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Bestaande vorm 40MM 
sponsorwandeltocht
Sinds jaar en dag is het een feit: 
op de zaterdag na Hemelvaarts-
dag vindt de sponsorwandeltocht 
van de 40MM plaats. Alle 40MM 
wandelaars lopen om sponsor-
geld bijeen te brengen waarmee 
alle 40MM projecten kunnen 
worden ondersteund. Dit betreft 
vele kleinschalige projecten in de 
minder ontwikkelde landen. De 
wandeltocht wordt gekenmerkt 
door de gezellige sfeer. Het straalt 
plezier uit van zowel de wande-
laars als de talloze vrijwilligers 
om er een geslaagd evenement 
van te maken. 

Versie 2021: virtuele 
40MM sponsorwandeltocht
Helaas kan door corona dit jaar 
de wandeltocht niet in de be-
staande vorm plaatsvinden, maar 
gelukkig wel in een nieuwe vorm: 
een virtuele sponsorwandeltocht! 
Dit betekent dat de wandelaars 
helaas niet kunnen genieten van 
het mooie parcours zoals wij nor-
maliter uitzetten, maar dat de 

wandelaars zelf mogen bepalen 
wanneer, waar, welke en in hoe-
veel dagen zij hun gewenste af-
stand lopen! Uiteraard mag er 
ook voor gekozen worden om 
niet de gehele 40 km te lopen. Dit 
alles wordt geregistreerd in een 
speciale app. We hebben de 
maand mei dan ook uitgeroepen 
tot ‘40MM mei wandelmaand’. 
Een totaal nieuwe opzet, maar 
wel passend voor deze tijd. Juist 
nu is het zo belangrijk om te 
sporten en fit te blijven, dus we 

hopen vele wandelaars jong en 
oud (uit heel West-Friesland en 
daarbuiten) te kunnen motiveren 
om sponsorgeld in te zamelen en 
de wandelschoenen aan te trek-
ken! Voor meer informatie zie 
ook www.40mm.nl. 

Kinderroute 
Net zoals altijd hebben wij ook 
nu aan de kleine wandelaars ge-
dacht. Je kunt ervoor kiezen om 
samen met je kind(eren) een 
route van 4 km te lopen. 

Hoe gaat het in zijn werk?
Download de Racemap app.
Ga naar onze website 40mm.nl 
en schrijf je in (dit kan vanaf 1 
april tot uiterlijk 30 april 2021)! 
Check je mailbox of je de bevesti-
gingsmail hebt ontvangen.
Download het sponsorformulier 
vanaf onze site en laat je door 
zoveel mogelijk mensen sponso-
ren. 

Eind april ontvang je de instruc-
tiemail waar je startnummer in 
zit en de uitleg over het gebruik 
van de app. 

Het is mei! Trek je wandelschoe-
nen aan en geniet van de omge-
ving, de rust, het kletsen met een 
bekende, etc. Doe het op je eigen 
manier, hoe jij het wilt! 
Vergeet niet uw wandelfoto’s te 
delen via Facebook (#wandelen-
40mm), dan kunnen we allemaal 
meegenieten! 

Samen lopen 
Omdat wij nu nog niet weten 
welke coronamaatregelen gelden 

in mei, raden wij u aan de site van 
het RIVM in de gaten te houden 
en svp deze richtlijnen te volgen. 
Wandelen in een (grote) groep 
zal waarschijnlijk niet mogelijk 
zijn, maar hoe leuk is het dan ook 
dat je alle bekenden die meelo-
pen live kunt volgen? Heel leuk! 
Dit kan via de app. 

Virtuele 40mm sponsorwandeltocht
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Dit jaar een virtuele 40MM wandeltocht. Foto aangeleverd

De afgelopen maanden is er door 
het team hard gewerkt aan de Ju-
bileum Andijker van maar liefst 
40 pagina’s. Tot op de laatste dag 
bleven er berichten, foto’s en 
tekstjes binnen komen. Eigenlijk 
is zo’n krant ook nooit af, er duikt 
steeds weer iets nieuws of inte-
ressants op.

“Het moment dat hij verstuurd 
werd naar de drukker, konden we 
er niks meer aan veranderen,” 
vertelt Karin. “Toch kwamen 
zelfs toen nog mails en telefoon-
tjes van mensen die zich nog iets 
leuks herinnerden. Gelukkig zijn 
we het hele jaar 100 en kunnen 

we die verhalen later dit jaar wel-
licht alsnog gaan plaatsen.” 

Woensdag bezorgdag
Op woensdag 31 maart viel in 
heel Andijk de extra dikke Andij-
ker op de mat. De bezorgers wa-
ren vooraf gewaarschuwd dat het 
een flinke klus ging worden. “Een 
editie van 40 pagina’s zijn we ei-
genlijk alleen gewend rondom de 
kerstdagen.” 

Advertenties
De krant kan alleen bestaan bij 
voldoende inkomsten uit adver-
tenties. We willen al onze adver-
teerders dan ook nogmaals har-

telijk danken voor hun medewer-
king. Ook iedereen die heeft wil-
len meewerken aan een interview 
of materialen ter beschikking 
heeft gesteld danken wij zeer. 

Koffie
Op vrijdag 2 april werd er geen 
groots feest gevierd. In corona-
tijd is samenkomen met grote 
groepen niet wenselijk. Wel was 
er gezellig koffie met gebak (dat 
dan weer wel) voor het team. 
Even samen zijn op gepaste af-
stand en praten over de eerste 
reacties. 

Complimenten
We vonden kaartjes op de mat en 
er werden bloemen gebracht. 
Ook via de mail ontvingen we 
diverse leuke reacties. 

Nieuwe Andijkers, die aangeven 
erg verrast te zijn en te genieten 
van een stukje geschiedenis, van 
oud-Andijkers die ons verzoeken 
een exemplaar toe te zenden. 
Mensen die ‘in de krant’ staan en 
ook graag een extra exemplaar 
ophalen voor hun broer of zus die 

inmiddels elders zijn gaan wo-
nen, kwamen even langs kantoor. 
De Andijker wordt wereldwijd 
gelezen; zelfs vanuit Australië 
komen er complimenten. Lang 
leve de digitale versie!

Aan de slag
Deze bijzondere versie is nog 
maar net de deur uit en de vol-
gende krant moet alweer in el-
kaar. “Het werk is nooit gedaan. 
Blijf ons vooral mailen met uw 
leuke verhalen,” aldus de redactie.

De Andijker 100 jaar! Foto: JdH/De Andijker

Op naar de volgende honderd jaar!

De Andijker 100 jaar!  
Foto: JdH/De Andijker

Nieuws of tips? 
Mail naar 

info@andijker.nl
of bel: 59 36 05
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

Daar buiten op afspraak

MARIA MIDDELARES
VAN ALLE GENADEN
Pastor A. Dekker
tel. 06-28449410. Email:
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 11 april 10.00 uur: 
2e zondag van Pasen.
Woord-Gebedsviering door voor-
gangers van groep Andijk;
 met muzikale ondersteuning van 
Gemengd koor.
Thema: “Barmhartige liefde!”.
De collecte is voor onze kerk. 
Dank daarvoor.
Welkom in de viering.
*Helaas kan ook dit jaar het Tri-
duüm in Wognum niet doorgaan. 
Heel jammer.
Maar hopelijk dan toch volgend 
jaar. Moed houden.  

AANLEVEREN 
KOPIJ

Advertenties en 
familieberichten: 

tot maandag 12.00 uur: 
info@andijker.nl. 

Rouwberichten: 
tot dinsdag 8.30 uur: 

info@andijker.nl

Kopij en 
fotomateriaal: 

tot maandag 12.00 uur: 
info@andijker.nl

is plotseling geveld

Fred de Boer
Feike Jacob

Andijk, 30 augustus 1949     -     Amsterdam, 4 april 2021

 Echtgenoot van: 
 Ank de Boer-Tuijtel

 Vader van: 
 Mirjam en Monique

 Schoonvader van: 
 Marco en Arno

 Trotse opa van: Rosali

 Ziva

Hoekweg 21a • 1619 EB Andijk

Fred is thuis in het familiebedrijf tussen zijn Scania’s.

Daar bent u welkom om afscheid te nemen en ons te condoleren op 
donderdag 8 april tussen 15.00 en 16.00 uur of tussen 18.30 en 19.30 uur.

We begeleiden Fred in besloten kring naar 
de Westerbegraafplaats te Andijk.

Een laatste afscheidsgroet kan worden gegeven in een erehaag op de 
Hoekweg als wij Fred vanuit het bedrijf naar de Westerbegraafplaats 

brengen op vrijdag 9 april om 13.30 uur.
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‘We zijn maar te gast op deze wereld’
Onze grote reus, altijd vol met ideeën, 
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Erik & Anita
     Djessy & Jan
     Shannen

 Rosco

Correspondentieadres: 
Dr. d’Arnaudstraat 22, 1619 CX Andijk

Flip is in het uitvaartcentrum, Ibislaan 3 te Andijk. Daar bent 
u welkom op donderdag 8 april tussen 19.30 en 20.15 uur om 
afscheid te nemen en ons te condoleren.

Door de huidige omstandigheden is het afscheid in het 
crematorium in besloten kring.

Dank aan het thuiszorgteam van de Omring 
voor alle aandacht en liefdevolle zorg.

Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het als een moedig man gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden

en wie kan voelen wat je hebt doorstaan?
Rust nu maar uit.

Dag pa, dag Flip, dag opa

FlipKort
Philippus

echtgenoot van Nel Kort-Maret, † 11 juli 2007

Onderdijk, 2 maart 1943 Hoorn, 2 april 2021
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Op 8 april zijn onze lieve ouders en opa en oma

Klaas en Gré Meurs
50 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd!

  Ronald & Rianne
  Annemarie & Jorrit, Kimberly
  Miranda & Niels, Fabienne, Isabella
  Erica & Arjo, Silas, Jason, Febe Frederique
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FAMILIEBERICHTEN

Volkomen onverwachts hebben wij afscheid moeten nemen 
van onze markante zwager

Fred de Boer
    Gerda en Jaap
    Cor en Lies
    Jenny en Harry
    Hans en Jenny
    Max en Petra

Onze steun gaat uit naar Ank, Mirjam, Marco, Rosali, 
Monique en Arno.

Onze vriend is heengegaan

Fred de Boer
Vol enthousiasme en altijd met nieuwe ideeën 

met een van zijn Scania’s op pad.

Wij zullen het praatje dat wij met jou hadden enorm gaan missen.

Bedankt Fred.

Wij wensen Ank, Mirjam, Marco, Rosali, Monique en Arno 
veel sterkte met dit verlies.

Peter en Tina Ligthart

Op woensdag 24 maart heeft de 
school een visitatie gehad voor 
het keurmerk VVTO-Engels. 
VVTO staat voor Vroeg Vreemde 
Talen Onderwijs. Voorafgaand 
aan deze visitatie heeft het team 
een driejarig traject doorlopen. 
Naast de eigen ontwikkeling, alle 
leerkrachten beheersen B2-ni-
veau, staat ook de vakdidactiek 
en het aanleren van een vreemde 
taal centraal. Na afloop werd be-
kend dat basisschool de Piramide 
het keurmerk: VVTO-Engels 
heeft behaald. Daarmee zijn wij 
de eerste school in de gemeente 
Medemblik en dus in de kern 
Andijk!

Op basisschool De Piramide in 
Andijk krijgen leerlingen al vanaf 
groep 1 les in het vak Engels. Op 
een natuurlijke manier de taal 
leren staat bij VVTO voorop 
en juist vanaf groep 1 is dat 
goed te realiseren. In de on-
derbouw draait het allereerst 
om het begrijpen en spreken. 
In de hogere groepen leren 
kinderen ook lezen en schrij-
ven in de vreemde taal. Op 
jonge leeftijd een vreemde taal 
leren stimuleert daarnaast de 
algemene taalontwikkeling en 

maakt kinderen internationaal 
bewust.  Wettelijk is het toe-
gestaan tot 15% van de lestijd 
in het Engels te geven. Dat 
komt neer op zo’n 4 uur per 
week.

Naast het lesgeven is ook het in-
ternationale aspect van VVTO 
belangrijk. Elk schooljaar komen 
er stagiaires uit Engeland om de 
leerlingen van de Piramide les te 
geven in het Engels. Daarnaast 
zijn er op school meer dan vol-
doende Engelse boeken en spel-
letjes. Our English Corner waarin 
steeds een vast thema wordt be-
handeld is essentieel voor het 
VVTO onderwijs. Tenslotte 
wordt er niet alleen Engels ge-
sproken tijdens het vak Engels 
maar ook juist tijdens de andere 
vakken.

Binnenkort hoopt de school het 
keurmerk ook zichtbaar op de 
school te kunnen bevestigen. Dit 
wordt feestelijk gevierd met alle 
leerlingen van de school. Want 
zonder hen was het ons nooit ge-
lukt!

OBS De Piramide eerste school in 
gemeente Medemblik met VVTO Keurmerk!

Kerkdiensten, zondag 11 april
Gereformeerde Kerk Middenweg 4, Andijk

De diensten zijn alleen online te volgen via 
www.gereformeerdekerkandijk.nl

10.00 uur ds. R. Houtkamp te Ede

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 

De diensten uit De Kapel zijn te volgen via kerkdienstgemist.nl 

Baptistengemeente  baptistenenkhuizen.nl

R.K. Kerk Bangert 6, Andijk rkregiowh.nl
10.00 uur Woord Gebedsviering, groep Andijk, Gemengd koor

De Bovenzaal De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
Geen studie in de Kapel.

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur Arno van Engelenburg
De diensten zijn momenteel alleen digitaal te volgen via: 
https://www.youtube.com/c/WestfrieseEvangelieGemeente
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HELP DAAR IS DE BLAUWE ENVELOP WEER 
DE OORSPRONG VAN BELASTING BETALEN

Veel mensen krijgen een naar gevoel in hun buik van de vroegere 
blauwe envelop, tegenwoordig het digitale verzoek tot het doen van 
de aangifte. Controleer goed de voor ingevulde aangifte is de tip van 
de belastingdienst zelf.

Mooie uitspraak van een klant
“Ik hoop dat ik de komende jaren veel belasting mag betalen, want 
dat betekent dat ik weer meer verdien.” 

De herkomst van belasting betalen
Al millennia lang moet men belasting betalen. Voor de jaartelling be-
taalde men in Israël belasting in natura, zoals met het afdragen van 
vee en in het Romeinse Rijk moesten alle burgers belasting betalen 
voor de grond waarop zij leefden en werkten. In 1956 trad de suc-
cessiewet in werking. Dit was van oorsprong een boedelbelasting, 
maar dit heeft zich door de jaren heen steeds meer ontwikkeld tot 
een verkrijgingsbelasting. In de successiewet worden twee belang-
rijke belastingen geheven, de erf- en schenkbelasting. Erfbelasting is 
voor velen de meest onredelijke belasting. Over elke euro is al heel 
wat belasting betaald en dan moeten de erfgenamen ook nog eens 
betalen. 

Is uw testament nog in orde?
De hoogte van de erfbelasting, de vrijstellingen, maar ook andere 
regelgeving zijn door de jaren heen gewijzigd. Daarnaast kan natuur-
lijk ook uw eigen situatie veranderd zijn. Daarom is het belangrijk 
om uw testament met enige regelmaat te laten keuren. Hiervoor 
organiseren we de gratis testamentcheck dagen. Wilt u weten hoe 
de erfbelasting in uw situatie uitpakt 
en wat u hier eventueel aan kunt 
doen? Maak dan gebruik van de: Gra-
tis testamentcheck dagen: 
Zaterdag 10 april 8.30-14.30 u 
Andijk en Benningbroek. 
Voor de andere dagen zie: 
www.mantelvoors.nl 

Ria Manshanden

Innovatieve woningbouw
Op dit moment is er is er een 

tekort aan vooral kleine, 
goedkope huur en koop wo-
ningen voor mensen met een 

smalle beurs. Ook de woning-
bouwcorporaties hebben ons 

dat onlangs duidelijk ge-
maakt. Wat goedkoop of duur 
is, daar zijn allerlei standaar-

den voor. Daar zal ik u in 
deze column niet mee lastig 

vallen. De praktijk op dit mo-
ment is dat we nog steeds bij 
de kleinere bouwprojecten, 

omdat het oude plannen zijn, 
vooral grote dure huizen zien 

verschijnen en dat het lang 
wachten is op de zo gewenste 
goedkope kleine huizen voor 
jong en oud. Een belangrijk 

nieuw uitgangspunt is dat bij 
nieuwe projecten 50 % huur 
en/of goedkope koop moet 

zijn. Dat is een eerste belang-
rijke stap. Projectontwikke-

laars staan te trappelen om te 
beginnen, maar voordat de 

eerste paal geslagen kan wor-
den moet er veel gebeuren. 

Goedkeuring van de provin-
cie, bestemmingsplanproce-
dures, bewonersparticipatie 
en de bouwprojecten moeten 
aan allerlei voorwaarden vol-
doen, zoals bv. aardgas vrij. 
Dit zijn slechts een paar van 

de eisen. Daarom hebben 
D66 en wij onlangs het initia-
tief genomen een motie in te 
dienen m.b.t. het toepassen, 
waar mogelijk, van “innova-
tieve woningbouw”. Dit om 

de nodige versnelling tot 
stand te brengen. Er bestaan 
bedrijven die complete wo-

ningbouwconcepten met teke-
ningen en al met huizen als 
bouwpakketten aanbieden ( 

modulaire bouw ). Dat 
scheelt een hoop werk voor 

de ambtenaren en het bouwen 
wordt daardoor goedkoper, 
waarmee de mogelijkheden 

voor het realiseren van goed-
kope woningen vergroot wor-
den. Helaas werd dit door de 

portefeuillehouder en veel 
raadsleden niet goed begre-
pen. Zij zagen het als eis, wij 
bedoelden het als mogelijk-
heid. Wij zijn er van over-
tuigd dat dit de toekomst 

heeft. Naast natuurlijk het 
mooie ambachtelijke timmer 
en metselwerk op de bouw-
plaats, maar daar hangt dan 

wel een prijskaartje aan. Rest 
mij namens GroenLinks de 
Andijker te feliciteren met 

hun 100 jarige bestaan! 

Ria Manshanden, 
GroenLinks Medemblik    

ria.manshanden@
raadmedemblik.nl                                                                                                              

GroenLinksmedemblik.nl, 
facebook.com/
GLMedemblik                                                                           

Donderdag hebben we op de 
Idenburgschool het Paasfeest in 
de klassen mogen vieren. 
We hebben het Paasverhaal ver-
teld en daarna zijn we gaan na-
denken hoe we andere mensen 
blij kunnen maken. 
 
Dat hebben we op 2 manieren 
gedaan: Door het beschilderen 
van zwerfstenen met een vrolijke 
tekening er op. Daarnaast hebben 
we er een mooie tekst op ge-
schreven. Deze stenen zijn langs 
het voetpad of op een andere plek 

verstopt. Zo hopen we dat voor-
bijgangers ze vinden en er dan 
net zo blij van worden als wij. 
En door het maken van zelf inge-
kleurde ansichtkaarten, waar ook 
een lieve tekst op geschreven is. 
Deze kaarten hebben enkele kin-
deren overhandigd aan de ver-
zorgingstehuizen in Andijk. 
Heb lief, houd moed! In deze, 
voor ons allemaal, bijzondere 
tijd.
Een hartelijke groet van alle kin-
deren en de leerkrachten van de 
Idenburgschool 

De kinderen overhandigen de kaarten bij Sorghvliet.

Zelf ingekleurde ansichtkaarten. Foto's aangeleverd

Een Paasgroet van de kinderen 
van de Idenburg
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Vrouwen van Nu, Andijk-Oost

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
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• Integer en vertrouwd
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Voor informatie: H. Frek, tel. 0228-59 39 37
www.uitvaartverenigingandijk.nl
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Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons op 

Wie wij zijn?Waarom kiezen 
voor ons?

Bent u ZZP’er en zoekt u een betaalbare 
ervaren boekhouder? Of bent u niet tevreden 
over u huidige boekhouder? 
Heeft u gigantische achterstanden of 
schoenendozen vol papierwerk?
Geen probleem, wij helpen u graag.

Ook op zoek 
naar een 

boekhouder?

3: Inzicht
Goede boekhouders richten je boekhouding zo in, dat 
zowel de boekhouder als de klant tijd overhouden. 

Tijd die door je accountant besteed kan worden om 
jou proactief te laten zien hoe je omzet en je kosten 
zich ontwikkelen, om vervolgens samen te sparren 
over hoe je de omzet,  kosten en/of  marge zou kunnen 
verbeteren.

Online archief

Alle soorten documenten (facturen, contracten etc.) in 
de Cloud en 10 jaar veilig bewaard

Makkelijk aanleveren

Lever al je documenten aan via de e-mail, drag & drop, 
foto’s via mobiele apps

Declareren

Declareer direct: maak een foto van je bonnetje via de 
mobiele app

Wij maken het u gemakkelijk

'
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Eenvoudig aanleveren documenten
via e-mail, drag & drop of de app
Alle documenten zijn eenvoudig aan te leveren via e-mail of 
door een foto te maken met de app. Simpel en snel.
Vraag naar onze klantgerichte werkwijze.
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0637132410

info@reentje.nl

EFJ Administratieve Dienstverlening
Angelique Dantuma

0623918633
info@efjadministratie.nl
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Wist u?
Dat u ook bij ons vanaf 1 maart 

terecht kunt voor de verzorging van 
uw aangifte inkomstenbelasting en 

het  controleren van uw toeslagen en 
Voorlopige aanslagen?

Verhuisplannen?

Janneke Suurendonk
06-82439691

Betrouwbaar, oprecht 
&

enthousiast!

AANKOOP- EN VERKOOPBEGELEIDING
 JANNEKESUURENDONK@REMAX.NL -  06-82439691

Met mijn bouwkundige 
achtergrond en voorliefde 

voor het werken met mensen 
is het makelaarsvak mij op 

het lijf geschreven
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• Lifestyle-test
 Kelly Groot

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan
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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

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

Cornelis Kuinweg 22 - www.bosmantel.nl

Groenten en bio boerenzuivel!
Openingstijden: Woensdag 9:00-18:00
 Donderdag 14:00-20:00
 Vrijdag 9:00-18:00
 Zaterdag 9:00-18:00
Bloemenpluktuin maandag t/m zaterdag 

7.00 tot 21.00 geopend

Het was mooi weer en de mannen waren 
druk aan het werk, in korte broek. Op zich 
niet zoveel geks aan. Maar het werd lang-
zaam kouder, winderiger en er viel een 
fikse regenbui. Wie zou het eerst switchen 
naar een lange broek?

“Dat was het begin van een leuke wedden-
schap! Wie het eerst de korte broek voor 
een lange in zou wisselen trakteerde de 
ander op een kratje bier! Inmiddels is dat 
vier jaar geleden en werken Iwan Mes-
schaert en zijn collega Sjors Raven van WF 
Dakbedekking nog dagelijks met blote be-
nen.” 

Weddenschap
“We hebben wel vaker een gekkigheidje 
met elkaar, een weddenschapje of een uit-
daging. Maar deze loopt een beetje uit de 
hand en duurt inmiddels al vele seizoe-
nen,” vertelt Iwan. “We hebben behoorlijk 
wat bekijks als we in de sneeuw met blote 
benen aan het werk zijn. Niet alleen voor-
bijgangers verklaren ons regelmatig voor 
gek. Ook collega’s fronzen nog steeds hun 
wenkbrauwen.” 

Meest gestelde vraag
“Hebben jullie het niet koud?” is de meeste 
gestelde vraag. “Maar nee, kennelijk wen je 
eraan. Koud hebben we het niet en ik denk 
dat we voorlopig nog wel in korte broek 
doorgaan. Zeker nu het weer lente wordt 
en daarna zomer, geef ik in elk geval nog 
niet op,” lacht Iwan. Ook Sjors laat zich 

voorlopig nog niet kennen en dus zal het 
kratje bier nog wel even op zich laten 
wachten.
Aanname
Als dakdekkers zijn de mannen steeds 
weer op een andere klus te vinden. “ 
Meestal nemen mensen aan dat we het wel 
warm krijgen door de brander, maar dat 

valt tegen hoor. Ook werken we veel met 
pvc en dan gebruik je warme lucht. Daar 
merk je niet veel van, het werkt niet als 
kachel. Warm krijg je het door gewoon 
hard te werken!” 

Veiligheid voorop
In dit werk is veiligheid belangrijk. Soms 
laat een klus het niet toe om in korte broek 
bezig te zijn. Iwan:  “Dan hebben we de 
lange broek mee en trekken die aan. Vei-
ligheid staat altijd voorop!” Inmiddels 
werken Sjors en Iwan niet meer als duo, 
maar zijn ze een trio geworden. “Maar ook 
al vindt de nieuwe het geweldig, hij ver-
klaart ons voor gek en doet ook niet mee 
met de korte broeken look. Geeft ook niks, 
des te meer vallen wij op. Aan aandacht 
geen gebrek.” 

Werkkleding
Alle dagen in werkkleding, al vier jaar lang 
met blote benen en nooit ziek. Iwan is al-
leen op de zondagen onherkenbaar. “De 
zondagen draag ik gewone kleding, ja ook 
met lange pijpen,” lacht hij. “Dat vindt 
mijn vrouw wel leuk, dat ik ook eens iets 
anders draag dan werkkleding.” 

Uit de hand gelopen weddenschap

Iwan (l) en Sjors op dak met blote benen. Foto: PL/De Andijker

Zelfs in de sneeuw! Foto’s aangeleverd
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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

Administratie en boekhouding
Reentje Dienstverlening • info@reentje.nl

EFJ Administratieve Dienstverlening • info@e� administratie.nl

Autobedrijf
Autobedrijf Köster • Handelsweg 20 Andijk 

Tel: 06 41 37 04 68 • info@autobedrijfkoster.nl

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

Brood & Banket
Bakker Koning • Middenweg 65a Andijk
0228 - 59 36 42 • www.bakkerkoning.nl

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

info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

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

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

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

0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

Fietsenwinkel
Dekker Tweewielers • Middenweg 54a, 1619 BN Andijk

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

Fotokopie - drukwerk
Dijkprint • Industrieweg 1 Andijk

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

Fysiotherapie
Praktijk Andijk • Landstraat 5, 1619 EX Andijk

0228 - 59 11 22 • www.praktijkandijk.nl

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

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

Glasbewassing & Schoonmaak
Stenekes Cleaning • Narcis 35 1619 BC Andijk

06 51 94 85 85 • www.stenekescleaning.nl

Groenten - Boerenzuivel
De Bosmantel • www.bosmantel.nl

Cornelis Kuinweg 22 • 06 20 41 40 66 • info@bosmantel.nl

Hovenier
Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk 

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

Huidverbetering
LNC Huidverbetering • Krokus 22, Andijk

Tel. 06-373 1414 8 • www.lnchuidverbetering.nl

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

0228 581 258 • info@schoutenoptiek.nl

Kraamcadeaus & relatiegeschenken
Het ZilverHuys • info@hetzilverhuys.com
0228 52 72 63 • www.hetzilverhuys.com

Makelaar
RE/MAX-makelaar Janneke Suurendonk

06-82 43 96 91 • www.remax.nl/jannekesuurendonk

Manicure en (medisch) Pedicure
Salon Beautylounge • Industrieweg 1e • 1619 BZ Andijk 

06 12 50 53 52 • www.salonbeautylounge.nl

Massagepraktijk
Massage Boven Jan • Dijkweg 138 Andijk

Tel. 06 37 34 02 71 • jan1406perton@gmail.com

Natuurgeneeskunde
Amrita- Holistisch Centrum • Natalja Mantel

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

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

Tel: 0625116916 • koopmanoefentherapie.nl

Podologie
Marian van Zwieten • Keizerskroon 1

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

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

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

Vishandel
Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

www.kleinvolendam.nl • info@kleinvolendam.nl

Yoga
Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk

0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Zonnepanelen
SolEnergy • Industrieweg 5, 1619 BZ Andijk

0228-597272 • www.solenergy.nl

Zonwering
Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk

06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl

Uw bedrijfsnaam in deze lijst?
Mail naar: info@andijker.nl

Dealer van: 
Gazelle, Batavus, Sparta, Qwic, Pegasus en Cortina

Openingstijden
Maandag  Gesloten
Dinsdag  09:00 - 18:00
Woensdag  09:00 - 18:00
Donderdag  09:00 - 18:00
Vrijdag  09:00 - 18:00
Zaterdag  09:00 - 17:00
Zondag  Gesloten

Tweewielers

ANDIJK

              M iddenweg 54a

1619BN Andi jk

w w w.dek ker-tweewielers.n l

Middenweg 54a, 1619 BN Andijk
0228-745222

www.dekker-tweewielers.nl

www.hetzilverhuys.com

Het ZilverHuys 

Voor al uw dierbare momenten 
een geschenk:
 De grootste collectie kinderbestekjes   
 en spaarpotjes
 Rammelaars, tandendoosjes,    
 fotolijsten en fotoalbums
 Gratis graveren van kindergeschenken
 Cadeau service

In Andijk gratis bezorgen!
code BEZORGENANDIJK

Heb je alles al geprobeerd, 
maar zit je nog steeds niet goed in je vel? 

Samen kunnen we hier iets aan doen! 
Amrita-Holistisch Centrum voor Natuurgeneeskunde
• Kruidengeneeskunde / Bloedtesten 
• Medicinale voedingstherapie (TCM)
• Energetische therapie
• Acupunctuur zonder naalden
• Ontspannings- & meditatietechnieken  

Bel voor een afspraak: 06-57 24 57 25

• 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?
• 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?
• 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

Natalja Mantel / Middenweg 10 / 1619 BL Andijk
www.amrita.nu  

Plan zelf uw afspraak via www.salonbeautylounge.nl 
of neem contact met ons op.

Salon Beautylounge - Industrieweg 1e, 1619 BZ Andijk
06 12 50 53 52 - info@salonbeautylounge.nl

Medisch Pedicure 
(ook ambulant) 
Pedicure
Manicure en Gellak 
Acrylnagels

maandag t/m vrijdag 
geopend van 

08.00 tot 17.00 uur

 Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk
0228 – 59 2222

www.autoserviceandijk.nl
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Wist u dat...

... de kanjers die de rotzooi 

langs de polderwegen oprui-

men namens veel bewoners 

een dikke pluim verdienen?

… er nog een aantal exempla-

ren van het jubileumnummer 

100 jaar de Andijker bij ons 

kantoor voor u klaar liggen? 

… berichten van gevonden en 

verloren voorwerpen gratis 

worden geplaatst, en dat u 

deze berichten door kunt 

mailen naar 

info@andijker.nl?

… ook GroenLinks gaat voor 

goekope huur-en 

koopwonigen?

.. bij drogisterij Vroegop een 

nieuw spaarsysteem heeft?

ANDIJK  Kleingouw 28, 1619 CB Andijk  T 0228 59 24 20

ENKHUIZEN  Reigerweg 43, 1602 PA Enkhuizen  T 0228 31 67 86 vrolijkfd.nlvrolijkfd.nl

De hypotheekrente staat historisch laag.
Waarschijnlijk een stuk lager dan toen je 

je huidige hypotheek afsloot. Weet je wel 
hoeveel je kunt besparen als je nu je oude  

hypotheek oversluit? 
 

Wij rekenen het graag voor je uit 
Laat Vrolijk fd je oude hypotheek beoordelen. 

Grote kans dat dit je een heleboel 
extra financiële ruimte oplevert, 

voor nu en in de komende jaren! 

PROFITEER NU VAN  
DE OVERSLUITWEKEN  

BIJ VROLIJK fd!
Laat je bestaande hypotheek vóór 

30 april 2021 doorlichten bij Vrolijk fd  
en krijg bij oversluiten ook nog eens  

€ 250 KORTING op het standaard 
hypotheekadvies tijdens de  

Oversluitweken. Wacht dus niet 
te lang. Dit is hét moment!

 
Maak snel een afspraak met  

Arend Vrolijk of Susan van Diepen  
om de mogelijkheden te bespreken.

Dit is hét moment!
H

Y P O T H E E K

O
VERSLUIT WEKEN

HYPOTHEEK

O

VERSLUIT WEKEN

0,94%
Vanaf

rente

Hypotheek oversluiten?

• Dorpshuis Centr. Woensdag: midweekbreak, vrijdag: weekafsluiters

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

Let op, vanaf 2021 wordt het oude papier in 
de oneven weken opgehaald!

Oud papier:  Zaterdag 17 april, 1, 15 en 29 mei, 12 en 26 juni, 
 10 en 24 juli,  7 en 21 augustus, 4 en 18 
 september,  2, 16 en 30 oktober, 
 13 en 27 november, 11 december
Plastic:  Maandag 19 april, 17 mei, 14 juni, 12 juli, 
 9 augustus, 7 september, 4 oktober, 1 en 29 
 november, 27 december.
Restafval:  Maandag 3 en 31 mei, 28 juni, 26 juli, 23 augustus,  
 20 september, 18 oktober, 15 november, 
 13 december,
Gft:  Overige maandagen

Let op: Op adressen waar het plastic in zakken wordt 
opgehaald zijn de data als volgt: vrijdag 30 april, 28 mei, 

25 juni, 23 juli, 20 augustus, 17 september, 15 oktober, 
12 november, 10 december

Vanaf april 2021 kunt u bij Dro-
gisterij Vroegop* sparen via een 
nieuwe makkelijk en digitaal 
klantenspaarsysteem genaamd 
PIGGY.
Piggy is een landelijk spaarsy-
steem waarmee u bij ruim 8000 
winkels (en ander ondernemers) 
kunt sparen voor verschillende 
beloningen.

Met PIGGY spaart u via uw mo-
biel en/of een speciale scanpas, 
en ontvangt u een punt bij elke 
euro die u in de winkel be-
steedt.  Met PIGGY spaart u 
vanaf nu op ALLE artikelen, en 
zijn er geen uitzonderingen! 
Heeft u een bepaald aantal pun-
ten bereikt, dan kunt u deze in-
wisselen voor een GRATIS pro-
duct, een cadeaucard of   door-
sparen voor meer korting of an-
dere GRATIS producten.
 

PIGGY heeft een gratis app voor 
uw mobiele telefoon, en met de 
app kunt u zonder bijkomende 
kosten gratis sparen in verschil-
lende winkels en andere onder-
nemers in Nederland.
Wilt u ook sparen via de app 
van PIGGY? Download dan de 
app op uw mobiele telefoon  zo-
dat u meteen kunt beginnen met 
sparen.
*aangezien het  filiaal in Wervers-
hoof gaat sluiten is sparen via 
Piggy alleen  mogelijk in Andijk

Nieuwe klanten spaarsysteem 
bij Drogisterij Vroegop

 

Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

Komen er mensen bij u loge-
ren maar heeft u eigenlijk niet 
genoeg ruimte? Denk dan eens 
aan Villavakantiepark IJsselhof, 

Proefpolder 4-720 in Andijk. Het 
kan al voor 1 nacht. Ook handig 
voor als u een feest geeft! www.
ijsselhof.eu of bel 591926. Ons 

IJsselhof team ontvangt u graag.

Bloemen bestellen? 
Bloem & Plant bellen! 

Wij bezorgen in de hele regio en 
via Flora.nl in heel Nederland. 

0228 313 562

Gezocht: schoonmaak(st)er om in 
de periode mei tot oktober zeil-

jachten schoonte maken.  
Interesse: stuur een e-mail naar 

info@andijkjachtverhuur.nl.

www.andijker.nl
Op tweede Paasdag was er ineens af en toe sneeuw!  

Foto: Astrid Ottenhof

Pasen 2021: sneeuw
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De zwaan bij de Lidl. Foto Stella Sikkens

Samen spelen,  
leren & ontdekken
op onze peuterspeelgroep in  
basisschool De Piramide

Wij hebben 
plekjes 

vrij!

Meer info: berendbotje.nl

Er zijn meerdere foto’s ingestuurd van deze Zwarthalszwaan. 
Deze is van Cees Mellema En de voetgangers dan?  

Foto's: Gerard Heijstee

Van alles wat. Foto:Thea Boelens

Zaterdag 10 april gaat de eerste schep de 
grond in. Voor de hoofdingang van Sorgh-
vliet aan de Sorghvlietlaan komt een aan-
zet tot een echte ontmoetingstuin voor 
bewoners van Sorghvliet en inwoners van 
Andijk.
De bedoeling is dat er een pluktuin, een 
(vergeten) groentetuin, een groene tuin en 
een insectentuin komen.
 
Dit initiatief is ooit bedacht als verbindend 
onderdeel tijdens het Ontwerpfestival 
Sorghvliet Nieuwe Stijl. Helaas loopt de 
realisatie van dit enorme project door al-
lerlei omstandigheden uit de pas met het 
eerder genoemde en gewenste tijdspad 
maar in deze tijd snakt men op het dorp 
naar verbindende activiteiten. Sylvette 
Ernsting, opbouwwerker van de gemeente 
Medemblik, boog zich over mogelijke ini-
tiatieven in de gemeente en trof onder 
meer dit idee aan. Ze blies het stof eraf en 
ging op zoek naar mensen die hier invul-
ling aan willen geven. Joost Botman en 
ondergetekende sloten zich aan en nu is 
het zaak om aan de slag te gaan.
 
De huidige mogelijkheden zijn heel be-
perkt maar de ideeën zijn wild! We hebben 

het al gehad over kippetjes, oogstfeesten 
en live cooking… We starten bescheiden 
maar zoals het een goed tuinier betaamt 
doet geduld en goede zorg groeien en 
bloeien.
 
Vooralsnog:
Wij zoeken plant- en pootgoed wat we 
kunnen gebruiken in een van de genoem-
de plantvakken (plukbloemen, vaste plan-
ten, groenteplantjes e.d.).
Daarnaast zoeken we ook mensen die het 
leuk vinden om regelmatig tijd en aan-
dacht aan de tuin te besteden. Dat gaat van 
kwaadjes wieden, water geven, uitdunnen, 
snoeien en plukken tot meedenken over 
de ontwikkeling van ons Lief Plekje Grond.
 
Komende zaterdag 10 april zijn wij van 
13.00 tot 16.00 uur aanwezig bij de be-
oogde tuin, heeft u plant- en pootgoed wat 
niet meer zo goed past in uw tuin? Breng 
het dan deze dag langs, breng eventueel 
uw eigen schop mee en help ons dit lieve 
plekje te realiseren!
 
Meer informatie kunt u krijgen bij Edith 
Hartog, 0228-593755, 06-53675235 of 
info@edithhartog.nl. 

Ontmoetingstuin Lief Plekje Grond zoekt 
steun bij Andijkers en omstrekers

Voor de hoofdingang van Sorghvliet aan de Sorghvlietlaan komt een echte ontmoetings-
tuin voor bewoners van Sorghvliet en inwoners van Andijk. Foto aangeleverd

De gemeente Medemblik heeft met een 
woningcorporatie en bouwbedrijf een in-
tentieovereenkomst gesloten waarin is 
opgenomen wat de afspraken zijn over de 
voorgenomen ontwikkeling van het wo-
ningbouwproject Asoniaterrein. 

Woningbouw Andijk met 
sociale huur en sociale koop
In een brief aan de gemeenteraad schrijft 
het college: ,,Met het ondertekenen van de 
intentieovereenkomst is het de verwach-
ting dat er voor de zomer een anterieure 
overeenkomst wordt gesloten. Het voor-
genomen woningbouwprogramma bestaat 
uit op dit moment 81 woningen, waarin 
ook sociale huur is opgenomen en sociale 
koop met een maximale koopprijs. Het 
programma bevat een CPO (collectief par-
ticulier ondernemerschap) ontwikkeling. 
De CPO is ontstaan vanuit lokale bewo-
ners en heeft betrekking op de realisatie 
van een appartementencomplex gericht 
op senioren. Er is ook een voornemen om 
NeroZero woningen op te nemen in het 

woningbouwprogramma. Deze woningen 
zijn volledige energieneutraal en kunnen 
mogelijk gerealiseerd worden met een lage 
investering waardoor deze aantrekkelijk 
zijn voor starters. Daarnaast wordt er ook 
gezamenlijk met de gemeente onderzoek 
gedaan naar passende uitgangspunten 
voor de ontwikkeling van een mogelijke 
pilot van Tiny Houses en evaluatie hier-
van. Hieruit dient ook te blijken in welke 
hoeveelheden en waar deze pilot eventueel 
mogelijk kan zijn. Er zijn ook woningen in 
het dure segment (2/1 kap of vrijstaand) 
opgenomen.”

81 nieuwbouwwoningen
Door de komst van 81 nieuwbouwwonin-
gen, waaronder sociale huur en sociale 
koop met een maximale koopprijs, voor-
ziet de gemeente Medemblik in de wo-
ningbehoefte in de gemeente Medemblik 
en dan specifiek voor de kern Andijk. De 
81 nieuwbouwwoningen zullen ook gaan 
bijdragen aan verjonging van de woning-
bouwopgave.

Intentieovereenkomst woningbouw  
Asoniaterrein Andijk getekend

Langs de weg... in en om Andijk
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Dekker Tweewielers
(0228) 31 29 61
Torenstraat 10

1601 HH Enkhuizen 
www.dekker2wielers.nl

Molenaars Tweewielers
(0228) 56 13 43
Nieuweweg 1

1616 BA Hoogkarspel
www.molenaarstweewielers.nl

Dekker Tweewielers
(0228) 745 222

Middenweg 54a
1619 BN Andijk

www.dekker2wielers.nl

Dealer van Pegasus, Gazelle, Qwic , Cortina en Ebike das Original.
Wij houden u mobiel met 3 � lalen in Oostelijk West Friesland

Wilt u langs komen of een proefrit , maak een afspraak met  één van onze winkel volgens de richtlijnen RIVM.

Voorjaars aanbieding 2021 

Pegasus Piazza EF7 
Inclusief 400 wh accu
Hydraulische remmen
Nexus 7 versnellingen

Nette � ets voor scherpe prijs

Nu met inruil van € 2549 voor € 1999 
rijklaar inclusief 2 jaar garantie

Pegasus Siena EF7 met belt 
Inclusief 400wh accu

Hydraulische remmen
Deze � ets is uitgevoerd met belt riem

Nexus 7 versnelling

Nu met inruil 
van € 2849 voor € 2399 

rijklaar inclusief 2 jaar garantie
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