
Vorig jaar gooide het coronavirus 
alle plannen nog overhoop en 
werd de traditionele plantenver-
koop bij ABZ Seeds helaas afge-
last. Dit jaar kon de aardbei plan-
tenverkoop in aangepaste vorm 
gelukkig wél doorgaan. Via click 
en collect kon men zich voor tijd-
sloten inschrijven en het gewenst 
aantal planten doorgeven. De 
bestellingen stonden alvast klaar, 
de klanten betaalden gepast en de 
complete bestelling werd con-
tactloos in de achterbak van de 
auto neergezet.
“We zijn blij dat we door alle 
voorbereidingen kunnen terug 
kijken op een dag die op rolletjes 
liep. We waren compleet uitver-
kocht.” kon Ilona Smith van ABZ 
Seeds melden.

Goed doel bekend
De opbrengst van de plantenver-
koop was bestemd voor meerde-
re goede doelen. Een deel van de 
opbrengst was voor de Nierstich-
ting in het kader van een collec-
tieve roei activiteit via de sport-
school van Gerben de Wetering 

uit Andijk. Het andere deel was 
voor KNRM Andijk voor een 
nieuw overlevingspak, zeer be-
langrijk voor reddingsacties op 
het IJsselmeer. ABZ Seeds heeft 
voor dit overlevingspak nog extra 
geld bijgelegd, afkomstig uit de 
aardbeiverkoop van de afgelopen 
maanden.

Klaar voor de start
Het startsignaal om 09.30 uur 
voor de roeiers van de Nierstich-
ting was tevens het startsein voor 
de plantenverkoop en werd gege-
ven door wethouder Harry Ne-
derpelt van de Gemeente Me-
demblik. De wethouder kwam 
zijn bestelling via click en collect 
ophalen met een duurzame elek-
trische Fiat. De voorspelde regen 

bleef gelukkig lang uit en de laat-
ste bestelling werd afgerekend 
om twee uur ‘s middags. 

Mooie opbrengst 
Het is een geslaagde dag gewor-
den! Er kwamen veel leuke reac-
ties, van zowel de vrijwilligers 
waarvoor de opbrengst bedoeld 
was, als van de plantenkopers. 
Blije reacties op hun bestelling én 
we mochten veel complimenten 
ontvangen voor de organisatie 
van de verkoop via click en col-
lect. De cheques met mooie be-
dragen konden direct overhan-
digd worden aan beide Andijker 
initiatieven. Het team van ABZ 
Seeds was blij om op deze wijze 
weer iets te mogen betekenen 
voor mensen die actief zijn voor 
goede doelen, in deze regio.

Mr. R.M. Mantel-KooistraMr. A.W.M. Overtoom

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

Gratis half uur 
bespreking? Bel ons.
www.mantelvoors.nl

 

info@kuinmakelaardij.nl 

Ook uw huis  
verkopen?  

Bel  
Kuin Makelaardij 

0228-592253 
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Als je die ziet staan
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www.kwantesmakelaardij.nl
info@kwantesmakelaardij.nl 

ABZ Seeds Plantenverkoop Goede doel via click en collect

Wethouder Nederpelt (in de auto) gaf het startsein van de aktie.  
Foto’s aangeleverd

Voor het tweede jaar geen do-
denherdenking op het André 
Voltenplein. Door het Oranje 
Comité werd er op gepaste wijze 
toch aandacht aan besteedt. Na-

dat het taptoe-signaal was gebla-
zen werd bij het monument de 
eerste krans gelegd door burge-
meester Frank Streng, samen met 
Sidney en Joppe Raven. 

De cheque voor de Nierstichting 
wordt overhandigd  

aan Gerben van de Wetering

De cheque voor de KNRM, afdeling Andijk

Dodenherdenking 2021

Burgemeester Frank Streng samen met Sidney en Joppe bij het monu-
ment. Foto: Gerard Heijstee
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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

Donderdag 13 mei: Hemelvaart 
van de Heer.
Geen viering. Wel is er om 10.00 
uur een viering in Wervershoof.
Zondag 16 mei 10.00 uur: 7e 
zondag van Pasen. 
Eucharistieviering door kapelaan 
J.A. Correa; met muzikale onder-
steuning van het Gemengd koor.
Thema: “Tot eenheid geroepen”.
De collecte is voor onze kerk. 
Dank daarvoor.
Welkom in de viering.
Dinsdag 18 mei 10.00 uur: Ont-
moetingsochtend in de dagkerk. 
Welkom. 
*Herinnering: dinsdag 18 mei is 
het weer copy inleveren voor 
Kontakt. Deze overbrugt de hele 
zomerperiode t/m augustus. Om 
rekening mee te 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

Kerkdiensten, donderdag 13 mei, 
Hemelvaartsdag en zondag 16 mei
Gereformeerde Kerk Middenweg 4, Andijk

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

Donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag
09.30 uur Simon van Groningen uit Enkhuizen
Zondag 16 mei
10.00 uur ds. H. Poot te Groningen

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
Donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag
10.00 uur  Geen viering in Andijk maar in Wervershoof
Zondag 16 mei
10.00 uur  Euch. kapelaan J.A. Correa, 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
Donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag
10.00 uur Arno van Engelenburg
Zondag 16 mei
10.00 uur  Arno van Engelenburg
De diensten zijn momenteel alleen digitaal te volgen via: 
https://www.youtube.com/c/WestfrieseEvangelieGemeente

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

Op 6 mei 2021 is overleden 
onze onvergetelijke broer, zwager en oom                                 

Cor van den Braber 
Andijk, 12 november 1927                   Leusden, 6 mei 2021 

61 jaar gehuwd geweest met Gerda Leijen, 
overleden 23 november 2012 

 Miep van den Braber en Klaas Burger 
 Monique, Chris †, Cor, Jolanda, Linda †, Hugo, Fransien
 Hessel, Lucas, Lisa, Sander, Jasper, Permilla, Sietse,   
 Cachella, Jeroen, Jelle, Merel, Finn

         
Je gaf zoveel warmte aan ons allemaal. 

Corr.adres: Knokkel 75, 1619 AW Andijk 

Wij willen u bedanken voor alle steun die wij hebben ondervonden
na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en trotse opa

Jan Wijdenes
Het medeleven, persoonlijk, schriftelijk 

en in de vorm van bloemen heeft ons veel goed gedaan.

Familie Wijdenes

1981                                                                     2021

Op 15 mei zijn onze ouders en opa en oma 

Piet en Anneke den Hartog
40 jaar getrouwd. 

Van harte gefeliciteerd!

    Marieke & Peter, Jort, Anna
    Koen & Nicole, Evi, Sam
    Jan & Ank, Indy  

Als leven lijden wordt,
Is de dood een zegen

Verdrietig maar met een bevrijd gevoel dat  
zijn lijden nu voorbij is geven wij kennis van  

het heengaan van mijn lieve man, vader en opa

Wouter Mantel
Wout

9 oktober 1934 Andijk 3 mei 2021

Liefhebbende echtgenoot van 
Akke Mantel-Heemsbergen 

Janneke Mantel en Marcel Plasmeijer 
 Kamle 
 Ajoeb 
 Masha en Rogier 
 Lillie 
 Pascal

Aart Mantel en Sylvia van der Sluis 
 Lisa en Neander 
 Emma

Harry Mantel en Joke Doef 
 Jesse en Floor 
 Maarten  
 Lotte

Bert Mantel 

Hans Mantel en Tineke Visser 

Fam. Mantel, Sorgvlietlaan 162, 1619 XZ Andijk 

De uitvaart heeft zaterdag 8 mei in besloten kring plaatsgevonden.

Wij willen iedereen heel erg hartelijk bedanken voor de  
verzorging en de goede zorg van mijn man en onze vader.

”Veilig in Jezus armen”

Op 3 mei 2021is overleden onze broer, zwager en oom 

Wout Mantel
echtgenoot van Akke Heemsbergen

9 oktober 1934      Andijk      3 mei 2021

 Afie † en Simon † Lammie † en Carl †
 Homme en Joyce † Anton en Ria
 Wim † Dirk en Jans
 Jos † en Grie† Alie en Wim †

neven en nichten

Prijswinnaars Kleurplaat Koningsdag
Wat hebben wij veel mooi inge-
kleurde kleurplaten terug gekre-
gen van jullie!Het was heel moei-
lijk maar wij hebben uiteindelijk 
toch een keuze kunnen maken. 
Inmiddels hebben alle prijswin-
naars hun prijs thuis ontvangen.
En dit zijn de gelukkigen: Louiza 

v/d Tiel, 2 jaar. Siem Koopman, 5 
jaar. Kiki Koolenberg, 6 jaa. rLu-
cas Steltepool, 9 jaar. Jim Kramer, 
10 jaar.

Allemaal van harte gefeliciteerd 
en veel plezier met je prijs.
Het Andijker Oranje Comité

www.andijker.nl

Nu 2 x een oorbel verloren tijdens 
het wisselen van mondkapjes. 

Is er iemand die de andere 
oorbellen heeft gevonden? 

Marjo Groot 06 37 12 68 28

Oorbellen 
verloren!
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Vestiging Andijk ook op zaterdag open. Maak hiervoor een afspraak.

GRATIS INLOOP  
OP AFSPRAAK
van 9-17 en 19-21 uur 
Andijk: 27-05 en 10-06
Benningbroek: 18-05 en 01-06

Voor meer informatie: www.mantelvoors.nl

Silva Visser

China

Op de komende commissie 
vergadering staan 2 aan-

vragen voor projecten met 
zonnepanelen. Uit onder-
zoek blijkt dat zonnepar-
ken in Nederland, die zijn 

gebouwd met
overheidsgeld, bestaan uit 
panelen die afkomstig zijn 

van Chinese bedrijven..
China bedient zich steeds 
meer van onderdrukking 

van landgenoten, o.a. Oei-
goeren.

Voor de Oeigoeren zijn er 
201 strafkampen en even-

zovele gevangenissen.
Dit volk wordt op een gru-
welijke manier vervolgd en 
ingezet voor dwangarbeid

Deze ontwikkelingen vol-
doen voor ons, als CU, niet 
aan de duurzame ontwik-
kelingsdoelen.  Ook niet 
aan bestrijding van de ar-
moede; het recht hebben 
op goede gezondheid en 
welzijn; waardig werk en 
economische groei en ver-
antwoorde consumptie en 
productie van de Sustaina-

ble Development Goals 
(SDG).

Ook in Medemblik ligt een 
voorstel om zonneparken 

aan te leggen met zonnepa-
nelen uit China. CU is te-
gen dwangarbeid in alle 

productieketens en omdat  
het moeilijk te achterhalen 
is wat de productieketen is, 
zullen wij niet instemmen 
met deze ontwikkelingen 

en tegenstemmen op de ini-
tiatieven om 2 zonnewei-

den aan te leggen. 
Zeg nee tegen:

Misbruik op een gruwelij-
ke manier van minder-

heidsvolken in China, ook 
o.a. in de productie van 

zonnepanelen.
Zeg ja tegen:

Onze vrijheid als democra-
tie, die ondanks alle gebre-
ken van onschatbare waar-

de is.
En STOP:

Met het kopen van 
Chinese zonnepanelen. 

Buiten het feit dat wij ook 
van mening zijn dat zonne-
panelen niet op agrarisch 

grond thuishoren.

Silva Visser, ChristenUnie

Ingezonden/Column

Veel mensen zijn opgehouden met bidden.  
Ze hebben de ervaring dat ze het gevraagde niet ontvangen. 
Helpt bidden wel?
En als je gebed geen effect heeft, als God niet doet wat wij vra-
gen, waarom zou je er dan mee doorgaan? 

De vraag of bidden helpt gaat onbewust uit van de gedachte uit 
dat de zin van het gebed ligt in het resultaat daarvan. 
Is dat zo?

Ik tik deze woorden met mijn toetsenbord. 
Dat is een onpersoonlijk voorwerp, dat precies doet wat ik wil. 
Als ik op dit toetsenbord typ, dan verschijnen de gewenste letters 
automatisch op het scherm. 
Typ ik niet, dan gebeurt er niets. Het toetsenbord doet wat ik wil. 

Ik heb ook een vrouw. Zij doet niet altijd wat ik wil. Dat is logisch 
toch? 
Maar waarom zou God dan wel altijd moeten doen wat wij men-
sen graag willen? 
God is toch geen toetsenbord? God is toch geen verlengstuk van 
mijn wil: ik druk op de toetsen en de gewenste letters verschij-
nen! 
Nee, God is een Persoon. Met wie je een relatie hebt. 
En de zin van die relatie met God ligt niet in het resultaat van die 
relatie (jij vraagt en God draait), maar 
in de relatie zelf. 
Gelukkig maar. 
Liever een Vader in de hemel dan een 
Toetsenbord, toch?

ds.Koos Staat

Toetsenbord

We gaan het voorzichtig weer 
proberen. Beetje binnen...beetje 
buiten. Ruim opgezet en met na-
tuurlijk de omlijsting van “live” 
muziek met dj Hennie. Heel veel 
nieuwe oude spullen, lekker 
rondsnuffelen.  Iedereen is wel-

kom, hou gepast afstand. Laten 
we er samen een veilige en gezel-
lige dag van maken. 
Zaterdag 15 mei van 10 tot 15 
uur, Industrie weg 1D (bij Roman 
Tweewielers) Andijk.  Let op de 
borden!!

Garageverkoop “Dijkbox”

Ouders, leerlingen en school vor-
men een belangrijke driehoek om 
kinderen optimaal te begeleiden. 
Ouders hebben ten tijde van 
thuisonderwijs hard gewerkt, dat 
verdient een groot compliment. 
Helaas is het nog steeds niet mo-
gelijk om ouders in school te 
ontvangen. Voor de Bangert  re-
den om op zoek te gaan naar een 
welverdiende ‘OPKIKKER’ voor 
ouders.

Woensdag aanstaande wordt 
voor ouders en leerlingen van de 
Bangertschool de ‘Boeiende Ban-
gert quiz’ georganiseerd. Deze 
quiz zorgt voor een gezellige 
avond voor het hele het gezin. De 
quiz wordt online gespeeld en er 
zijn mooie prijzen te winnen, be-
schikbaar gesteld door o.a. ou-
ders en een aantal prijzen zijn 
beschikbaar gekomen door de 
geannuleerde Sartoveiling. Met 
het vervallen van de Sartoveiling, 
waarbij de opbrengst altijd naar 
goede doelen gaat, werd het het 

idee om een leuke verbindende 
activiteit voor ouders te combi-
neren met het schenken aan een 
goed doel al snel geboren. Ou-
ders melden aan voor de quiz en 
betalen minimaal 5 euro om in te 
schrijven. Het inschrijfgeld komt 
geheel ten goede aan een goed 
doel. Meer dan 50 gezinnen heb-
ben zich ingeschreven en het be-
looft een sprankelende avond te 
worden met allemaal vragen die 
betrekking hebben op de Ban-
gertschool.
Op deze manier wil de school 
waardering uiten naar de ouders 
en laten weten dat zij het contact 
tussen ouders en school missen. 
Het goede doel dat gekozen is, 
biedt gezinnen met een ziek kind 
een lichtpuntje. Prachtig dat we 
in samenwerking met ouders hier 
een financiële bijdrage aan mo-
gen leveren. Het goede doel wat 
gekoppeld wordt aan deze Boei-
ende Bangert quiz, hoe kan het 
ook anders, is geworden Stich-
ting OPKIKKER!

Bangert zorgt voor ‘OPKIKKER’.

De Dijklander Gedenktuin in 
Hoorn staat volop in bloei aan het 
dijkje bij de stationsingang, en in 
Purmerend op het stukje groen 
voor de Hoofdingang. Afgelopen 
najaar startte het Dijklander Zie-
kenhuis met een coronaproof al-
ternatief voor de jaarlijkse her-
denkingsbijeenkomsten: de Dijk-
lander Gedenktuin. Naasten van 
overleden patiënten kregen in het 
najaar bloembollen thuisgestuurd 
die bij beide ziekenhuizen konden 
worden geplant. 

Bloemenzaad voor de zomer
Vorige week is opnieuw een 
groep nabestaanden benaderd, 
contactpersonen van patiënten 
die het afgelopen half jaar in het 
ziekenhuis zijn overleden. Zij zijn 
uitgenodigd om komende week 
vlinderbloemenzaad te komen 
zaaien in de Gedenktuin. Mede-
werkers van het ziekenhuis van-
gen hen op. Geestelijk verzorger 
Annemieke Kuin: “De plek waar 
een dierbare is overleden blijft je 
altijd bij. Voor deze groep is dat 
ons ziekenhuis. Dit najaar was ik 
geraakt door de positieve reacties 
op dit initiatief. In de herden-
kingsbijeenkomsten staan bloe-
men centraal en onze ziekenhui-
zen staan in een streek waar veel 
bollen worden verbouwd. Zo zijn 
we op het idee gekomen om voor 
het ziekenhuis een gedenktuin te 
maken. Nabestaanden hebben we 
een kaart met een gedicht en een 
paar bloembolletjes gestuurd. 
Die bolletjes konden ze planten 
ter herinnering aan hun dierbare: 
op een eigen plek, maar ook in de 
gedenktuinen bij de ziekenhui-
zen. We hebben laten weten op 
welke tijden medewerkers van 
het ziekenhuis aanwezig waren 
om hen te ontvangen. Het bleek 
dat mensen dat heel prettig von-

den om zo ook hun verhaal nog 
een keer te kunnen vertellen. 
Binnen de maatregelen is het ons 
gelukt om een coronaproof mo-
gelijkheid te creëren voor nabe-
staanden om samen stil te staan 
bij het verlies.” 

Digitale tuin
Iedereen die zich geroepen voelt, 
kan ook een bijdrage leveren aan 
de digitale gedenktuin: www.
dijklanderziekenhuis.nl/gedenk-
tuin. Hier kun je een tekening of 
foto van een lievelingsbloem of 
plant uploaden. Zo groeien, 
bloeien en veranderen zowel de 
fysieke als de online Gedenktuin. 
Kuin: “De aanblik van beide tui-
nen zal zo steeds veranderen, net 
als het leven. In het voorjaar ziet 
de tuin er anders uit dan in de 
zomer. Op de website verandert 
de tuin steeds van vorm en kleur 
door toevoegingen van nieuwe 
afbeeldingen.”

Tulpenhart
Naast de Gedenktuin in Hoorn 
bloeit een groot tulpenhart. Dit is 
een initiatief van Stichting Stads-
landbouw Hoorn om hun dank-
baarheid te tonen richting de 
zorg, maar ook om de mensen te 
gedenken die zijn overleden.

Dijklander Gedenktuin bloeit én groeit

Foto aangeleverd
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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.

Voor particulieren, 
bedrijven 
en instellingen

Schoonmaak professionals uit Andijk
Stenekescleaning.nl / 06-51948585

Uw glazenwasser uit Andijk!
Onze diensten:
* Glasbewassing
* Houtwerk reinigen
* Dakgoten reinigen
* Dakkapellen reinigen
* Zonnepanelen reinigen

   Ook binnen:
   * Interieurverzorging
   * Glasbewassing
   * Desinfectie

Middenweg 65a in Andijk 
tel. 0228 593 642     www.bakkerkoning.nl 

Openingstijden Andijk 
Maandag t/m vrijdag     08:30 - 18:00 
Zaterdag                     08:00 - 17:00

Voor een goed begin van uw 
vakantie bent u op het juiste 
adres bij Caravancenter Peer-
deman. U hebt hier te maken 
met een Bovag gecertificeerd 
caravanbedrijf waar u ook te-
recht kunt voor onderhoud en 
schadeherstel van uw caravan, 
vouwwagen en camper. Ook 
voor onderhoud en reparatie 
van uw auto bent u overigens 
welkom bij Peerdeman. Voor 
occasions ook het juiste adres, 
mooie autos uiteraard afgele-
verd met Bovag garantie. 

Vakantie is heerlijk, gelukkig mo-
gen we met wat beperkingen 
weer op pad met de caravan of 
Camper.. Wie de weg opgaat, 
doet er verstandig aan tijdig een 
Bovag onderhoudsbeurt aan de 
camper of caravan te laten doen. 
Alles - van het gassysteem tot en 
met de remmen - wordt dan op 
professionele wijze nagekeken en 
zo nodig gerepareerd. 

Het zorgvuldig laten checken van 
de banden van uw kampeermid-
del is eveneens van belang. Wist 
u dat deze banden elke zes jaar 
aan vervanging toe zijn, zelfs als 
er nog voldoende profiel zicht-
baar is? Oudere banden hebben 
de neiging uit te drogen en

daardoor kan er eventueel een 
klapband ontstaan, met alle ge-
volgen van dien. Niet voor niets 
staat er in de meeste polissen 
dat u niet verzekerd bent voor 
vervolgschade, indien de ban-
den niet op tijd vervangen zijn. 
Goed om te weten is het dat als 
u toch de keuze hebt, het beste 
kunt kiezen voor banden met 

metalen ventielen. In geval van 
rubberen ventielen kan er door 
overdruk ook sneller een klap-
band ontstaan. Toch is het han-
dig van te voren even na te den-
ken over de manier waarop u de 
caravan gaat beladen. Verdeel 
altijd zoveel mogelijk het ge-
wicht en overschrijd het maxi-
mumgewicht niet.

Buitenleven is fantastisch, maar 
enige comfort is zeer aangenaam. 
Vandaar dat accessoires als 
movers, airco’s en fietsendragers 
zo populair zijn. Bij Caravan Peer-
deman kunt u deze en vele andere 
vernuftige accessoires voor uw 
camper of caravan laten inbouwen 

Denk hierbij ook aan zonnepane-

len, schotels, luchtvering, levelsys-
temen, airco . Goed om te weten is 
dat de nieuwste lichting movers 
vaak werken op een lichtgewicht 
accu, waardoor u toch al gauw 
zo’n 20 kg minder gewicht 
meetorst. Deze lithium accu’s zijn 
van prima kwaliteit en hebben een 
langere levensduur dan de regu-
liere accu’s. In de caravanshop 
vind U alles wat u nodig heeft voor 
uw kampeerreis, van campingta-
fels, stoelen tot alle technische be-
nodigdheden.  

Nieuw in het assortiment zijn de 
hygienepakketten, zodat u veilig 
op reis kunt, bevat mondkapjes, 
WC-brildekjes, handgel, reini-
gingsdoekjes, plaszakjes en alco-
holtester. Denk voor uw veiligheid 
ook aan gezond, fris drinkwater, 
hiervoor hebben wij het Cerami-
sche CCH waterfilter, waardoor u 
steeds verzekerd kunt zijn van een 
goede, veilige en gezonde kwaliteit 
water. Het ceramische filter met 
voorfilter heeft een capaciteit van 
33.000 liter water. Een uniek pro-
duct: uitsluitend verkrijgbaar bij 
Caravancenter Peerdeman.

Voor meer informatie:
www.caravancenterpeerde-
man.nl of neem contact met 

ons op! (0228) 51 41 55.

Lekker op vakantie?  
Eerst even langs Caravancenter Peerdeman!

Het team van Carteam Peerdeman staat voor u klaar. Foto: Hoekstra Grootebroek.
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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

Michel Haak  M 06 53 92 18 85
Sterappel 28  E  michel@indehaak.nl
1619 KA Andijk  

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72 info@solenergy.nl www.solenergy.nl

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72 info@solenergy.nl www.solenergy.nlAdvies, levering en installatie van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72 info@solenergy.nl www.solenergy.nl

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72 info@solenergy.nl www.solenergy.nl

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
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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) 

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

Aanhangers v.a. 350,- ex. Boottrailers v.a. 499 ex. 
Plateauwagens v.a. 1499,- ex.

Ook voor Focwa onderhoudsbeurt, packkeuring en verhuur.

Wij zijn een RDW en Focwa erkend bedrijf.

06 13 41 62 40
Ook voor uw trekhaak, banden, uitlaten en onderhoudsbeurten.

Handelsweg 31a - 1619 BJ Andijk
www.omc-andijk.nl

verhuur v.a. €2,50 per uur.

Laat nu ook uw reservesleutel maken bij OMC-Andijk Hoekweg 21a • 1619 EB Andijk • 0228 - 59 20 75 • www.fjdeboer.com

Startvermogen op maat!
Accu’s voor verschillende

toepassingen zoals:
Auto • Truck • Motorfi ets • Tractor • Camper 

Jetski • Grasmaaier • Aggregaat • Etc.
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Wist u dat...
… dat er een indrukwekkend 

artikel staat o.a. over het verzet 

in Andijk op de website:

www.oorlogsmonumenten-

medemblik.nl?

... u vanaf dinsdag 18 mei om 

15.00 uur kunt komen koffie/

thee drinken op ons ‘lief plekje 

grond’ dat aan de Sorghvliet-

laan ligt en dat dit elke week 

dan daar wordt georganiseerd?

... de meneer van de Knokkel

ook dit jaar weer zijn 

mooie bloembakjes verkoopt?

... berichten van gevonden en 

verloren voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

... Tiede Nauta aan de 

Ged. Laanweg volop in de 

tuinplanten zit?

... het morgen 

Hemelvaartsdag is?

... er door de afsluiting van de 

Kleingouw nu te hard wordt 

gereden in de Notaris 

Steenpoortestraat?

... de omleiding eigenlijk 

door de polder gaat?

Pedicure salon pedilicious
Wij zijn weer open!

Ik ben Amber de Kroon, sinds 5 jaar beoefen 
ik met veel plezier het pedicurevak aan de 
Sorghvlietlaan 51.

Onze voeten verdienen meer aandacht dan 
ze krijgen. We blijven vaak te lang met pro-
blemen rondlopen zoals eelt, likdoorns en in-
groei. Onze voeten leggen vele kilometers af 
in het leven daarom verdienen ze een goede 
behandeling. 

Een volledige behandeling is er al vanaf  €27,00.
Actie: Duo behandeling €50,00!

Bel: 06 51 80 10 40 of kom langs in de salon aan de Sorghvlietlaan 51. 

Aan het Singerspad te Andijk 
vloog een kleine vogeltje de kas 
in. Dhr. Visser had het in de gaten 
en ging kijken tot zijn verbazing 
zag hij een draaihals (spechten 
soort) op de grond. Gelukkig was 
deze gauw gevangen anders zou 
deze zich dood kunnen vliegen 
tegen het glas. Zijn/haar li-

chaamslengte is 16 cm spanwijd-
te 34 cm met een gewicht van 
30tot 45 gram ze overwinteren in 
Afrika ten zuiden van de Sahara 
wat eenafstand. Waarom draai-
hals zult u zich afvragen wel het 
koppie en de hals verdraaien zich 
voortdurend van mieren lusten 
ze wel pap. Douwe Greydanus

Tuinvogel

De draaihals. Foto: aangeleverd

Allereerst willen wij u hartelijk danken 
voor de donaties die wij naar aanleiding 
van onze oproep vorige week  in de Andij-
ker mochten ontvangen. Mocht u bij het 
lezen van dit artikel denken: “dat had ik 
nog moeten doen” dan hier nogmaals het 
rekeningnummer: 
Stichting gemeenschapsveiling Cultura: 
NL RABO 0302405860, uw bijdrage is van 
harte welkom.
 
Onze volgende actie zullen wij hieron-
der kort toelichten:
Veiling Cultura gaat pakketten verkopen 
ten behoeve van de sport en cultuur ver-
enigingen in Andijk.

Vorige week gaven we u aan dat u donaties 
kon overmaken aan de veiling (normaliter 
komt de wijkloper langs voor uw bijdrage, 
goederen of financieel) deze week willen 
wij u meer uitleggen over hoe we de veiling 
zelf willen compenseren.
Wij hebben een vijftal pakketten met ieder 
hun eigen thema samengesteld. Deze pak-
ketten kunt u vanaf 19 mei bestellen bij 
ons. De paketten lopen op in waarde van 
25 euro tot 100 euro. U kunt dus zelf bepa-
len hoeveel u uit zou willen geven ten be-
hoeve van de verenigingen, net zoals u zou 

doen op de veilingavond.
De pakketten zullen we op 12 juni per-
soonlijk bij u langsbrengen.

Volgende week zullen wij in de Andijker 
de foto’s tonen van de pakketten en hopen 
dat u ze in grote getalen van ons wilt ko-
pen zodat wij een mooi bedrag kunnen 
ophalen wat ten goede zal komen aan de 
vereningen die ons dorp rijk is en welke 
een subsidie bij ons hebben aangevraagd.
U kunt bijvoorbeeld een pakket kopen wat 
in het thema van het EK staat. Het Neder-
lands elftal zal hun eerste wedstrijd op 
zondag 13 juni spelen dus wat een mooie 
gelegenheid is dat om daags ervoor het 
pakket van ons aan huis geleverd te krij-
gen.
Op zondag 20 juni is het vaderdag, wel-
licht kunt u alvast uw cadeau bij ons be-
stellen, of misschien bent u ondernemer 
en wilt u uw personeel een blijk van waar-
dering geven en daarmee ook de vereni-
gingen in ons dorp steunen. Kortom er 
zijn vele redenen om bij ons een pakket te 
bestellen! Volgende week laten wij u zien 
welke pakketten we nog meer hebben en 
zal de verkoop hiervan van start gaan.
 
Bestuur Veiling Cultura

Veiling Cultura gaat pakketten verkopen!

Vakkundig
schadeherstel

Handelsweg 7
1619 BJ Andijk

Tel: 06 21 83 22 62
info@ronkarremanautoschade.nl
www.ronkarremanautoschade.nl

Vrijblijvende
taxatie van

schade

Afhandeling
met de

verzekering

U kunt bij ons ook terecht voor:

Restauratie van Oldtimers

Budgetreparatie (met tweede-

hands of imitatie-onderdelen)

Leenauto mogelijk bij

schadeherstel

Volgende week, van 17 t/m 22 
mei gaan de collectanten voor 
het Longfonds weer op pad. 
 
We zijn nog op zoek naar 
collectanten. 
Steun het Longfonds in de strijd 
tegen longziekten en geef je op 
als collectant via longfonds.nl/
collecte. Je kunt ervoor kiezen 
met de collectebus langs de deu-
ren of te collecteren met je 
smartphone.
  
Collecteren aan de deur gaat vol-
gens de coronarichtlijnen van het 
RIVM, veilig op anderhalve me-
ter afstand. Het kost je maximaal 
twee uurtjes van je tijd en is 
meestal in je eigen buurt. 
Ga je liever niet met de collecte-
bus langs de deur? Geef je dan op 
als digitaal collectant via long-
fonds.nl/collecte en collecteer 
met je smartphone. Vóór aan-
vang van de collecteweek ont-
vang je een sms waarmee je toe-
gang krijgt tot je persoonlijke 

online collectepagina. Vanuit 
jouw collectepagina kun je heel 
eenvoudig en snel berichtjes met 
een geefvraag sturen via social 
media, WhatsApp of e-mail.

Over Longfonds
Ademhalen. Het lijkt zo gewoon, 
maar voor 1,2 miljoen mensen 
met een longziekte is vrij ademen 
niet vanzelfsprekend. Longfonds 
gelooft dat we samen longziekten 
de wereld uit kunnen helpen. 
Daarom jagen we wetenschappe-
lijke doorbraken aan en zetten we 
ons in voor de beste zorg. We wil-
len dat iedereen op een gezonde 
manier in gezonde lucht kan le-
ven. Zo werken we met jou aan 
een wereld waarin we vrij kunnen 
ademen.

 
Geef adem. 

Samen met Longfonds.
  
Wil je meer weten over de col-
lecte of je opgeven als collectant? 
Ga naar longfonds.nl/collecte.

Help collecteren! Foto: Longfonds

Collecte Longfonds

Donderdag 27 mei kun je van 9.30 tot 
11.00 uur meedoen met de digitale schrijf-
workshop Lievelingsgezegdes. Laat de 
woorden ongehinderd  uit de pen vloeien. 
Het programma is geschikt voor begin-
nende en meer ervaren schrijvers.
Het uitgangspunt in deze workshop is het 
boek De jongen, de mol, de vos en het 
paard van Charlie Mackesy. Een prachtig 

uitgave met pure tekeningen en de mooi-
ste gezegdes en uitspraken van de vier ka-
meraden. Vertaald door Arthur Japin. Een 
rijke bron van schrijfinspiratie. 
Marianne Reij stelt de oefeningen samen 
en begeleidt de workshop via ZOOM. 
Kosten €15. Maximaal aantal deelnemers 
8. Aanmelden (vóór 25 mei) via de-
schrijfspiegel@gmail.com.

Digitale workshop creatief schrijven op 27 mei
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• Dorpshuis Centr. Woensdag: midweekbreak, vrijdag: weekafsluiters

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

Oud papier:  Zaterdag 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 17 mei, 14 juni, 12 juli, 9 augustus, 
 7 september, 4 oktober, 1 en 29 november, 
 27 december.
Restafval:  Maandag 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 28 mei, 

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

Jetske Diets uit Hauwert heeft 
een bijzondere hobby: het drijven 
van haar 17 raszuivere Drentse 
Heideschapen. Dit doet zij samen 
met haar trouwe en actieve bor-
dercollie Owen. Het is waarlijk 
een genot om te kijken naar het 
samenspel tussen de handler 
(Jetske), haar hond en het koppel 
schapen. In De Streker van mei, 

die rond 20 mei bij u in de brie-
venbus valt, treft u een uitgebreid 
verhaal over hen aan. U leest dan 
ook waarom zij en haar schapen 
noodgedwongen moesten ver-
trekken van hun plek in het Eg-
boetswater. De schapen lopen op 
dit moment op de ijsbaan in 
Westwoud. Zeer binnenkort is 
deze locatie niet meer beschik-

baar. Jetske is daarom met spoed 
op zoek naar een weiland. ‘Ik 
hoop dat er dierenliefhebbers 
zijn die mij een tip kunnen geven 
voor een stukje land van een hec-
tare groot’, zegt zij. ‘Dan kunnen 
niet alleen Owen en ik maar ook 
de mensen die komen kijken blij-
ven genieten van deze eeuwen-
oude traditie.’ 

Gelukt! Jetske en Owen hebben de kudde schapen samen onder controle (Foto Hoekstra Grootebroek). 

Drentse Heideschapen met spoed op zoek naar een weiland

Om de toestroom van patiën-
ten te organiseren en de 1,5 
meter afstand te kunnen waar-
borgen gaan alle prikpunten 
van DWCF/Diagnost-IQ voor 
bloedafname en inleveren ma-
teriaal vanaf maandag 10 mei 
a.s. werken met een online af-
sprakensysteem. Patiënten 
kunnen zelf een afspraak in-
plannen op een moment dat het 
hen uitkomt. 

De nieuwe werkwijze geldt voor 
alle bloedafnameposten van 
DWCF/Diagnost-IQ in de regio 
West-Friesland en de regio Wa-
terland. Ook voor de prikpoli’s 
van het Dijklander Ziekenhuis in 
Hoorn, Purmerend, Enkhuizen 
en Volendam. Met ingang van 6 
mei a.s. kunnen patiënten voor 
bloedafname en het inleveren 
van materiaal, zoals urine of ont-
lasting, eenvoudig zelf online een 
afspraak inplannen voor een mo-
ment dat het hen uitkomt. Vanaf 
10 mei kunnen zij via deze weg 
bij de diverse afnameposten te-
recht. 

Het prikken op afspraak draagt 
bij aan het waarborgen van de 

patiëntenspreiding en zorgt er-
voor dat het minder druk zal zijn 
in de wachtkamers. Coos Mole-
naar, afdelingshoofd Klinisch 
Chemisch Laboratorium: “We 
realiseren ons dat patiënten en 
verwijzers moeten wennen aan 
deze nieuwe werkwijze. Maar dit 
systeem zorgt voor betere ser-
vice; doordat patiënten zelf hun 
afspraak plannen, kunnen ze snel 
en vakkundig worden geholpen. 
De tijd van lang wachten in een 
drukke wachtkamer laten we 
hiermee achter ons.’

Zelf afspraak plannen
Door middel van het scannen van 
een QR-code op het aanvraagfor-
mulier komen patiënten vanzelf 
in de afsprakenagenda terecht. 
Ook via de link: https://afspraak-
laboratoria.qmatic.cloud kan op 
elk mobiel apparaat een afspraak 
worden ingepland. 

Voor meer informatie of het 
plannen van een afspraak verwij-
zen wij naar: 
https://www.diagnost-iq.nl/over-
diagnost-iq/veelgestelde-vragen
https://afspraaklaboratoria.qma-
tic.cloud 

Bloedprikken voortaan op afspraak: 
voldoende afstand en minder lange wachttijd

Naast het uitgebreide winkel-
gebied is er een groot parkeer-
terrein aangelegd met ruim 137 
parkeerplaatsen. Om de door-
stroming te bevorderen, is aan 
de noordzijde een uitvoeg-
strook aangelegd. 

Het winkelcentrum Westzijde is 
daarmee goed bereikbaar gewor-
den. De nieuwe ingang is deze 
week geopend. Vanaf dit moment 
is de ingang van Aldi hier ook op 
aangesloten.

Uitbreiding
Boven het winkelgebied zijn 24 
appartementen gebouwd, die zijn 
maart jl. opgeleverd en het me-
rendeel daarvan is al bewoond. 
Via Deen Vastgoedbeheer Hoorn, 
die eigenaar is van fase 4, werd 
bekend dat in dat nieuwe gedeel-

te vanaf half mei 2021 Zalm 
schoenen gevestigd zal zijn. 
Daarnaast is zeker dat Takko Fa-
shion en een knipsalon daar ook 
zullen komen, terwijl Deen vast-
goed met twee winkelbedrijven 
in vergevorderde onderhandelin-
gen is. Indien er belangstelling 
bestaat voor één van de nieuwe 
winkelpanden kan met Deen 
Vastgoed contact worden opge-
nomen. Deze informatie werd 
verkregen van Garm Besseling, 
de centrummanager. In die func-
tie heeft Garm te maken met de 
vereniging van eigenaren (VVE) 
en sinds kort ook met de over-
koepelende belangenvereniging.

Streekhof 35 jaar
In het kader van dit jubileum wa-
ren er een aantal activiteiten ge-
pland. In samenspraak met Ver-

eniging Oud Stede Broec is de 
gehele historie van het winkel-
centrum in beeld gebracht. Vol-
gens Garm is de organisatie hier-
van en nog meer evenementen 
naar 2022 verplaatst, dit alles 
vanwege corona.

Trots
Heel mooi is het, dat het half ver-
brande Chinees restaurant weer 
wordt opgebouwd. Binnenkort 
komt Broodhuys Hoogkarspel in 
het pand van bakkerij Stevers. 
Daarmee zijn alle winkels weer 
bezet. Garm vindt het best heel 
bijzonder dat dan alle panden 
weer vol zitten. Hij vertelt verder: 
“Dit mag best uniek in Nederland 
worden genoemd.” Fase 4 zal weer 
nieuwe mogelijkheden geven.

Piet Reus

Winkelcentrum Streekhof einde fase 4 in zicht

Garm Besseling in de nieuwe ingang. Foto: Wil Reus.

 

Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

Bloemen bestellen? 
Bloem & Plant bellen! 

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

0228 313 562
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Voor het oude Sorghvliet, nu 
Gezinspaviljoen, ligt ‘Het lief plekje 

grond’. Met gelegenheid mee te  
tuinieren of koffie/thee te komen 

drinken. Foto: Thea AkerFoto: Thea Boelens

Langs de weg... in en om Andijk

Gesignaleerd in Andijk: de auto van Mr. Frank Visser. Foto: Astrid van Dijke

De Andijker publiceert regelmatig 
de belevenissen van oud Andijker 

Jan Pijpker. 

Dat jongetje van Pijpstra……
Het was niet altijd ideaal weer op de 
bouw in de zomervakantie. Eigenlijk va-
ker niet dan wel. Soms was het zo warm, 
dat je maar een klein stukje kon omploe-
gen om de aardappels op te zoeken. De 
grond droogde dan zo snel uit dat je je 
handen stuk sloeg op die harde kluiten. 
Je kon dan wel een soort plastic dopjes 
op je vinger zetten, maar dat schoot ook 
niet echt op. Een voordeel van dat weer 
was wel dat je niet koud en nat werd. 
Want soms regende het dagen achter el-
kaar en het land was doorweekt. Ik zat 
dan in een oude slobbroek in de modder 
en probeerde zo goed en zo kwaad nog 
wat op te rapen met een oude jas aan, die 
nog van opa Krul was geweest en ergens 
in de boet slingerde, over mijn gewone 
kleren heen zodat je niet zo nat en koud 
werd. Ploegen was dan een heel karwei 

en soms liep het machientje vast in de 
modder. Je kon gas geven wat je wou, de 
boel zat muurvast. Goede raad was 
duur…… Krul zocht een dik stuk touw 
en zette mij voor de Agria om te trekken 
en hij duwde en zo kwamen we samen 
uit de prut. Een motorschuit  passeerde, 
de man aan het roer zag ons worstelen, 
stak zijn hand op en zal wel gedacht heb-
ben…..

Wat hij dacht, hoorde ik van mijn vriend 
Dick die avond. De man kwam bij Piet 
Groot langs die op het hoekje van de 
Oosterweg woonde en vertelde in geu-
ren en kleuren wat hij onder weg gezien 
had.
      
“ Krul worstelde met zijn ploegje en zo’n 
jongetje van Pijpstra liep er voor te trek-
ken “. Dick stond er met kop en oren bij 
en vertelde me schaterend van de lach 
over het jongetje van Pijpstra. Ik vond 
het niet zo’n leuk verhaal, maar lachte  
maar mee als een boer met kiespijn…….                               

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

Verkeersborden geven duidelijk aan dat er 
wegwerkzaamheden bezig zijn ter hoogte 
van de Lidl.

Aannemer KWS is in opdracht van ge-
meente Medemblik deze week volop be-
zig. De werkzaamheden zijn zeer divers. 
Zo wordt er nieuw asfalt aangebracht en 

de stoep wordt verbreed. Ook de groen-
strook krijgt meer ruimte. Daarnaast 
wordt de inrit/uitrit van het parkeerter-
rein van Lidl verplaatst, om de op handen 
zijnde uitbreiding van Lidl mogelijk te ma-
ken. De werkzaamheden zouden halfver-
wege volgende week klaar moeten zijn als 
alles volgens plan verloopt.

Wegwerkzaamheden

Omleiding bij de Dijkgraaf Grootlaan? Foto: PL/De Andijker

Ook op de Kleingouw wordt hard gewerkt. Er is een omleidingsroute ingesteld via de 
polder. Deze werkzaamheden duren t/m 28 mei. Foto: Astrid van Dijke

Audi Q3 35TFSI Business Edition S-tronic.
Bouwjaar  20-07-2020
Kilometerstand  8651
Transmissie   automaat
Brandstof  benzine/hybride
Fabrieksgarantie tot  20-07-2022
APK tot  20-07-2024

Vraagprijs € 38.500,-

Volkswagen Golf 1.5 eTSI Style First Edition.
Bouwjaar   06-03-2020
Kilometerstand   6.508
Transmissie   automaat
Brandstof   benzine/hybride
APK tot   06-03-2024
Fabrieksgarantie tot  06-03-2022

Vraagprijs € 29.450,-

Industrieweg 1
Andijk  

info@profijtauto.nl
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