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Vispaleis voor Heerlijke Kibbeling en Nieuwe Haring!
Gerrie staat elke vrijdag met
zijn viskar bij het Dorpshuis
Centrum van Andijk op het
plein. Vispaleis “Klein Volendam” staat hier inmiddels al
14 jaar elke vrijdag met allerhande verse, duurzame
vis(producten). “Andijkers eten
graag een portie warme kibbeling met elkaar, we merken dat
onze grote porties kibbeling
gretig aftrek vinden hier.”

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

happen. Het plein biedt ruimte
genoeg.”
Ruime keus
Vispaleis “Klein Volendam” biedt
een ruim assortiment vis vanuit
de kar om meteen (warm) op te
eten of mee te nemen naar huis.
Ook uitgebreide visschotels en
andere lekkernijen kunt u bestellen. “Voor een avondje lekker en
gemakkelijk of een mooie schotel
bij een feestelijke gelegenheid.”

“Onze broodjes, salades, visschotels en gebakken vis worden elke
dag vers klaargemaakt. Schalen
haring, barbecue- en gourmetschotels en de smakelijke zalmsalades worden bij bestelling kort
van tevoren door ons opgemaakt.
Kom eens langs en beoordeel
zelf. We staan voor kwaliteit en
laten ons er graag op testen.”
Supergezond
Over het algemeen wordt er te
weinig vis gegeten. Terwijl vis rijk
is aan goede vetten, mineralen,
vitamines en hoogwaardige eiwitten. Regelmatig vis eten draagt
bij aan een goede gezondheid. Bij
Vispaleis ”Klein-Volendam” bent
u aan het goede adres als het gaat
om een ruime keus. “Er is altijd
wel iets in ons assortiment te
vinden wat bij uw smaak past om
een gezonde en lekkere maaltijd
samen te stellen. Proef ook eens
iets anders, we adviseren u graag,”
aldus Gerrie. “Het is erg leuk als
een schoolklas langs komt om
producten te bekijken, vragen te
stellen én te proeven van al het

Gratis testamentcheck
20/6Mr. R.M. Mantel-Kooistra
Mr. A.W.M. Overtoom
nog enkele plekken.

Elke dag visdag
Vrijdag van 09:00 – 17:00 uur
vindt u Vispaleis “Klein Volendam” op de Middenweg Andijk,
nabij het Dorpshuis Centrum.
Voor andere dagen en plaatsen
kijkt u even op de website.

Hollandse Nieuwe vanaf 12 juni bij Vispaleis ”Klein Volendam” verkrijgbaar. V.l.n.r. Lysanne, Gerrie en
Maggie staan van 9-17 uur voor u klaar. Tekst en foto: OdB/Andijker
lekkers. Ook voor vis eten geldt:
jong geleerd is oud gedaan!”
Drukte in coronatijd
Gerrie vertelt: “De tijd waarin we
nu leven, met allerlei maatregelen
rondom het coronavirus, is voor
ons een drukke tijd. Veel mensen
werken nu thuis, uit eten gaan is
er even niet bij. Maar elke dag
een broodje kaas gaat ook vervelen. Mensen komen naar onze

de sleutel tot bezit

Verkoop | Aankoop | Advies | Taxatie
Kwantes Makelaardij, Middenweg 9 te 1619 BL Andijk
www.kwantesmakelaardij.nl | 0228-59 22 44

viskar en nemen iets lekkers mee
voor de lunch of het avondeten.
Hopelijk blijft die gewoonte er
straks ook een beetje in, want vis
is gezond en lekker en wij houden
van die levendigheid aan de kar!”
Hollandse nieuwe
Een traditie die een beetje aan de
jeugd voorbij lijkt te gaan: haring
happen met de heerlijke Hollandse Nieuwe! Ze zijn er (bijna)
weer! “Het haringseizoen start
dit jaar op vrijdag 12 juni. Uiteraard wordt de eerste nieuwe haring meteen vrijdag vanuit de kar
verkocht.” Gerrie: “We maken er
een beetje een feestje van. Hollandse Nieuwe is iets waar haringliefhebbers echt naar uitkijken.
Een korenwijntje hoort er uiteraard bij. Als alle klanten gewoon
netjes een beetje afstand van el-

Adverteerders bedankt!

Half maart 2020 stond de wereld ineens even
helemaal op zijn kop. Iedereen had op de een
of andere wijze te maken met het nieuwe
COVID-19 virus. Evenementen moesten worden afgelast, winkels gingen dicht, nieuwe
regels over de anderhalve meter samenleving
bepaalden opeens ons leven.

Ook bij de redactie van de Andijker waren de
nodige aanpassingen nodig. De Andijker is
ondanks al deze wijzigingen en nieuwe regels
elke week gewoon verschenen. Dat kwam

omdat adverteerders ons trouw bleven en ook
hun winkelsluiting of afgelasting van een activiteit via onze krant bekend maakten.
We waarderen uw betrokkenheid, uw loyaliteit. Ook komende tijd blijft de Andijker verschijnen. We zien uw tips, aankondigingen en
advertenties graag tegemoet. Heeft u vragen?
Het kantoor is nog gesloten, maar via info@
andijker.nl zijn we 24/7 bereikbaar.
Namens het team, Peter Ligthart.

kaar bewaren is er voor jong en
oud een heerlijk harinkje weg te

Wilt u iets bestellen of heeft u
een vraag? Vispaleis “Klein Volendam”, Gruttoplantsoen 3, 1131
ME in Volendam. Telefonisch
bereikbaar op 0299-364155 of
06-26568616. Mailen mag ook:
info@kleinvolendam.nl.

Toen en nu

Hornpad 4 waar Jan Groot Sz. een handeltje heeft in Boter,
kaas en eieren zo is te lezen naast de deur. Later kwam de familie Herman Dijkman er te wonen. Nu staat het mooie huis
van de familie Schoone er met hun planten kwekerij
Uit de collectie van Hessel de Greeuw.
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Ingezonden/Open brief

Duurzame nieuwbouw
Er is (en er wordt) flink gebouwd in de Mantelhof. De ene
woning oogt nog mooier dan
de ander. Ik fiets er regelmatig
even langs. Duurzaam woonplezier voor vele jaren!

En toch is er verschil. Dat zie je
niet aan de buitenkant of de
binnenkant, maar aan de onderkant. Die eerste zette zijn
huis gewoon neer op de klei. De
tweede ging eerst heien.

Van Jezus wordt gezegd dat Hij
geen vaste woon- en verblijfplaats had: ‘De vossen hebben
holen en de vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon kan
zijn hoofd nergens te ruste leggen.’
Jezus had als zoon van een timmerman wel verstand van de
bouw.

Ons leven is als een huis. Zolang het mooi weer is maakt de
fundering van je huis weinig
uit. Slaat het noodweer toe, dan
ben je blij dat je gebouwd hebt
op stevige heipalen.

Hij vertelde ooit een verhaal
van twee mensen die een huis
gingen bouwen. De eerste is
met een prefab huis snel klaar.
Zijn buurman doet er langer
over, maar tenslotte staan daar
twee huizen, allebei even mooi.

Wat is jouw fundament? Als jij
aan het eind van je leven God
ontmoet, houdt jouw levenshuis stand, of stort het in?
Uiteindelijk sterven we allemaal. En dus, zou je zeggen,
stort ons aller levenshuis een
keer in. Waar. Maar wie tijdens
zijn leven heeft gebouwd op
Jezus, de Rots, zal bij zijn sterven een geheel nieuwe woning
krijgen. Nog duurzamer dan de
huizen in de Mantelhof.
Ik zou daar graag alvast eens
even willen langsfietsen…
ds. Koos Staat

De Andijker

Parochieberichten
R.K. Kerk Andijk
Adres: Bangert 6
Pastor A. Dekker
tel. 06-28449410.
Mail: pastorandredekker@ziggo.nl
secr: Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412, tel. 591408
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046
site regio: rkregiowh.nl
Zondag 7 juni 10.00 uur: Feest
van de H. Drie-eenheid.
Eucharistieviering met samenzang; voorganger: pastor G. Koning.
Thema: “Veelzijdige Liefde”.
De collecte is voor onze kerk.
Dank daarvoor,
Welkom in de viering.
*Ja, het is weer een begin. In de
vieringen moeten we afstand
houden van elkaar, is er geen
communie uitreiking en ook zal
er voorlopig geen koor aanwezig
zijn.
Het is niet anders. Maar met elkaar moet het lukken!

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

info@andijker.nl
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Kerkdiensten, 7 juni
Informatie over kerkdiensten
Zo goed als alle kerkdiensten gaan voorlopig niet door.
Kijkt u op de website van de betreffende kerk voor de meest
actuele informatie.
Gereformeerde Kerk
Internetkerkdienst met ds. Koos Staat op
www.gereformeerdekerkandijk.nl
Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof
pg-andijkwervershoof.nl
Baptistengemeente		
baptistenenkhuizen.nl
R.K. Kerk				
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Euch. pastor G. Koning, samenzang
De Bovenzaal
bovenzaal.eu
Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
www.deweg.eu

Uitvaartvereniging

De Laatste Eer

Bij overlijden: Tel. 0228-59 22 54
24 uur per dag bereikbaar.

• Voor leden en niet leden, ongeacht geloofsovertuiging
• Persoonlijke inbreng
• Eigen uitvaartcentrum
• Integer en vertrouwd
• Twee (sleutel) huiskamers, de Rubato en de Largo
Voor informatie: H. Frek, tel. 0228-59 39 37
www.uitvaartverenigingandijk.nl
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Blauwe flits

ZIJ HIELD VAN BLOEMEN,
HIJ LEIDDE HAAR OM DE TUIN
In de lente van 2013 ontmoette zij hem voor het eerst bij de keukenhof die, in volle bloei, haar in een euforische stemming bracht. Ze
bewonderde net de prachtige tulpen toen iemand tegen haar zei:
“Die tulp zouden ze naar u moeten vernoemen, zo’n mooie bloem
siert uw schoonheid”.Wat een openingszin, haar gezicht kleurde net
zo rood als de tulp die de man, die naast haar was komen staan, had
aangewezen. Ze raakten aan de praat, hij woonde vlak bij de keukenhof en had ook een bloemenpassie. De ooit zo vreugdevolle stemming is echter omgeslagen in een gevoel van angst, verslagenheid en
schaamte. Deze situatie speelde in 2016, maar omdat Sandra Voors
vorige week schreef over het belang van de notariële akte, moest ik
hier weer aan denken.
Hoe heeft ze zich zo om de tuin laten leiden?
Het begon allemaal met kleine dingen. Zijn pinpas was kwijt en hij
vroeg haar of ze wat voor kon schieten. Een andere maand bleek
langer te duren dan zijn salaris aankon en hij had geen geld om het
weekend naar haar toe te komen. Dergelijke voorvallen kwamen
steeds vaker voor. Maar ja, liefde maakt echt blind. Ze stemde zelfs in
met een geldlening van € 30.000. Hij was dit bedrag aan zijn ex schuldig. Dit zou zijn verlossing zijn en dan zou hij naar Westfriesland
komen. Ze tekenden een zelfgemaakte schuldbekentenis, ieder kreeg
een exemplaar. Bij het laatste contact dat ze met hem had, zei hij van
niets te weten. Hij verklaarde haar voor gek en beweerde dat ze zijn
handtekening had vervalst.
Gaat het om geld of contracten, kom dan eerst even
bij ons langs voordat u ergens uw handtekening op
zet.

Mantel & Voors Notarissen
en Mediators Andijk 0228-592224 - Benningbroek 0229-591264 –
Gratis testamentcheck 20/6

Kazemattenmuseum opent op 5 juni

Vanaf vrijdag 5 juni is iedereen
weer van harte welkom in het
Kazemattenmuseum op Kornwerderzand! Het museum is
voorlopig open op vrijdag, zaterdag en zondag. Bezoekers
moeten wel van tevoren online
een toegangsbewijs aanschaf-

fen op www.kazemattenmuseum.nl.

Colofon

Op diverse plaatsen worden bezoekers herinnerd aan de verplichte 1 ½ meter afstand. Zowel
in als buiten het museum. De
gemeente Súdwest-Fryslân heeft
op de toegangsweg naar het museum tekst aangebracht.
			
In het museum is, ook in de kazematten, een verplichte éénrichting looproute aangegeven.
Bezoekers komen elkaar niet tegen. Op diverse plaatsen op het
museumterrein zijn desinfectiezuilen geplaatst.

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
telefoon:
0228-593605
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur
Daar buiten op afspraak

Het is het museum gelukt om
maatregelen te treffen zodat voor
bezoekers én vrijwilligers een
veilig verblijf in het museum gewaarborgd kan worden.

Voor de vrijwilligers zijn beschermende middelen aanwezig zoals
handschoenen, mondkapjes en
handgel. Bij de kassa en in het bezoekerscentrum zorgt plexiglas
ervoor dat er geen direct contact
is tussen bezoeker en vrijwilliger.
De vrijwilligers van het museum
staan te popelen om weer bezoekers te mogen ontvangen. Helaas
kunnen vrijwilligers die tot een
risicogroep behoren niet allemaal
weer aan het werk.
Het museum ziet de maand juni
als een proefperiode. In de maand
juni wordt besloten hoe verder te
gaan in de vakantieperiode.
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Bart Huisman
Geld regeert de wereld.
Het is een eeuwenoud gegeven, money rules the world.
Je ziet het overal terug in de
problemen die we nu op te
lossen hebben. De keuze is
waar je je geld inzet, bij snelle
winst, of duurzame verbetering voor de hele wereld. En
nee, dan betekent duurzaam
niet alleen minder co2, stikstof, of plastic, maar houdbaar voor de lange termijn.
We moeten er over 100 jaar
nog steeds wat aan hebben.
Duurzaam investeren in woningbouw is investeren in wat
er in de toekomst nodig is.
Duurzaam investeren in de
energie transitie is nu investeren in technieken die op lange
termijn het beste zijn.
Neem de luchtvaart, die
wordt nu met miljoenen in de
lucht gehouden, heel goed,
want er zijn vele banen van
afhankelijk, op dit moment.
Maar de toekomst moet anders, die eisen worden er nu
(nog) niet aan gesteld, waar
Frankrijk dit wel doet. Schiphol zou als hub functie bijv
een grote banen motor zijn, al
wordt ook dat al tegensproken. Maar wat als schiphol nu
de grootste trein hub van europa wordt? (wil ook de
schiphol directeur). Veel banen blijven nodig, bagage afhandeling, goederen overslag,
overnachtingen, alles kan blijven, maar dan voor de trein
i.p.v. het vliegtuig. De gekoelde treinen rijden nu al om
zuidvruchten uit spanje hier
heen te rijden zonder vrachtwagens en vliegtuigen. Het
kan dus.

IJsvogel. Foto: Douwe Greydanus
West-Friesland mag zich gelukkig prijzen met de vele water
partijen die er zijn. Daar profiteren kleine snelle blauwe vogeltjes van. Als u ze over het water
ziet scheren dan is uw dag vast
goed. Ook dit jaar profiteren deIJsvogels van het wintervrije kli-

maat omdat het voedsel bereikbaar blijft. Heeft u ook een IJsvogel gezien dan kunt u dat bij mij
melden. Hierdoor krijgen wij van
de IJsvogelwerkgroep een idee
hoe het met de populatie gaat. Email: D.Greydanus@quicknet.nl
Tel: 06 1473 4554.

Obligaties Stichting Sport en Cultuur
Betaling rente en aflossing
De Stichting Sport en Cultuur maakt bekend dat op

Vrijdag 12 juni en zaterdag 13 juni 2020
tussen 19.00 en 19.30 uur
in Cultura
betaling zal plaatshebben van rente en gedeeltelijke aflossing
van de obligatielening 2001
Notaris mr. R.M. Mantel- Kooistra heeft ons bericht dat de volgende obligaties voor het jaar 2019 voor verzilvering zijn uitgeloot:
Brons:

B003; B078; B085; B095; B116; B122; B147;
B170; B182; B190; B227; B251; B294; B382

Zilver:

Z008; Z034; Z061; Z143; Z167; Z184; Z197

Goud:

G047; G062; G117; G135; G137; G145;

Alle tot nu toe uitgelote obligaties staan vermeld op onze website
www.cultura-andijk.nl

Langs de weg...

Daarvoor is wel lef nodig. Lef
voor een toekomst ambitie die
je nu al met elkaar in gang
zet. Lef van europa die zijn
treinen netwerk upgrade en
vervoerders die rechtstreekse
treinen laten rijden. Lef om
de olie industrie niet meer te
sponsoren met belasting voordelen maar juist de treinen
vrij te stellen. Lef om minder
vluchten toe te staan voor de
omgeving, laat de maatschappijen maar opbieden. Het
kan, maar wie doet er mee?
Bart Huisman
Commissielid
GroenLinks Medemblik
Bart.Huisman@
raadmedemblik.nl
Foto vanaf de Middenweg. Foto: Pieter de Jong

2020 - week 23

0228 - 59 36 05

De Andijker

info@andijker.nl

Pagina 4

Wat schuilt er achter de naam ‘DEEN is de ander niet’?
Cor Deen (60) vertelt: “De
naam van ons bedrijf is bedacht
door mijn broer voor de 70ste
verjaardag van mijn vader. In
het gastenboek schreef hij een
verhaaltje en hij eindigde met
de woorden ‘DEEN is de ander
niet’. De woordspeling op het
bekende gezegde vond ik goed
gevonden, hij pakte me. Toen
ik enige tijd later voor mijzelf
begon en een naam voor mijn
bedrijf moest bedenken, moest
ik aan die woorden denken. Als
eerbetoon aan mijn vader heb
ik het bedrijf die naam mee gegeven.”
“Wij van ‘DEEN is de ander niet
‘verzorgen voor onze klanten (interne) verhuizingen, aankleding
en totaalinrichting van kantoren,
werkkamers en bedrijfsruimtes.
Vanuit onze jarenlange ervaring
kunnen wij u uitstekend adviseren bij inrichten en verhuizen.”
Van kantine tot directiekamer
“Wij leveren kantoormeubilair
en zorgen ook voor de montage.
Indien nodig verzorgen wij instructie ter plaatse. Van meubilair voor de kantine tot de kamer
van de burgemeester. Je kan het
zo gek niet verzinnen of wij kunnen het leveren. Met een magazijn van ca 3500 m2 groot kunnen wij voor een scherpe prijs uit
voorraad leveren.”

beursvoordeel!

Cor Deen: “Maatwerk is onze specialiteit.” Foto aangeleverd
Magazijn efficiënt gebruiken
Ook voor gegalvaniseerde archief- en magazijnstellingen bent
u bij dit bedrijf aan het goede
adres. Cor: “Zo’n stelling is makkelijk in gebruik en onderhoud
en heeft een lange levensduur.
Wij leveren stellingen in diverse
uitvoeringen en afmetingen. Een
flexibele en efficiënte manier van

opslag voor bijvoorbeeld uw magazijn, kantoor of gewoon voor
thuis. De mogelijkheden zijn bijna oneindig!”

Tot onze klanten behoren een
aantal gerenommeerde musea
die uitermate tevreden zijn over
onze dienstverlening.

Musea is maatwerk
“Maatwerk is onze specialiteit!
Sinds enige tijd zijn wij ook gecertificeerd om museum objecten (intern) te verhuizen.

Wij komen graag bij u langs of
ontvangen u in onze showroom
om u van het juiste advies te dienen. Wij werken op afspraak, ook
buiten kantooruren.”

U vindt ons hier
DEEN is de ander niet vindt u
op Horn 5, 1619 BR Andijk. Telefonisch bereikbaar op kantoor
via 0228-520368 of mobiel 0621823000.
Kijk ook eens op de website:
www.deenisdeanderniet.nl of in
de webshop www.didan.nl of volg
ons op Facebook.

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

ANDIJK

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

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

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

Openingstijden

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

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

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



Bel voor een afspraak: 06 53 74 82 94

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

Groenten en
bio boerenzuivel!
Krokus 22, Andijk • 06 373 1414 8
www.LNChuidverbetering.nl

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

Cornelis Kuinweg 22
www.bosmantel.nl

Ondernemen in Andijk!
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Aanhangwagens

Fysiotherapie

Oefentherapie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Huidverbetering

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

Verbouw-Onderhoud & Bouwadvies

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Accu’s

Garage

Administratie

Podologie

Groenten - Bloemen

Auto's

Schilder- Glas- en behangwerk

Hovenier

Autoschade

CV Monteur

Therapie op maat

Juwelier / Optiek

Dorpshuis

Verhuizen

Kantoormeubelen

E-bike specialist

Vishandel

Kindercoaching

Fietsenwinkel

Vishandel

Klusbedrijf

Fotokopie - drukwerk

Yoga

Massagepraktijk

Fysiotherapie

Zonnepanelen

Natuurgeneeskunde

Zonwering

• Wil je op natuurlijke wijze beter worden?
• Wil je vakkundige en persoonlijke
ondersteuning met een duurzaam resultaat?
• Wil je je weer completer voelen?
• Tijd om nu stappen te ondernemen!
• Hiermee help ik je op weg naar natuurlijk herstel.
Bel voor een afspraak: 06-57245725
Natalja Mantel
Middenweg 10
1619 BL Andijk
www.amrita.nu
natalja@amrita.nu
AmritaHolistischCentrum

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

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

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

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

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

www.autoserviceandijk.nl

Nieuw in ons
assortiment!
Hors-d’oeuvre
voor € 5,95
www.vishandel-antonoverweel.nl
E. info@vishandel-antonoverweel.nl
Adv_Praktijk Andijk.indd
T. 06 5111 0860 of 06 1542 1555

• Lifestyle-test

Adv_Praktijk Andijk.indd 1

Kelly Groot

Adv_Praktijk Andijk.indd 1

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

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
Werner de Haan

Adv_Praktijk Andijk.indd 1

1

20-04-2012 13:17:57

20-04-2012 13:17:57

Adv_Praktijk Andijk.indd 1

20-04-2012 13:17:57
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Uitreiking cheque RABObank Coöperatief
Fonds aan IVN afd. West-Friesland

De Andijker

Wist u dat...

(oude gemeentehuis)?
… de redactie op zoek is naar

Meer auto’s op:
www.profijtauto.nl

Ons IJsselhof team ontvangt u
graag.

op het Andre Voltenplein staat

kermisfoto’s uit het Cultura

fers, begroting, beleidsplan, etc.
Het totale budget was € 50.000,en het maximale vergoedingsbedrag per deelnemer was gesteld
op € 2500,-. Na een selectie door
de beoordelingscommissie behoorden we tot de gelukkigen,
hoera!
Via een aanrijdbaar loket, een
zogenaamde drive-thru, werd
een cheque twv € 1250,- overhandigd op het parkeerterrein voor
het kantoor aan de Graanmarkt
in Zwaagdijk-Oost. Met een trots
en blij gevoel kon Pieter op veilige afstand in de auto blijven zitten; een verrassende ervaring!

Loslopend hondje
Vorige week liep er in omgeving Not Steenpoortestraat een
klein zwart hondje, met verschillende kale plekken op de
huid. Ik heb even gewacht of er een eigenaar zou verschijnen, dit gebeurde niet. Ik probeerde een foto te maken,
maar precies op dat moment dook het brave beest vol enthousiasme een vuilnisbak in.
Wanneer u deze mist:
hij/zij is dus gezien in de Steenpoortestraat.

Andijkertjes

Auto’s van 1e eigenaar
Profijtauto, Industrieweg 1
Andijk

donderdag met zijn oliebollen

IVN vice-voorzitter Pieter Hermans heeft op 27 mei een bijzondere autorit op verzoek gemaakt,
zie foto. Hij mocht een cheque in
ontvangst komen nemen van het
Rabobank Coöperatief Fonds.
Het bedrag was geheim en zou
pas tijdens de ludieke overhandiging bekend worden. RABO en
de raadsleden willen hiermee
verenigingen/stichtingen met
maatschappelijke doelen een
steun in de rug geven omdat ze
geen inkomsten hebben door de
corona crisis en hun vaste lasten
gewoon doorgaan. IVN heeft na
de RABO oproep een verzoek
ingediend begeleid met jaarcij-

Pagina 6

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

… Ben Leek volgende week

Peter met cheque. Foto aangeleverd

info@andijker.nl

tijdperk, en dat u deze naar

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

Heropening Stoommachinemuseum!

info@andijker kunt mailen?
… Gerrie Klein en
medewerkers vanaf vrijdag
12 juni de klaar staan met de
Hollandse nieuwe haring?
… berichten van verloren en
gevonden voorwerpen gratis
worden geplaatst?
… er baasjes zijn die hun honden overal laten poepen op de
Industrieweg en dat dit geen
hondenuitlaatgebied is?
… uit het nest gevallen jonge
vogeltjes die bijna kunnen
vliegen meestal door hun
ouders bij worden gevoerd tot
dat ze weer kunnen vliegen?

Startvermogen op maat!
Accu’s voor verschillende
toepassingen zoals:
Auto • Truck • Motorﬁets • Tractor • Camper
Jetski • Grasmaaier • Aggregaat • Etc.

De expositie in het museum. Foto aangeleverd
Het Nederlands Stoommachinemuseum, dat in maart vanwege de coronamaatregelen
noodgedwongen moest sluiten,
opende op 2 juni om 12.00 uur
weer haar deuren voor bezoekers. Om het verblijf veilig en
verantwoord te laten verlopen
heeft het museum passende
maatregelen getroffen en er
zijn extra huisregels opgesteld.
Het museum volgt hierbij de
richtlijnen van het RIVM en het
protocol van de Museumvereniging. Het online reserveringsysteem is begin juni beschikbaar. Bezoekers kunnen
uitsluitend via de website van
het museum tickets kopen.
Directeur Harry de Bles: ‘Onze
medewerkers kijken er reikhalzend naar uit onze bezoekers
weer welkom te heten. Er is hard
gewerkt om alles gereed te maken voor de heropening, zoals
het aanbrengen van 1.5 meterbewegwijzering en e-ticketing.
We hopen dat die laatste op 2
juni beschikbaar is. Zo niet, dan
kunnen belangstellenden het
museum ook bellen om te reserveren.
Coronaproof
Zowel voor grote als kleine musea geldt in deze tijd de verplichting tot reserveren. Bezoekers
kunnen daarom uitsluitend online tickets met tijdblokken kopen.
In het hele museum is door middel van vloerstickers een route
aangebracht. Om de aandacht

voor de 1,5 meter afstand te benadrukken, zijn herinneringsstickers aangebracht en wordt de
maximale capaciteit per ruimte
aangegeven. Zowel voor bezoekers als medewerkers zijn extra
hygiënevoorzieningen aangebracht en staan op strategische
plekken dispensers om de handen te desinfecteren.
‘Onder stoom’
In het Stoommachinemuseum
stap je als bezoeker in de fascinerende wereld van stoom en ontdek je wat water en vuur teweeg
kunnen brengen. Je komt oog in
oog te staan met de grootste verzameling nog werkende stoommachines in Nederland. Zonder
de uitvinding van de stoommachine begin 18e eeuw was de Industriële Revolutie niet mogelijk
geweest.
Bij de expositie ‘Nederland op
Stoom!’ laten tientallen (bewegende) stoommodellen in een
audiovisuele show zien hoe de
doorbraak van stoom in de 2e
helft 19e eeuw in ons land goed
op gang kwam. De expositie omvat vele topstukken uit de museumcollectie.
Wil je het museum bezoeken?
Kies dan via www.stoommachinemuseum.nl een dag en tijdblok
voor je museumbezoek en koop
online een ticket. Heb je hierbij
hulp nodig? Neem dan telefonisch contact op met het museum.

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

Mail naar info@andijker.nl
of bel: 59 36 05
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info@andijker.nl

Met draaiorgelmuziek maak je hele groepen blij AGENDA

Pagina 7

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

GAAT UW ACTIVITEIT WEER DOOR?
LAAT HET ONS WETEN
JUNI

17 juni t/m 5 september
• Expositie Marius van Dokkum, Hornpad 19, Andijk,
www.expositieruimtedemantel.nl
Donderdag 18 juni
• 12:00 uur herstart Soos Dorpshuis Centrum
(graag reserveren op 06-12 58 12 55 als u wilt komen)

SEPTEMBER

Iedereen kan vanuit zijn huis of tuin, vanaf het balkon genieten van de vertrouwde deuntjes die uit het
prachtige orgel klinken. Tekst en foto: OdB
De kermissen mogen voorlopig nog niet door
gaan, omdat er geen grote groepen mensen mogen samen komen. Maar er is geen enkele reden
waarom de muziek- die dan altijd zo vertrouwd
klinkt bij de zweefmolen- niet zou mogen spelen!
Rick Braak heeft een draaiorgel en wie dat wil kan
hem huren, voor een uurtje of langer. “Normaliter is het draaiorgel onderdeel van onze zweefmolenattractie. Maar het orgel past ook op de
speciale aanhanger en kan daarom (bijna) overal
komen.”

Kosten vallen mee
Afhankelijk van waar en wanneer en hoe lang het
orgel wordt gehuurd variëren ook de kosten. “Iedereen zal begrijpen dat een locatie dichtbij minder
reistijd kost dan een locatie verderop in het land.
Dat reken ik mee in de prijs. Het eerste uur spelen
heeft een vaste prijs, maar soms willen mensen dat
ik een hele ochtend blijf en dan maak ik uiteraard
een mooie aanbieding.”

Woensdag 2 september
• Seniorenbond Andijk , Klaverjassen, begin van competitie. Sarto,
13.30 uur
Dinsdag 15 september
• Vrouwen v. Nu Andijk-Oost, Spelletjes avond. Dorpshuis, 19:45 u
• KVG Andijk De Horn Singers, Sarto, 20.00 uur
Woensdag 16 september
• Vrouwen van Nu Andijk-West, doe avond met Marijke en Hetty,
20.00 uur, Cultura
• Seniorenbond Andijk , Bingo en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur
Vrijdag 18 september
• Seniorenbond Andijk, Ledenjaarvergadering en Entertaiment,
de band ZO WAS UT. Sarto 13.30 uur
Zondag 20 september
• Koppel biljarten in ‘t Ankertje aanvang 14.00 uur
• The New Hurricanes. Sarto Andijk, 15.00 uur. Entree € 5.Vrijdag 25 september
• Op de koffie bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van
den Bosch. Tussen 19.00 en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum
Woensdag 30 september
• Seniorenbond Andijk , Klaverjassen en Jeu de Boules. Sarto,
13.30 uur

OKTOBER

Dinsdag 6 oktober
• KVG Andijk Spreker Maretty van den Mosselaar, Sarto, 20.00
uur.
Dinsdag 13 oktober
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost, Stichting Leviaan met lezing.
Jarige oma toegezongen
Woonlocatie Piet Kistemakerstraat. Dorpshuis, 19:45 uur
Afgelopen week stond Rick voor het huis van een
Woensdag 14 oktober
• Soos LSBO en Zonnebloem, Spellenmiddag, Sarto, 13.30 uur.
Een uurtje muziek bij het verzorgingstehuis of een lieve dame die 91 jaar werd. Het orgel was gehuurd
Org. KBO
andere (woon)groep, op een schoolplein of bij een door de familieleden en draaide het één na het anZondag
18 oktober
kinderdagverblijf? Bij het winkelcentrum of gewoon dere deuntje en daarvan genoot de jarige volop.
•
Koppel
biljarten in ‘t Ankertje aanvang 14.00 uur
als verrassing voor je jarige oma? Alles kan. Met de Ook alle buurtbewoners genoten mee. De muziek
Dinsdag
20
oktober
bus plus aanhanger is Rick super mobiel. “In prin- maakte van de verjaardag een heus dorpsfeestje,
•
KVG
Andijk,
klaverjassen, Sarto, 19.45 uur
cipe kan ik overal komen.”
zelfs toen nog niet iedereen wist voor wie er o.a.
Woensdag
21
oktober
‘Lang zal ze leven’ werd gespeeld.
• Vrouwen van Nu Andijk-West, Anke de Wolff en haar Fantasie
Orgelmuziek voor iedereen
Kostuums, 20.00 uur, Cultura
Als Rick het orgel laat draaien klinkt de muziek naar Vrolijke klanken verblijden
Woensdag 28 oktober
alle kanten. Ramen en deuren gaan open. “Je hoeft Rick vertelt: “Rijk ga ik er niet van worden, maar dat
• Seniorenbond Andijk, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
niet dichtbij te komen staan om toch mee te genieten. is de bedoeling ook niet. Voor het orgel is het beVrijdag 30 oktober
papier:
13 CDA
en 27-06,
11 en 25-07,
08 en 22-08,
Iedereen kan vanuit zijn huis of tuin, vanaf het balkon langrijk dat alle onderdelen met enige regelmaat
• Oud
Op de
koffieZaterdag
bij Andijker
raadsleden
Piet Ligthart
en Els van
05
en
19-09,
03,
17
en
31-10,
14
en
28-11,
12-12.
genieten van de vertrouwde deuntjes die uit het blijven draaien. Nu de kermissen stil liggen is dit
den Bosch. Tussen 19.00 en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum
prachtige orgel klinken,” aldus Rick.
Plastic:
Dinsdag 23-06, 21-07, 18-08, 15-09, 13-10, 10-11,
een mooie manier om veel mensen te laten genieten
NOVEMBER
van herkenbare vrolijke klanken. Met een oliebol
08-12.
Dinsdag
10
november
“Men hoeft niks meer te regelen dan even te bellen en erbij, is het toch een klein feestje!”
Restafval: Dinsdag 09-06, 07-07, 04-08, 01 en 29-09, 27-10,
• Vrouwen van24-11,
Nu Andijk-Oost,
Smid in beeld Lezing over IJsland
een afspraak te maken. Ik regel verder alles, zorg dat ik
22-12.
Dorpshuis,
19:45
uur.
Gft:
overige dinsdagen
er op tijd ben en dat alles werkt en dat alles weer netjes Zo regelt u de huur
• KVG Andijk Filmavond over Andijk, Sarto, 20.00 uur
weg is op het afgesproken tijdstip. Een muzikaal mo- Wie het orgel wil huren voor één uur (of langer) kan
Let op:11
Opnovember
adressen waar het plastic nog in zakken wordt
Woensdag
mentje thuis bezorgen was nog nooit zo makkelijk.”
contact opnemen met Rick Braak op 06- 12089587
opgehaald
zijnKlaverjassen
de data als volgt:
26-06,
• Seniorenbond
Andijk,
en Jeuvrijdag
de Boules,
Sarto,
of kijk op Facebook Kermisbedrijf Braak.
13.3024-07,
uur 21-08, 18-09, 16-10, 13-11, 11-12. hvcgroep.nl
•
Zondag 15 november
Bakkerijmuseum Medemblik: op 1 juni klinkt de bakkershoorn
• Koppel biljarten in ‘t Ankertje aanvang 14.00 uur
Als de bakker vroeger, na een nacht van ambacht weer mogen laten zien en proeWoensdag 18 november
broodbakken, de winkel weer mocht ope- ven. Uiteraard zijn er naast de gedoseerde
• Vrouwen van Nu Andijk-West, De geschiedenis van de Vroednen blies hij op zijn bakkershoorn. Dat toegang nog meer maatregelen genomen,
vrouw Joke Kool,
20.00 uur,wensen
Cultura we sterkte
Alle inwoners
van Andijk
was voor omwonenden het teken dat het zo is het museum na 1 juni de rest van de
Dinsdag 24 november
in deze ontwrichtende tijden.
• KVG Andijk, klaverjassen, Sarto, 19.45 uur
alledaagse leven weer begon. In deze ‘Co- maand op donderdag t/m zondag geopend
Woensdag 25 november
ronatijd’ en gedwongen sluiting van o.a. en is er een doorgang naar ons naastgeleOnze premier• Seniorenbond
roept ons op:
Nederlanders,
om13.30
elkaar
Andijk,
Bingo en Jeu delaten
Boules,we
Sarto,
uur
musea is voor het Bakkerijmuseum op 1 gen pand gemaakt. Daar zal de uitgang,
heen
staan.
De
Gereformeerde
Kerk
van
Andijk
Vrijdag
27
november
juni om 11.00 uur weer op de Bakkers- inclusief winkeltje, in de nieuwe situatie
biedt
daarom
het CDA
volgende
aan:
• Op
de koffi
e bij Andijker
raadsleden
Piet Ligthart en Els van
hoorn geblazen. Dan mag het ‘nieuwe al- zijn. Zo is de verbouwing eigenlijk al een
den
Bosch.
Tussen
19.00
en
20.00
uur
in
Dorpshuis
Centrum
ledaagse leven’ weer beginnen.
beetje begonnen…

KERK DICHT – KERK OPEN

Vooraf reserveren
Het museum is na reservering te bezoeken
voor 20 personen per half uur. Dat zijn
natuurlijk niet de aantallen die er in het
‘oude normaal’ veelal langskwamen, maar
onze medewerkers zijn heel blij dat we de
rijke geschiedenis van het mooie bakkers-

Voor nu kunnen bezoekers weer ontvangen worden en natuurlijk hopen wij ook u
weer in ‘het lekkerste museum van Nederland’ te mogen begroeten.
Voor verdere informatie of reserveringen
verwijzen wij u naar info@deoudebakkerij.
nl of 0227 – 54 50 14.

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

Dinsdag 8 december
• KVG Andijk, klaverjassen, Sarto, 19.45 uur
Het kerkgebouw
elke werkdag (behalve woensdag)
Vrijdag 11staat
december
van 11.00 •– Seniorenbond
12.00 uur voor
u Kerstmiddag
open voor met
eenentertainment
stiltemoment
Andijk,
van de
Sjappetouwtjes , Sarto, 13.30 uur
Elke werkdag
(behalve
woensdag) van 9.00 – 10.00 uur
Dinsdag
15 december
Vrouwen
van Nu Andijk-Oost,
Kerst of0228-75
Sinterklaas60
avond.
houdt ds. •Staat
telefonisch
spreekuur:
96
Dorpshuis, 19:45 uur
• KVG Andijk Kerst avond met een broodmaaltijd, Sarto, 18.00 uur
Woensdag 16 december
• Vrouwen van Nu Andijk-West, Kerstdiner
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Samen actief vanaf eigen balkon tijdens
Nationale Balkon Beweegdag

iedereen kon het realiseren. Uiteindelijk deden Rigtershof in
Grootebroek, Sweelinckhof in
Wognum en Wilgenhof in Wervershoof mee.

Bewegen tijdens de Balkon Beweegdag. Foto aangeleverd
Ouderen in woonzorgcentra in
heel Nederland kwamen op de
laatste vrijdag van mei op hun
balkon in beweging. Dit deden zij
tijdens de Nationale Balkon Beweegdag. De senioren in WestFriesland deden ook fanatiek
mee. Zij waren door Team Sportservice en haar partner BeweegPlus uitgenodigd om mee te
doen.
De balkondag werd dit jaar voor
de eerste keer georganiseerd
maar is nu al succesvol te noemen. Sabine van Lochem (Team
Sportservice): ‘Door maatregelen

om het coronavirus in te dammen is het voor de bewoners in
verzorgingshuizen niet altijd
makkelijk om hun dagelijkse beweging te krijgen. Daarnaast zijn
de sociale contacten op dit moment heel beperkt. Toen wij
hoorden over de Nationale Balkon Beweegdag gingen wij met
veel enthousiasme aan de slag
met de organisatie. Het doel van
dit initiatief is om ouderen tijdens deze crisis weer een beetje
met elkaar te verbinden en uiteraard te laten bewegen. Daar werken wij graag aan mee! Veel locaties waren enthousiast maar niet

In samenwerking met het personeel en vrijwilligers van de locaties is met veel zorgvuldigheid
een programma samengesteld.
Uiteraard passend bij de geldende
regelingen. Sabine van Lochem
vervolgt: ‘Samen met mijn collega’s hebben wij diverse opties bedacht en uitgevoerd. Zo gingen
we bewegend bingoën met de bewoners, bewegen op muziek en
verzorgden wij een beweegles
waaraan de deelnemers staand of
zittend op de stoel aan mee konden doen. Het is heel dankbaar
om te zien hoe de bewoners, vrijwilligers en personeel genoten
van dit initiatief. Als je dan van de
bewoners hoort dat zij zijn ‘opgeknapt’ van deze vorm van afleiding en dat er meerdere keren is
gevraagd of wij hier een vervolg
aan kunnen geven dan maakt je
dat wel heel trots’. Team Sportservice gaat onderzoeken of dit initiatief een vervolg kan krijgen.
De Nationale Balkon Beweegdag
is een initiatief van o.a. het Nationaal Ouderenfonds, de VriendenLoterij en verzekeraar Menzis.
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Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker
De Andijker publiceert regelmatig de belevenissen van
oud Andijker Jan Pijker.
Max Korver leert Fries
Hoewel At en Max op verschillende lagere scholen hadden
gezeten, kwamen ze in contact
met elkaar omdat de beide families Hervormd waren. Zo zijn
ze elkaar vast tegen gekomen op
de catechese in de Oosterkerk
bij dominee Boogaard.
In die tijd gingen mensen nog
niet veel op vakantie en zeker
niet in een tuindersdorp als Andijk. Er was wel iets anders te
doen op het land. Maar toch
waren er soms een paar dagen
tussen tulpen en irissen rapen
en toen mochten ze van hun
ouders op vakantie. Onze familie woonde allemaal in Langweer in Friesland en dat was een
prachtig plekje om op vakantie
te gaan. Het dorp lag aan een
meer en alle ooms en tantes
woonden daar. At en Max logeerden bij tante Siets en oom
Jan en nadat ze met de boot van
Enkhuizen naar Staveren waren
gevaren, fietsten ze door Gaasterland de 40 kilometer naar
Langweer.
Nu was oom Jan de melkboer
van het dorp en die liep met een

de sleutel tot bezit

FRUITZICHT
NOG ENKELE UNITS VRIJ
Nieuw bedrijfsverzamelgebouw met totaal 20 units
• Gelegen aan de Gedeputeerde Laanweg 41a in Andijk
• Oplevering medio september 2020
• Nog 7 units beschikbaar
• Grootte 65 m² / 131 m² / 260 m²

Prijzen vanaf € 69.500,- v.o.n. / excl. BTW
Uitgebreide brochure en informatie beschikbaar

Kwantes Makelaardij, Middenweg 9 te 1619 BL Andijk
www.kwantesmakelaardij.nl | 0228-59 22 44

handkar met daarop een grote
melktank door het dorp. De
huisvrouwen kwamen met kannen naar de kar en soms bracht
oom het ook wel in huis. Achter
op de kar stonden nog flessen
soepenbrij en karnemelk.
Nu kon oom Jan moeilijk uit
bed komen en iedere morgen
steunde hij hoe fijn het wel zou
zijn als hij gepensioneerd zou
zijn. Toen hij het eenmaal was,
wist hij niet hoe snel hij zijn bed
uit moest komen. Maar met At
en Max erbij had hij een paar
goede helpers en de jongens
vonden het maar wat leuk om
zo mee te gaan door het dorp.
Zo stond Max op een gegeven
ogenblik bij een vrouw voor de
deur en zei netjes: “De melk
mevrouw”. Waarop de vrouw
antwoordde : “Set mar del hear”.
Max verstond er niets van en
herhaalde de zin en de vrouw
deed het ook. Na drie keer hadden ze door wat ze eigenlijk aan
het doen waren. Ze lachten
vriendelijk en Max liep verder.
Hij kende nu een paar Friese
woorden. Het verhaal werd in
geuren en kleuren verteld toen
ze thuis kwamen. Maar nog
lang zeiden we te pas en te onpas tegen hem: “Set mar del
hear.”

