dealer van:
Gazelle, Batavus, Sparta, Qwic, Pegasus en Cortina
Twe e w i e l e r s

ANDIJK

Erkend schildersbedrijf voor al uw
binnen- en buitenschilderwerk,
glas-, spuit- en behangwerk!

Middenweg
1619
BN Andijk
M id d e54a,
nwe
g 54a
0228-745222
1619BN A nd ij k
www.dekker-tweewielers.nl

w w w. d e k ke r-twe e wie le rs. nl

Openingstijden

Hoveniersbedrijf de Kroon
Dijkweg 128, 1619 HH Andijk
tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Gesloten
09:00 - 18:00
09:00 - 18:00
09:00 - 18:00
09:00 - 18:00
09:00 - 17:00
Gesloten



Bel voor een afspraak: 06 53 74 82 94

Marc van den Braber
Hoekweg 13
1619 EA ANDIJK
info@vandenbraber.nl - www.vandenbraber.nl

Groenteplantjes!
Vanaf 12 maart
Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

Cornelis Kuinweg 22
www.bosmantel.nl

Ondernemen in Andijk!
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Aanhangwagens

info@andijker.nl

Garage
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Podologie

OMC-Andijk • Handelsweg 31a
Tel. 06. 1341 6240 • www.omc-andijk.nl

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

Marian van Zwieten • Keizerskroon 1
Tel. 06 54 28 83 08 • www.podologiemarianvanzwieten.nl

F.J. de Boer • Hoekweg 21a Andijk
Tel. 0228 - 592075 • www.fjdeboer.com

De Bosmantel • www.bosmantel.nl
06 20 41 40 66 • info@bosmantel.nl

Van den Braber • Hoekweg 13, 1619 EA Andijk
Tel. 06 53 74 82 94 • www.vandenbraber.nl

In de Haak • Sterappel 28 Andijk
Tel. 06 - 5392 1885 • michel@indehaak.nl

Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk
Tel. 06-189 66539 • www.dekroonhovenier.nl

Profijtauto • Industrieweg 1 Andijk
info@profijtauto.nl • www.profijtauto.nl

LNC Huidverbetering • Krokus 22, Andijk
Tel. 06-373 1414 8 • www.lnchuidverbetering.nl

Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk
Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

Be Happy Hypno • Anita Kort
behappyhypno@gmail.com • 06 51 85 34 27

DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G
Tel. 06. 2182 3000 • www.wieverhuistmij.nl

Valk Service & Onderhoud • Tel. 0228 - 58 67 66
info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

Schouten optiek • De Hoek 1, 1693 AA Wervershoof
0228 581 258 • info@schoutenoptiek.nl

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

Sarto • Bangert 4, 1619 GJ Andijk • Tel. 0228 - 59 16 13
info@sarto-andijk.nl • www.sarto-andijk.nl

DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G
Tel. 06. 2182 3000 • www.deenisdeanderniet.nl

Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein
www.kleinvolendam.nl • info@kleinvolendam.nl

André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof
0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

Centrum voor Hoogbegaafdheid • www.hbcentrum.nl
info@hbcentrum.nl • Zwaagdijk-Oost

Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk
0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Dekker Tweewielers • Middenweg 54a, 1619 BN Andijk
0228 - 74 52 22 • www.dekker-tweewielers.nl

Westfriese Kluscentrale • 06 38 17 33 88
help@wfkc.nl • www.wfkc.nl

SolEnergy • Industrieweg 5, 1619 BZ Andijk
0228-597272 • www.solarfabriek.nl

Dijkprint • Industrieweg 1 Andijk
0228 - 59 29 34 • www.dijkprint.nl • info@dijkprint.nl

Massage Boven Jan • Dijkweg 138 Andijk
Tel. 0228 59 38 06 / 06 37 34 02 71 • massagebovenjan.nl

Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk
06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl

Praktijk Andijk • Landstraat 5, 1619 EX Andijk
0228 - 59 11 22 • www.praktijkandijk.nl

Amrita- Holistisch Centrum • Natalja Mantel
Middenweg 10 Andijk • 06-57245725 • www.amrita.nu

Uw bedrijfsnaam in deze lijst?

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

Koopman Oefentherapie • Ged. Laanweg 43, 1619PB Andijk
Tel: 0625116916 • koopmanoefentherapie.nl

Accu’s

Groenten - Bloemen

Administratie

Schilder- Glas- en behangwerk

Hovenier

Auto's

Therapie op maat

Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk
Tel. 0228 - 75 57 43 • www.marijkejaspers.nl

Huidverbetering

Autoschade

Verbouw-Onderhoud & Bouwadvies
Kort Onderhoud • Dr. d' Arnaudstraat 22 Andijk
Tel. 06-2738 0707

Hypnotherapie

CV Monteur

Verhuizen

Juwelier / Optiek

Dorpshuis

Vishandel

Kantoormeubelen

E-bike specialist

Vishandel

Kindercoaching

Fietsenwinkel

Yoga

Klusbedrijf

Fotokopie - drukwerk

Zonnepanelen

Massagepraktijk

Fysiotherapie

Natuurgeneeskunde

Fysiotherapie

Zonwering

Oefentherapie

• Wil je op natuurlijke wijze beter worden?
• Wil je vakkundige en persoonlijke
ondersteuning met een duurzaam resultaat?
• Wil je je weer completer voelen?
• Tijd om nu stappen te ondernemen!
• Hiermee help ik je op weg naar natuurlijk herstel.

info@andijker.nl
of bel: 59 36 05

Bel voor een afspraak: 06-57245725
Natalja Mantel
Middenweg 10
1619 BL Andijk
www.amrita.nu
natalja@amrita.nu
AmritaHolistischCentrum

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

• Wil je op natuurlijke wijze beter worden?
• Wil je vakkundige en persoonlijke
ondersteuning
met
een duurzaam
resultaat?
Heb
je
alles
al beter
geprobeerd,
•• Wil
je
op
natuurlijke
wijze
worden?
Wil
je
je
weer
completer
voelen?
zit je nog en
steeds niet goed in je vel?
••maar
Wil je
vakkundige
Tijd
om
nu stappen te persoonlijke
ondernemen!
Samen
kunnen
weduurzaam
hier ietsresultaat?
aan doen!
een
• ondersteuning
Hiermee help ikmet
je op
weg naar natuurlijk
herstel.
•
Wil
je
je
weer
completer
voelen?
Amrita-Holistisch Centrum voor Natuurgeneeskunde
Tijd om nu stappen te /ondernemen!
•• Kruidengeneeskunde
Bloedtesten
Bel voor een afspraak: 06-57245725
•
Hiermee help
ik je op weg naar(TCM)
natuurlijk herstel.
• Medicinale
voedingstherapie
Natalja Mantel
•Middenweg
Energetische
therapie
10
•1619
Acupunctuur
zonder
naalden
BL Andijk
Bel
voor
een afspraak:
06-57245725
•www.amrita.nu
Ontspannings&
meditatietechnieken
Natalja Mantel

voorheen Garage Jong

maandag t/m vrijdag
geopend van
08.00 tot 17.00 uur
Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk
0228 – 59 2222

natalja@amrita.nu
1619 BL Andijk
www.amrita.nu
Natalja Mantel / Middenweg 10 / 1619 BL Andijk
natalja@amrita.nu
Centrum
www.amrita.nuAmrita-Holistisch
voor Natuurgeneeskunde
AmritaHolistischCentrum

Centrum
Middenweg 10
Bel
voor een afspraak: 06-57 24 57Amrita-Holistisch
25
voor Natuurgeneeskunde
AmritaHolistischCentrum

www.autoserviceandijk.nl

Wilt u tijdens de Paasdagen
genieten van één van
onze schotels?

• Lifestyle-test

Adv_Praktijk Andijk.indd 1

Kelly Groot

Adv_Praktijk Andijk.indd 1

Kijk dan op onze website
www.vishandel-antonoverweel.nl
en bestel tijdig
www.vishandel-antonoverweel.nl
E. info@vishandel-antonoverweel.nl
Adv_Praktijk Andijk.indd
T. 06 5111 0860 of 06 1542 1555

20-04-2012 13:17:57
20-04-2012 13:17:57

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
Werner de Haan

Adv_Praktijk Andijk.indd 1

1

20-04-2012 13:17:57

20-04-2012 13:17:57

Adv_Praktijk Andijk.indd 1

20-04-2012 13:17:57
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Vers en smaakvol van De Bosmantel Andijk
werkt kleinschalig, en biedt
ruimte aan veel verschillende
soorten en rassen. Wilde soorten
krijgen ook ruimte. “Wij zien het
als onze taak om deze mooie bodem in nog betere staat aan onze
opvolgers over te kunnen dragen
dan toen wij ons bedrijf begonnen.” Bij de Bosmantel doen ze al
het werk met de hand en met
kleine, lichtgewicht machines.
Goed en gezond eten, geen onnodig transport inzetten, minder
drukte en vervuiling zijn enkele
voordelen van deze lokale teelt.
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soorten en uien, aardbeien, bessen. Alle producten worden
rechtstreeks aan de consument of
aan restaurants verkocht. Begin
mei 2020 wordt de eerste oogst
verwacht, die aan de groentenabonnees wordt geleverd en in de
winkel bij De Bosmantel wordt
aangeboden. Aanmelden voor
een abonnement op een wekelijks groentepakket kan door te
mailen naar info@bosmantel.nl.
Meer informatie vindt u op de
website www.bosmantel.nl.

De Bosmantel heeft een groot assortiment smaakvolle groenten van eigen bodem.
Tekst en foto’s: Andijker/OdB/JJ
Een grote schuur en ruime kas,
en een flinke lap (nu nog hoofdzakelijk) zwarte grond. Dat is de
plek waar sinds dit voorjaar de
Bosmantel is gevestigd. Houdt u
van smaakvolle en verse groenten, die op een natuurlijke manier geteeld zijn? Dan bent u bij
tuinderij De Bosmantel aan de
Cornelis Kuinweg 22 in Andijk
aan het juiste adres.
Hier wordt gewerkt aan gezonde,
verse producten van eigen teelt.
Vanaf mei worden deze groenten
verkocht aan de consument uit
de nabije omgeving. Johan Janse
en Maurits Gorter zijn druk bezig met alle voorbereidingen om
dit seizoen een bijzonder en
smaakvol assortiment groenten

aan te kunnen bieden. De grond
in de kas kleurt langzaam groen,
nu de eerste sla al flink begint te
groeien. Er is nog veel werk te
verzetten, maar ook al veel werk
is gedaan. De eerste fruitstruiken
botten al uit, de grond is bewerkt
en voorbereid, voor voldoende
werkers is gezorgd.
De tuinders
Johan is zoon van een Zeeuwse
agrariër. “Op ons akkerbedrijf in
Domburg ben ik groot geworden
tussen alles wat groeide en bloeide. Met name van mijn oma en
van mijn ouders heb ik de liefde
voor planten en bloemen meegekregen en mijn interesse voor de
eetbare gewassen. Het kreeg een
vervolg toen ik via de Middelbare

en de Hogere Landbouwschool
als plantenveredelaar aan het
werk ging.” Maurits heeft pas dezelfde opleiding afgerond, en de
beide mannen kregen contact
over het starten van dit bedrijf zo
ongeveer anderhalf jaar geleden.
Van de gebroeders Mantel kregen
ze de mogelijkheid op deze plek
aan de Cornelis Kuinweg de kas,
schuur en grond te gaan gebruiken. Wiecher Mantel gunt Maurits en Johan deze plek, omdat hij
het initiatief steunt. Na een intensieve voorbereiding is dit voorjaar
de Bosmantel een feit!
Biodiversiteit en bodembeheer
De Bosmantel kiest voor teelt van
groenten, vruchten en bloemen
op natuurlijke wijze. Het bedrijf

Producten van De Bosmantel
Tuinderij in en met de natuur!
Nu beschikbaar:
• Groente-weekpakket seizoens-abonnement
• Verse kruiden van eigen teelt
• Groente- kruiden- en fruitplanten
• Groencompost en potgrond
Komt binnenkort (vanaf mei):
•Verse groenten van eigen teelt
Komt deze zomer en volgend seizoen:
• Bloemen-zelfpluktuin
• Vers fruit van eigen teelt

Adres:
Website:
Telefoon:
Email:

Cornelis Kuinweg 22, 1619 PE Andijk
www.bosmantel.nl
06 20 41 40 66
info@bosmantel.nl

Johan Janse (l) en Maurits Gorter zien hun droom werkelijkheid worden.
Verse groenten en fruit
Verse groenten en kruiden zijn
het hoofdproduct van De Bosmantel. Ook wordt fruit geteeld.
Het brede assortiment omvat o.a.
vruchtgroenten, slasoorten en allerlei andere bladgroenten, kool-

Voor de hobbytuinder
Naast verse groenten verkoopt
De Bosmantel aan de Cornelis
Kuinweg 22 ook groenteplanten
voor de particuliere tuinder. Sla,
andijvie en andere bladgroenten,
koolsoorten, bieten, plantuien,

Ook voor potgrond en compost, in zakken of een hele aanhanger vol,
kunt u bij de Bosmantel terecht.
tomaten en andere vruchtgroenten. Ook
kruiden en aardbei op pot zijn verkrijgbaar. Vorige week zijn de vruchtgroenten
planten binnengekomen en binnenkort
wordt het assortiment aangevuld met patiofruitbomen en fruitstruiken.
Steeds meer mensen beginnen weer een
moestuin en kweken hun eigen groenten,
fruit en kruiden. Vaak zijn het ook jonge
mensen en kinderen die de hobby van het
moestuinen oppakken. De Bosmantel
heeft een ruim assortiment planten staan
voor deze hobbytuinders! De planten zijn
met veel aandacht geteeld en van hoge
kwaliteit. Heeft u advies nodig, dan kunnen Johan en Maurits u verder helpen.
Tijdens de virus-crisis is er ook een bestelservice.
Compost en potgrond
Een goede teeltgrond is het halve werk. De
Bosmantel gebruikt én verkoopt hoge

kwaliteit groencompost en biologische
potgrond. De compost is goed gerijpt, extra fijn gezeefd en bevat geen GFT en geen
berm-maaisel. De compost is ook los gestort leverbaar.
Bloemen-zelfpluktuin
Naast de hoofdtak, de eetbare gewassen,
komt er bij De Bosmantel ook ruimte voor
sierteelt in de vorm van een bloemen-zelfpluktuin. Het is de bedoeling dat deze de
komende zomer in productie zal komen.
Op de hoogte blijven
De Bosmantel vindt u in de polder. Adres:
Cornelis Kuinweg 22, 1619 PE, Andijk.
Meer informatie vindt u op www.bosmantel.nl of op de sociale media. U kunt zich
ook aanmelden voor de e-mail-nieuwsbrief. Uw vragen kunt u mailen naar info@
bosmantel.nl. Openingstijden: Woensdag
8:00-12:00, donderdag 14:00-18:00 zaterdag 8:00-12:00 en 13:00-15:00 uur.
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Jong en oud(ers) bewegen online met Team Sportservice
Team Sportservice brengt jong
en oud in beweging. Ook digitaal! Nu het niet mogelijk is om
elkaar fysiek te ontmoeten,
hebben de vakleerkrachten en
buurtsportcoaches beweegchallenges ontwikkeld die online te volgen zijn. Via het YouTube kanaal van Team Sportservice West-Friesland kun je
direct aan de slag.
Alternatief beweegprogramma
Nu alle beweegactiviteiten van
Team Sportservice vanwege de
maatregelen tegen het COVID-19 virus zijn afgelast, betekent het dat zij het reguliere aanbod moeten aanpassen. Rosa
Schouten,
buurtsportcoach:
‘Omdat het juist nu van het
grootste belang is dat men zo gezond mogelijk en fit blijft, heeft
Team Sportservice gezocht naar
beweegalternatieven’. Zo zijn er
challenges ontwikkeld voor jongeren. Zij worden 5 dagen per
week door een vakleerkracht
gym uit de regio uitgedaagd om
mee te doen aan diverse uitdagende opdrachten. Voor de senioren en ouders met kinderen zijn
er twee keer per week oefeningen
te volgen. Tevens hebben de deel-

Wist u dat...
... Harold Jeroen Groot
vrijdag 50 jaar wordt?
... je bij ZwartGroen ook
tuinaarde en potgrond
kunt kopen?

Vakleerkracht Gym Meriam Groot en haar dochter. Foto aangeleverd
nemers aan de senioren fitnesslessen ook per post en mail beweeglessen ontvangen, waarmee
de instructeurs hopen hun deelnemers in beweging te houden.
Filmpjes via YouTube
en Facebook
Team Sportservice ZaanstreekWaterland en Team Sportservice
West-Friesland zijn buurregio’s
van elkaar. Diverse initiatieven
worden gezamenlijk opgepakt.

Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,
en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl
Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

verloren voorwerpen gratis
worden geplaatst?
... commissielid Bart Huisman
namens GroenLinks zijn eerste
column voor de Andijker heeft
geschreven?

Komen er mensen bij u logeren maar heeft u eigenlijk niet
genoeg ruimte? Denk dan eens
aan Villavakantiepark IJsselhof,
Proefpolder 4-720 in Andijk. Het
kan al voor 1 nacht. Ook handig
voor als u een feest geeft! www.
ijsselhof.eu of bel 591926. Ons
IJsselhof team ontvangt u graag.

openen met smartphone of tablet.
Leuk en leerzaam!

... de Andijker ondernemers en

... berichten van gevondenen

Het YouTube kanaal is daar een
voorbeeld van. De beweegchallenges zijn te vinden op ons YouTube kanaal: Team Sportservice
West-Friesland & Team Sportservice Zaanstreek-Waterland.
De updates zijn te volgen via
onze Facebookkanaal (facebook.
com/sportservicewestfriesland).
Kijk voor een volledig overzicht
van ons beweegaanbod op onze
website www.teamsportservice.
nl/westfriesland.

IVN natuur van NU
ZOEKTIP van de week

werkelijkheid is geworden?

nu extra kunnen gebruiken?

Foto aangeleverd
De gidsen van IVN West-Friesland kunnen de komende tijd
geen rondleidingen voor groepen
organiseren. In plaats daarvan
hebben een aantal natuurgidsen
nieuwe digitale Zoektips opgezet
om zelf te printen op één vel of te

Iedere week is een ander onderwerp aan de beurt, gericht op de
natuur van NU. Bestemd voor
kinderen en/of volwassenen. De
Zoektip van de week is makkelijk
om huis, in de tuin, woonomgeving of elders te vinden, zoals vogels, planten, vlinders. Het is volop lente en geniet van de natuur.
Maar waar dan ook: houd 1,5
meter afstand van andere wandelaars. Blijf gezond en bezig.
Via: www.ivn.nl/afdeling/westfriesland/weekopdrachten.

Grootslaghoreca, Corona & Pasen
Voor bezorgen en afhalen hebben wij:

Paasbrunch voor 12,50
met croissant, rolletje zalm, brownie, etc.
Paasmenu “to share” voor 27,50
met een voor, hoofd en nagerecht

... het materiaal voor de vol-

Plates, pannenkoeken en pizza voor afhalen of bezorgen

gende Andijker (i.v.m. Pasen)

Zie website grootslaghoreca.nl voor het hele menu en info.

al aanstaande vrijdag voor
12.00 uur binnen dient te zijn?

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

JUNI

Maurits Gorter nu

supermarkten uw steun vooral

AGENDA
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N.A.V. DE NIEUWE MAATREGELEN WAARBIJ
ALLE BIJEENKOMSTEN WORDEN VERBODEN
TOT 1 JUNI, OOK MET MINDER DAN 100 MENSEN, GAAT DE AGENDA VERDER VANAF JUNI

... de droom van Johan Janse

de medewerkers van de

info@andijker.nl

Reserveren of bestellen:
0228 59 15 13 – info@grootslaghoreca.nl

• 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, GEANNULEERD!
Dinsdag 16 juni
• KVG Andijk Wandelen in Enkhuizen, Sarto, 19.00 (op eigen gelegenheid naar Enkhuizen)
Zondag 21 juni
• Koppel biljarten in ‘t Ankertje aanvang 14.00 uur
Vrijdag 26 juni
• Op de koffie 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
Oud papier:
Zaterdag 18-04, 02, 16 en 30-05, 13 en 27-06,
• Op de koffie11
bijen
Andijker
Piet
Ligthart
en en
Els van
25-07, CDA
08 enraadsleden
22-08, 05 en
19-09,
03, 17
den Bosch. Tussen
20.00
uur in Dorpshuis Centrum
31-10, 19.00
14 en en
28-11,
12-12.
Plastic:
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Hoe waait jouw vlag?
Kent u het oude liedje: ‘Scheepke onder
Jezus hoede, met de kruisvlag hoog in top’?
In het evangelie van Marcus, het 4e hoofdstuk, kunt u lezen, hoe een PLOTSELINGE stormwind opstak over het Meer van
Galilea. De ernst ervan was zo hevig, dat
ervaren vissers het in hun doodsnood uitschreeuwden!
Zo gaat alles nog zijn gangetje, en zo staat
hun hele leven letterlijk op z’n kop.

Digitale raadsvergaderingen Medemblik gepland

De gemeenteraad van de gemeente Medemblik gaat digitaal vergaderen. In april
en mei worden de raads- en commissievergaderingen in ieder geval niet fysiek
gehouden. De eerste digitale raadsvergadering staat gepland voor 9 april. Er is een
uitloopmogelijkheid gepland op 16 april.
De eerste digitale commissievergadering
staat op 23 april in de agenda. De vergaderingen van 19 en 26 maart gingen niet
door vanwege de maatregelen van het Rijk
om de verspreiding van het coronavirus
aan te pakken.
Bij de eerste digitale vergadering behandelt de raad verschillende voorstellen die
geagendeerd waren voor de commissie
van 26 maart 2020. Dat zijn een gewijzigde
vaststelling van het bestemmingsplan
Nibbixwoud Overspoor 8, Budget voor

startersleningen en de Financiële verordening 2020. Daarnaast worden de onderwerpen die voor de raad van 19 maart waren geagendeerd behandeld. Dat zijn de
raadsvoorstellen Investering renovatie
kunstgrasvelden en Plan van aanpak accommodatiebeleid. Als hamerstukken
worden geagendeerd: Lokaal economisch
uitvoeringsprogramma Medemblik, Privacybeleid/aanwijzing functionaris gegevensbescherming en Stappenplan participatie.
Voor de commissie van 23 april wordt een
bespreeknotitie aanbesteding zwembaden
geagendeerd.
De themabijeenkomsten Bebouwing achter het lint en Bodemkwaliteit en biodiversiteit zijn voor onbepaalde tijd opgeschort.

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

Herkent u dit gevoel?
In een storm zitten we, met die vreselijke
virus. En het water slaat willekeurig over
AL onze levensscheepjes…
We hebben ondertussen AL onze zekerheden onder de golven zien verdwijnen.
Hoe ieder ook zijn best doet om de corona
golven de baas te worden, we hebben geen
flauw idee hoe diep het óns zal treffen en
hoe we hier uit zullen komen…
Het accent in dit verhaal wordt meestal
gelegd op het feit dat de Heere de storm
STILT! Dat willen we allemaal: ‘Dit moet
zo snel mogelijk klaar zijn’, roepen we!
Angst en onzekerheid slaan bij velen toe.
En dat is begrijpelijk! De golven ZIJN
hoog. De zee IS woest en niks en niemand
ontziend!
Wat doen de leerlingen? Ze schreeuwen in
hun doodsnood tegen de Heere Jezus:
‘Kan het U dan niks schelen dat we vergaan?’ Dan spreekt Hij de wind en de zee
aan met ‘Zwijg, wees stil!’ en dan staat er:
en het werd volkomen stil!!
Hij, Die de wind en de zee in Zijn machtige
Hand houdt, stilt in ons leven niet altijd de

stormen, ook al kan Hij dat makkelijk.
Hij heeft een veel hoger plan: stilte in ons
hart brengen. Hij vraagt aan Zijn leerlingen: ‘Waarom ben je bang? Heb je dan
geen geloof?”
Dáár gaat het om: nu komt het er op aan
wat ons geloof inhoudt. Waar stellen we
ons vertrouwen op? Of beter gezegd: op
Wie? We zijn allemaal geconfronteerd met
onze onmacht en kleinheid….
Doet dit ons roepen tot God: “Heere red
ons!!! We vergaan!!’ ??
De KNZRV schrijft: Een scheepsvlag laat
de nationaliteit zien van het schip, de eigenaar, de functie, het actuele gebruik of
reisdoel. Wij zeggen: de vlag dekt de lading.
Waar de kruis-vlag hoog in top wappert,
daar is de Heere Jezus de Kapitein!
Bij Zijn kruisdood staan we deze week stil.
Hij heeft de doodsstraf die WIJ hadden
verdiend, op Zichzelf genomen. Maar Hij
is op Paasmorgen opgestaan! Hij leeft!
En voor allen die dat in geloof aanvaarden,
die heeft de Kapitein aan boord. Hij loodst
ons om de zandbanken heen, omdat Hij de
vaargeul door en door kent!
De Heere Zelf is niet gefocust op alle
moeilijke dingen die we op onze reis tegen
zullen komen, maar Hij is gericht op het
DOEL: dat wij, vertrouwend op Hem, samen met Hem de Overkant bereiken.

Gezegende Paasdagen
Wilt u reageren op het bovenstaand stukje? info@bovenzaal.eu of 06-36 30 89 94
Het Bovenzaal team

Voorjaar bij Zwartgroen!
Tuinaarde en potgrond
van Bioflor – topkwaliteit!
Bioflor Potgrond - 40 liter
Een uitgebalanceerde potgrond voor kamer-terrasbalkon en perkplanten,
ook voor vaste planten!

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

1 zak 3,75
2 zak 6,95

• Elke werkdag (behalve woensdag) van 9.00 – 10.00 uur
houdt ds. Staat telefonisch spreekuur: 0228-75 60 96

Bioflor Tuinaarde - 40 liter
Geschikt voor het ophogen
van de grond en het egaliseren van de tuin.

Reigers

De laatste tijd zijn veel reigers actief aan de
kustlijn van Andijk. Grote zilverreigers
soms zeven na bij elkaar en de blauwe
reigers zoekengebroederlijk tussen de
stenen naar voedsel. Vaak pakken ze een
zwartbek grondel, dat is een bodem vis uit
oost Europa die zich probeert te verbergen
door tussen de stenen te gaan liggen.
Scherpe ogen van de reiger zien ze al als ze
maar een vin bewegen. Daarom struinen
ze de kust af op zoek naar een maaltje van
25 centimeter.

1 zak 2,75
2 zak 4,95
Natuurlijk ook voor uw;
Kunstgras – Grind & Split - Tuinschermen – Schaduwdoek - Pergola
Worteldoek – mollengaas – winddoek – vogelnet – grindplaat
Maar ook voor uw;
bezem – hark – schep – snoeischaar – schroeven!
Foto: Douwe Greydanus

Te koop: Prima grasmaaier, Prijs: €175,Husqvarna LC 141 LI op accu, drie jaar oud, Nieuwprijs: €499,P. Ligthart Tel. 06 5395 1680
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