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Dijkprint is GESLOTEN op:

 

Vrijdag 27 april, Koningsdag
Donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag, 

en vrijdag 11 mei

Maandag 21 mei, Tweede Pinksterdag, 
Kopij voor de krant van woensdag 23 mei dient 
vrijdag 18 mei, voor 14.00 uur binnen te zijn.

De Koninklijke Nederlandse 
Redding Maatschappij (KNRM) 
in Andijk is er voor u. Mocht u 
om welke reden dan ook in de 
problemen komen op het water, 
dan rukken zij uit om u zo spoe-
dig mogelijk van hulp te voor-
zien. “Wij worden opgeroepen 
via de kustwacht of de alarmcen-
trale en gaan dan zo snel als mo-
gelijk het water op, doch uiterlijk 
in tien minuten,” vertelt Tom Vo-
gel, één van de mannen bij de 
KNRM.

Er kan van alles misgaan op het 
water. Natuurlijk hoop je dat ie-
dereen goed voorbereid op pad 
gaat. Maar de weersomstandig-
heden kunnen zomaar omslaan 
of een boot kan plotseling iets 
mankeren. Iemand kan ziek wor-
den of te water raken. “Voor ons 
maakt het niet uit, we zorgen dat 
we zo snel mogelijk bij de perso-
nen komen en verlenen onmid-
dellijk hulp. Onder elke (weers)
omstandigheid.”

Nieuwe bemanning gezocht
“Om met de reddingsboot het 
water op te kunnen is minimaal 
een bemanning van drie perso-
nen nodig. Een schipper, iemand 
voor de communicatie en iemand 
die naar het andere schip kan 
overstappen. Liever varen we uit 
met 5 of 6 mensen. Die moeten 
we dan wel tot onze beschikking 
hebben. Daarom zijn we continue 
op zoek naar nieuwe bemanning. 
Heeft u interesse dan kunt u zich 
aanmelden voor een kennisma-

king en zes-weekse snuffelstage. 
Want het best kun je ervaren wat 
het is, door het gewoon te komen 
doen!”

Waardering
“Bent u overdag in Andijk of di-
recte omgeving aanwezig, bij-
voorbeeld door uw werk of om-
dat u woont in Andijk? Bent u 
tussen de 18 en 55 jaar? Sportief 
aangelegd, stressbestendig en be-
reid om mensen te helpen die in 
de problemen zijn geraakt op het 
IJsselmeer nabij Andijk? Dan 
bent u wie we zoeken! Kom ken-
nismaken. Op dinsdagavond heb-
ben wij trainingsavond van 19:30 
uur tot ca. 22:00 uur. De waarde-

ring die u ontvangt is enorm. De 
groep collega’s zal u met open 
armen ontvangen.”

Verbouwd boothuis
Pas geleden werd er een bijeen-
komst gehouden voor beman-
ning, sponsoren en genodigden 
in het geheel vernieuwde en ver-
bouwde boothuis. “We zijn er 
heel erg blij mee dat we onze 
spullen, de boot en ook de be-
manning nu een prettige ruimte 
kunnen bieden voor trainings-
doeleinden, vergaderingen en 
meetings.”

Reddingsbotendag 
Op zaterdag 28 april van 10-16 
uur zet de KNRM Andijk de deu-
ren open voor alle geïnteresseer-
den, jong en oud, mannen en 

vrouwen. Er is van alles te zien en 
te doen. “Natuurlijk verklappen 
we nog niet alles, maar als u ons 
een warm hart toedraagt is het 
echt de moeite langs te komen. Er 
zijn allerlei activiteiten zoals een 
quiz/speurtocht, schminken en 
een springkussen. Verder zijn er 
diverse hulpverleners aanwezig 
om over hun werk te vertellen. 
Denk hierbij niet alleen aan de 
KNRM, maar ook de brandweer 
en EHBO. Een Nh 90 helikopter 
van de marine komt een fly-by 
verzorgen! Uiteraard kan er ook 
gevaren worden. Dat kan in rad-
arbootjes en op de reddingsboot. 
Bent u al donateur? Dan mag u 
meevaren! Wilt u graag meeva-
ren? Wordt dan nu meteen dona-
teur via de website of tijdens de 
open dag en dan kunt u meteen 
meevaren! 
Kijk voor meer informatie op de 
website www.knrm.nl.

De KNRM op Andijk zoekt mensen voor de bemanning van de dagploeg, kom kennis maken. 
Foto: Olga de Boer/De Andijker

KNRM Andijk kan uw hulp goed gebruiken

Zorgboerderij De Tulp is een 
mooi landelijk gelegen zorgboer-
derij, op vier hectare grond. 
Deze ruimte geeft een groot ge-
voel van vrijheid, en bewegings-
ruimte voor onze deelnemers.  
Alles in en rondom de zorgboer-
derij is rolstoelvriendelijk ge-
maakt. 

Wij bieden dagbesteding aan 
mensen met dementie, en aan 
mensen met een niet aangeboren 
hersenletsel.
Ook als het weer niet zo mooi is 
hebben wij binnen veel te bieden, 
zoals een binnentuin, biljarten, 
knutselen, en meer.

Heeft u interesse kom dan gerust 
een kijkje nemen op zaterdag 28 
april van 14.00 tot 16.00.

Stichting vrienden van de Tulp 
doet mee aan de Rabobank Club-
kas Campagne, bent u lid van de 
Rabobank, stemt u dan ook op 
ons? We sparen voor mooie tuin-
stoelen en tafels voor Zorgboer-
derij de Tulp.

Zorgboerderij De Tulp 
Kleingouw 151, 1619 CJ Andijk 
Tel. 06 5140 4220  
 
www.zorgboerderijdetulp.nl 
info@zorgboerderijdetulp.nl

Aanstaande zaterdag bent u welkom op Kleingouw 151.  
Foto aangeleverd

Zorgboerderij de Tulp 
heeft 28 april open dag!

Zwemles in De Weid
 

Boek nu uw zwemlessen voor 
A, B, C dilpoma.  

Start lessen 14 mei!
Zwemlessen@deweid.nl
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Redactie: K. Gorter †

Geestelijk voedsel

Lezen: Exodus 16:2-4 Johan-
nes 6:30-35  Brood hebben we 
elke dag nodig. Dat is voor ons 
de gewoonste zaak van de we-
reld. Wij eten om ons lichaam 
in stand te houden. Het li-
chaam kan alleen iets preste-
ren als het gevoed wordt. Eten 
en daarna werken is een logi-
sche volgorde. God voorzag 
lang geleden in eten voor de 
Israëlieten. Hij zorgde dat het 
Hemelse manna elke morgen 
vers voor het oprapen lag. 
Nooit een voorraad voor twee 
of meer dagen, (met uitzonde-
ring van de Sabbath), nee er 
was genoeg voor elke dag. 
Wanneer we dit in geestelijke 
zin beschouwen, dan zie ik 
het zo! Ook geestelijk hebben 
wij elke dag voedsel nodig, we 
kunnen niet leven van voedsel 
van gisteren, ook niet wat we 
morgen zullen krijgen. Nee de 
Heer staat elke morgen klaar 
om ons te vullen met Zijn 
Geest. Hij wil ons elke dag in-
spireren bij ons werk, in onze 
dienst aan de naaste opdat wij 
tot zegen kunnen zijn. Daar-
om is het voor ons allemaal zo 
belangrijk voedsel tot ons te 
nemen. De dagelijkse omgang 
met de Heer is de krachtbron 
waaruit je mag leven. Je stille 
tijd is broodnodig wil je gees-
telijk gesterkt door Hem de 
dag beginnen en de taak die je 
van Hem ontving volbrengen. 
Daarom ook de tekst: Manna 
voor elke dag. De Heer geeft 
ons elke dag het geestelijk 
voedsel dat we voor die dag 
nodig hebben, niet meer en 
niet minder. Ik geloof dat we 
veel meer bij de dag moeten 
leven en veel dankbaarder 
moeten zijn, dat God elke dag 
opnieuw voor ons zorgt. Met 
even veel toewijding als toen 
Hij manna liet regenen voor 
de Israëlieten in de woestijn. 
Ook ons geestelijk voedsel ligt 
klaar voor elke dag. Niet te 
veel waardoor we het niet 
kunnen verwerken, maar ook 
niet te weinig waardoor we 
honger lijden. Nee de Heer 
geeft ons voldoende voor elke 
dag. We hoeven het alleen 
maar te nemen, want het ligt 
voor het oprapen. Jezus zei tot 
de mensen: Ik ben het brood 
des levens, wie tot Mij komt 
zal nimmer hongeren en wie 
in Mij gelooft zal nimmer-
meer dorsten. Hebt U voor 
vandaag het manna al opge-
haald? Het ligt klaar ook voor 
jou!!!! (Klaas Jansma)

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

26 april 2018 zijn onze opa en oma

Joop Bakker en Afra Bakker – Kuin
50 jaar getrouwd

 
Van harte gefeliciteerd, Tycho en Milan.

Dat is wat juf Colette ons tijdens 
haar laatste onderlinge wedstrij-
den weer heeft laten zien. Wat 
een geslaagde dag was het weer. 
Een dag met sportieve prestaties, 
kleine kontjes op de bank (zie 
foto), vrolijke gezichtjes en een 
dag die vooral geslaagd is door de 
inzet van vele vrijwilligers. Ieder-
een ontzettend bedankt, in het 
bijzonder aan onze trainsters 
Kriszta en Colette die er dit keer 
voor het laatst bij aanwezig wa-
ren. In een speciaal dankwoord 
richtte Colette zich tot de leden 
en het publiek met daarin een 
moment met een traan maar ook 
met een lach. “Kijk juf, ik kan al 
zonder evenwicht naar de over-
kant van de balk lopen” aldus 1 
van haar turnsters. Kriszta stopt 

eind van dit seizoen en Colette is 
deze week voor het laatst. Tegelij-
kertijd was dit ook de eerste keer 
dat het publiek kennis kon maken 
met 2 nieuwe gezichten die de 
vereniging versterken namelijk 
Cor en Claudia. Verder melde 
onze voorzitter Niels dat het be-
stuur het rooster voor het nieuwe 
seizoen zo goed als ingevuld 
heeft. En dat is goed nieuws. He-
laas zullen er in de aankomende 
periode, tot aan de zomervakan-
tie, ook enkele lessen komen te 
vervallen. Zie ook onze website 
daarvoor. Voor het verslag in 
beeld en geluid kunt u natuurlijk 
terecht op facebook; vroem 
vroem. Tot snel weer in 1 van 
onze gymzalen, we hebben geno-
ten.

Tot snel in één van onze gymzalen. Foto aangeleverd

Turnen is leuk hè.

Huurder gezocht
Een volkstuin op de Hoekweg  

is op zoek naar een nieuwe huurder. 
Een eigen volkstuin is voor veel mensen een bron van plezier 
en ontspanning en wat is er nou leuker dan groenten en fruit 
uit eigen tuin op tafel te kunnen zetten. Vers van het land 
zo in de pan. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Volks-
tuinvereniging Beldersbouw, tel. 0228-592835 of per mail: 
beldersbouw@ziggo.nl

dag

Gevonden: sleutel
Er is een sleutel gevonden ter hoogte van kleingouw num-
mer 50.Het merk van de sleutel is  JMA 452 met een sim-
pele ring er aan. Af te halen op Kleingouw 22

Maandag 23 april sprak minister 
van Nieuwenhuizen in Hoorn 
over de nieuwe verbeterde vlieg-
routes over Andijk: ze wil graag 
de bewoners tegemoet komen en 
ze heeft nu een andere route kun-
nen vinden waardoor de laag-
vliegroutes nog maar 14 dagen 
per jaar over Andijk komen i.p.v. 
120 dagen per jaar.
Andijkers: gefeliciteerd!

Het moet nog door wat keurin-
gen heen maar het zit erin. Het 
opstijgen van de toestellen is ook 
verbeterd. Ze zouden bij Andijk 
van 1800 meter gaan stijgen naar 

de snelwegen van Schiphol. Nu 
wordt de stijging een kilometer 
voor Andijk ingezet. Over Andijk 
komt een toestel dan op 2400 
meter over i.p.v. 1800 meter!
De actiegroep van PWF: stop 
laagvliegroutes in West Friesland 
blijft alert en zal doorgaan met de 
inspraak en de bewoners op de  
hoogte houden.

Op 6 juni is er een bijeenkomst 
vanuit het ministerie in Andijk. 
Dus reserveer die datum.
Volg het plenaire debat op 15 mei 
in de Tweede Kamer.
Maria Weeber PWF

Goed nieuws voor Andijk

Maria Weeber (l) en de minister (r). Foto aangeleverd

Een handdruk, een woord, 
een gebaar of een kaart, het doet je goed,

wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet.

Langs deze weg willen wij onze dank betuigen voor de vele
blijken van medeleven, in welke vorm dan ook, na het 

overlijden van onze vader, opa en overgrootvader.

Piet Rudolf Venekamp 
Kinderen, kleinkinderen en achterkleindochter

Andijk, april 2018
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Ria Manshanden

VEEL VRAAG NAAR INFORMATIE OVER 
TESTAMENT EN LEVENSTESTAMENT 

De afgelopen tijd hebben we tijdens onze lezingen heel veel vragen 
gehad over testamenten en levenstestamenten. Hierna wat voor-
beelden van veel gestelde vragen: “Moet de langstlevende belasting 
betalen? Wanneer is iemand niet meer wilsbekwaam? Wat kunnen 
we doen om zorgkosten te besparen? Wie erft er, als er geen testa-
ment is? Ik heb een oud langstlevende testament, is het van belang 
om dit aan te passen? Mijn vader zit in een verpleeghuis, wat is 
voor mijn moeder belangrijk om te regelen, stel dat zij eerder zou 
overlijden dan mijn vader? Wij wonen al heel lang samen, erven we 
dan automatisch van elkaar?” Dit is maar een korte samenvatting 
van de vele vragen.   
  
VOOR DE VOLGENDE LEZINGEN KUNT U ZICH 
NOG AANMELDEN:
Dinsdag 1 mei, De Speulderai, Opmeer 
Donderdag 17 mei, Eetcafé 70, De Goorn 
Donderdag 24 mei, Van der Valk, Hoorn 
Dinsdag 29 mei, Rabobank West-Friesland, Zwaagdijk-Oost
Voor alle locaties: inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.
Aanmelden kan voor de lezingen, of een bespreking op ons kantoor: 
telefonisch of via presentaties@mantelovertoom.nl - Andijk 0228-
592224 en Benningbroek 0229-591264

In April, Mei én Juni 
10% KORTING op uw 
testamenttarief

GRATIS INLOOP: do 26 
april a.s. in Andijk van 9-17 
en 19-21 uur en di 1 mei 
a.s. in Benningbroek alleen 
’s-avonds van 19-21 uur.

Westfries bijenlint
 Allereerst…….. alle mensen 
die op ons gestemd hebben 
en dat waren er veel meer 

dan de vorige keer bedankt. 
Helaas twee stemmen tekort 
voor een tweede zetel. Zo zie 
je maar……. elke stem telt ! 

Veel tijd om hierbij stil te staan 
was er niet, de politieke trein 
denderde voort. Zo kreeg ik 
onlangs een uitnodiging om 
samen met schoolkinderen 
uit Medemblik en Hoorn 
zaden van wilde bloemen 

en kruiden te zaaien op ver-
schillende plekken langs  de 

Museumstoomtram. Met 
als voornaamste doel bijen 
en andere insecten, die met 
uitsterven worden bedreigd, 
aan te trekken. Dit bloemen-

lint is begonnen langs het 
spoor te Hoorn en door ons 
GroenLinks initiatief wordt 
dit nu langs het tracé van 

Medemblik doorgetrokken. 
Dus als u ooit het stoomtram-
metje neemt, dan kunt u in de 
lente en de zomer op verschil-
lende plekken bloemenkruiden 
zien. Wat ooit een droom van 

ons was om een ecologisch 
lint te creëren te Medemblik 
is nu werkelijkheid geworden 
door dit Westfriese bijenlint. 

Het is tot stand gekomen door 
een samenwerkingsverband 
van Hoorn, Medemblik, het 
KNNV,de LTO en de bijen-
stal te Opperdoes. De “Bee-

foundation” heeft dit alles 
begeleid. Tijdens de tocht werd 
ons verteld welke planten met 
name geschikt zijn om wilde 
bijen aan te trekken. Dat zijn 
voornamelijk inheemse soor-
ten, zoals  paardenbloemen, 

boterbloemen, klaver, honds-
draf, dovenetel, zuring, wilgen-

roos, kaardenbollen. Planten 
die u in een Tuincentrum niet 

zult tegenkomen. Kruiden, 
die u vroeger overal langs de 
weg kon vinden, maar door 
het huidige maaibeleid en de 

agrarische bedrijfsvoering niet 
meer overal te vinden zijn. 
En….  bijen komen juist op 

deze soorten af, omdat het in 
hun genen zit en honderden zo 
niet duizenden jaren deze plan-

ten en insecten elkaar nodig 
hadden. U kunt de natuur een 
handje helpen door in uw tuin 
inheemse soorten zo hier en 

daar te zaaien en te laten staan 
als ze aan komen waaien.

U krijgt er veel voor terug !
Ria Manshanden 

GroenLinks Medemblik                                                                                                                
Ria.manshanden@ziggo.nl   

www.GroenLinksmedemblik.nl 
facebook.com/GLMedemblik                                                                           

Zin in een unieke vakantie? Ga 
mee naar Egypte en zwem met 
vrije dolfijnen. Onder begeleiding 
geniet je van een geheel verzorgd 
verblijf op een luxe boot. Voor de 
reis van 10 tot 17 november zijn 
nog plaatsen vrij.

Ingrid Bakker –Schukking uit 
Wervershoof is Reiki Master. 
Sinds enkele jaren organiseert zij 
dolfijnreizen. Voor een vakantie 
vol heling en plezier.

Magie van zwemmen met dol-
fijnen
In 2004 kwam ze op La Palma in 
aanraking met dolfijnen. Ingrid: 
‘Na die close encounter kwamen 
ze steeds opnieuw op mijn pad. 
Wat wilden ze mij vertellen? In 
2015 ging ik op dolfijnreis in 
Egypte en ervoer ik de magie van 
zwemmen met dolfijnen in hun 
natuurlijke omgeving. Toen wist 
ik: dít is mijn werk, dit ga ik met 
anderen delen.’

Helend en rustgevend
‘Op die boot, tussen de dolfijnen, 
ben ik opnieuw geboren. Ik liet 
alle ballast uit het verleden los en 
kwam weer thuis bij mezelf. Dol-
fijnen zijn erg intelligent en heb-
ben het vermogen je al vanaf kilo-
meters afstand te scannen. Ze 
weten precies wat je nodig hebt. 
Met hun sonar zenden ze jou 
liefde en heling. Er ontstaat een 
bijzonder contact.’

Volledig verzorgde 8-daagse 
reis
Op 10 november vertrekt Ingrid 
voor 8 dagen naar Egypte met 
een groep van maximaal 15 per-
sonen. Om ook hen te laten erva-
ren wat dolfijnen voor je kunnen 
doen. ‘Na een dolfijnreis voel je je 
weer helemaal vrij. Buiten het 
helende aspect is het ook erg ge-
zellig aan boord. We worden 
ontzettend verwend door het 
personeel.’

Hoe ziet de reis eruit?
De reis duurt van 10 tot 17 no-
vember. We vliegen naar Egypte 
en vertrekken naar rif Sataya 
waar we 6 dagen op een29 meter 
lange boot verblijven. Aanwezig 
personeel legt ons in de watten. 
Drie keer per dag varen we met 
zodiacs naar de dolfijnen. Heb je 
even geen zin? Geniet aan boord 
van rust, zon en diverse activitei-
ten zoals zingen, meditatie, teke-
nen, yoga. De reis is inclusief eten 
en (alcoholvrij) drinken. 

Voor wie is de reis geschikt?
Voor iedereen die kan zwemmen. 
Handig als je kunt snorkelen, 
maar de snorkelinstructeurs le-
ren het je graag. Ook zeer ge-
schikt voor mensen met een ver-
standelijke beperking en kinde-
ren. Uiteraard onder begeleiding.
Geef je nu op voor deze reis via 
www.dolfijnmomenten.com of 
bel Ingrid 0228-583 480.

Na een dolfijnreis voel je je helemaal vrij. Foto aangeleverd

Zwemmen met vrije dolfijnen in Egypte
Ga mee op dolfijnreis op 10 november

 • 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

Van Koningsdag (27 april) tot en 
met 13 mei is het Stoommachine-
museum elke dag onder stoom. 
In het ketelhuis laait het vuur in 
de ketel hoog op om alle stoom-
machines van stoom te voorzien, 
je hoort ze sissen en puffen. 
Maak zelf stoom met de minia-
tuur stoommachines in het 
stoomlab, help de stoker een 
handje door hout op het vuur te 
gooien, of ontdek hoe je land 
droog kan malen bij de waterta-
fels die we tijdens de Nationale 
Molen- en Gemalendagen 12 en 
13 mei in bruikleen krijgen van 
Poldermuseum Het Grootslag 
Andijk.

Dubbellezing zondag 29 april: 
Op zondag 29 april geven Hans 
Walrecht en Henk Eijkmans een 
dubbellezing in het Stoommachi-
nemuseum. Hans Walrecht be-
licht voor de pauze acht stoom-
machines uit de collectie. Na de 
pauze neemt machinist Henk 
Eijkmans ons mee op een virtuele 
reis door de Hemweg Centrale bij 

Amsterdam. Henk Eijkmans is 
jaren werkzaam geweest bij de 
centrale en weet er boeiend over 
te vertellen. De lezing start om 14 
uur in het Stoomtheater van het 
Stoommachinemuseum, toegang 
bedraagt vijf euro. Op vertoon 
van het entreeticket voor het mu-
seum mag de lezing gratis be-
zocht worden. Ook leden van de 
Vereniging Vrienden van het Ne-
derlands Stoommachinemuseum 
hebben gratis toegang.

Superstoomdagen tijdens Nati-
onale Molen- en Gemalenda-
gen 12 en 13 mei: Dit weekend 
zijn er diverse maaldemonstraties 
met de  oorspronkelijke pompin-
stallatie van ons gemaal ‘Vier 
Noorder Koggen’. Het gemaal 
heeft tot 1975 meer dan 100 jaar 
actief dienst gedaan. Het heeft  
ervoor gezorgd dat de Westfrie-
zen droge voeten hielden. Pom-
pen en malen met het gemaal, dat 
doen we niet vaak! Een unieke 
belevenis om eens mee te maken.
www.stoommachinemuseum.nl

Het museum in Medemblik. Foto aangeleverd

Superstoomdagen bij Stoom-
machinemuseum Medemblik
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Goed drinkwater komt al 50 jaar vanuit Andijk 

Dik Mulder, Pier Post en Nico Luten in 2018. Foto: OdB/De Andijker

We doen de kraan open, het wa-
ter stroomt. Het is fris en schoon 
en vooral ook veilig. Dat vinden 
we een hele gewone zaak in Ne-
derland. Toch gaat er achter dit 
schone, frisse goedje een heel 
veel werk en kennis schuil. Daar-
over vertellen Dik Mulder, Pier 
Post en Nico Lute nog steeds 
graag. Deze drie gepensioneerde 
oud collega’s hebben in 1967 de 
eerste jaren van de waterzuive-
ring meegemaakt.

Vroeger was alles anders
Tegenwoordig staat er om het 
waterwingebied en zuiveringsin-
stallatie van PWN een groot hek. 
Aanmelden vooraf  is verplicht. 
Camera’s en technische zaken 
bewaken de veiligheid van het 
drinkwater. Het gebouw is groter 
en de wegen er heen verbeterd. Er 
is nu meer personeel dan in 1967. 

Vroeger toen de werkzaamheden 
hier begonnen was dat allemaal 
wel een beetje anders.

Voorjaar 1967
Van de drie genoemde collega’s 
was Nico de eerste die kwam 
werken op Andijk. Hij startte of-
ficieel op 1 maart 1967. Dik 
kwam vanaf 20 maart de gelede-
ren versterken en (geen grap) op 
1 april trad ook Pier in dienst. In 
het totaal waren er in die begin 
jaren zes technische mensen in 
dienst, twee laboranten en vier 
personen in algemene dienst. Op 

2 mei 1968 was de officiële ope-
ning verricht door prins Claus. 
“Daarbij trok een helikopter de 
schuif open tussen het IJsselmeer 
en het spaarbekken. Dit was ech-
ter een symbolische actie. In wer-

kelijkheid werd alles elektrisch 
bediend. Eén en ander bracht wel 
wat tumult in het dorp en op de 
dijk.”

Start vol kinderziektes
Voor de meesten van de werkne-
mers was alles nieuw. Alleen Nico 
had eerder ervaring opgedaan 
met het zuiveringsproces in een 
proefinstallatie. Dik en Pier kwa-
men vanaf de vaart en voor hen 
was echt alles nieuw bij de water-
zuivering zoals dat hier op Andijk 
werd opgezet. De beginperiode 
kenmerkte zich door veel kinder-
ziektes. Het verwerken van de 
gebruikte chemicaliën was nieuw 
en vroeg veel aandacht. Ook veel 
van de gebruikte mechanische 
machines waren voor hun nieuw.

Grote rol voor laboratorium
Om het IJsselmeerwater tot ge-
schikt drinkwater van de juiste 
kwaliteit en samenstelling, maar 

ook met de juiste smaak te krij-
gen was een grote rol weggelegd 
voor de laboranten. “Algenplaag 
in het IJsselmeer, de ramp bij 
Tsjernobyl, zouten en landbouw-
bestrijdingsmiddelen in het IJs-
selmeer vroegen veel aandacht 
om deze uit het water te verwij-
deren. We hebben voor allerhan-
de uitdagingen gestaan,” vertelt 
Nico. “Met veel kunst en vlieg-
werk is het elke keer weer gelukt 

een goed eind product te kunnen 
leveren. De komst van koolfilters 
was een enorme verbetering. Bij 
de smaakproeven van het water 
mocht er geen chloorsmaak, reuk 
of nadelen meer in het water aan-
wezig zijn. Voor de diverse che-
micaliën was een grote rol weg-
gelegd bij de waterzuivering.” 

Productie naar 2000 m3/h 
of meer
Begin mei 1967 werd de gehele in-
stallatie opgevuld met water en 
eind mei begon de productie met 
ca. 700 m3/h schoon drinkwater 
en dat was een mooie klus. Het 
gezuiverde water werd naar Hoorn 
gepompt en van daaruit verder de 
provincie in. Later werd de pro-
ductie opgevoerd naar maar liefst 
2000 m3/h, nog later naar 3600 
m3/h. Dat is een onvoorstelbare 
hoeveelheid. Die ook nieuwe uit-
dagingen met zich mee bracht.

Verleden en heden
Er is veel veranderd in de loop der 
jaren. Het doel is altijd hetzelfde 
gebleven. De hele regio voorzien 

van veilig, schoon smaakvol 
drinkwater. Alsof het de gewoon-
ste zaak is draaien we dagelijks de 
kranen thuis open en nemen een 
smakelijke slok. “Zo hoort het 
ook! Het is mooi dat wij jaren deel 
hebben uitgemaakt van deze ont-
wikkelingen,” aldus de drie oud 
collega’s Dik, Pier en Nico.

Dik Mulder

Pier Post, Oude foto's aangeleverd

Nico Luten

In De Andijker werd een artikel geplaatst over de opening.

De helikopterlanding tijdens de opening.
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Op 27 maart 2018 was het 25 jaar 
geleden dat ABZ Aardbeien uit 
Zaad BV officieel werd opgericht 
door Jasper Veldhuyzen van Zan-
ten en Gé Bentvelsen.  Het idee 
achter ABZ Seeds is het ontwik-
kelen van aardbeirassen die door 
zaad vermeerderd worden. Dit 
idee is al in de zeventiger jaren 
ontstaan, maar pas eind negenti-
ger jaren lukte het ABZ Seeds om 
met de eerste aardbei F1 hybri-
den op de markt te komen. Hier-
voor is heel wat speurwerk ver-
richt. Via kruisen moest bloem-
kleur en vruchtsmaak dusdanig 
in de genen worden vastgelegd, 
dat zaailingen binnen een ras 
honderd procent identiek zijn 
aan elkaar. Zo kwam het aardbei 
ras uit zaad in zicht. Was het ge-
bruikelijk om de aardbei via de 
uitlopers te vermeerderen en zo 
aan stekken te komen om te ver-
handelen, dankzij ABZ Seeds 
heeft de handel in aardbeienzaad 
zijn intrede gedaan. Planten 

transporteren of zaad, de kosten-
besparing spreekt voor zich. 

We kunnen nu trots zijn op een 
mooi zaadbedrijf wat een zeer 
speciale positie in de wereld van 
aardbei-uitgangsmateriaal in-

neemt. ABZ Seeds heeft zich in 
de loop der jaren ontwikkeld tot 
een dynamisch bedrijf met zeven 
werknemers, en een internatio-
nale reputatie. Aan de Vleetweg 
in Andijk presenteert ABZ Seeds 
zich dan ook met een kantoor in 
de oudhollandse stijl , zoals toen 
in handelssteden hier én aan de 
Kaap te Zuid-Afrika door hande-
laren werd gebouwd. “Holland 
Strawberry House” met op de 
voorgevel van het pand een fraaie 
gevelsteen met de toepasselijke 
opschrift: “Aardbeien bij de 
Vleet”

Dit jubileum willen we natuurlijk 
niet ongemerkt voorbij laten 
gaan. De komende tijd zijn er bij 
verschillende gelegenheden een 
feestelijk programma georgani-
seerd. Zo heeft er voor personeel 
en werkrelaties al een feestavond 
plaatsgevonden in het Beatrix 
theater in Utrecht. Is er 4 mei a.s. 
een receptie voor genodigden in 
de aardbeikas en wordt er zater-
dag 5 mei weer een plantenver-
koop voor particulieren gehou-
den van 10.00 – 13.00 uur welke 
een zeer feestelijke aankleding zal 
krijgen. Ook belangstellenden die 
ons bedrijf eens van dichtbij wil-
len bekijken zijn van harte wel-
kom. De opbrengst van deze ver-
koop gaat  zoals elk jaar naar een 
goed doel. 

25-jarig jubileum voor ABZ Seeds – 
Aardbeien voor fijnproevers

Het pand van ABZ aan de Vleetweg. Foto's aangeleverd

Aardbeien voor fijnproevers

  

Milou heeft samen met 110 an-
dere studenten uit heel Neder-
land deelgenomen aan de 26e 
editie van de vertaalwedstrijd, 
georganiseerd door de Deutsche 
Internationale Schule in Den 
Haag. De opdracht was om een 
passage uit het boek Sungs Laden 

van Karin Kalisa te vertalen en 
aan de hand daarvan nog een 
vrije schrijfopdracht te maken.
Tijdens de feestelijke prijsuitrei-
king op woensdag 18 april kreeg 
Milou te horen dat zij de uitein-
delijke winnares is geworden. Een 
hele knappe prestatie!

Schrijfster Karin Kalisa en Milou Vlaar. Foto aangeleverd

Milou Vlaar wint Duitse literatuur 
en vertaalwedstrijd

Fruitkwekerij ’t Keetje in Lutjebroek is al 
jaren een begrip als het om vers en lekker 
fruit gaat. De mooiste tijd om een bezoek 
aan deze fruittuin te brengen is natuurlijk 

het voorjaar! Alles staat in volle bloei, af-
hankelijk van de temperatuur kunnen dat 
vooral appel-, maar ook peren, pruimen- 
of kersenbomen zijn. 

Zaterdag 28 april om 11.00 uur start een 
rondleiding o.l.v. de familie De Boer langs 
de boomgaard, de beleeftuin, de zorg-
boerderij, het terras en de boerenland-
winkel aan de Kadijkweg 65a 1614 MA 
Lutjebroek. IVN-gids Heleen Peerdeman 
gaat o.a. vertellen over de insecten die er 
voor zorgen dat er in de nazomer weer 
fruit aan de bomen hangt. Kinderen en 
(groot)ouders zijn van harte welkom, 
maar moeten zich voor de bloesemwan-
deling, de koffie of de lunch vooraf aan-
melden bij ’t Keetje, telefoon 0228 
562894. De kosten voor de bloesemwan-
deling zijn € 2,- per persoon. 

Wandel mee met IVN West-Friesland. 
Zondag 29 april kunnen kinderen en 
(groot)ouders, samen op pad met IVN-
gids Theo Neefjes. Vertrek om 14.00 uur 
vanuit het Streekbos Paviljoen in Boven-
karspel. Trek uit voorzorg een lange 
broek aan en dichte schoenen. In de strui-
ken en onder hout is er grote bedrijvig-
heid van allerlei beestjes. Loeppotjes en 
zoekkaarten zijn handig om de gevangen 
beestjes een naam te kunnen geven. 

Snuffelen naar krioelend spul 
Naast slakken zijn er nog allerlei andere 
diertjes te vinden, denk aan wormen, pis-
sebedden, kevertjes enz. Misschien niet 
altijd geliefd, maar ze hebben wel een 
functie in de natuur. Zoals de slakken. 

Ontdek de kenmerken en overeenkom-

sten van huis-, boom-, naakt-, en water-
slakken en als je ze goed bekijkt met een 
loepje zijn ze heel bijzonder, van binnen 
en buiten. Ze hebben ogen op steeltjes en 
een bijzonder liefdesleven…

Bloesemwandeling en De slijmerds van het Streekbos bij het IVN

Pruimenbloesem. Foto Toos Brink Tuinslak. Foto Toos Brink
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Michel Haak  M 06 53 92 18 85
Sterappel 28  E  michel@indehaak.nl
1619 KA Andijk  

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

I www.indehaak.nl

Erkend schildersbedrijf voor al uw 
binnen- en buitenschilderwerk, 

glas- en behangwerk! 

 

Bel voor een afspraak: 06 53 74 82 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc  van den Braber 
Hoekweg 13  
1619 EA  ANDIJK 
info@vandenbraber.nl  -  www.vandenbraber.nl 
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• Acupunctuur RADTS
 Kelly Groot

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan

Adv_Praktijk Andijk.indd   1 20-04-2012   13:17:57

Husqvarna 
Gazonmaaiers 
v.a. € 339,-

Husqvarna 
Riders 
v.a. € 2939,- 

Het adres voor uw 
fiets, E-bike, verhuur 

en reparatie!

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

20
jaarTweewielers

Nieuwe webshop met alles 
op het gebied van fietsen. 

Aantrekkelijke prijzen, 
snel en gemakkelijk!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

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

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

FIETSWERELD
CADEAUBON

NIEUW!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

NIEUW!

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

snel en gemakkelijk!

Een prettige kermis gewenst 
namens het hele team:

André, Carina, Dirk-Jan en Martijn.

Dr. d’ Arnaudstraat 22, 1619 CX Andijk
06-2738 0707

Erik Kort

Verbouw - Onderhoud 
& Bouwadvies

"De afgelopen 25 jaar heb ik dit werk met veel plezier gedaan". Foto: Olga de Boer/De Andijker

Dit is dé plek waar het allemaal 
begon. Aan de Dijkweg 322 op 
Andijk startte Peter Manshan-
den 25 jaar geleden met de ver-
koop van Russische tractoren. 
Dat was het begin van het  be-
drijf in trekkers, werktuigen, 
tuin-en parkmachines zoals het 
er nu staat.

Peter vertelt hoe het ooit begon-
nen is. “ Eind jaren 80 heb ik een 
tijd gewoond en gewerkt in Rus-
land, Oekraïne en de Baltische 
Staten. Daar was ik beland vanuit 
mijn werk voor een zaadbedrijf. 
Op een gegeven moment wilde 
iemand suikerbietenzaad van ons 
kopen, of eigenlijk ruilen voor 

nieuwe Russische tractoren. Ik 
wilde de tractoren hier aan de 
Nederlandse importeur verko-
pen, maar die wilde ze niet.” Peter 
Manshanden kreeg de opmer-
king ‘dat hij ze nooit zou verko-
pen’ en zag daarin voldoende uit-
daging om dat juist wél te gaan 
doen. “Mijn verhaal klopte, ik 

kende de tractoren goed en had 
ze dan ook vlot verkocht. Dat was 
het begin.”

Eigen import
Toen de muur viel en de grenzen 
open gingen veranderde er veel. 
Er kwamen meerdere aanbieders 
op de markt en handel werd lang-
zaam minder. “Daarop ben ik on-
geveer 15 jaar terug zelf minitrac-
toren gaan importeren uit Japan. 
Gebruikte minitractoren, met 
slechts heel weinig uren op de tel-
ler. De compacte tractoren wor-
den o.a. gebruikt in de rijstbouw 
en dus maar enkele keren per jaar 
ingezet. Je kunt dat vergelijken 
met de situatie hier op een fruit-
telers bedrijf. Een groot deel van 
de tijd heb je de machine niet 
nodig. Daarna komt een periode 
dat je niet zonder het apparaat 
kunt, maar dat is een relatief 
korte periode. Terwijl de tracto-
ren zonder problemen echt flink 
wat uren werk kunnen leveren.” 
Een tractor alleen kan niet zo 
veel. Heel vaak gebruik je een 
tractor in combinatie met een 
werktuig erachter. Die verkoopt 
Manshanden ook. Zowel voor 
gebruikte als voor nieuwe trek-
kers en werktuigen bent u hier 
aan het juiste adres.

Dealerschap Husqvarna, 
Iseki en Solis
Het officiële dealer schap van 

Husqvarna is in handen van 
Manshanden. Van gazonmaaiers 
tot kettingzagen, bladblazers al-
les is te koop. Husqvarna biedt 
een heel breed programma, zo-
wel accumachines, elektrisch als 
benzine motoren. Ook heeft 
Manshanden het Officiële dealer 
schap van de tractormerken Iseki 
en Solis. 

Nieuwe ontwikkelingen
“De afgelopen 25 jaar heb ik dit 
werk met veel plezier gedaan en 
voorlopig geniet ik er nog steeds 
van. De nieuwe ontwikkelingen 
volg ik op de voet, want het ver-
andert  hard. De kwaliteit, capa-
citeit van accugereedschap gaat 
met sprongen vooruit. Daarbij 
komen dan voordelen zoals ge-
bruiksgemak, minder milieube-
lasting en minder geluidsoverlast. 
Een accumachine maakt vaak tot 
wel 70% minder lawaai. Je kunt je 
voorstellen dat op vakantiepar-
ken de bezoekers een bladblazer 
op accu echt wel kunnen waarde-
ren!”

Manshanden, Trekkers en Werk-
tuigen, Tuin- en parkmachines 
vindt u aan de Dijkweg 322, An-
dijk. 

Meer informatie: 
www.manshandentw.nl  

info@manshandentw.nl of 
0228-59 74 10

25 jaar Manshanden Trekkers en Werktuigen
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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

Totaal onderhoud 
voor uw personen
en bedrijfsauto’s Gratis wifi kit

op ál onze omvormers!

Voor meer info gaat u naar:

solarfabriek.nl
T: 0228-597272 | Dijkweg 163 | Andijk

Volg de opbrengst

  van je zonnepanelen 
via

   een app op je mobiel!

Service & 
Onderhoud

CV-ketel onderhoud & storingen
Luchtbehandeling & elektra

Handelsweg 33D
1619 BJ Andijk
0228 - 58 67 66

info@valkservice.nl
www.valkservice.nl

•   Dé schadespecialist voor elke autoschade

• Voor particulier en verzekeraar

• Als kwaliteit en service voor u belangrijk zijn

•   Gratis vervangend vervoer/haal- en brengservice

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

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

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

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

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

20 aug
Maandag

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

(AC  DC tribute band) 

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

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

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

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

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

20 aug
Maandag

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

(AC  DC tribute band) 
Feestje of iets 

te vieren?
Dat kan in Sarto 

natuurlijk!
Mooie zalen, gezellige sfeer, 

bel voor meer informatie 
voor uw feest of partij 

naar 0228 59 16 13, 
mail: info@sarto-andijk.nl of 
kijk op www.sarto-andijk.nl, 

Bangert 4, 1619 GJ Andijk

Hoveniersbedrijf de Kroon
Dijkweg 128, 1619 HH Andijk

tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

B. DE KROON

H O V E N I E R S B E D R I J F

H O V E N I E R S B E D R I J F

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

Tel.: 06-18966539
E-mail: info@dekroonhovenier.nl

w w w. d e k ro o n h ove n i e r. n l

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

Tel.: 06-18966539
E-mail: info@dekroonhovenier.nl

w w w. d e k ro o n h ove n i e r. n l

Maarten,

kun je van het logo rechtsboven een advertentie maken

Volgende tekst mag erin,
-website en mobiele nummer
-een ster of zoiets met daarin het nummer 243
-Tuin aanleggen of restylen? Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

Gr

Tuin aanleggen of restylen?

Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

Tel.: 06-18966539
E-mail: info@dekroonhovenier.nl

w w w. d e k ro o n h ove n i e r. n l
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Ondernemen in Andijk!
Aanhangwagens

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

Accu’s
F.J. de Boer • Hoekweg 21a Andijk

Tel. 0228 - 592075 • www.� deboer.com

Administratie
In de Haak • Sterappel 28 Andijk 

Tel. 06 - 5392 1885 • michel@indehaak.nl

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 

Fietsenmeester
Reparatie van � etsen en verkoop • Dijkweg 193 Andijk

06 10 13 34 08 • www.usedmotorparts.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

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

0228 581 258 • info@schoutenoptiek.nl

Kantoormeubelen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G

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

Kindercoaching
Centrum voor Hoogbegaafdheid • www.hbcentrum.nl

info@hbcentrum.nl • Zwwagdijk-Oost

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

Tel: 0625116916 • koopmanoefentherapie.nl

Podologie
Marian van Zwieten • Keizerskroon 1

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

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

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

Schoonheidssalon
LNC Huidverbetering • Handelsweg 33e, Andijk

Tel. 06-373 1414 8 • www.salonlnc.nl

Schoonmaakservice
Schoonmaakservice Hoogendoorn • 06 217 08 248

Schoonmaakservicehoogendoorn@gmail.com

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

Tuinproducten
Zwartgroen • Industrieweg 5, 1619 BZ Andijk

0228 748 123 • info@zwartgroen.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

Voetre� exologie
Jacquelien ter Veld • Burg. Doumastraat 57

06 289 282 01 • cwjtv@kpnmail.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?

Voor informatie:
p.ligthart@andijker of 59 36 05



Dit keer heeft KNA, onder leiding van 
regisseuse Marjan Harders weer voor 
prachtig amusement gezorgd. 

We kregen een kijkje op de redactie 
van het boulevard/ roddelblad “Wie 
kent Wie” met aan het stuur de iets 
wat cynische en bazige Wilma Zwam-
minga (Yvonne Bloemendaal). Onder 
haar gezag werken Sjoukje Tiepstra 
(Petra Gorter), die de wind van voren 
krijgt van Wilma en fotograaf Edwin 
Smullenmaar (Ron van Gelderen) die 
nou niet echt een enorme aanwinst is 
voor de redactie. Samen vormen zij 
een hilarisch drietal. Yvonne Bloe-
mendaal wist Wilma prachtig neer te 
zetten als de tiran die neer kijkt op 
haar personeel. Met flinke uithalen 
naar Sjoukje en ook Edwin ontkwam 
niet aan een aantal harde woorden. 
Petra Gorter zette Sjoukje goed neer 
als de onzekere en niet al te slimme 
vrouw. Met z’n drietjes moeten ze het 
al zo slecht lopende blad draaiende 
houden. Om er nog wat extra druk op 
te leggen dreigt de eigenaresse van de 
uitgeverij, mevrouw van Daden (Ka-
rin Grooteman), de stekker er uit te 
trekken. 

Om het blad, het personeelsuitje en 
de banen van de drie te redden be-
looft Wilma een grote primeur. Maar 
die grote primeur wordt in de weg 
gelopen door de nog steeds niet door-
gebroken volkszanger Frans Sloper 
(Frans Kwantes). Frans kon zijn ka-
rakter zo neerzetten dat je zelf als 
toeschouwer er ook de kriebels van 

kreeg. Maar ook de uitgerangeerde 
zangeres Patty Paay (Ineke Schuur-
man) wist het kantoor keer op keer te 
vinden. 

Ineke Schuurman zette Patty niet al-
leen hilarisch neer met haar acteer-
kunsten, ook het uiterlijk was een 
heerlijk verkeerd beeld om naar te 
kijken. Met een flink verbouwd ge-
zicht, een volle boezem en iets te 
onthullende kleding voor Patty’s leef-
tijd. Om er nog een schepje boven op 
te doen wordt de redactie versterkt 
door stagiaire Anne-Fleur van Daden 
(Renate Groot), dochter van de eige-
naresse van de uitgeverij. Ook Renate 
Groot wist haar karakter sterk neer te 
zetten en had ook een paar scherpe 
grappen. 

Na een aantal wanhopige pogingen 
om in het blad te komen, komt Frans 
op zeer verdachte wijze te overlijden 
op de redactie. Al snel wordt er uit 
gegaan van moord en iedereen is ver-
dacht. Wat het nog verdachter maakt 
is dat het lijk weg is. In de hoop op 
nog een beetje publiciteit komt Patty 
aanzetten met de bekentenis dat zij en 
Frans een geheime relatie zouden 
hebben. Ook manager van Frans Slo-
per, broer Hans Sloper, probeert nog 
een graantje mee te prikken. Onder-
tussen is rechercheur Adriaans (San-
dra van Dokkum) druk bezig met een 
onderzoek. Als er een verdachte kof-
fer word gevonden die een tikkend 
geluid maakt weet Hans Sloper de 
bom te ontmantelen. Echter is Anne-

Fleur toch wel erg benieuwd hoe die 
bom er nou uit ziet en of er überhaupt 
een bom in zit. Zodra ze de koffer 
open doet blijkt er geen bom in te zit-
ten en valt haar oog op een nep snor. 
De snor is een exacte replica van de 
snor die zich onder de neus van Hans 
bevindt. Zonder er over na te denken 
rukt ze de snor van zijn gezicht en 
werd het zeer duidelijk dat het Frans 
Sloper is. De verbazing van de om-
standers is groot. Het blijkt dus dat 
Frans zich in de toiletten verwond 
had en een lichte aversie tegen bloed 
had. Daardoor ging hij dus van zijn 
stokje midden in het kantoor. Toen hij 
later in de “Wie kent Wie” las wat er 
met hem was gebeurd en dat daar-
door zijn cd verkoop beter liep kon hij 
dit wel gebruiken en speelde hierop 
in. Om de lezer, Wilma en mevrouw 
van Daden niet teleur te stellen na zo 
een goed verhaal moesten ze een al-
ternatieve versie bedenken waarom 
Frans weer op de been is. Ook zouden 
ze heel wat uit te leggen hebben aan 
rechercheur Adriaans. Uiteindelijk 
komt het erop neer dat hij een geheim 
agent bij de T.Z.N. was. (Terroristen 
Zonder Naam).

Het was een groot vermaak om dit 
stuk te mogen zien. Er werd goed op 
elkaar ingespeeld en het spel tussen 
de verschillende karakters was prach-
tig om te zien. Het stuk was goed op-
gebouwd met al in de eerste minuten 
scherpe humor. 

Een bezoeker 

Recensie: Actie op de redactie door KNA

Raadhuislaan 21 a   
Grootebroek   
(0228) 51 58 83

www.keukencentrumstedebroec.nl

Moderne keukens
Type Mantelhof
Eigentijds design

Iedereen krijgt te maken met afscheid en verlies. 
Het hoort bij het leven net zoals geboorte en 
sterven. De wisselende seizoenen laten dit ons al 
zien. Op veel manieren kan er verlies optreden 
tijdens het leven. Je gezondheid, je werk, een 
verhuizing, als je kinderen de deur uit gaan, 
scheiding of zelfs vluchten uit je land. Maar ook 
door de dood, de afwezigheid van de ander. 

Als iemand in  je omgeving rouwt, wil je diegene 
troosten. Maar wat moet je zeggen en  wat kun je 
doen? Woorden kunnen helen en ook verdriet 
doen. Wat overkomt je eigenlijk als er iemand 
overlijdt? Rouwen kinderen anders als volwasse-
nen?
Op deze vragen en de psychologische aspecten 
gaan we  aan de slag.
Ineke Ruiter (58 jaar) heeft een eigen tekenprak-
tijk ‘iktekenervoor’. Waarbij zij uit eigen ervaring 
weet dat gevoelens via een creatieve manier 
makkelijker geuit worden dan door onze spreek-
taal. Zij heeft allerlei beroepen gehad in de ge-
zondheidszorg en pastoraal  werk in en rond de 
kerken.

De lezing zal worden afgesloten met een crea-
tieve bijdrage. Hier hoef je niet voor te kunnen 
tekenen, dit is een middel en geen doel op zich.

Donderdag 7 mei 2018 in het Dorpshuis, Sport-
laan 1. Van 20.00-21.30 uur, inloop vanaf 19.45, 
borrel vanaf 21.30

‘Kerk naar Buiten’, 
Rimi de Vries, rimidevries@quicknet.nl
Ineke Ruiter, Info@iktekenervoor.com
www.iktekenervoor.com  Tel: 06204 703 78

Hoe rauw/rouw kun 
je het hebben?
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Op dinsdag 10 april was onze maande-
lijkse bijeenkomst in het Dorpshuis cen-
trum. Omdat Truda als aftredend be-
stuurslid op de jaarvergadering niet aan-
wezig was, werd ze alsnog met een boeket 
bedankt voor haar werkzaamheden.

Deze avond waren de mannen ook wel-
kom en een paar mannen waren aanwe-
zig. Als gast-spreker was aanwezig Theo 
Rekelhof van het gelijknamige visserijbe-
drijf aan de Westeinder plassen.

Deze plassen zijn ondermeer bekend van 
de vele eilandjes met trekheester-cultuur. 
Zo’n 500000 seringen worden ‘s winters in 
kassen opgekweekt, daarna op de eiland-

jes geplant en in de herfst weer wegge-
haald voor de verkoop.

Het bedrijf Rekelhof is al 7 generaties in 
eigendom van de familie, waarvan ze 4 
jaar beroepsvisser zijn. Voornamelijk 
wordt paling gevangen, maar ook andere 
zoetwatervissen komen in de fuiken.
Als glasaaltjes wordt de paling uitgezet. 
Ze zwemmen via binnenwateren naar de 
zee en leggen dan zo’n 6000 km af om te 
paren. Daarna zwemmen ze in 2 of 3 jaar 
terug naar Europa. Een gedeelte van deze 
visjes wordt gevangen en weer uitgezet 
als glasaal of naar kwekerijen gebracht. 
Het andere gedeelte groeit en wordt na 6 
of 7 jaar als paling gevangen.

Paling moet 40% vet hebben om gerookt 
te kunnen worden. De vis die hieraan niet 
voldoet wordt gebakken of gestoofd. 
Theo Rekelhof doet dit allemaal zelf en 
verkoopt de paling in zijn winkel.

Andere vissoorten (er zijn 60 soorten 
zoetwatervissen, waarvan Theo er 37 
soorten heeft gevangen) worden verkocht 
aan leveranciers. Zo is snoekbaars erg 
duur. Z’n vader en oom zijn daar rijk van 
geworden. 

Brasem wordt vervoerd naar Belgie, daar 
in visvijvers gegooid voor de hengelaars. 
Meerval mag alleen nog voor weten-
schappelijk onderzoek gevangen worden. 

De grootste die Theo ving was 198 cm en 
55 kg. Theo was al eens de Beste Visser 
van het jaar, is regelmatig op t.v. (o.a tv 
Noord Holland) en doet z’n best om op 
een verantwoorde manier te vissen. Dus 
niet overvissen, maar voldoende om van 
te leven.

Aan het eind van de avond kregen we al-
lemaal een toastje met paling en konden 
we een pakje paling kopen.

We hadden een interessante avond met 
een bevlogen spreker.

De volgende avond is 8 mei verzorgd door 
het eendagsbestuur.   GDD

De geschikte lokatie voor:

 Huwelijksvoltrekkingen
 Lezingen
 Concerten
 Uitvaarten
 Repetities
 Tentoonstellingen
 Vergaderingen

Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl

Contactpersoon:
Dhr. Jan Gorter
0228 - 592957

Het vrouwenhart staat centraal 
deze avond. Alhoewel we eerst 
met gebak beginnen omdat lid 
Aagje Bom 60 jaar getrouwd is 
met Gerrit en een sauzijzen-
broodje in de pauze van 2 lus-
trum jarige leden. In principe te 
veel van het goede, maar dat 
moet kunnen als je er verder 
maar een beetje om denkt, zoals 
dat op de avond regelmatig aan-
gestipt wordt. We weten allemaal 
dat “te” niet goed voor ons is en 
er overlijdt gemiddeld 1 op de 4 ( 
56 per dag) vrouwen aan hart en 
vaat ziekten. Veel klachten wor-
den niet onderkend door de huis-
arts, omdat ze ook lijken op griep 
en / of overgang. Daarom is er 
nog veel studie nodig naar de ver-
andering in hormonen bij de 
vrouwen, zodat er voor deskundi-
gen en ook de vrouw zelf betere 
richtlijnen komen. 

Nu is het nog zo, dat veel vrou-
wen er geen weet van hebben dat 
we andere klachten hebben dan 
mannen. Daar zijn de klachten 
vaak pijn op de borst, uitstraling 
naar de linker arm. Wij vrouwen 
hebben het vaker in de rug, nek 
en schouders, pijnlijke benen. Ja, 
hoe vaag klinkt dat. Hoge bloed-
druk tijdens zwangerschap, ge-
wicht en een hoger cholesterol na 
de overgang kunnen mee helpen 
bij het ontstaan van hart proble-
men. 

Maar soms is het ook een erfelij-
ke kwestie. Bij de mannen slibben 

vaak de 3 kransslagaders (grote 
vaten) dicht. Bij vrouwen de klei-
nere vaten. Een hoge bloeddruk, 
die je meestal zelf niet in de gaten 
hebt, beschadigt de vaat wanden, 
met alle gevolgen van dien. Onze 
hormonale huishouding be-
schermt ons vaak lang, terwijl 
een infarct bij mannen al tussen 
de 20 en 60 jaar kan voorkomen. 
Een TIA is vaak al weer over na 
ca. 12 uur en lost vanzelf op. Bij 
een infarct (ca. 80 %) heb je een 
afsluiting en dan hebben we ook 
nog een hersenbloeding (ca. 20 
%). Bij beide moet je medicijnen 
gebruiken. Hartfalen is weer een 
andere aandoening en die heb je 
ook weer in 4 staffels. Ook weten 
we dat vet rond de inwendige or-
ganen (overgewicht) gevaarlijk 
kan zijn. Fiets testen zijn geba-
seerd op het mannelijk lichaam 
en nog te kort op het vrouwenli-
chaam. Zo ook de medicijnen die 
voorgeschreven worden. De on-
derzoekers denken dat ze in 2040 
ook de vrouw in kaart gebracht 
hebben met alle ins en outs. Ja dat 
duurt nog even. 
In de pauze wordt hier en daar de 
Body Mass Index getest en kun-
nen we folders inzien of meene-
men. Zo heeft de hartstichting bij 
monde van mevrouw Shanaz 
Imambaks ons en misschien ook 
U weer wat wijzer gemaakt. Alles 
verwoorden in een klein verhaal 
kan niet, maar eens een kijkje 
nemen op een van onze avonden 
kan wel. 16 Mei gaan we met 
“kleding door de eeuwen heen.”

Shanaz Imambaks heeft ons wat wijzer gemaakt. Foto aangeleverd

Vrouwen van Nu Andijk West
Vrouwenhart

Woensdag 11 april hebben 10 le-
den museum Het Schip in Am-
sterdam bezocht.

Het museum is gevestigd in een 
fabelachtig woningbouwcomplex 
ontworpen door de befaamde ar-
chitect Michel de Klerk in Am-
sterdam West. Het expressionis-
tische woningblok van rode bak-
steen is wereldberoemd en wordt 
in de volksmond Het Schip ge-
noemd i.v.m. de vorm van het 
gebouw. Het behoort tot de top 
van de architectuurstroming De 
Amsterdamse School. Het wordt 
nog steeds bewoond en het mu-
seum is gevestigd in verschillen-
de delen van het gebouw, waar 

goed te zien is hoe men voor en 
na de Woningwet was gehuisvest.

Tijdens de rondleiding, zowel 
buiten als binnen, zagen we nog 
twee andere monumentale wo-
ningbouwcomplexen met ieder 
een eigen stijl en net als Het 
Schip rijkelijk voorzien van gol-
vende gevels en bijzondere orna-
menten. 

De krotwoning van voor de wo-
ningwet en een arbeiderswoning 
van daarna toonden een levens-
groot verschil aan. Het dagelijks 
leven kreeg aanmerkelijk meer 
kleur en kwaliteit doordat de 
mensen veel betere huizen gin-

gen bewonen. Er hing geen was 
meer op straat, in de huizen kwa-
men gas, licht en goed sanitair.

Op de binnenplaats van het mu-
seum zagen we het straatmeubi-
lair ontworpen door Joan van der 
Mey, zoals de rode brievenbus, de 
bus voor de giro-enveloppen en 
de prullenbak met de felgele 
rand. En ook een Amsterdams 
“pissoir”, een prachtig voorbeeld 
van hoe de Amsterdamse School 
de wereld mooier maakte.

Na de rondleiding was er nog ge-
noeg tijd over om op eigen gele-
genheid het museum te bekijken 
en kunnen we terugkijken op een 
interessante dag.

Een fabelachtig woningbouwcomplex. Foto aangeleverd

Museumgroep Vrouwen van Nu Andijk-West

Vrouwen van Nu afd. Andijk-Oost
Foto aangeleverd
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Wist u dat...

... er op de vrijmarkt weer 

heerlijke zakken snoep te koop 

zijn. De opbrengst gaat vol-

ledig van het kinderkamp in 

Moldavië.

Er ook koffie en cake te verkrij-

gen is voor het zelfde doel.

... de kinderdisco op Konings-

dag verzorgd wordt door “ Live 

to dance” met DJ Renée?

... er sinds vorige week een 

klein zwart katertje huist bij 

hoek Burgemeester Dou-

mastraat en Dijkweg...en dat 

wij graag willen weten wie 

deze mist?

 

Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

** VERS VAN HET LAND**
Beste Aardappelen diverse 

soorten.
Jan&Tineke van der Jagt

Middenweg 39 tel.593245

ELEKTRISCHE 
FIETSEN

� Nederlandse fabrikant
� Sterke ondersteuning
� Zeer scherp gesprijsd

CORTINA U4 
TRANSPORT 2018

� De meest verkochte  
 transportfi ets
� Zeer geschikte schoolfi ets
� Ook vekrijgbaar als  
 damesfi ets

BATAVUS 
MAMBO 2018 

� De meest populaire   
 stadsfi ets
� Tevens te gebruiken 
 als moederfi ets!
� Ook leverbaar als herenfi ets

SPARTA 
F8E 2018

� Uitgeroepen tot beste koop  
 Consumentenbond
� Geruisloze voorwielmotor  
 en 8 versnellingen
� Optie: 3 verschillende accu’sKlanten beoordelen ons met een:

9,2

QWIC MN7 2018
E-BIKE
� Zorgeloos fi etsen, 
 gratis servicepakket
� Award winnaar elek-
 trische fi etsen 2018

QWIC MN7 2018

Nes 162a  •  1693 CM Wervershoof  •  0228 854 013   |   Omtaplein 7  •  1771 CW Wieringerwerf  •  0227 860 997   |   Bekijk de gehele collectie op www.fi etsenstunt.nl

KOM LANGS VOOR EEN PROEFRIT 
IN ÉÉN VAN ONZE WINKELSDEALER VAN ALLE BEKENDE MERKEN!

*Actie geldig t/m 30 april 2018

GRATIS 5 JAAR 
GARANTIE t.w.v. 159,-!*

2399,-

VANAF VANAFVANAFVANAF

659,- 1559,-449,-949,-

Langzaamaan wordt het barre 
winterweer verdrongen door het 
heerlijke lenteweer. Met dit len-
teweer komen de kriebels voor de 
zomer er natuurlijk ook aan. Dan 
komt ook de grote vraag… Wat 
gaan we deze zomervakantie 
doen? Naar het bos! Kom een 
week naar het Dijkgatbos voor de 
leukste week van je zomer! Tij-
dens een week vakantiespelen ga 
je allerlei leuke activiteiten doen 
met een grote groep leeftijdsge-
nootjes. Wat voor activiteiten 
zijn dit dan? Er is voor ieder wat 
wils. Zo kun je hutten bouwen in 
het bos, zwemmen in het IJssel-
meer, je eigen broodje bakken 
boven het kampvuur, pannen-
koeken bakken, grote bosspellen 
spelen, bossoep of bosshake ma-
ken, glijden van de zeephelling en 
nog heel veel meer.

Denk je nu, dat lijkt me tof en zit 
je in groep 3 tot en met 8? Schrijf 
je dan snel in. Dit kan via de web-
site, www.stichtingvakantiespe-
len.nl, of via het aanmeldformu-
lier uit de folder die op de meeste 
basisscholen wordt uitgedeeld. Er 
is geen wachtlijst en geen in-
schrijfavond, uw kind kan gega-
randeerd meedoen in de leukste 
week van het jaar. 
Lijkt dit je nu super gaaf, maar 
ben je te oud? Niet getreurd! Er is 
ook nog plek voor vrijwilligers! 
Gezellig de hele dag met een 
groepje vrijwilligers een groep 
kinderen vermaken in het bos. 
Grote bosspellen met ze spelen, 
pannenkoeken bakken of lekker 
zwemmen met zijn allen. ’s 
Avonds als de kinderen naar huis 

gaan, gaan we met de vrijwilligers 
nog even door. We spelen nog 
een spelletje, bereiden de volgen-
de toffe dag voor de kinderen 
voor en genieten nog van een 
heerlijk kampvuur of een prach-
tige nachtwandeling. Ben je 16 
jaar of ouder? Meld je dan nu aan 
als leiding via www.vakantiespe-
len.org of kijk hier voor meer in-
formatie

Dus wanneer doet uw woon-
plaats mee? De dikgedrukte dor-
pen zijn dit jaar in een andere 
week geplaatst dan voorgaande 
jaren dus houdt hier alstublieft 
rekening mee.

Week 33 (13, 14, 16 en 17 augus-
tus 2018)
Andijk, Bovenkarspel, Den Oe-
ver, Grootebroek, Hem, Hippoly-
tushoef, Hoogkarspel, Onderdijk,
Schellinkhout, Spierdijk, Venhui-
zen, Wervershoof, Westerland, 
Westwoud, Wijdenes en Wog-
num.

Heeft u toevallig nèt een vakantie 
geboekt in de week waarin uw 
kind mee zou kunnen doen met 
de Vakantiespelen? Doe mee in 
een andere week! Bij aanmelding 
voor een andere week hoeft u al-
leen aan te geven naar welke op-
stapplaats u uw kind wilt bren-
gen. Voor welke week u uw kind 
ook aanmeldt, vriendjes en vrien-
dinnetjes maken ze altijd in het 
bos!

Kijk voor meer informatie en het 
aanmelden op: www.stichting-
vakantiespelen.nl

Broodjes bakken tijdens de vakantiespelen. Foto aangeleverd

Vakantiespelen

Iedereen wordt blij nu de lente is 
begonnen en dat geldt ook voor 
vogels.
Merels, tortels, kool en pimpel-
tjes roepen en zingen zich schor 
terwijl de grote bonte specht op 
de lantaarn zit te roffelen. Dit al-
lemaal om een vrouwtje aan zich 
te binden.
Op de Put aan de Horn zat dit 
kleinste vogeltje van de tuinen 
goed zijn best te doen. Door zijn 
zang en veren uit te zetten lijkt hij 
groter dan een Winterkoning in 
werkelijkheid is dat moet toch 
wel indruk maken.

Verwelkom de insectenjager
Nu het warmer wordt krijgt u last 
van stekende muggen maar er is 
hoop de Huiszwaluw komt u red-
den.

Dit vogeltje van 20 gram is on-
derweg van uit Afrika naar hun 
broedplaats en dat verdient res-
pect.
9000 insecten vangt deze voor u 
weg en als er jonge snavels ge-
voerd moeten worden dan zijn 
dat er veel meer.
Als de huiszwaluw bij u gaat nes-
telen onder de overstek van uw 
woning laat deze vrolijk kwette-
rende vogeltjes alstublieft met 
rust. Er kan tijdelijke wat overlast 
ontstaan maar met een beetje 
zand op de tegel en u veegt het zo 
weer weg. Een plankje er onder 
op minimaal 60 cm en 3 cm van 
de muur dan is het ook opgelost.

Voor info kunt u bij mij terecht.
Douwe Greydanus, 06 1473 4554
D.Greydanus@quicknet.nl

Ook vogels zijn blij met de lente. Foto aangeleverd

Wild in de bienen

De huiszwaluw. Foto aangeleverd

Wij zijn op Koningsdag geopend 
van 9:00 tot 16:00 uur

Koningsdag Actie:
Bij besteding van €25 of meer 
krijgt u een perkplantje 
naar keuze  cadeau!
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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

Zondag 29 april 10.00 uur: 5e 
zondag van Pasen. 
Feestelijke viering t.g.v. het 70 
jarig bestaan van de parochie 
en het 70 jarig bestaan van het 
Gemengd koor.
Eucharistieviering met Gemengd 
koor; voorgangers: pastores J. 
Suidgeest, M. Voss en A. Dekker.
Thema: “Verleden, heden en toe-
komst”.
De collecte is voor de onkosten 
van onze kerk.
Van harte aanbevolen en dank 
daarvoor.
Hartelijk welkom in de viering en 
bij het koffiedrinken!
*Allen een mooie en zonnige 
Koningsdag toegewenst! 
*Hopelijk dat zondag veel men-
sen het parochie- en koorjubi-
leum komen meevieren!

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
telefoon:  0228-593605
e-mail: info@andijker.nl
website: www.andijker.nl
redactie: Maarten Jong
 Jolien Harders 
 Olga de Boer
lay-out:  Karin Venekamp
foto’s:  Peter Ligthart, Koos  
 Dol, DVD Temme,  
 Douwe Greydanus

Niets uit deze uitgave of voorgaande uitgaven van 
“De Andijker” mag op enigerlei wijze worden geko-
pieerd, gepubliceerd of op andere wijze openbaar 
worden gemaakt zonder uitdrukkelijke, schriftelij-
ke en voorafgaand verkregen toestemming van de 
uitgever. De uitgeverij, cq. de redactie kan nimmer 
verantwoordelijk gehouden worden voor ‘Ingezon-
den stukken’ of stukken die ter publicatie worden 
aangeboden. De redactie behoudt te allen tijde het 
recht voor artikelen te redigeren, in te korten of 
voor plaatsing te weigeren, zulks zonder opgaaf 
van redenen. Daarnaast behoudt de uitgeverij te 
allen tijde het recht voor artikelen op een andere 
datum te plaatsen. Met betrekking tot adverten-
ties, los of contractueel, zijn de levering- en ad-
vertentievoorwaarden van De Nederlandse/De 
Andijker van toepassing. Deze zijn gedeponeerd 
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

Daar buiten op afspraak

APRIL
• Vanaf eind april tot half september, PCOB Fietstocht Dames. 

Dorpshuis Centrum, elke woensdag, 19.00 uur.
Donderdag 26 april
• Breek de Week maaltijd, inloop vanaf 17.30 uur. Start 18 uur. 

De Lichtboei, Hoekweg 12
Vrijdag 27 april 
• KONINGSDAG, Dorpshuis Centrum
• Peter Manshanden draait in ‘t Ankertje, vanaf 16.00 uur

MEI
Woensdag 2 mei
• KBO,  Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.
Zaterdag 5 mei
• BEVRIJDINGSDAG!, 14.00 uur Dorpshuis Centrum
Zondag 6 mei            
• Countrymiddag verzorgt door de Dutch Country College 

Dansers, vrij dansen van 13.30 tot 17.15 uur
Dinsdag 8 mei           
• VVNU Andijk Oost - Eendagsbestuur organiseert deze avond. 

Dorpshuis, 19.45 uur
Donderdag 10 mei
• Hemelvaartsdaghap! 17:00 uur, Dorpshuis Centrum
Zaterdag 12 mei
•  “McChicks” bij Club Jazz&Pop in Cultura Andijk
Zondag 13 mei            
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Dinsdag 15 mei
• LSBO, Spreker Cees de Boer van het Hoogheemraadschap, 

over Dijken en Zandsuppleties. Dorpshuis
Woensdag 16 mei
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.
• Vrouwen van Nu West, Kleding door de eeuwen heen, 

Anke Wol�  en Lidy Akkerman. Cultura, 20.00 uur
Donderdag 17 mei
• SeniorenSoos, 12:00 uur, Dorpshuis Centrum
Vr ijdag 18 mei
• Pubquiz, 20:30 uur, Dorpshuis Centrum
Zondag 20 mei           
• Koppelbiljarten, Café Pension ‘t Ankertje, aanvang 14.00 uur
Dinsdag 22 mei                              
• KVG, Uitje  Zaanse Schans  
Zondag 27 mei           
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Woensdag 30 mei
• KBO, Klaverjassen (laatste van seizoen) en Jeu de Boules, Sarto, 

13.30 uur.

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

publicaties. Organisatie; Sorghvliet en breed samenwerkingsver-
band ouderen.

• Elke woensdag KBO Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.
Zaterdag 2 juni
• Jeugdtoernooi Sporting Andijk
Zondag 3 juni             
• Countrymiddag verzorgt door de Dutch Country College 

Dansers, vrij dansen van 13.30 tot 17.15 uur
Zaterdag 9 juni
• Jeugdtoernooi Sporting Andijk
Zaterdag 16 juni
• Club Jazz & Pop, Cultura
Dinsdag 19 juni                
• KVG,Natuurwandeling verzorgd door Marco vd Lee, 19.00 uur 

vertrek Sarto 

AUGUSTUS
Donderdag 16 augustus 
• KBO, Kermis Jeu de Boules Sarto, 13.30 uur.

SEPTEMBER
Woensdag 5 september
• KBO, Klaverjassen, begin van competitie. Sarto, 13.30 uur.
Zondag 9 september
• Literaire salon met Bert Wagendorp in de Serre van Cultura
Dinsdag 11 september
• VVNU Andijk Oost - Kookworkshop olv Annemieke de Kroon. 

Dorpshuis, 19.45 uur
Vrijdag 14 september
• PCOB, Rondleiding Provinciehuis. Houtweg 33 Haarlem, ’s mor-

gens.
Zondag 16 september
• Viering 50 jarig KBO Andijk,. Kerkdienst 10.00 uur, Receptie 11.00 

uur Sarto.
Woensdag 19 september
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.
• Vrouwen van Nu West, Vanavond gaan we met Eugenie Herlaar 

naar de Baltische Staten. Cultura, 20.00 uur
Vrijdag 21 september
• KBO, Ledenjaarvergadering en Entertaiment, de band ZO WAS 

UT. Sarto 13.30 uur.
Zaterdag 22 september
• Club Jazz & Pop, Cultura
Dinsdag 25 september   
• KVG, Minca’s  Kookkunst op maat, 20.00 uur, Sarto

OKTOBER
Woensdag 3 oktober
• KBO, Klaverjassen en Jeu de Boules. Sarto, 13.30 uur.
Dinsdag 9 oktober
• VVNU Andijk Oost - Tesselhuus, logeerhuis voor mensen met een 

beperking. Dorpshuis, 19.45 uur
• Kaartavond KVG, 19.45 uur Sarto
Vrijdag 12 oktober
• PCOB, Dorps� lm1957 o.l.v. Klaas Burger Dorpshuis Centrum 

14.30 uur

Oud papier  Zaterdag 05-05, 19-05, 02-06, 16-06
Plastic:  Dinsdag 01-05, 29-05, 26-06, 24-07, 21-08, 18-09,  
 16-10, 13-11, 11-12
Restafval:  dinsdag 15-05, 12-06, 10-07, 07-08, 04-09,   
 02-10, 30-10, 27-11- 24-12
Gft:  overige dinsdagen

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

27-07, 24-08, 21-09, 19-10, 16-11, 14-12.

Kijk voor meer informatie op hvcgroep.nl

Biljartvereniging De Vlieringboys
We togen opgewonden naar 
café de Welkomst waar wij op 
zo goed mogelijk onze presta-
tie te mogen meemaken.
Als ik het eerlijk moet zeggen 
niet al te best, maar om nou 
te zeggen slecht dat woord 
wil ik ook niet gebruiken want 
zoals gewoonlijk doen wij iede-
re week ons best om tot een 
goed resultaat te komen. De 
spanning was volop aanwezig 

met het gevolg dat de uitslag 
C.J. Verhoogt zes en G.P. Grent 
zes punten, die dus broederlijk 
werden gedeeld.

De slotzin is; “De toekomst inte-
resseert me meer dan het verle-
den, want daarin moet ik leven.”

Sportgroeten 
G.P. Grent
Aflevering 1151

Kerkdiensten, zondag 29 april
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur dhr. R. Pasterkamp te Urk, organist: W. Broer
 
Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen
09.30 uur leesdienst
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 Richard Vos

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Euch. Pastores J. Suidgeest, M. Voss, A. Dekker,   
 Gemengd koor

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur  Dirk Jan Jansen

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur Jaap Oosterhuis

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 Koekfabriek Faust en de Vries, Dijkweg 103. 

Uit de collectie van Hessel de Greeuw.

Toen en nu

Gestopt met je opleiding? 
Examens al afgerond?

Ben je opzoek naar een 
leuke afwisselende job?

Reageer dan snel op 
onze vacature!

Wij zijn voor onze tuinplanten kwekerij op zoek naar:

SEIZOENSMEDEWERKERS (Fulltime)
Periode: medio mei t/m september

Herken jij jezelf in onderstaande?
 Ben jij 16 jaar of ouder?
 Ben jij een harde werker die zelfstandig taken kan uitvoeren?
 Vind je overwerken en op zaterdag werken geen probleem? 
         
Stuur dan vóór 01-05-2018 een mailtje met je gegevens naar:
info@kwekerij-deweet.nl

Bas Pasterkamp   
Tel: 06 1415 9121   www.kwekerij-deweet.nl

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

Rouwverwerking
Een avond over rouwverwerking, wat ook van toepassing is 
bij o.a. ontslag, stoppen met werken, scheiding.

Op een creatieve manier gaan we ontdekken 
hoe we hiermee om kunnen gaan. 

Maandag 7 mei om 20.00 uur 
in het Dorpshuis Centrum Andijk. 

Zie ingezonden stuk.
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Samen spelen,  
leren & ontdekken
bij onze gastouders natuurlijk!

Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

Om ervoor te zorgen dat er niemand meer overlijdt aan de 
gevolgen van kanker is geld nodig voor onderzoek, veel geld.

Semperfit gaat op 10 augustus 2018 met een sporreve groep van 16 personen 
deelnemen aan de Dodentocht: 100 kilometer wandelen binnen 24 uur in 
Bornem (België). Ons doel is om hiermee zoveel mogelijk geld in te zamelen voor 
de srchrng KWF Kankerbestrijding.

DDeze tocht vind deels ‘s nachts plaats zonder te slapen, wat deze tocht uniek maakt. 
Wij zouden het prachrg vinden om van jou mentaal een steuntje in de rug te krijgen
door ons te sponsoren, en daarmee een bijdrage te leveren aan de srchrng KWF. 

Doneren kan via:
hhps://acces.kwf.nl/100kmlopentegenkanker 

of scan de QR code hiernaast:

Bedankt, namens Team Semperfit

Ben jij dat laatste steuntje in onze rug? 
Doe dan een donaae! 

De Andijker publiceert regelmatig 
de belevenissen van oud Andijker 

Jan Pijker. 

Schoolreis.
Op de lagere school waren we al wel een 
keer op schoolreis geweest, maar op de 
MULO in Enkhuizen deed men niet aan 
die flauwe kul. Die school was een plek 
waar gewerkt moest worden en werken 
dat deden we daar. Maar zo rond 1958 
kwamen er nieuwe leraren met nieuwe 
ideeen. En zo gingen we met een bus vol 
leerlingen richting de duinen en de zee. 
We werden in Schoorl uit de bus gezet 
vlak bij het strand en men wees welke 
kant we op moesten lopen, richting Ber-
gen. Daar zouden we weer worden opge-
pikt. Dat gaf wel wat gemopper, want zo 
een schoolreis organiseren, dat kon ie-
dereen wel. We verdachten de organisa-
toren er dan ook van dat de bus tussen-
door nog een ander ritje deed. Dat 
drukte de kosten. Maar de optimisten 
onder ons verzekerden dat alles beter 
was dan les en zo sjouwden we richting 
Bergen. Toen we daar na een lange wan-
deling arriveerden was de bus er nog 
niet, maar stond er wel een haringkar. 
Een dikke man stond erachter en boven 
de kraam wapperden vlaggetjes Een vet-
tige handdoek hing naast de kar.                                                                                                                         
De man zag de klandizie al van ver aan-

komen en grijnsde tevreden.  Alle leer-
lingen dromden om de kraam en al gauw 
stond iedereen tevreden in een haring of 
een gebakken visje te happen. Dat 
smaakte beter dan de boterhammen van 
thuis.                                                                                                                                          
In de verte naderde een dame, duidelijk 
iemand uit de betere klasse. Ze droeg 
geen jas, maar een mantel en drentelde 
over het trottoir, waar onze moeders al-
tijd stevig doorliepen. Die hadden wel 
iets beters te doen dan drentelen. Aan 
een lijntje dribbelde een klein wit hondje 
naast haar. Toen ze dichterbij kwam kon 
je nog beter zien dat het een deftige 
dame was. Ze sprak de visboer aan met 
de woorden: beste man en bestelde een 
scholletje voor vanavond bij het diner. 
Het hondje snuffelde langs de benen van 
de scholieren en Piet Vriend die delen 
met een ander hoog in het vaandel had 
staan, liet een stukje van zijn gebakken 
vis vallen voor het hondje met de woor-
den : “Hier Fikkie”.                                                            
                                                              
De dame reageerde als door een wesp 
gestoken en sprak: “Dat mag hij absoluut 
niet hebben, daarvan raakt zijn maagje 
overstuur. En bovendien heet hij geen 
Fikkie.”                                                                 
Ze liet Piet in uiterste verbazing achter. 
Hij had het zo goed bedoeld.

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

Wat kan wandelen geweldig zijn. Afgelo-
pen zondag gingen bij Zorgboerderij de 
Tulp bijna 180 wandelaars van start.
IJsclub Andijk had op die dag de tulpen-
wandeltocht over de afstanden 15 km. en 8 
km. op het program staan. Het goede doel 
waar men voor liep was het Prinses Beatrix 
spierfonds A.L.S.
Dat dit doel voor de wandelaars de aan-
dacht had bleek wel tijdens de inschrijving.

Men vond de wandelroutes die de IJsclub 
had uitgezet zeer mooi en verrassend. 
Kortom: een zeer geslaagde tulpenwandel-
tocht.

Wij als IJsclub willen alle vrijwilligers har-
telijk bedanken. Ook veel dank voor de 
ondernemers die ons steunden bij deze 
wandeltocht n.l.: Zorgboerderij de Tulp, 
Niels Kreuk Tulpen, Rest. het Fortuin, 
Weekblad de Andijker.

Maar vooral u als wandelaar die er mede 
voor zorgde dat we een prachtig bedrag 
kunnen overhandigen aan het Pr. Beatrix 
Fonds voor onderzoek naar de spierziekte 
A.L.S. Dank voor dit namens IJSCLUB 
ANDIJK. 
Het bedrag wordt later in de media bekend 
gemaakt.

Tulpenwandeltocht 2018 
geweldig verlopen

De wandelroutes waren mooi en verrassend. Foto Gerard Heijstee

Het kantoor van De Andijker en Dijkprint 
is GESLOTEN op:

 
Vrijdag 27 april, Koningsdag

Donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag, en vrijdag 11 mei

Maandag 21 mei, Tweede Pinksterdag, 
Kopij voor de krant van woensdag 23 mei dient vrijdag 18 mei, 

voor 14.00 uur binnen te zijn.

Door het werk van onze wijklopers en de 
gulle giften van vele mensen is er weer een 
mooie catalogus tot stand gekomen, waar 
mee de afslagers Peter Swart en Richard de 
Beer zaterdag  wel raad wisten. Gelukkig 
een mooi aantal mensen in de zaal en on-
der toezicht van kandidaat notaris Dhr. Jef 
Augustin, later afgewisseld door mevr 
Rinske Mantel, gingen de koopjes grif van 
de hand.

De prijs voor het originele koopje ging dit 
jaar naar Carlo Vreeken, hij maakte een 
mooie tuinbank en plantenbak van hout 
en staal, waar veel animo voor was en 
kreeg hiervoor entree kaartjes voor de 
Avond van Andijk voor zijn gezin.
Het winnende lot voor de vroeg aanwezi-
gen ging naar Sylvia de Vries, zij ontving 
hiervoor een overnachting in de Tiny Float 
in de jachthaven van Andijk. Het laatste 
koopje ging om 00.10 uur onder de hamer, 
samen met de giften werd toen het mooie 

bedrag van € 26.300,= bereikt.

Siem Visser sloot af met een bedankje voor 
iedereen, de verenigingen zullen weer blij 
zijn met onze ondersteuning 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 wel-
ke manier dan ook, heeft geholpen om 
deze avond tot stand en tot zo’n mooi ein-
de te brengen, ook daarbij niet te vergeten 
de verzorging door het Cultura-team. Wij 
kunnen niets zonder al die hulp, maar sa-
men heel veel.

Wij zijn nog op zoek naar wijklopers, denk 
hier eens over na en neem contact op met 
het secretariaat of een van de bestuursle-
den voor aanmelding of voor informatie.
Namens Gemeenschapsveiling Cultura, 
Riet van der Thiel

Het bestuur van Gemeenschapsveiling Cultura 
bedankt iedereen!!
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