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Op zaterdag 6 mei organiseert de 
Koninklijke Nederlandse Red-
ding Maatschappij (KNRM) haar 
landelijke open dag op 45 loca-
ties. Dé dag om actief kennis te 
maken met het reddingwerk op 
het water, de professionele vrij-
willigers en het materieel van de 
KNRM. Beleef het mee in Andijk 
met onder andere een spectacu-
laire helikopter demonstratie !

Bij de KNRM draait alles om vrij-
willigerswerk, het reddingswerk 
kan niet bestaan zonder de 1.300 
vrijwilligers. Met hart en ziel zijn 

velen al jaren verbonden aan hun 
reddingstation. 365 dagen per 
jaar staan ze klaar. Niet elke dag 
voor een redding, maar wel 24 
uur per dag beschikbaar. Al 193 
jaar lang.

Alles uit de kast
Als dank voor die vaak jarenlange 
steun van onze donateurs halen 
de vrijwilligers op 6 mei alles uit 
de kast. Spectaculaire demon-
straties, rondleidingen, films en 
veel leuke activiteiten voor kin-
deren. En het allermooiste: jong 
en oud mogen, net als een echte 

redder, mee op de reddingboot. 6 
mei is ook een uitgelezen mo-
ment voor niet-donateurs om 
kennis te maken met de KNRM 
en om in te schrijven als nieuwe 
donateur.

Mee varen
Van 10.00 uur tot 16.00 uur zijn 
alle botenhuizen geopend voor 
donateurs en belangstellenden en 
kunt u als u donateur bent mee 
varen met de reddingboten. 
Ook dit jaar zijn de overige hulp-
diensten waar wij intensief mee 
samenwerken zoals brandweer 

en ambulancedienst aanwezig.
 
Dankzij de goede contacten die 
de stations onderhouden met de 
koninklijke luchtmacht en mari-
ne is het gelukt om middags een 
spectaculaire demonstratie te la-
ten zien van een NH90 helikop-
ter. Deze zal als eerste haar kun-
sten vertonen in Enkhuizen tus-
sen 13:00 en 13:50 uur, Hierna 
volgt een demonstratie tussen 
13:50 en 14:35 uur in Andijk 
waarna de helikopter doorvliegt 
naar Medemblik voor een korte 
fly-by.

Programma Reddingbootdag:
-  Openstelling van het 
 bemanningsverblijf met 
 informatie over de KNRM.                                                                                                                  
-   Meevaren met de reddingboot  
 alleen voor donateurs of zij  
 die donateur worden.
-   Verkoop van KNRM artikelen  
 en de KNRM jaarwimpel.
-   Bezichtiging van Brandweer  
 materiaal met leuke water  
 spellen en de komst van de    
 nieuwste brandweerboot. 
-   Bezichtiging van de Samij  
 container en diverse politie  
 voertuigen. 
 -  Vers gerookte paling en verse  
 koffie, thee en limonade.
-  Kinderparadijs met schmin-
ken, springkussen , radarbootjes 
en meer leuke activiteiten 
 - Het meevaren, de demonstra-
ties en de aanwezigheid van de 
hulpdiensten is onder   voorbe-
houd: we kunnen altijd een op-
roep krijgen!                          

Voor actuele informatie over 
deze opendag : KNRM Redding-
bootdag 2017

De helikopter hijst een man uit het water. 

Spectaculaire helikopter demonstraties 
tijdens KNRM Reddingbootdag 

365 dagen per jaar staat de bemanning klaar. Foto’s: aangeleverd.

Koningsdag 2017

De eerste prijs gaat naar Janna Kuin, geboren op 
26 april 2017 en dus net op tijd voor haar eerste 

Koningsdag!

Hierbij onze foto van Koningsdag 
2017: Voordat papa de vlag bui-
ten hangt, kan er nog mooi mee 
worden gespeeld. Jason de Vries 

(3 jaar) is klaar voor Koningsdag! 
 

Britt, Lynn en Anna Hoogendijk 
op weg naar de vrijmarkt, "dolle 

pret" met Bart Juwett en pannen-
koeken festijn, ze hebben er zin 
in! Meer foto's op andijker.nl!

Volg ons op: 

0228-592253 
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Grat i s  advies 
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Je mag komen!

“‘ Ik zal je verborgen schatten 
schenken, diep weggeborgen 
rijkdommen. Dan zal je weten 
dat ik de HEER ben, de God 
van Israël, die jou bij je naam 
roept.’ Jesaja 45:3 “ Wanneer 
er gezegd wordt dat het voor 
jou niet mogelijk is om dich-
terbij Hem te komen, dat je 
eerst van alles moet doen, is 
dat religie. Dat is de stem van 
de valse herder waar je niet 
naar moet luisteren. Je mag 
heel dichtbij komen, Hij no-
digt je uit. Hij verlangt naar je 
en staat al op jou te wachten! 
‘Toen zij dit hoorden, werden 
zij diep in hun hart getroffen, 
en zij zeiden tot Petrus en de 
andere apostelen: Wat moe-
ten wij doen, mannen broe-
ders? En Petrus antwoord-de 
hun: Bekeert u en een ieder 
van u late zich dopen op de 
naam van Jezus Christus, tot 
vergeving van uw zonden, en 
gij zult de gave des Heiligen 
Geestes ontvangen.  Van God 
wordt gezegd dat Hij de hei-
denen tot Zich roept, ver-
vreemd als zij van Hem zijn, 
door hen, door de prediking 
van het evangelie, uit te nodi-
gen tot gemeenschap met 
Hem in het koninkrijk van de 
Messias. Onze taak is die stem 
van God te laten horen in deze 
wereld. Die stem, is die nog te 
horen in deze wereld?  Dat is 
een liefdevolle stem, geen 
harde veroordelende stem! 
Rom.9:11   God kiest een 
mens niet uit op grond van 
zijn daden, maar omdat hij 
hem roept.  Jezus roept jou, 
Hij kent je bij naam, en Hij 
roept ook je naam. ‘Waarach-
tig, ik verzeker u: wie de 
schaapskooi niet binnengaat 
door de deur maar ergens an-
ders naar binnen klimt, is een 
dief of een rover. Wie door de 
deur naar binnen gaat, is de 
herder van de schapen. Voor 
hem doet de bewaker open. 
De schapen luisteren naar zijn 
stem, hij roept zijn eigen scha-
pen bij hun naam en leidt ze 
naar buiten. Wanneer hij al 
zijn schapen naar buiten ge-
bracht heeft, loopt hij voor ze 
uit en de schapen volgen hem 
omdat ze zijn stem kennen. 
Iemand anders volgen ze niet, 
ze lopen juist van hem weg 
omdat ze de stem van een 
vreemde niet kennen.’ Johan-
nes 10:1-5 Het gaat erom de 
stem van Jezus te leren ken-
nen. De stem van Jezus ver-
oordeelt je niet, die stem no-
digt uit, die stem klinkt liefde-
vol. Als dat niet zo is en die 
stem doet je pijn, die stem 
kwetst jou, die stem geeft je 
verdriet, luister dan niet naar 
die stem. Het is Jezus niet.  
Misschien voel jij je om de één 
of andere reden ver van Hem 
verwijderd. Denk je dat Hij 
ver weg is, veraf. Hij nodigt je 
uit om dichtbij te komen. Er is 
niets wat dat in de weg zou 
staan.  Kom, en ga naar Hem 
toe. Hij roept je. (Ite Wolters)

FAMILIEBERICHTEN

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

Uitvaartvereniging

De Laatste Eer

Verhuisd

Na 45 jaar met veel plezier gewoond te hebben in Andijk, 
zijn wij 30 maart j.l. verhuisd van Meander 50 naar Rigtershof 67, 
1613 SG in Grootebroek. Tel. (0228) 59 2230. 

Wij willen hierbij alle buren en kennissen bedanken voor alles 
wat zij voor ons gedaan hebben. 

Onze dank gaat ook uit aan de zorg van de Omring. 

   Rudy en Marie Jiawan-Ramdas

Niet meer in ons midden, maar voor altijd in ons hart

Na het abrupte overlijden van Gerda hebben zeer veel mensen 
hun warme medeleven getoond. Lieve woorden gesproken of 
geschreven, de aanwezigheid tijdens de condoleance en/of  
de afscheidsdienst, de bloemen, een arm of een schouder, 
een veelzeggend zwijgen; al deze gebaren hebben ons diep 
ontroerd en zijn voor ons een enorme steun. 

Het is helaas voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te 
bedanken. Daarom op deze manier onze welgemeende dank 
voor alle steun en medeleven.

Het verdriet en gemis is groot, maar het weten dat Gerda in 
zoveel harten een warm plekje had en houdt, biedt ons troost. 

Andijk, mei 2017    
    Dirk
    Wim & Trudy
    Timo, Pepijn
 

Met een hart vol verdriet, waarin dankbaarheid blijft voor al het mooie dat haar leven 
ons heeft gebracht, moeten wij totaal onverwacht afscheid nemen van 

mijn lieve, zorgzame vrouw, onze geweldige moeder en oma 

Gerda Dijkman-Schenk
9 november 1951 15 maart 2017

‘‘Ze was het middelpunt van ons gezin’’

Dirk

Wim en Trudy
Timo
Pepijn

Noa

Gerda is thuis, waar gelegenheid is om ons te condoleren en afscheid te nemen 
op zondag 19 maart tussen 15.00 en 16.00 uur.

We gedenken Gerda in een afscheid met woorden en muziek op maandag 20 maart 
om 11.15 uur in de Gereformeerde kerk, Middenweg 4 te Andijk.
Daarvoor is ook gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen tussen 
10.30 en 11.00 uur, ingang onder de toren.

Na het afscheid gaan wij, in de besloten kring van ons gezin, naar het crematorium. 
U bent welkom in zaal 3 van de kerk om nog na te praten en elkaar te ontmoeten.

Dijkweg 93
1619 HE Andijk

Herinneringen aan Gerda of berichten op papier vinden wij mooi om te ontvangen, 
terug te kunnen lezen en te bewaren. 

RK-2801_Basjes_Dijkman-Schenk.indd   3-4 16-03-17   15:46

Het is weer voorbij, wat is dat 
snel gegaan! 
Wij kijken terug op een zeer ge-
zellige en geslaagde Konings-
dag!   En mede door onze vrijwil-
ligers is deze dag een groot succes 
geworden. Dus; Alle Pannenkoe-
kenbakkers die voor ons gebak-
ken hebben, de toezichthouders 
bij de springkussens en attracties, 
onze vrienden en vriendinnen 

van de EHBO, Sam & Agnes  de 
bedenkers van de fietspuzzel-
tocht, iedereen die geholpen 
heeft met opruimen, en Dorps-
huis Centrum heel erg bedankt 
voor de zeer prettige samenwer-
king!
Verder natuurlijk ook een groot 
dank je wel aan onze sponsoren. 
Zonder jullie allemaal geen Ko-
ningsdag!  Tot volgend jaar.

Geboren 26 april 2017

Janna
Alida Maria

Trotse ouders en zussen
Menno, Mariëlle, Eline en Daphne Kuin

Meander 15, 1619 XP Andijk

Koningsdag Oranjecomité

Prijswinnaars van de pannenkoek-
knutselplaat Oranjecomité  

1e prijs Jaro Karreman
2e prijs Silas de Vries
3e prijs Sidney Raven
 

De prijswinnaars krijgen deze week 
de prijs thuisbezorgd.

Door het werk van onze wijklo-
pers en de gulle giften van vele 
mensen is er weer een mooie 
catalogus tot stand gekomen, 
waarmee we 14 april aan de slag 
konden gaan.

De start was voor de kinderen,  
met veel enthousiasme werden 
de koopjes aan de kinderen aan-
geboden door Peter Swart en Ri-
chard de Beer en met evenveel 
enthousiasme werd er door de 
kinderen geboden, waarbij een 
leren voetbal wel erg in trek was. 
Na de opening door Siem Visser, 
met enige uitleg over de veiling, 
vervolgden de afslagers de catalo-
gus, de zaal was gelukkig goed 
gevuld, met flinke snelheid gin-
gen de koopjes van de hand.

De prijs voor het meest orginele 
koopje werd dit jaar toegekend 
aan Jinte vd Gruiter,  Dieuwke en 
Ymke Mantel, zij boden aan voor  
5 andere jonge meiden, om sa-
men te gaan winkelen met shop 
tegoed, ze kregen € 50,00 voor 
hun leuke idee, lekker om  mee te 
nemen bij het shoppen.

Het winnende lot voor de vroeg 
aanwezigen ging naar mevrouw 
Gre Rood, zij ontving hiervoor 
een diner voor 2 bij Het Kerkje.

Onder toezicht van notaris Mevr. 
Rinske Mantel, ging het laatste 
koopje om 00.10 uur onder de 
hamer, samen met de giften werd 
toen het mooie bedrag van  
€ 23.000,00 bereikt.

Siem sloot af met een bedankje 
voor iedereen, de verenigingen 
zullen weer blij zijn met onze on-
dersteuning en zeg het voort, dat 
de veilingavond leuk is en nodig, 
zodat er volgend jaar misschien 
nog meer mensen bij zullen zijn.
Het bestuur bedankt iedereen 
die, op welke manier dan ook, 
heeft geholpen om deze avond 
tot stand en tot zo’n mooi einde 
te brengen, ook daarbij niet te 
vergeten de verzorging door het 
Cutura-team. Wij kunnen niets 
zonder al die hulp, maar samen 
heel veel.

Wij zijn nog op zoek naar wijklo-
pers, denk hier eens over na en 
neem contact op met het secreta-
riaat of een van de bestuursleden 
voor aanmelding of voor infor-
matie.

Tot volgend jaar. Op zaterdag 21 
april 2018.

Namens Gemeenschapsveiling 
Cultura, Riet van der Thiel

Het bestuur van Gemeenschapsveiling 
Cultura bedankt iedereen!!

Zaterdag 6 mei om 10.00 uur 
houdt ABZ Seeds in Andijk weer 
haar jaarlijkse aardbeiplanten 
verkoop voor particulieren. Uit 
de voorjaarsproeven zijn dan 
weer prachtige aardbeiplanten 
beschikbaar die verkocht worden 
voor het goede doel. Dit jaar gaat 
de opbrengst naar De Zonne-
bloem afd. Grootebroek. Zij be-
staan binnenkort 65 jaar. Wij on-
dersteunen met deze opbrengst 
de festiviteiten die zij hiervoor 
gaan organiseren. Zowel voor de 
gasten, maar ook voor alle be-
zoekvrijwilligers, chauffeurs en 
hun collectanten.  

ABZ Seeds is een Hollands ver-
edelingsbedrijf welke zich volle-
dig toelegt op de ontwikkeling 
van F1-hybride aardbeirassen, 
vermeerderd door zaad. Wij wer-

ken hard om onze aardbeirassen 
een uitstekende smaak mee te 
geven. Daarnaast werken wij aan 
aardbeirassen met bloemen die 
zich onderscheiden in kleur, 
vorm en grootte.

Wie houdt er niet van aardbeien? 
Dit populaire zacht fruit heeft 
terecht de bijnaam zomerkonin-
kje. In de zomermaanden zijn 
Nederlandse aardbeien volop 
verkrijgbaar. Ze hebben een heer-
lijke zoete smaak. De aardbei ras-
sen van ABZ Seeds zijn allen 
doordragend. Dit is handig, zo 
komen er vanaf het voorjaar tot 
diep in de herfst steeds weer 
nieuwe aardbeien aan de planten. 
U bent van harte welkom op za-
terdag 6 mei van 10.00 – 13.00 
uur bij ABZ Seeds, Vleetweg 12, 
1619 PR te Andijk.

Aardbeiplanten verkoop ABZ Seeds

Lieve mensen, 
Hartelijk dank voor de vele kaarten de felicitaties, bloemen, 
telefoontjes, bezoekjes en het vele lekkers bij ons 50-jarig 
huwelijk. Het was geweldig! 

    Klaas en Lucia Doef

Nieuws of tips:
Mail naar: info@andijker.nl 

of bel: 59 36 05
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DOOR LEVENSTESTAMENT HOEFDEN WE NIET 
NAAR DE KANTONRECHTER

Vorig jaar werd ons kantoor gebeld met een suggestie voor onze 
column. Deze mevrouw zei: “dat het misschien goed was om ieder-
een nog eens te laten weten, dat het toch wel erg prettig is, als de 
boel goed geregeld is.” Haar man was de laatste paar jaar erg achter-
uit gegaan qua gezondheid. Doordat er een levenstestament was 
gemaakt, kon zij wel alles voor haar man regelen en hoefde ze nu niet 
naar de kantonrechter. Ze hadden hun huis verkocht en zij kon 
overal voor tekenen en haar man hoefde niet mee naar de makelaar 
en de notaris. Bij de overdracht op kantoor vertelde ze dat ze iets 
gelijkvloers ging kopen waar ze samen met haar man kon wonen. Ze 
was blij was dat ook dat allemaal zelf kon regelen. “Ondanks de 
zware tijd, heb ik hier niet ook nog eens extra gedoe en stress van, 
schrijf dat maar in de krant”, zei ze.

UITNODIGING LEZINGEN MAAND VAN HET TESTAMENT EN 
LEVENSTESTAMENT, zaal open 19.30 aanvang 20.00. 
Dinsdag 9 mei  Rabobank West Friesland, Graanmarkt 1,  
   Zwaagdijk-Oost 
Donderdag 11 mei  Eetcafé 70 zaal Dolleburg, De Goorn 
Dinsdag 16 mei  Dorpshuis Venhuizen, Venhuizen 
Donderdag 18 mei  Hotel Van der Valk, Hoorn 

Aanmelden telefonisch of via 
presentaties@mantelovertoom.nl
GRATIS INLOOP: do 11 mei An-
dijk (0228-592224) en di 16 mei 
Benningbroek (0229-591264 van 
9-17 en 19-21 uur.

4 mei, dodenherdenking
9 Jaar na de oorlog ben ik 
geboren. Op een boven-
woning te Amsterdam op 

de Jacob van Lennepkade. 
Mijn ouders, beiden uit 
Westfriesland, zijn daar 

op zoek naar werk terecht 
gekomen. Het was woning-
nood, dus we woonden in 

bij de familie Steers, Joodse 
mensen en deelden met hun 
de keuken. Van die tijd rest-

ten alleen nog zwart-wit 
foto’s met kartelrandjes…..
gebreide jurkjes, dressoir 

met Oosthoeks encyclopedie, 
rotan poppenwagen. Wel ben 
ik  opgegroeid met verhalen 

en een plank vol boeken over 
de oorlog. Waarom mijn vader 
zoveel oorlogsboeken las heb 
ik hem nooit kunnen vragen, 

hij stierf daarvoor te jong. 
Wellicht hebben de jaren dat 
hij na de oorlog uitgezonden 
werd naar Nederlands Indië, 
daarmee te maken. Meer dan 

een album vol Indië foto’s 
met o.a. mijn vader op een 
Harley Davidson hebben 

we daar als herinnering niet 
aan  over gehouden. Flarden 
van verhalen van de tweede 

Wereldoorlog heb ik wel. 
Groepen mensen op karren 
uit de stad die langs de hui-
zen in de Streek trokken op 
zoek naar eten in ruil voor 

sieraden. Een kind wat ‘s och-
tends dood gevonden werd in 
een portiek te Bovenkarspel, 

uitgeput van de lange honger-
tocht. Een trein die beschoten 

werd, een gevonden scherf 
van een vliegtuig, neergestort  
in de polder. Mijn moeder die 
Duitse les kreeg op school van 

de nonnen. Mijn vader, die 
geen winterjas had en met zijn 

broers vanuit Hoogkarspel 
naar de Wieringenmeer trok 
op zoek naar eten voor het 

grote gezin. Een koperen gra-
naathuls op tafel, die gebruikt 
werd als asbak. Wat de fami-
lie Steers als joodse mensen 
hebben meegemaakt…. ik 

weet het niet. Pas jaren later 
drong de onmetelijke impact 
van de oorlog tot me door tot 
op ieder jaar weer de dag van 
4 mei, waarop we de doden 

herdenken, die gevallen zijn in 
de oorlog en oorlogen elders. 
Laten we dat blijven doen; 
een paar minuten gedenken 

in stilte.

Ria Manshanden, 
fractievoorzitter GroenLinks
Medemblik. GroenLinks.nl
Ria.manshanden@ziggo.nl

Ria Manshanden

Twee jaar nadat de eerste bewo-
ners kwamen is er nu een vuil-
container ingegraven bij hetvoor-
malige gemeentehuis dat nu tot 
het laatste apartement is ver-
kocht. Voor deze mensen een 
routineklus, ze doen er twee op 

één dag en gaan door het hele 
land. De bak is 3 meter diep en nu 
afgedekt met een betonplaat. Het 
wachten is nu op de afwerking 
door de HVC. De bewoners krij-
gen een pasje, zodat niet iedereen 
zijn vuil kan storten. 

De container wordt geplaatst. Foto KD/De Andijker

Vuilcontainer geplaatst

Op het eiland in de vijver van 
huize Sorgvliet hebben de knob-
belzwanen hun nest. Deze wordt 
beveiligd door de koning.
Terwijl moeder de eieren koes-
tert had de koning mij in de gaten 
en stevende recht op mij af met 
een dreigende houding.
Alhoewel de afstand behoorlijk is 

vertrouwde deze het niet.
Vlak voor de camera had de King 
in de gaten dat er geen gevaar 
dreigde en wachtte even om 
daarna terug te keren naar het 
water. Wat een pracht beesten 
zijn het toch. Hopelijk zijn bin-
nen kort de jongen te bewonde-
ren. Douwe Greydanus.

De zwaan beschermt zijn nest. Foto Douwe Greydanus

Koningsdag

 • Elektrische installaties

 • Alarm- en telefooninstallaties

 • Water- en gasleidingen en sanitair

 • C.V. en warmwatervoorziening

 • Mechanische ventilatie

 • Lood- en zinkwerk

 • Riool - en ontstoppingswerkzaamheden

0228 – 56 12 01 
info@gebrkok.nl

Israël- Bijbelstudieavond op 
woensdag 10 mei om 19.45 uur
Er zal een Bijbelstudie worden 
gehouden in de Torenzaal van de 
Gereformeerde kerk in Andijk 
(Middenweg 4) over de centrale 
plaats van Israël in de Bijbel met 
als thema: “Israël, je kunt er niet 
om heen!”

De Bijbel is een Joods boek. Het 
is geschreven door Israëlische 
mannen en de centrale persoon 
in de Bijbel is de Messias die uit 
het Joode volk is voortgekomen: 
Jezus Christus. 
In dat licht is het niet vreemd dat 
het volk Israël een belangrijke 
plaats inneemt in de Bijbel en het 
geheel van de geschiedenis. De 
intense strijd die we ook vandaag 
zien in en rondom Israël, heeft 
daar alles mee te maken. Dat 
heeft ons juist in deze tijd veel te 
zeggen.

De spreker is Jacques Brunt uit 
Alblasserdam. Hij is actief als 
evangelist en Bijbelleraar en 
spreekt op diverse plaatsen.Ie-
dereen van harte uitgenodigd 
voor deze avond. www.jacques-
brunt.nl
Iedereen van harte welkom 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werkgroep 
Kerk & Israël 
Andijk 

Studie met J. Brunt: 
“Israël, je kunt er niet 
omheen” 

Woensdag 10 mei 
[Geef een citaat uit 
het document of de 
samenvatting van 
een interessant punt 
op. Het tekstvak kan 
overal in het 
document worden 
neergezet. Ga naar 

Israël- Bijbelstudieavond
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Verkoop plannen? 
Vraag om een 
vrijblijvende 

waardebepaling! 

Louisa Heddes

Tel 06 - 18451142

www.heddesmakelaardij.nl

Heddes makelaardij

Kermis Andijk-West
Geef je Team Nu op voor:

24 juni: 
Boarding voetbal toernooi!

25 juni: 
Kermisspelen!

Alle Info en inschrijf formulieren
zie Facebook of aan de bar van Cultura!

www.cultura-andijk.nl



“We mogen het nooit en te nim-
mer vergeten”, aldus Piet de Vries 
van het 4 mei comité. Hij heeft 
het over oorlogen, van vroeger en 
vandaag de dag. Het (door)vertel-
len van verhalen vindt het comité 
belangrijk en daarom staat het 
centraal tijdens in de herden-
kingsbijeenkomst die morgen 
vanaf 19.00 uur plaatsvindt op 
het André Voltenplein.

“Wist je dat dit een oorlogstulp 
is?”, Piet de Vries wijst naar een 
bos rood-gele tulpen op zijn eet-
tafel. “Vanmorgen gekregen van 
Pieter Mantel. In 1942 is deze 
tulp geregistreerd door de heer 
Groot uit Andijk.”

Oorlogstulp
Groot gaf de tulpen de naam 
Vlammenspel. Een interessante 
tulp volgens de Vries. Want 
waarom kweekte Groot een oor-
logstulp en koos hij deze naam? 
Wellicht heeft de naam te maken 
met de rood-gele kleur van het 
blad, zo denkt de Vries. Maar dan 
herinnert hij zich een verhaal. “In 
de oorlog is een bommenwerper 
neergestort bij de Hoekweg”, ver-
telt hij. “Eén van de manschappen 
zou op Groots weiland zijn ge-
vonden, maar of dat de reden is?”
Het is één van vele oorlogsverha-
len. De Tweede Wereldoorlog 
gaat steeds verder de geschiede-
nis in, waarmee gepaard gaat dat 

persoonlijke verhalen niet meer 
uit de mond van getuigen komen, 
maar moeten worden doorver-
teld.

Doorvertellen
Het 4 mei comité wil deze verha-
len levend houden. “We herden-
ken ook wat er gebeurt of is ge-
beurd in andere oorlogsgebie-
den”, aldus de Vries. Zo was zijn 
vader Indiëganger. “Hij heeft daar 

juist nooit over willen praten, 
maar het heeft altijd mijn inte-
resse gehad.”
Het is één van de Vries’ redenen 
geweest om zich vorig jaar aan te 
sluiten bij het 4 mei comité. Acht 
Andijkers (Rick-Jan, Piet de 
Vries, Ton Vis, Annet Daleman, 
Dorothy Schenk, Tinie Bot, Cyn-
thia Bot en Mieke Prenen) orga-
niseren morgen de herdenkings-
bijeenkomst en proberen daar ie-

dereen, en in het speciaal de 
jeugd bij te betrekken. 

Herdenkingsbijeenkomst
De herdenkingsbijeenkomst start 
om 19.00 uur in de Gereformeer-
de Kerk. “Iedereen is welkom, 
want het heeft niets met het ge-
loof te maken”, aldus de Vries. “Er 
is daar genoeg plek voor veel 
mensen en het herdenkingsmo-
nument is na de bijeenkomst 

goed bereikbaar voor mindervali-
den.”
De bezoekers van de bijeenkomst 
krijgen een oorlogsverhaal van 
een getuige te horen. Lotty Neu-
mann vertelt hoe ze in de honger-
winter vluchtte en als ‘thuishaal-
dertje’ in Andijk terecht kwam. 
Basisschoolleerlingen komen ook 
aan het woord tijdens de bijeen-
komst. Aan hen om te vertellen 
wat vrijheid voor ze betekent.

Last Post
Na deze bijeenkomst gaat om 
19.30 uur de stoet onder muzika-
le begeleiding van muziekvereni-
ging Sursum Corda naar het mo-
nument op het André Volten-
plein. Hier klinkt vervolgens de 
‘Last Post’ en wordt twee minu-
ten stilte gehouden.

Onder andere de gemeente Me-
demblik en leerlingen van de ba-
sisscholen leggen een krans of 
bloem neer. Iedereen krijgt de 
gelegenheid om een bloem bij het 
monument neer te leggen. 

Achteraf staat koffie en thee klaar 
in De Kapel. “Hier kun je elkaar 
nog even spreken of je gedachten 
over de herdenking delen met het 
comité”, aldus de Vries.

Meer informatie over het pro-
gramma staat op www.oranjeco-
mite-andijk.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
Dijkweg 378 • 1619 JM Andijk • 06 - 51 88 37 74

www.jocozonwering.nl • info@jocozonwering.nl

voorheen

Voor zonneschermen, 
markiezen, reparatie 

en onderhoud. Handelsweg 33E
1619 BJ Andijk
06-373 1414 8

www.LNChuidverbetering.nl

De RuimteDe RuimteDe RuimteDe Ruimtevoor oplossingen

Bouwadvies � Architectuur � Kostenbeheersing

Neem vrijblijvend contact op met Ard Botman.
06-53710671• www.deruimtevooroplossingen.nl

Wij kunnen het 
ontwerp en alle 

benodigde tekeningen 
voor uw nieuw- of 
verbouwplan verzorgen.

Staat voor kwaliteit en zorg: 

Europasingel 118
1693 GV Wervershoof

Tel 0228-582270

Keizerskroon 1
1619 XK Andijk

0228-592717

In curatie:
• Fysiotherapie
• Manuele therapie
• Sportfysiotherapie
• Kinderfysiotherapie
• Ontspanningstherapie
• Bekkentherapie
• Diverse doelgroepen:  Diabetes, 
 COPD, valpreventie, claudicatio

En preventie:
• FysioSport
• Doelgroep chronische aandoeningen

www.fysio-wfo.nl 
e-mail: groepspraktijken.wfo@planet.nl

➜  Scherpe winkel prijzen door inkoop 
 via Electronic Partner.

➜  Eigen reparatie technische dienst WITGOED zowel  
 keuken apparatuur als vrijstaand, 
 tevens vervangen wij uw apparatuur.
 (geen voorrijkosten tot 25km)

➜  Verkoop elektra schakel materialen.

➜  Hier volop verkrijgbaar pickup snaren, naalden 
 en electronica.

Electro Andijk

Openingstijden
Maandag tot vrijdag van 10.00-18.00 uur  

Zaterdag de gehele dag gesloten.

Electro Andijk, Middenweg 0228 591873    
www.electro-andijk.nl

Andijk herdenkt en vertelt op 4 mei

Het monument aan de Middenweg. Foto: aangeleverd
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Elke zaterdag 
open van 

10:00 - 17:00 

Nijverheidsweg 7 A
Wervershoof 

(0228) 72 49 07

Bovenste plank is een vakbedrijf dat
zelf haar vloer- en trapdelen importeert,
bewerkt en monteert. Hierdoor hebben
onze klanten volledige zeggenschap
over het eindresultaat. Wij leveren een
eerlijk product tegen een eerlijke prijs.

Kiest u ook voor de kwaliteit van de
bovenste plank?

Service & 
Onderhoud

CV-ketel onderhoud & storingen
Luchtbehandeling & elektra

Handelsweg 33D
1619 BJ Andijk
0228 - 58 67 66

info@valkservice.nl
www.valkservice.nl

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.

maandag t/m vrijdag 
geopend van 08.00 tot 17.30 uur

Zaterdag geopend 
van 09.00 tot 13.00 uur

Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk
0228 – 59 2222

www.garagejong.nl

ALLEEN GELDIG INDIEN U EEN 
AFSPRAAK MAAKT VIA DE GRATIS

GARAGE JONG APP

ALLEEN GELDIG 
VOOR PERSONENAUTO’S

APK
€ 15,-

Heb je je sportroutine een beetje laten versloffen? 
En ben je op zoek naar een effectief programma 

om je workouts nieuw leven in te blazen?

 •  Sweat & Shape (women only)
 •  Strength & Conditioning
 •  Art of Protection
 •  Boksen
 •  Olympisch gewichtheffen
 •  Pink Boxing

Kijk voor meer informatie op:
www.scwestfriesland.nl

STRENGTH & CONDITIONING • ZELFVERDEDIGING 
ZAKTRAINING • BOKSEN • PERSONAL TRAINING 
BOOTCAMP • JEUGD TRAINING • SENIOREN FIT

hairstyling

Pietersbuur 25 Andijk | 0228-855874
Info@hairstylingsabine.nl |www.hairstylingsabine.nl

Voor een unieke 
haarbeleving!

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2017 - week 18 Pagina 5

De Andijker Onderneemt!
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

Architectenbureau
De Ruimte • Ard Botman

Tel. 06-53710671 • www.deruimtevooroplossingen.nl

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

Autoschade
Autoschade Schepenwijk • De Dol� jn 17, 1601 ME Enkhuizen

Tel. 0228 - 31 67 63 • www.autoschadeschepenwijk.nl

Bloemen
Flower in a Box • Ibislaan 18 • 06-37792231

 info@bouquetinabox.nl • www.� owerinabox.nl

Brood en Banket
De Nieuwe Bakkerij • Kleingouw 53

Tel. 0228-591556 • denieuwebakkerij@hotmail.com

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 

Fietsenwinkel
André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof

0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.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
Garage Jong • Handelsweg 29 Andijk
0228 - 59 22 22 • www.garagejong.nl

Hovenier
Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk 

Tel. 06-189 66539 • www.dekroonhovenier.nl

Kantoormeubelen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G

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

Kapsalon
Hairstyling Sabine • Pietersbuur 25 Andijk
0228 855 874 • www.hairstylingsabine.nl

Nagelstyliste/Pedicure
Salon Beautylounge, • R. Luisantestr. 14, Andijk

06-12505352 • www.salonbeautylounge.nl

Natuur
Marco van der Lee • Buurtje 30, Andijk

06 23 14 98 70 • www.marcovanderlee.nl

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

Printen & drukwerk
Dijkprint • Tel. 0228 59 36 05

info@dijkprint.nl • www.dijkprint.nl

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

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

Schoonheidssalon
LNC Huidverbetering • Handelsweg 33e, Andijk

Tel. 06-373 1414 8 • www.salonlnc.nl

Sportschool
Strength-Conditioning-West-Friesland • Ged. Laanweg 43 

Tel. 06 1077 2538 • www.scwestfriesland.nl

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

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

Trekkers en werktuigen
Manshanden • Dijkweg 321 Andijk 

Tel. 0228 - 597410 • www.manshandentuinenpark.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
Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

www.kleinvolendam.nl • info@kleinvolendam.nl

Vloeren
De Bovenste Plank • Nijverheidsweg 7A Wervershoof

Tel. 0228 724907 • www.bovensteplank.nl

Witgoed
Electro Andijk • Middenweg 39 Andijk 

Tel. 0228 - 591873 • www.electro-andijk.nl

Yoga
Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk

0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Zonnepanelen
Solarfabriek • Dijkweg 163, 1619 HJ 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? 
Bel 59 36 05 of mail p.ligthart@andijker.nl



 
Andijkertjes

Op elk slotje past een sleuteltje, 
en wij maken ze.

www.sleutelserviceandijk.nl
Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

Weer volop Chrysantenstekken
in diverse soorten en kleuren.

Tuincentrum Boeder,
Hornpad 8, tel. (0228)591813.

Natuurliefhebbers kunnen zon-
dag 7 mei o.l.v. gidsen een rond-
wandeling maken door het ter-
rein van het Staats Bos Beheer 
ten noorden van Grootebroek. 
Het Zanddepot ligt midden in de 
kleipolder en is een natte cel met 
rietvelden, plas-drasgebied en 
omsloten door bos. Met een af-
wijkende flora en fauna t.o.v. de 
omgeving. Tijdens de verkaveling 
in de jaren ’70 was het een zand-
opslagplaats voor wegen die wer-

den aangelegd. Gewoonlijk is dit 
natuurgebied niet geopend voor 
het publiek.

Verzamelen om 14.00 uur bij het 
hek van SBB-terrein aan de Dijk-
graaf Grootweg / Grootslagweg 9 
te Andijk. De excursie is gratis en 
duurt zo’n anderhalf uur. In ver-
band met de begroeiing worden 
deelnemers aangeraden een lan-
ge broek en stevig schoeisel te 
dragen.

Berkenwantsen. Foto: Toos Brink

Ontdek het Zanddepot 

Uit onze voorjaarsproeven komen weer prachtige aardbeiplanten beschikbaar. 
Deze zomer plukt u daar al heerlijke vruchten van. 

Daarom organiseren wij weer een:

AARDBEI-PLANTEN VERKOOP
U bent van harte welkom op:

Zaterdag 2 mei van 10.00 tot 13.00 uur
ABZ Seeds, Vleetweg 12, 1619 PR Andijk

De opbrengst uit deze verkoop is voor:

U bent van harte welkom op:
Zaterdag 6 mei van 10.00 – 13.00 uur

ABZ Seeds, Vleetweg 12, 1619 PR Andijk

De opbrengst uit deze verkoop is voor:

De Zonnebloem afd. Grootebroek

Nieuws of tips:
Mail naar: info@andijker.nl 

of bel: 59 36 05

 

VRIJDAG 5 MEI 
 

 
 

GEOPEND VANAF 15:00 UUR 

   
 

 
 

 
LIVE MUZIEK! 

 
SPRINGKUSSEN VOOR DE KINDEREN! 

 
WWW.DORPSHUISCENTRUM.NL

 

Zwembad De Weid is weer open! 
De zwemlessen voor diploma-
zwemmen starten op 15 mei aan-
staande. Geef je zoon of dochter 
nu op; dat kan tot 6 mei aanstaan-
de via zwemlessen@deweid.nl. 
Afzwemmen is op 16 september 

van dit jaar. Vragen? Stuur even 
een mail en binnen een dag ont-
vang je van ons antwoord…

Boek nu voor zwemles  A/B- C diploma!

Ik was op zaterdag 22 april naar 
de uitvoering van het Andijker 
Toneel en heb enorm genoten. 
Het stuk heette ‘Bravo’ en wat 
mij betreft was de titel voor de 
spelers bedoeld. Want die -bra-
vo- en applaus hebben ze ver-
diend.

Al bij binnenkomst had ik het 
gevoel in Frankrijk te zijn. Wij 
werden als publiek gelijk verrast 
met een live spelende accordeo-
nist die gezellige Franse muziek 
speelde. Erg leuk gedaan hoor!

Vanaf het begin van het stuk was 
het al gelijk anders dan anders. 
Men had een groot televisie-
scherm opgehangen waarop één 
van de spelers te zien was. Eveli-
ne, gespeeld door Nelinda Broer, 
had live Skype-verbinding met de 
zaal en de spelers. Zij bevond 
zich in Nederland en wij in 
Frankrijk.

Het viel mij al snel op dat het een 
modern stuk was. Het meest ver-
rassende vond ik de kwaliteit van 
het spel wat werd gespeeld. Ze 
hadden een kleine bezetting en 
daardoor hadden met name Sam 
de Vries die Gerard speelde en 
Daniël Steltenpool die Aktan 
speelde een enorme rol. Zij ston-
den van het begin tot het eind op 
toneel en hadden continue tekst. 
Complimenten hoe zij de rollen 
hebben neergezet, wat een goed 
toneelspel. 

Ook Gré Dol die Bibi speelde en 
Tineke Langius die Isabel speelde 

hebben het erg goed gedaan. De 
mooie mimiek van Gré en de 
moeilijke Franse rol van Tineke. 

Tja, en dan wil ik ook even mijn 
complimenten uiten aan Nelinda 
Broer. Ik weet dat zij een heftig 
jaar achter de rug heeft gehad en 
dan nu zo goed spelen. Super ge-
woon. Ik was echt onder de in-
druk van het goede spel van alle 
spelers. Dit heeft hun nieuwe re-
gisseuse Wendy Sinnige erg goed 
voor elkaar gebokst. 

Wat ik erg leuk vond gedaan wa-
ren de figuranten, die als Franse 
bewoners waren verkleed, tijdens 
het stuk in de zaal zaten. Aan het 
eind van het stukje werden ze het 
toneel opgeroepen en speelden 
zij mee. 

Ook wil ik nog even benoemen 
dat er veel aandacht is besteed 
aan het toneel. Tijdens de pauze 
werd het toneel compleet omge-
toverd tot een prachtig Frans 
huisje waarin een restaurant was 
gesitueerd. Zo mooi gedaan en 
ook nog eens zo snel. 

Het Andijker Toneel heeft laten 
zien dat toneel niet saai en ouder-
wets hoeft te zijn. Het is leuk 
voor zowel jong als oud.
Bravo voor het Andijker Toneel. 
Ik, en ook vele anderen heb ik 
gehoord en gemerkt, hebben 
enorm van jullie genoten.
Goed gedaan.

Groetjes, José 
(een blije bezoeker)

Andijker Toneel

Stichting Mama Vita is een lan-
delijk netwerk voor moeders van 
kinderen met autisme, ASS of 
andere ontwikkelingsproblema-
tiek. Mama Vita brengt moeders 
bij elkaar en biedt ondersteuning 
door activiteiten, bijeenkomsten 
en kennisprogramma’s. 
Op woensdag 17 mei start er ’s 
avonds een pilot bijeenkomst in 
Hoorn. Regiomoeder Anita 
Schuit organiseert elke maand 
een avond met een thema, lezing 
of workshop.
Om 19.00 uur is er inloop met 
koffie en thee, daarna een korte 
introductie over Mama Vita en 

een voorstelrondje. Vanaf onge-
veer 21.00 uur is er gelegenheid 
om vragen te stellen - wat zijn de 
behoeften of benodigdheden -  en 
daarna met een positief gevoel 
naar huis.
De locatie is Wilhelminalaan 2A 
in Hoorn (aan het einde om de 
hoek, hekje door naast de fietsen-
stalling). Aanmelden kan bij de 
regiomoeder Anita Schuit, email: 
ageschuit@gmail.com.

Kijk voor meer info over Mama 
Vita op onze website www.ma-
mavita.nl.
Graag tot ziens!

Stichting Mama Vita

Gezellige Koningsdag 
Dorpshuis Centrum

Afgelopen donderdag hebben we 
weer een fantastische Koningsdag 
mogen vieren in Dorpshuis Cen-
trum. Ondanks de mindere 
weersvoorspellingen hebben we 
het bijna de hele dag droog ge-
houden zodat iedereen zowel bin-
nen als buiten kon genieten van 
de georganiseerde activiteiten. 
Dorpshuis Centrum wil iedereen 
bedanken voor deze gezellige dag 
en bedankt het Oranje comité en 
Sursum Corda voor de organisatie 
en prettige samenwerking! Aan-
komende vrijdag organiseren we 
in Dorpshuis Centrum een Be-
vrijdingsBorrel. Geopend vanaf 
15:00 uur met live muziek en voor 
de kinderen een springkussen!
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Wist u dat...
.... het niet fijn is wanneer 

honden door de net beplantte 

volkstuinen heen lopen aan de 

Beldersweg?

... we het fijn zouden vinden 

dat als de hond wat achter 

laat, dit dan ook meegenomen 

wordt (opruimplicht!?)

… berichten van gevonden en 

verloren voorwerpen gratis 

worden geplaatst en dat deze 

berichten ook op de website en 

op facebook geplaatst worden?

… doateurs van KNRM  

zaterdag 6 mei mee mogen 

varen met de reddigsboot?

… er foto’s van Koningsdag 

2017 op de website staan?

… jij je met jouw team kan 

opgeven voor boarding voetbal 

bij Cultura?

… dat er 4 mei weer een 

squadron boven ons dorp zal 

vliegen?

… het bord van het Andijker 

toneel bij de rotonde in het 

water is gegooid?

... Do en Tinie opa en oma zijn 

geworden van Hanna?



Kerkdiensten, zondag 7 mei

Gereformeerde Kerk

Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. J. Staat

Gereformeerde Gemeente

Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen

09.30 uur Ds. G. Heijkamp

16.00 uur Ds. G. Heijkamp

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk
10.00 uur Pastor Gert Scholten
 Organist: Andrew Orme

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Cees Hanemaayer

R.K. Kerk

Bangert 6, Andijk

10.00 uur Wo-Com. groep Andijk, De Vriendenkring

De Bovenzaal

De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur F. ter Velde

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

New Life Church
Dorpshuis Centrum, Sportlaan 1 Andijk
10.00 uur Samenkomst

Op maandag 1 mei heeft de heer 
Frank Nannings van USP Vast-
goed samen met de toekomstige 
bewoners van bouwnummer 13, 
Serina Mol en Guido Vriend, de 
feestelijke paal van plan Mantel-
hof geslagen. Op deze heipaal 
werd met een dikke gele krijt in 
de hand de tekst: “Op ons geluk” 
geschreven. 

Het slaan van de feestelijke paal is 
het startsein voor de bouw van 
het plan. Het is een heugelijk mo-
ment voor de toekomstige bewo-
ners die getuige zijn van de start 
van hun nieuwe woning. 

Verloop plan Mantelhof
De woningen en kavels welke tot 

heden in fase 1 in de verkoop ge-
bracht zijn, bestaan uit: 7 kavels, 
4 hoekwoningen, 6 tussenwonin-
gen en 8 twee-onder-één kap 
woningen.  Om fase 1 te comple-
teren zal medio deze zomer de 
laatste 6 middenwoningen en 2 
hoekwoningen in de verkoop ge-
bracht worden.

USP vastgoed uit Hem is de ont-
wikkelaar van plan Mantelhof en 
de verkoop is in handen van USP 
vastgoed, Kwantes makelaardij 
en Groot Nieuweboer. 

De 8 twee-onder-één kap wonin-
gen en een aantal vrijstaande 
woningen worden gebouwd door 
aannemer Kuin uit Bovenkarspel.

Sarina en Guido gaan met krijt de tekst op de eerste paal schrijven. 
Foto: PL/De Andijker

Eerste paal Mantelhof
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We hebben gestreden om de 
WIGWAM beker in de spelsoor-
ten Libre en bandstoten. Over 
de resultaten kan ik zeggen dat 
we beide zowel C.J. Verhoogt 
en G.P. Grent tamelijk aan het 
klungelen waren er werd zeer 
slecht gespeeld.
De spanning maakte alles goed 
die eindigde twee tegen twee 
met gevolg dat we vijf uitstoten 
moesten maken, wie de win-
naar werd, het ging er span-
nend aan toe. G.P. Grent mist 
op een haar na de uitstoot en 

C.J. Verhoogt had nog een uit-
stoot te goed en die maakte 
hij. Gefeliciteerd met de over-
winning, die Cees dus voor 
de tweede keer de WIGWAM 
beker, het is hem van harte 
gegund.
De slotzin is deze keer: 
“Wanneer je fouten toegeeft, 
ben je iets wijzer dan toen je ze 
beging.”

Sportgroeten van 
G.P. Grent
aflevering 1104

Biljartvereniging De Vlieringboys

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

Donderdag 4 mei 19.00 uur: 
Herdenkingsbijeenkomst in de 
Gereformeerde Kerk m.m.v. een 
gastspreekster en Sursum Corda. 
Daarna een stille tocht naar het 
monument. Iedereen welkom!
Zondag 7 mei 10.00 uur: 4e zondag 
van Pasen. Zondag van de Goede 
Herder.
Woord-Communieviering met De 
Vriendenkring; voorgangers van 
groep Andijk.
Thema: “Treedt in zijn voetstappen!”. 
De collecte is voor onze parochiege-
meenschap. Van harte aanbevolen 
en dank daarvoor. Welkom in de 
viering en bij het koffiedrinken!
*Overleden Truus van den Braber-
Mientjes. Bij de voorbeden bidden 
wij voor haar.
*Tijdens de gedenkdagen 4 en 5 
mei staan we niet alleen stil bij het 
gebeurde uit het verleden, maar 
het vraagt ook te blijven werken 
aan een samenleving van verdraag-
zaamheid. 
Vrede en vrijheid zijn niet vanzelf-
sprekend!

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 17.00 uur

Zaterdag op afspraak

MEI
Donderdag 4 mei 
• Nationale Dodenherdenking met als spreekster Lotty Neumann; 

“Thuishaaldertje”  tijdens de oorlog hier in Andijk.
Vrijdag 5 mei
• BevrijdingsBorrel, 15:00 uur, Dorpshuis Centrum
Zondag 7 mei     
• Koppelbiljarten, aanvang 14.00uur, Dorpshuis Sarto
Dinsdag 9  mei      
• Vrouwen van Nu, afd. Andijk Oost, Dorpshuis 19.45 uur: 

Het  EENDAGS bestuur gaat ons deze avond verrassen   
Woensdag 10 mei
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Donderdag 11 mei
• Breek de Week maaltijd, 17.30 uur, Lichtboei, Hoekweg 12a
Vrijdag 12 mei
• LSBO, Bezoek Paprikakwekerij Barendse, Agriport 09.30 uur. 
• PUBQUIZ, aanvang 20:30 uur, Dorpshuis Centrum
Maandag 15 mei 
• Schoolvoetbal, Sporting Andijk
Dinsdag 16 mei 
• KVG, Sarto, 19.00 uur puzzelwandeltocht 
• Schoolvoetbal, Sporting Andijk
Woensdag 17 mei
• PCOB, Start dames� etstocht, iedere week, tot p.m. half septem-

ber start 19.00 uur.
• Vrouwen van Nu Andijk West Schaapskuddes en natuur, Marijke 

Dirkshorn van Landschapsbeheer Rinnegom, Cultura, 20.00 uur
Donderdag 18 mei
• SeniorenSoos, 12:00 uur, Dorpshuis Centrum
Vrijdag  19 mei
• PCOB, Hoe houd ik mijn brein gezond (Hersenstichting), 

Dorpshuis Centrum 14.30 uur.
Zaterdag 20 mei
• Jeugdtoernooi Sporting Andijk
Zondag 21 mei
• Dutch Country College Dancers, 13.30 uur Sarto
• Johan Keeman bij Club Jazz & Pop in Cultura Andijk
• Koppelbiljarten, 14.00 uur. Café Pension ‘t Ankertje
Woensdag 24 mei
• KBO, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Zaterdag 27 mei
• Jeugdtoernooi Sporting Andijk
• Only the Sixties, Café  pension ‘t Ankertje, Aanvang 21.00 uur
Zondag 28 mei
• Wielerronde Wervershoof, van 10.30 tot 18.00 uur

JUNI
• Juni/juli/augustus Zomeractiviteiten in en om Sorghvliet, Orga-

nisatie; Sorghvliet en breed samenwerkingsverband ouderen
• Elke woensdag KBO Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Zaterdag 10  juni 
• RABO � etstocht. Start vanaf 09.00 uur.
Zondag 11 juni
• 15.30 uur GREENHOUSE. Vrij Entree. Sarto
Dinsdag 13 juni 
• KVG, uitje � etstocht  nadere informatie volgt in kontakt
Zaterdag 17 juni 
• Sugar Rays bij Club Jazz & Pop in Cultura Andijk
Zaterdag 24 juni
• Beachvolleybaltoernooi, parkeerterrein Dorpshuis

AUGUSTUS
Donderdag 17 augustus
• KBO, Kermis Jeu de Boules Sarto 13.30 uur.

SEPTEMBER
Woensdag 6 september
• KBO, Klaverjassen, begin van competitie. Sarto 13.30 uur.
Dinsdag  12 september      
• Vrouwen van Nu, afd. Andijk Oost, Dorpshuis 19.45 uur: Doe 

avond,  Wastekenen  o.l.v. Henny Spijkstra
Vrijdag 15 september
• KBO Jaarvergadering, m.m.v. Wil Luiken en Gerda Goovers. Sarto, 

13.30 uur.
Woensdag 20 september
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
• Vrouwen van Nu Andijk West. Is het Kunst of is het Kitch, Karel 

de Jong, Cultura, 20.00 uur
Zaterdag 23 september 
• Voice Over XXL bij Club Jazz & Pop in Cultura Andijk
Dinsdag 26 september  
• KVG, Sarto, 20.00 uur Doe-avond
Vrijdag 29 september
• PCOB, Lezing over Andijk van vroeger. Door Jan Pijpker. 

Dorpshuis Centrum, 14.30 uur.

OKTOBER
Zondag 1 oktober: 
• Karibu/Bluegrass concert m.m.v. Sons of Navarone, 15.00 uur

Toegang € 10,- De Kapel, Middenweg 48
Woensdag 4 oktober
• KBO, Klaverjassen en Jeu de Boules. Sarto 13.30 uur.
Donderdag 7 september
• Breek de Week maaltijd, 17.30 uur, Lichtboei, Hoekweg 12a
Dinsdag 10 oktober 
• KVG kaartavond 19.45 uur Sarto          
• Vrouwen van Nu, afd. Andijk Oost, Dorpshuis 19.45 uur: Lezing 

over China, door mevr.   Quirina Vreeburg  
Dinsdag 17 oktober 
• KVG, Sarto, 20.00 uur Dhr C de Boer (HHNK) Hoe houden we 

droge voeten
Woensdag 18 oktober
• Soos LSBO en Zonnebloem, Spellenmiddag, Sarto 13.30 uur, 

Org. KBO.
• Vrouwen van Nu Andijk West Creatief aan de slag, met Trudy Vro-

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

Oud papier  Zaterdag 6 & 20 mei, 3 & 17 juni, 1, 15 
 en 29 juli, 12 & 26 augustus, 9 & 23 september, 7 &  
 21 oktober, 4 & 18 november, 2, 16 & 30 december.
Plastic:  Dinsdag 30 mei, 27 juni, 25 juli, 22 augustus, 
 19 september, 17 oktober, 14 november en 
 12 december
Restafval:  Dinsdag 16 mei, 13 juni, 11 juli, 8 augustus, 
 5 september, 3 en 31 oktober, 28 november en 
 vrijdag 29 december
Gft:  overige dinsdagen

Let op: Op adressen waar het plastic nog in zakken wordt 
opgehaald zijn de data als volgt: vrijdag 5 mei, 2 juni, 

28 juli, 25 augustus, 22 september, 20 oktober, 17 november en 
15 december. Kijk voor meer informatie op hvcgroep.nl

AANLEVEREN KOPIJ
Advertenties:

tot maandag 12.00 uur – 
info@andijker.nl. 

Onder advertenties vallen 
ook: Andijkertjes, 

Wist u datjes, Agenda, Kerk-
berichten en Verjaardagen

Kopij en fotomateriaal:
tot maandag 12.00 uur – 

info@andijker.nl

Familieberichten: 
(rouw- en geboorteberich-
ten) tot dinsdag 8.30 uur – 

info@andijker.nl



De Andijker publiceert regelmatig de belevenis-
sen van oud Andijker Jan Pijker. 
 
Oud papier.
Het is nu niet meer voor te stellen, maar zo rond 
1955 waren er weinig hulpmiddelen op de lagere 
school. De zesde klas ( de hoogste toen ) luisterde 
wel eens naar de radio in de klas, maar dat was 
het ook wel zo ongeveer. Groot was dan ook het 
enthousiasme toen de meester voorstelde om een 
diaprojector te kopen. Er kleefde echter een be-
zwaar aan, de school had er geen geld voor. We 
keken dan ook op onze neus: eerst je lekker ma-
ken en dan zeggen dat het niet door gaat. Echt 
weer iets voor grote mensen. Maar de meester 
wist raad, als we oud papier gingen verzamelen en 
dat opsloegen op de schoolzolder en het dan ver-
kochten, konden we zo’n apparaat kopen.                                       
Dus sloeg de hele klas aan het verzamelen, ouders 
hadden bijna geen tijd om de krant te lezen en bij 
winkeliers werd de verpakking vaak voor de win-
kel er al afgescheurd. We renden ermee naar 
school en droegen het naar de schoolzolder en de 
stapel groeide en groeide. Je mocht overigens al-
leen maar op het stuk zolder komen waar planken 

over de balken lagen. Op het andere stuk lag tus-
sen de balken alleen een witte stof, waar je niet op 
kon staan. Dat noemde men gips en zag er inder-
daad onbetrouwbaar uit. De onverlaat die het 
toch probeerde zag zijn been verdwijnen en de 
klas die eronder zat zag een been door het pla-
fond komen, met daarbij een grote hoeveelheid 
wit poeder. Voor zo iemand viel er de eerste tijd 
weinig te lachen…..
                                                                                                                                       
Dat sparen duurde trouwens wel erg lang, er was 
wel heel veel papier nodig, maar toen de koop-
man het tenslotte op een dag  op kwam halen, 
sjouwden we de hele handel weer naar beneden. 
Dat betekende een poosje geen les en even niet 
stil zitten. Alles werd op het wagentje van de 
koopman geladen en meester kreeg een stapeltje 
bankbiljetten. Het dia apparaat kon worden  
gekocht.                                            
     
Maar inmiddels was het begin juli en de zomerva-
kantie begon. Klas zes die zo zijn best had gedaan 
ging naar een andere school. We hoorden wel 
hele verhalen van gezellige lessen met dia’s erbij, 
maar we maakten het niet meer mee……………..

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

De geschikte lokatie voor:

 Huwelijksvoltrekkingen
 Lezingen
 Concerten
 Uitvaarten
 Repetities
 Tentoonstellingen
 Vergaderingen

Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl

Contactpersoon:
Dhr. Jan Gorter
0228 - 592957
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Op 1 mei 2017 lanceerde het 
Westfries Archief www.westfrie-
sekaart.nl. 

Op vijf historische kaarten kunt u 
online de geschiedenis van West-
friesland bekijken. Zie hoe de 
steden en dorpen groeiden en 
veranderden. En lees de verhalen 
die op de kaart zijn gezet. Deze 
verhalen komen tot leven in ver-
schillende thema’s. Het eerste 
thema is de Tweede Wereldoor-
log. Op de kaart van 1940 staan al 
meer dan 60 markeringen. Bij 
elke markering staat een bijzon-
der verhaal en een historische af-
beelding. De afbeeldingen kunt u 
vergelijken met Google Street-

view, zo komen heden en verle-
den samen.
De verhalen zijn geschreven door 
drie kenners van de Westfriese 
historie in de oorlogsjaren: Mar-
tin Menger, Volkert J. Nobel en 
Pieter Jan de Vries. De afbeeldin-
gen zijn afkomstig van  histori-
sche verenigingen, het Noord-
Hollands Dagblad, het Westfries 
Archief en particulieren.
In de Westfriese Kaart heeft het 
verleden de toekomst. De kaart is 
een bijzonder project waarin het 
Westfries Archief samenwerking 
zoekt met erfgoedpartners in de 
regio. Samen brengen zij het ver-
leden van Westfriesland online 
tot leven.

Zondag 7 mei is het vanaf 13.00 
uur egeltjesmiddag voor jong 
en oud bij IVN in Het Egboetje 
in Oostwoud, gelegen in het 
gelijknamige Egboetswater (af-
slag Hauwert). Deze gezinsacti-
viteit is gratis maar een vrijwil-
lige bijdrage is zeer welkom. 
Marian Torenbeek van Vogel- 
en Dierenopvang De Bonte Piet 
uit Midwoud komt vertellen 
over de verzorging en leefwijze 
van egels. Daarna worden de 
herstelde egels uitgezet in het 
Egboetsterrein. 

 
Egels behoren tot de beschermde 
beesten; men mag ze niet als 
huisdier gaan houden. Ze kunnen 
worden geholpen met een win-
terverblijf. Parasieten, fout voed-
sel, verstedelijking en verkeer 
vergen de meeste slachtoffers. 
Egels kunnen goed zwemmen 
maar zorg bij de vijver voor een 
plankje voor de egel om er uit te 
klimmen. Het zijn nuttige nacht-
dieren die slecht zien maar goed 
ruiken en smakkend en snuivend 
hun kostje bij elkaar scharrelen, 
vooral slakken en insecten. 

De egel is een beschermde diersoort. Foto: Toos Brink

Egels van De Bonte Piet

De mooiste verhalen uit het verleden 
samen op Westfriesekaart.nl

Screenprint van de homepage van www.westfriesekaart.nl met daar-
op de markeringen op de kaart van 1940. Afbeelding aangeleverd

De firma J.C.J. Ruiter-Wever is 
machinaal de tulpen aan het 

koppen, een paar uur later zijn 
alle tulpen op dit perceel langs 

de Gedeputeerde Laanweg 
gekopt.  

 
Langs de Elsenburg lagen de 

koeien lekker in de zon.  
Foto's: KD/De Andijker

Langs de weg...

Verloren: 
Mijn fietstassen verloor ik op de route van af de Murillolaan 
via Middenweg naar de Dijkweg ten oosten van de 
Middenweg. Ik zou ze graag terug hebben vooral de foto’s 
die er in zaten. Heeft u ze gevonden? 06 28 16 18 16

Gevonden:
In de Beatrixstraat, op Koningsdag, een computer van een 
electrische fiets, merk Sparta. 
Informatie: redactie De Andijker, 59 36 05


