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Gratis half uur 
bespreking? Bel ons.
www.mantelvoors.nlDit is het thema deze zomer voor 

de expositie van ‘Oud Andijker’ 
kunstschilder Marius van Dok-
kum!
Juist in deze tijd kunnen we ge-
nieten van Kunst met een lach! 
Voor de echte liefhebbers van 
zijn vaak humorvolle werken is 
het weer een prachtige gelegen-
heid om de komende periode 
eens een bezoek te brengen aan 
de Expositieruimte aan het 
Hornpad. 

Portretten
Naast zijn humorvolle werken, 
schildert Marius ook landschap-
pen, stillevens en veel realistisch 
werk. Dit jaar heeft hij speciaal 
voor de expositie in Andijk van 
verschillende personen een por-
tret in olieverf geschilderd.  Ze 
zijn natuurlijk trots om u dat ook 
te laten zien! 

Veelzijdig
De zus van de schilder, Annet 
Mantel – van Dokkum heeft sa-

men met haar man Hans weer een 
veelzijdige tentoonstelling opge-
steld, waarbij u natuurlijk ook het 

opa Jan huisje kunt bewonderen. 
Het huisje hebben ze nagemaakt 
n.a.v. de populaire kinderboeken-

serie van opa Jan, welke door Ma-
rius zijn geïllustreerd èn hij heeft 
ze ook zelf geschreven!  

Vertellen
Als er gelegenheid voor bestaat, 
vertellen Hans of Annet u ook 
graag iets meer over de veelzijdi-
ge grapjes en details in Marius 
zijn werk. Ook is het de bedoe-
ling dat de schilder zelf een aantal 
keren zijn expositie komt bezoe-
ken voor een Meet & Greet. (Dit 
wordt op de website vermeld)  

Meer informatie zie de website: 
expositieruimtedemantel.nl. 
Het adres is Hornpad 19 in 
Andijk, 0228-591425 

Openingstijden: woensdag tot en 
met zaterdag van 13.00 tot 17.00 
uur.
De expositie is vanaf 30 juni 
t/m 4 september 2021

Entree: € 5,00 p.p. 
(inclusief koffie/thee)
Kinderen t/m 12 jaar gratis.

“Lachen is gezond!” 

Tuinfeest door Marius van Dokkum. 

Ook dit jaar geen Dijkpop Festi-
val. De tweede keer op rij. Het is 
een gemis, ook voor de organisa-
tie van het festival wat al 36 keer 
plaats heeft gevonden in Andijk. 
Maar het team van Dijkpop heeft 
zeker niet stil gezeten. Vaak ge-
zoomd en nog vaker afgewogen 
om het wel of niet door te laten 

gaan. En bij het gemis van het 
creatieve proces zoals we dat al-
tijd bedachten komen er andere, 
vindingrijke ideeën los om toch 
maar dat gevoel vast te blijven 
houden.

Eigen recept
Eén van die ideeën hebben we vol 

trots ten uitvoer weten te bren-
gen en het resultaat is er dan ook 
naar. We vonden het een tof idee 
om een eigen bier te brouwen. 
Een bier in de stijl van het Rock & 
Rolla Podium. Met dezelfde uit-
straling en een bijpassende 
smaak. 
Een eigen recept in samenwer-
king met brouwer Poesiat & Ka-
ter uit Amsterdam. Deze brou-
wer heeft in het verleden op het 
Dijkpop Festival gestaan in de 
Biertuin met speciaalbier en de 
band met deze brouwers is altijd 
warm gebleven. Een goeie bodem 
om een prachtig, doordrinkbaar 
en ijskoud festivalbier te brou-
wen.

Belgische gist
Het bier heet de ‘Rock & Rolla’ en 
is een blond bier in de Enkel stijl. 
Licht en goudgeel van kleur met 
een laag alcoholgehalte (4.8%). 

De karakteristieke Belgische gist 
zorgt voor een volle smaak. De 
lichtzoete moutigheid wordt op-
gefrist met kruidige en bloemige 
tonen. De hoppen verfijnen de 
smaak met een zomers aroma 
van fruitige citrus. Een festivals-
feer verhogend en stoer en fris en 
fruitig bier drink je met veel ple-
zier!

Verschillende tickets
Het bier loopt bij deze woorden 
natuurlijk al de mond in. Nou, 
dat kan geregeld worden. In de 
ticketshop van het Dijkpop Festi-
val vind je twee verschillende 
tickets. Eén ticket voor een six-
blikpack van de Rock & Rolla. 
Het andere ticket is voor een tray 
van 24 Rock & Rolla blikken. Als 

je besteld hebt en je woont in de 
regio dan komt het Dijkpop 
Team het bier in het weekend van 
het Dijkpop Festival (3/4 juli) bij 
je langsbrengen.

Na dat weekend is de Rock & 
Rolla te verkrijgen bij Slijterij Vi-
dra in Wervershoof en bij Hèt 
Café van Wervershoof.

Dijkpop lanceert eigen bier

Bestel nu de Rock & Rolla en we komen bij je langs

Rock & Rolla, het eigen recept van Dijkpop. Foto aangeleverd
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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 4 juli 9.30 uur:  
Woord-Communieviering door 
pastor A. Dekker; met muzikale 
ondersteuning van de Vrienden-
kring.

Thema: 
“Weerbarstige Boodschap”.
De collecte is voor onze kerk. 
Dank daarvoor.
Welkom in de viering.

Mededeling:
*Allen, die geslaagd zijn voor hun 
schoolexamens, alsnog van harte 
gefeliciteerd en succes met het 
vervolg.

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, zondag 4 juli

Gereformeerde Kerk Middenweg 4, Andijk
De dienst is ook online te volgen via 
www.gereformeerdekerkandijk.nl

10.00 uur Ds. Ineke de Kok te Wilsum

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
De diensten uit De Kapel zijn te volgen via kerkdienstgemist.nl 
10.00 uur Heilig Avondmaal Voorganger: Gert Scholten
 Organist: Dhr. Andrew Orme

In de maanden juli en augustus is er op de woensdagochtend 
geen inloop. 

Baptistengemeente  
baptistenenkhuizen.nl

R.K. Kerk Bangert 6, Andijk rkregiowh.nl
09.30 uur Wo-com. pastor A. Dekker. De Vriendenkring

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 ook 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

Obligaties Stichting Sport en Cultuur
Betaling rente en aflossing

De Stichting Sport en Cultuur maakt bekend dat op

Vrijdag 2 juli tussen 19.00 en 19.30 uur
en zaterdag 3 juli tussen 16.30 en 17.00 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 volgen-
de obligaties voor het jaar 2020 voor verzilvering zijn uitgeloot:

Brons: B029; B082; B084; B144; B201; B230; B231;
              B238; B254; B256; B349; B355; B365; B366 

Zilver: Z037; Z044; Z063; Z134; Z175; Z182; 

Goud: G010; G017; G059; G089; G142; G165;G175 

Alle tot nu toe uitgelote obligaties staan vermeld op onze website

www.cultura-andijk.nl

Bij deze willen wij alle vrienden, buren en vooral onze 
kinderen en kleinkinderen bedanken voor de mooie dag. 

Ook bedanken wij u voor de vele kaarten 
die wij mochten ontvangen 

voor ons 50-jarig huwelijksjubileum.

We hebben genoten!!!

Lieuwe en Johanna

Wanneer je een voertuig koopt 
of verkoopt moet het kenteken 
op naam van de nieuwe eigenaar 
komen te staan. Dit is het geval 
bij een auto, scooter, motor, trek-
ken of tractor en caravan (boven 
de 750 kilo). Even naar het Ken-
tekenloket dus en tegenwoor-
dig kan dat ook bij Andijk Auto 
Techniek. De ideale plek om je 
aankoop extra safe te maken met 
bijvoorbeeld een aankoopkeu-
ring of een kilometercheck. Lo-
gisch toch? En zo geregeld.

Tip: Je kunt de Auto Check direct 
combineren met het overschrij-
ven van je kenteken. Het wette-
lijke tarief voor de tenaamstel-
ling van een auto is in Nederland 
overal hetzelfde, namelijk €10,75. 
Met een Auto Check van €9,90 
ben je dus voor slechts twee tien-
tjes klaar!

Tijdens de check controleren we 
je auto op de volgende 10 punten:
Accu conditie, Bandenspanning, 
Bandenprofieldiepte, Olie, Koel-
vloeistof, Ruitensproeiervloei-
stof, Verlichting voor, Verlichting 
achter, Wisserbladen voor, Wis-
serbladen achter.

Alle informatie over het Kente-
kenloket vindt u op Kentekenlo-
ket.nl.

Bandenactie
Bij aanschaf van 2 Michelin ban-
den ontvangt u nu 2 Bosch Ae-

rotwin ruitenwisserbladen voor 
uw auto helemaal gratis! Heeft u 
liever Bridgestone, Continental, 
Goodyear, Dunlop, Uniroyal of 
Pirelli dan kan dat natuurlijk ook. 
Zo bent u verzekerd van de beste 
grip op de weg en heeft u ook nog 
eens het beste zicht op de weg. 
Onze ervaring leert dat op beiden 
nog wel eens bezuinigd wordt en 
dat is niet altijd zonder gevaar. 
Banden met een profieldiepte on-
der de 2,5mm hebben hun beste 
tijd gehad en zijn aan vervanging 
toe. Zeker in de zomerperiode, 
mocht het na een lange droge 
periode weer gaan regenen dan 
is de weg spekglad en wil je zeker 
goede banden hebben.

Dit geldt in vele gevallen ook 
voor de ruitenwissers. Behalve 
dat een slechte ruitenwisser het 
raam niet goed schoon maakt, 
bestaat ook nog eens de kans op 
beschadigingen in de voorruit. 
Te grote beschadigingen kunnen 
leiden tot afkeur van de voorruit 
tijdens de APK. Daarom is het 
vervangen van ruitenwissers es-
sentieel. 

Wilt u gebruik maken van deze 
actie? Maak dan direct een af-
spraak en bel 0228-528 795. Deze 
actie is geldig t/m 31 augustus 
2021.

Meer weten of vragen? Neem 
contact op met Andijk Auto 
Techniek of bel 0228-528 795.

Kentekenloket nu ook bij 
Andijk Auto Techniek

Wie weet de namen van de 2 jonge dames, staande voor het 
Gele kerkje a/d Middenweg? We zien het huis Oranje 

Nassauhoeve van W.Schenk/Pop Vriend/Kl.Timmerman. 
Rechts daarachter de winkel van Piet Kistemaker met nog 

asbestplaten als dakbedekking.
Graag uw reactie aan Jacco Mantel  Tel. 0228-591891

Oproep

Meer nieuws op 
www.andijker.nl
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SELS EN MIERS(K)

Ik ben dan wel geen Westfries van geboorte, maar voel mij inmiddels 
wel zo. Toch blijkt dat ik sinds mijn eerste kennismaking met ’mijn’ 
Westfries in 1997, nog niet alle Westfriese woorden ken. Ik heb dan 
ook het Westfries woordenboek op kantoor altijd bij de hand. De 
oude van Jan Pannekeet en de nieuwe herziene versie door Joop van 
Diepen en Andries Sijm. 

Sels
Het woord sels kende ik al wel. De definitie volgens het woorden-
boek: Op gezelschap gesteld, niet tegen het alleen kunnen zijn. ‘n 
Selse kip, iemand die zeer op gezelschap gesteld is. Het woord hangt 
samen met gezel en gezelschap. Sels(k)ighoid is behoefte aan gezel-
schap. Vanaf 1 juli is Sels ook ons nieuwe buurtcafé aan de Dijkweg 
op Andijk. Daar mochten we met de bestuursleden van Stichting Het 
Anker, investeerders en vrijwilligers op uitnodiging van de nieuwe 
uitbaters Kim en Niels komen voorproeven. Mijn eerste ervaring: we 
zatte bar an, en ’t eten was skoftig lekker. Een mooie gezelschapsplek 
voor alle leeftijden.

Miers(k)
Terwijl we op het grote terras buiten achter Sels in het zonnetje 
zaten te genieten, zie iemand: “Ik ben miers(k).” Dat was voor mij 
een nieuw woord. Bij navraag werd de uitleg gegeven die ik nu ook 
lees in het Westfies woordenboek, in de context: Trek hebben in 
hartige spijs, hongerig, eetlust. Overigens staat in dit woordenboek 
dat het miers is, maar ik hoor in andere 
plaatsten ook miersk zegen. Wat is het 
toch mooi dat ieder gebied in Nederland 
zijn eigen eigenaardigheden en eigen 
taal/dialect heeft.

Rinske Mantel 

Mantel & Voors Notarissen en Media-
tors. Kijk voor onze gratis inloopdagen 
en avonden op onze website www.man-
telvoors.nl of bel ons Andijk 0228-
592224/Benningbroek 0229-591264 

Ria Manshanden

Operatie Steenbreek

Naast allerlei activiteiten om 
de CO2 productie te verlagen 
door het gebruik van fossiele 
brandstoffen drastisch te ver-
minderen behoort het tegen-
gaan van wateroverlast en 

hittestress ook tot de landelij-
ke klimaatdoelstellingen. De 

Westfriese gemeenten hebben 
dit gezamenlijk opgepakt en 
“klimaatadaptief” beleid op-
gesteld. Een even eenvoudig 
als effectief middel om dit te 
bereiken is het vergroten van 
de boomdichtheid. Bomen ne-

men CO2 op, zorgen voor 
verkoeling voor mens en dier 
en houden vocht vast. Van-

daar dat wij onlangs een mo-
tie hebben ingediend om de 
“boomdichtheid” in Medem-

blik te vergroten. Deze is 
aangenomen. Zowel de ge-

meente, bedrijven als particu-
lieren roepen wij op zuinig te 
zijn op bomen en mocht u er 
toch een omhalen, plant dan 

een nieuwe, of geef een boom 
cadeau bv. in de vorm van 

een herdenkings of geboorte-
boom. Maar er is meer wat u 
betrekkelijk eenvoudig kunt 

doen. Het valt ons op dat 
steeds meer tuinen verstenen. 

Nauwelijks gras, perken of 
bomen, slechts in een paar 
stenen bakken wat planten. 

Deze verharding veroorzaakt 
wateroverlast na hevige re-

genbuien en grote hitte op zo-
merse dagen. Wij hebben 

zelfs geopperd de mate van 
verstening van de tuinen en 

erven te koppelen aan de wa-
terschapsbelastingen. Hoe 

meer verharding hoe meer u 
moet betalen. Dit is nog toe-
komstmuziek, maar deze ge-
luiden klinken wel. Daarom 
roepen wij bewoners en be-

drijven op meer gras en groen 
in hun buitenruimte te creë-
ren . Al zou u maar een deel 
van de tegels en stenen ver-

vangen door bomen, struiken 
en vaste planten, het effect zal 
merkbaar zijn (zie “Operatie 
Steenbreek”). Wat is er nu 

mooier dan op een warme zo-
merse dag op een bankje in de 

schaduw de verkoeling te 
voelen van een boom of struik 
en de vogels te horen fladde-
ren, scharrelen en fluiten tus-

sen het bladerdak. Mooier, 
rustiger en goedkoper dan 

airconditioning.

Ria Manshanden, 
GroenLinks Medemblik  ria.

manshanden@
raadmedemblik.nl           

                                            
GroenLinksmedemblik.nl, 

facebook.com/
GLMedemblik

 
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

Villavakantiepark IJsselhof Andijk 
– Geeft u een feest en zoekt u een 
plaats om uw familie en vrienden 
te laten overnachten? Denk dan 

eens aan Villavakantiepark IJssel-
hof! Voldoende ruimte, rust en een 
eigen villa voor uw gasten. En ui-
teraard bij u in het dorp! Neem 

vrijblijvend contact met ons op via 
www.villavakantieparkijsselhof.nl 

of 0228-591926. Ons IJsselhof 
team ontvangt u graag.  

De eerste oogst is binnen!! Riet 
van der Jagt en Joke Kuin gaan na 
een middag gezellig koffiedrin-
ken bij de moestuin Lief Plekje 
Grond, naar huis met een krop 
sla, peultjes en een bosje bloe-
men! De koffiemiddag wordt o.a. 
georganiseerd door buurtvrijwil-
ligers Marijke Aker en Bea van 
der Berg, iedere dinsdagmiddag 
van 15.00 t.m 17.00 u. Iedereen is 
welkom!! We zijn nog op zoek 
naar meer mensen die af en toe 
willen komen helpen, lijkt het je 
wat, geef je op via: opbouw-
werk@medemblik.nl of bellen 
06-50 15 48 20

Riet van der Jagt. Foto’s aangeleverd

Lief Plekje Grond

Joke Kuin

Het Oranje Huis van de Blijf 
Groep in Alkmaar is een op-
vanglocatie voor vrouwen uit 
West-Friesland die te maken heb-
ben met huiselijk geweld. Het 
huis had dringend behoefte aan 
een nieuwe personenbus voor 
het vervoer van vrouwen en kin-
deren van hun schuiladres of om 
cliënten naar een vervolglocatie 
te brengen.
Dankzij verschillende sponsoren, 
waaronder de Soroptimistclubs 
van Alkmaar en Hoorn en om-

streken, de firma Theo van Vel-
zen en het Vaillantfonds heeft het 
Oranje Huis in Alkmaar een 
nieuwe personenbus kunnen 
aanschaffen voor de cliënten.
Woensdag 9 juni was er een klein 
feestje om de sponsoren te be-
danken voor hun inzet en betrok-
kenheid.
Meer info: www.blijfgroep.nl en 
over Soroptimistclub Hoorn e.o.: 
soroptimist.nl/nl/hoorn/
 
Contactpersoon Maja de Haan

De nieuwe bus. Foto aangeleverd

Nieuwe personenbus voor 
het Oranje Huis

Zwanenfamilie. Foto: Pieternel Spaans

Langs de weg...

Graan bij Pop Vriend. Foto: Thea Boelens

Casarca’s nabij de Bakkershoek. Foto: Heiko Oosterbeek
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Gedigitaliseerd en met de nieuwste software krijgen 
wij óók in 2021 uw � nanciën weer op orde:

•  Inrichting boekhouding

•  Advies en koppelen software, 
 voor maximale automatisering

•  Jaarrekeningen opstellen

•  Belastingaangiftes particulier en zakelijk

•  BTW – inkomstenbelasting – vennootschapsbelasting

•  Controle op- of het bijhouden van- uw boekhouding

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

'

8

!

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.

Wij doen wat wij afspreken
We zijn betaalbaar
Geen nare afrekeningen achteraf voor telefoontjes, mails en 
dergelijke. Gewoon een van te voren afgesproken bedrag.

Goede bereikbaarheid
Je hebt een vast aanspreekpunt
We zijn 5 dagen per week telefonisch bereikbaar.
Mochten we in gesprek zijn, spreek dan even je 
telefoonnummer in. We bellen je gegarandeerd terug.

Tarieven
Prijs vanaf      €67,50 per mnd
 Aan te vullen met 
 Facturatie    €18,50 per mnd
 Debiteurenbeheer  €12,50 per mnd

Het opstellen van ondernemersplan  tarief op aanvraag

Voor kleine zzpers
Prijs vanaf    €35,00 per mnd
hieronder valt:    
• administratie
• kwartaalaangifte BTW

Extra uit te bereiden:
Inkomstenbelasting ondernemer    €45,00 
Inkomstenbelasting partner             €25,00 
Het opstellen van jaarrekening        €30,00 
Het opstellen van ondernemersplan        op aanvraag

Al onze prijzen zijn incl. BTW.

Ben je door deze brochure geïnteresseerd geraakt?
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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
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   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

Tel.: 06-18966539
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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 mag weer! De beperkende 
corona maatregelen vallen één 
voor één weg en het Dorpshuis 
Centrum Andijk mag weer 
open. Het bestuur nodigt ie-
dereen dan ook van harte uit 
om weer langs te komen.

Na een lange en zware periode 
breekt nu weer de tijd aan dat 
evenementen kunnen worden 
gepland en dat verenigingen 

weer opstarten. “Er komt weer 
leven in de brouwerij. Ideeën 
zijn er genoeg, dus doe gezellig 
mee.”

Beachvolleybal
Het eerste evenement van Andijk 
staat reeds gepland voor 28 au-
gustus: een geweldig Beachvol-
leybaltoernooi. Ook een Bingo-
avond of Pub-Quiz behoren nu 
weer tot de mogelijkheden, ook 

al is daarvoor nog geen datum 
geprikt. “Het biljarten op de dins-
dag en woensdag wordt weer 
hervat. Tijd om oude bekenden te 
begroeten en nieuwe mensen te 
verwelkomen,” aldus een enthou-
siast bestuur.

Nieuwe initiatieven
Remco “De sluiting die tijdens 
het hoogtepunt van de pandemie 
noodzakelijk was, hebben we er-

varen als een zware periode. 
Toch hebben we de schouders er 
onder gezet. Nieuwe initiatieven 
ontplooit en lang sluimerende 
ideeën nu eens op de rit gezet. De 
Bistro, de broodjesservice en 
maaltijdservice zijn daar voor-
beelden van. Ook de Konings-
dagpakketten zijn op die manier 
‘op de kaart’ gekomen.” Hij ver-
volgt: “Henny is één van de men-
sen achter de uitvoering van deze 
ideeën en inmiddels hebben we 
gezamenlijk besloten dat we deze 
service door willen laten gaan. De 
reacties vanuit de gemeenschap 
waren hartverwarmend.”

Bestuursleden gezocht
Hoewel het bestuur nu uit zeven 
enthousiaste mensen bestaat is er 
altijd ruimte voor nieuwe men-
sen. “Draagt u het Dorpshuis een 
warm hart toe en wilt u zich sa-
men met ons inzetten, dan nodi-
gen wij u van harte uit om eens 
kennis te komen maken. Naast 
een voorzitter, secretaris en pen-
ningmeester zijn er nog vier alge-
mene bestuursleden.” 
Remco licht verder toe: “Wij heb-
ben er voor gekozen om de ‘ta-
ken’ zo te verdelen, dat iets bij ie-
mand past. Bijvoorbeeld iemand 
met een bouwkundige achter-
grond kiest voor onderhoud, ie-
mand met een groot netwerk 
voor de PR. Ook voor jou is er 
vast en zeker een mooie taak bin-

nen ons Dorpshuis. Want nog 
steeds geldt: vele handen maken 
licht werk.”

Voorstellen
Het bestuur bestaat uit een groep 
jonge mensen, tussen de 20 en ca 
50 jaar. Mensen met een warm 
hart voor de dorpsgemeenschap. 
Heleen Keur heeft de rol van 
voorzitter, de penningmeester is 
Arend Vrolijk en Riks de Leeuw 
doet het secretariaat. De algeme-
ne bestuursleden Remco van der 
Kooij, Erwin Groot, Francine de 
Kroon en Robert Nieuweboer 
maken de ‘club’ compleet. “Voor 
wie een klein zetje nodig heeft: 
een bestuurstaak staat heel goed 
op je C.V. Behalve dat het leuk is, 
kun je er heel veel van leren. 
Daarbij sta je er nooit alleen voor. 
We doen het echt mét elkaar, 
voor heel Andijk. In dit geval 
geldt: bij twijfel, toch doen! Kom 
eens vrijblijvend kennismaken.”

Op de hoogte blijven
Natuurlijk kunt u ons volgen op 
onze eigen Facebookpagina. Ook 
op de pagina ‘Je bent een Andij-
ker als..’ proberen we je op de 
hoogte te houden. Daarnaast is 
de agenda van De Andijker een 
plek waar je over onze activitei-
ten leest. De beste manier om op 
de hoogte te blijven is door regel-
matig langs te komen! Dat is in-
formatief en nog gezellig ook! 

Dorpshuis Centrum Andijk bruist van de ideeën

Het Dorpshuis Centrum is weer open, u bent van harte welkom. V.l.n.r. Remco van der Kooij,  
Francine de Kroon, Henny van Bragt en Robert Nieuweboer Tekst en foto: de Andijker/OdB

Verkoop 
van jong 

gebruikte 
auto’s.

Industrieweg 1, Andijk • info@profi jtauto.nl
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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

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 liefdevolle momenten 
een geschenk:
 De grootste collectie kinderbestekjes   
 en spaarpotjes
 Rammelaars, tandendoosjes,    
 fotolijsten en fotoalbums
 Gratis graveren van kindergeschenken
 Cadeauservice

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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Geopend: 
Woensdag t/m Zaterdag 

Tijd: 
13.00 uur – 17.00 uur 

Informatie: 

www.expositieruimtedemantel.nl 

 
Expositieruimte ‘De Mantel’ 

Hornpad 19 │ Andijk 
T. 0228-591425 

E. info@expositieruimtedemantel.nl 
 

Expositie 
Marius van Dokkum 

Van 30 juni t/m 4 september  
Andijk  

 
Wist u dat...
... de vrouwen van Nu Andijk 
West woensdag 7 juli in Cul-
tura even samenkomen voor 
een praatje en dat u daarbij 

ook aanwezig mag zijn?

... je voor het overschrijven 
van je auto, scooter of motor 

nu ook terecht kunt bij 
ndijk Auto Techniek aan de 

Ged. Laanweg?

... voor de Dijkgraaf Groot- en 
de Middenweg nog steeds een 
30 kilometer zone van kracht 

is en dat dit ook geldt voor 
inwoners van dit dorp?

... berichten van gevonden en 
verloren voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

... Sam Meester op 1 dag 300 
km heeft gefietst om aandacht 
te vragen voor de maag, lever, 

darm stichting?

Op maandag 21 juni onderte-
kenden Hans Kröger, direc-
teur-bestuurder van woning-
stichting Het Grootslag en Mi-
randa Zwart, directeur-be-
stuurder van Vrijwilligerspunt 
Westfriesland op feestelijke 
wijze een driejarige samenwer-
kingsovereenkomst. Zowel Het 
Grootslag als Vrijwilligerspunt 
zijn sterk geworteld in de sa-
menleving en werken aan wo-
nen, welzijn en zorg. Beide or-
ganisaties streven naar een 
grotere samenhang binnen de 
samenleving. Het tekenen van 
de samenwerkingsovereen-
komst bekrachtigt deze geza-
menlijke betrokkenheid. 

Goed en betaalbaar wonen in een 
prettige leefomgeving. Dat is vol-

gens directeur-bestuurder Hans 
Kröger waarom het draait bij 
woningstichting Het Grootslag. 
“Onze woningen in kwalitatief 
goede staat houden, hebben we 
zelf in de hand. Dit geldt echter 
niet voor het leefbaar houden 

van onze buurten. Daarbij heb-
ben we de inzet van onze huur-
ders, gemeenten en zorg- en wel-
zijnspartijen hard nodig. Daarom 
is deze samenwerking met Vrij-
willigerspunt zo belangrijk. Zij 
zijn expert op het gebied van 

vrijwilligerswerk en hebben een 
geweldig netwerk om de juiste 
hulpgever te koppelen aan de 
hulpvrager. Wanneer wij situaties 
signaleren waar bewoners gebaat 
zouden zijn bij ondersteuning, 
kan Vrijwilligerspunt daarop in-
springen. Uiteraard altijd in goed 
overleg met de bewoners zelf. Zij 
komen bij ons op de eerste 
plaats.”

Sociale draagkracht vergroten
Vrijwilligerspunt verbindt door 
vrijwilligerswerk en taal. Miran-
da Zwart: “Vrijwilligerspunt ver-
sterkt het vrijwilligerswerk door 
vrijwilligers, organisaties en bur-
gerinitiatieven te ondersteunen. 
Wij werken regionaal en staan 
voor het verbinden van partijen 
en het toegankelijk maken van 

vrijwilligerswerk en taal voor ie-
dereen. Onze sociale kaart is dan 
ook breed. Daarnaast weten wij 
vrijwilligers te bereiken. Zo kun-
nen wij ervoor zorgen dat hulp-
vraag en aanbod goed bij elkaar 
komen. Vrijwilligerspunt en Het 
Grootslag zijn beide gebaat bij 
een gezonde en sociale omgeving 
en wij versterken elkaar. Dé idea-
le samenwerkingspartners. Wij 
zijn dan ook heel blij met deze 
samenwerking.” Kröger vult aan: 
“Alleen door samenwerking en 
open te staan voor elkaars des-
kundigheid kunnen we de pro-
blemen in de wijken het hoofd 
bieden. Daarom voelt het zo goed 
om vandaag onze beide handte-
keningen te zetten onder deze 
mooie samenwerkingsovereen-
komst.”

Miranda Zwart en Hans Kröger. Foto aangeleverd

Het Grootslag en Vrijwilligerspunt tekenen samenwerkingsovereenkomst
Samen voor een gezonde en sociale omgeving

Vorig jaar kon de zwemvierdaag-
se niet doorgaan maar dit jaar 
was het een knaller! Toppresta-
ties van de deelnemers die zich 
flink lieten sponseren en veel ge-
zelligheid op de woensdagmid-
dag tijdens de zeskamp en na-
tuurlijk het afsluitende Disco-
zwemmen. 

De Weid koos ervoor om de op-
brengst dit jaar niet ten goede te 
laten komen aan het bad maar te 
doneren aan “De Put”, dat on-
langs door sneu vandalisme werd 
getroffen. Deelnemers en vrijwil-
ligers van de organisatie; be-
dankt! Geweldig dat een aantal 
bedrijven een extra sponsorbe-
drag doneerden; Pop Vriend, 
BDO, Nanne Kooiman, Dakser-
vice Andijk, Berend Botje, Vrolijk 
verzekeringen en De Kroon Ho-
veniers; Reuze bedankt! 

Ook vrijwilliger worden? 
info@deweid.nl De cheque met het bedrag wat wordt gedoneerd aan ‘De Put’. Foto’s Hoekstra Grootebroek

Prachtresultaat zwemvierdaagse!
Gezellige week in De Weid, opbrengst voor “De Put”
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• Dorpshuis Centr. Woensdag: midweekbreak, vrijdag: weekafsluiters

JUNI
Woensdag 30 juni t/m zaterdag 4 september
• Expositie Marius van Dokkum. Thema: LACHEN IS GEZOND! 

Woe. t/m zat., 13-17 uur. Expositieruimtedemantel, Hornpad 19.

JULI
Zondag 4 juli   
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Woensdag 7 juli 
• Vrouwen van Nu Andijk West, 14.30 - 16.00 uur informeel bij 

elkaar komen om een koppie.
Zondag 18 juli 
• Koppelbiljarten Aanvang 14.00 uur. Eetcafé SELS, Dijkweg 338

AUGUSTUS
Donderdag 12 augustus   
• 50ste Andijker jaarmarkt
Zaterdag 28 augustus
• Beachvolleybaltoernooi, Dorpshuis Andijk. Vol=vol!

SEPTEMBER
Woensdag 15 september 
• Vrouwen van Nu, Andijk West. We gaan vanavond om een “bak-

kie” naar Melbourne. Op de � ets naar Australië. 20.00 uur Cultura

OKTOBER
Woensdag 20 oktober 
• Vrouwen van Nu, Andijk West. Anke Wol�  en Liddy Ackerman en 

hun fantasie kostuums. 20.00 uur Cultura
Zondag 24 oktober 
• Sarto Andijk, 15.30 uur - The New Hurricanes. entree € 5,-

NOVEMBER
Woensdag 17 november 
• Vrouwen van Nu, Andijk West. Sint spel door het bestuur. 

20.00 uur Cultura

DECEMBER
Woensdag 15 december 
• Vrouwen van Nu, Andijk West. Kerstdiner met muzikale omlijs-

ting. 20.00 uur Cultura

JANUARI 2022
Zondag 9 januari 
• Sarto, Nieuwjaarsreceptie - 15.30 uur. The Blue Devils. Vrij entree.

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

Oud papier:  Zaterdag 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 12 juli, 9 augustus, 7 september,   
 4 oktober, 1 en 29 november, 27 december.
Restafval:  Maandag 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 23 juli, 20 augustus, 

17 september, 15 oktober, 12 november, 10 december

In de zomer hebben we allemaal wel 
eens last van vliegen. 

Maar misschien vraag je je af hoe ze 
er van dichtbij uitzien. Nou bij deze.

Foto’s: Dirk Kaagman

Langs de weg... vliegen

Als je leest de Gele Tijger dan 
denkt u misschien aan een groot 
dier met vervaarlijke klauwen.
Deze hingen gewoon aan het gor-
dijn van de schuur. Twee nacht-
vlinders in copulatie van de fami-
lie spinneruilen. Het mannetje 
heeft veel gelere vleugels dan het 
vrouwtje dus u weet nu het ver-
schil tussen de seksen. Ze hebben 
veel waardplanten waar de eizet-
ting op plaatsvindt niet echt kies-
keurig kunnen wij stellen. Ze 
overwinteren als pop in de 
strooisel laag dus ruim niet te 
veel op in uw tuin. Douwe Grey-
danus. de Gele Tijger.

Vreemde benaming

De afgelopen week mocht Annemarie Kooiman 
mee varen. Dit was de eerste vaart na de coronape-
riode. Het schip heeft anderhalf jaar aan de kade in 
Harderwijk gelegen. Met veel pijn in het hart moest 
de stichting het vaste personeel ontslaan. Er werden 
sponsoracties opgericht om het schip toch drijven-
de te houden. En dat is gelukt! En het gaat vaker van 
wal als u mee wilt varen!

Faciliteiten 
Aan boord van het schip bevinden zich 25 rolstoel-
toegankelijke tweepersoonshutten, die zijn inge-
richt met hoog-laagbedden met verstelbare bodem, 
televisie, huistelefoon, een alarmeringssysteem en 
een wastafel. Centraal gelegen vindt u enkele aange-
paste badkamers met toilet. Met de lift, die groot 
genoeg is voor een bed, kunt u op het bovendek 
komen. Daar bevinden zich een serre en een terras. 
De boot huisvest ook een grote salon, waar u heer-
lijk kunt eten, maar waar u eveneens kunt gaan zit-
ten om van het uitzicht te genieten.

Het schip is compleet ingericht voor max. 50 cliën-
ten met lichte zorg. Er zijn verpleegkundigen aan-

wezig voor zorgaanvraag. Daarbij is het mogelijk 
dat iedere cliënt een begeleider mee kan nemen. 
Het facilitaire gebeuren wordt geheel door vrijwil-
ligers gedaan. Daardoor kan de prijs van € 849,-- 
p.p. gehandhaafd worden. All inclusive!
Afgelopen week ging het schip varen met alleen die 
vrijwilligers. En er werd afscheid genomen van 11 
personen die de leeftijd van 75 jaar hadden bereikt 
en daardoor niet meer actief mee mogen werken. 
Het schip voer vanuit Harderwijk naar Urk, Harlin-
gen, Terschelling, Kampen en weer terug naar Har-
derwijk. Elke dag was er gelegenheid om van het 
schip af te gaan om te winkelen, fietsen, rit met de 
huifkar of een gezellig terras. ’s Avonds werden er 
spelletjes gedaan en de tweede avond was er live-
muziek en gingen alle voetjes van de vloer. 
In september/oktober is het mogelijk om met het 
schip mee te varen. Het inschepen gebeurd op zon-
dagmiddag en de vaardagen zijn van maandag t/m 
vrijdag. Het is nog niet bekend hoe de route zal zijn 
maar in ieder geval over de Nederlandse vaarwe-
gen. Wat een prachtige ervaring zal zijn. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Annemarie 
Kooiman tel: 59 29 12 / 06 42 83 69 07.

Annemarie voor het schip. Foto aangeleverd

Wie vaart ermee met het vakantieschip de 
Prins Willem Alexander?
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Samen spelen,  
leren & ontdekken
bij onze gastouders natuurlijk!

Meer info: berendbotje.nl

www.andijkautotechniek.nl   Gedeputeerde Laanweg 41a, 1619 PB Andijk   0228-528795

Wanneer je een voertuig koopt of verkoopt, moet het 
kenteken op naam van de nieuwe eigenaar komen te 
staan. Even naar het Kentekenloket dus en tegenwoordig 
kan dat ook bij ons. 

(Alle informatie over het Kentekenloket 
vindt u op Kentekenloket.nl).

Nu ook Kentekenloket bij 
Andijk Auto Techniek!

Bandenactie!
Bij aanschaf van 2 Michelin* banden ontvangt u nu 2 Bosch 

Aerotwin ruitenwisserbladen voor uw auto helemaal gratis!

Deze actie is geldig t/m 31-08-2021.

* andere merken mogelijk, 

vraag naar de voorwaarden

- Accu conditie
- Bandenspanning
- Bandenprofi eldiepte
- Olie
- Koelvloeistof

Auto Check voor €9,90!
Geldt bij een tenaamstelling van een auto

Tijdens de check controleren we je auto 
op de volgende 10 punten:

- Ruitensproeiervloeistof
- Verlichting voor
- Verlichting achter
- Wisserbladen voor
- Wisserbladen achter

De Andijker publiceert regelmatig 
de belevenissen van oud Andijker 

Jan Pijpker. 

Mijn ome Wim.

Het was midden in de oorlog en mijn 
oom Wim had een leeftijd dat hij 
opgeroepen kon worden voor 
arbeidsdienst in Duitsland. Nu stond de 
boerderij een klein stukje van de Dijkweg 
af en als er ongenode gasten kwamen 
moesten ze eerst over de brug en in die 
tussentijd was Wim ergens in de 
boerderij verdwenen. Plekjes genoeg 
waar ze hem nooit konden vinden. Maar 
er was ook een tijd dat hij op reis moest 
en zijn moeder had een brede riem voor 
hem gemaakt, waar hij zaden en bonen 
in kon meenemen.  Op een van die 
reizen kwam hij in Amsterdam, waar 
toen net en razzia  an de gang was en hij 
werd gearresteerd en meegenomen tot 
in Rusland toe. Die tijd van de 
arbeidsdienst was niet fijn, hij heeft er 
later niets over willen vertellen, maar 
kwam vermagerd via Frankrijk terug na 
de oorlog.

Hij trouwde met Meiny Jongert en ging 
wonen in Enkhuizen. Maar hij bleef 
tuinder met een motorschuit in de 
gracht voor zijn huis. Zijn land lag in de 
polder vlak bij de vuurtoren en hij 
huurde een stuk achter de boerderij van 
zijn vader. Later deed hij net als de 
meeste bouwers, in de zomer op de 
bouw werken en in de wintertijd hadden 
ze een baantje in een fabriek vlak bij 
Amsterdam. Iedere morgengingen ze er 
met een bus vol volk naar toe en ’s 
avonds kwamen ze weer terug. Het was 
een hele verandering, maar je moest wat 
in die tijd. Wat was hij altijd blij als het 
weer voorjaar werd en hij weer hele 
dagen buiten kon zijn.

Een keer leek hij echt geluk te hebben. 
Hij won een flinke prijs in de toto en het 
leek of alle geldzorgen voorbij waren. 
Maar de man die de formulieren op 
moest sturen  ( dat deed men toen nog in 
die tijd ) was dat vergeten en zo ging dat 
geld zijn neus voorbij…………. Maar het 
bleef een warm gezin en je voelde je 
altijd welkom als je daar binnen kwam 
lopen en hij was altijd belangstellend.

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

Een stukje pure natuur middenin het 
Streekbos in Bovenkarspel dat een eigen 
waterhuishouding heeft. Vogels, vlinders, 
bloemen, bijen, bomen, kikkers, libellen, 
paddenstoelen, een lust voor het oog. Hoe 
komt al dit leven hier terecht? Hoe ver-
houden zich al deze dieren, bomen en 
planten tot elkaar?.                 

Op zondag 11 juli om 14:00 uur geeft 
IVN-gids Louis van Wegen een rondlei-
ding door het Ecoproject. Vertrek vanuit 
IVN in het Streekbos Paviljoen. Opgave 
tot zondag ochtend via ecoproject@ivn-
westfriesland.nl  Kosten: kinderen onder 
de 12 jaar + leden IVN/KNNV gratis (vrij-
willige bijdrage wordt op prijs gesteld) 
Niet leden €2,- 

Ecologisch beheer voor meer soorten 
bloemen
De vrijwilligers van het IVN West-Fries-

land en anderen die meehielpen hebben 
nu 25 jaar lang samen met medewerkets 
van het Recreatieschap West-Friesland het 
Ecoproject beheerd. Dit samenwerkings-
project heeft als doel om ervaring op te 
doen met ecologisch groenbeheer. Voor de 
vrijwilligers is toename van biodiversiteit 
het middel en het doel is natuureducatie. 
Er groeien nu meer soorten bloemen in 
het Ecoproject dan vroeger. Hier is het 
openbaar groen rijker aan bloemsoorten 
dan vergelijkbare stukken in het Streekbos 
en onze regio. 

Kijk, luister, ruik, voel en stel vragen! Bij 
een volgende bezoek beleeft u dezelfde 
plek op een andere manier! 

Zie www.ivn-westfriesland.nl voor meer 
informatie over het Ecoproject. Bij de balie 
is een brochure ad € 2,- te koop over dit 
prachtige natuurgebied. 

‘Steeds meer soorten bloemen in het Ecoproject’

Getuigen fietsdiefstal gezocht! 
In de nacht van 21 op 22 juni is de fiets van mijn moeder gestolen bij het 
nieuwe Sorghvliet.

Het gaat om een zwarte electrische damesfiets van het merk Sparta met een 
Bosch middenmotor. De fiets is drie jaar oud. 

Heeft iemand de fiets gezien?
Dan graag even contact opnemen met Marnix tel: 06-82 05 51 40. 
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