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Vrijdagmiddag op de markt. Foto’s aangeleverd De hartenknutsels

De Kuyperschool heeft hart voor Oekraïne

Stand Crowdfunding 
Mindervalidetrap:

€2147,-

Doneer ook een bedrag, klein 
of groot, via www.deweid.nl 
of via facebook/instagram. 

De Kuyperschool heeft zich afge-
lopen week hard gemaakt voor 
Oekraïne. Met heel veel harten! 
De kinderen hebben kunstwerk-
jes gemaakt, waarin een hart voor 
de ander centraal stond.
Van klei tot zandtaartdeeg, van 
figuurzagen tot glas in lood. De 
resultaten mochten er zijn. Fan-
tastisch geholpen door hulpou-
ders, die gelukkig weer in school 
mogen zijn.
De hartenknutsels zijn vrijdag-
middag verkocht aan familie en 
bekenden, samen met een heer-
lijk punt eigen gebakken taart of 
cake.

De opbrengst is maar liefst 1697 
euro, dit bedrag is overgemaakt 
aan Dorcas, voor noodhulp aan 
vluchtelingen uit Oekraïne.

Na 2 jaar is het gelukkig weer 
mogelijk. Een koningsdag feest 
zoals we dat graag willen vie-
ren! Er is in de tussentijd wel wat 
veranderd. Er is een wisseling van 
de wacht geweest.  Het ‘oude’ 
Oranjecomité heeft het stokje 
overgedragen aan een een com-
pleet ‘nieuw’ Oranjecomité.
 
Het  Oranjecomité  is in Andijk 
verantwoordelijk voor het Ko-
ningsdag  feest en de Dodenher-
denking op 4 mei. 

Zoals u gewend bent blijft de lo-
catie voor beide vieringen op de-
zelfde locatie. We gaan natuurlijk 
niet alles veranderen, maar we 
gaan wel nieuwe ideeën  combi-
neren met de ervaring van het 
oude comité en er weer een mooi 
feest van maken is nu het doel. 
Een feest creëren wat voor ieder-
een en alle leeftijden gezellig is en 

iedereen weet dat we daar inmid-
dels allemaal weer aan toe zijn. 
We willen het oude comité  be-
danken voor hun jarenlange in-
zet. Ze hebben er elk jaar een 
feestje van weten te maken met 

zijn allen! Hierbij stellen wij u 
voor aan het nieuwe Oranjeco-
mité: Kitty, Michael, Fleur, Ilona 
en Niek. 
Wij hebben er zin in! 
U komt toch ook?!

Kitty Groot, Niek Blekkink, Ilona Haak, Fleur Haak, Michael 
Duivenvoorden, Rick Veldhuizen, Myrna Schenk, Dorothy Schenk, 

Annet Daleman en missend op de foto: Marjolein Vriend en Maureen 
Tensen. Foto aangeleverd

Overdracht Oranjecomité

Op zaterdag 19 maart hebben 22 vrijwilligers, vol-
wassenen en kinderen, zich ingezet voor de actie
“opruimen in niemandsland”.  Plantsoenen, struik-
gewas en delen van de polder, die van iedereen zijn, 
maar tegelijkertijd van niemand, werden aangepakt 
met succes. Andoik Skoôn is ontzettend blij met 
zoveel enthousiasme van de zwerfvuilruimers. Na 
een paar uur opruimen was het een feestje in de 
kantine van de IJsclub. We genoten van elkaars 
verhalen over wat er allemaal te vinden was. 

De kinderen hebben dit allemaal gevonden: bin-
nenkant spatbord auto, paal, wc.-papier, brood-
zakken, mondkapjes, gaas, zakdoeken, regenjas, 
handdoek, aanstekers, vleeswarenbakjes, raam-
sticker, kapot glas, doppen, handschoen, vuur-
werk, batterij,  paraplu, piepschuim, croc schoen, 

steen, plank, Action tas, kerstboom, blikjes, fles-
jes, zakjes, bloembak, plantenpotten van plastic, 
ballen, poppenflesje, drinkpakjes, plastic, sigaret-
tenfilters, snoeppapier, zwenkwiel, T-shirt.
Dit en nog véél meer gooien mensen weg in de 
openbare ruimte. Maar we gaan door met oprui-
men.  Vooral in deze voorjaarstijd is dat belangrijk.

Waarom nu?  
In april, de grasmaand, groeien de bermen weer 
vol met blad van bijvoorbeeld fluitenkruid en 
kleine berenklauw. Nog vóórdat dit gebeurt willen 
we de bermen schoon maken.  Ook gaan de water-
vogels hun nesten inrichten, hun jongen kunnen 
toch niet in zwerfvuil worden grootgebracht?
Help dus mee op zaterdag 2 april a.s.  van  9:00 tot 
11:00 uur.

Het succes van opschoonactie krijgt vervolg: Vóórdat het gras twee kontjes hoog is

Foto aangeleverd

Na de opruimactie is het super-
gezellig in ons nieuwe onderko-
men, de kantine van de IJsclub.

Meld je aan bij:  henk.smits@
quicknet.nl ;  06 - 50484398

Let op:
dit weekend 

gaat de 
zomertijd 
weer in!
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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 27 maart 10.00 uur: 4e 
zondag van de veertigdagentijd.
Woord-Communieviering door 
pastor A. Dekker met Gemengd 
koor.
Thema: “Mede-lijden”.
De collecte is voor onze kerk. 
Dank daarvoor. 
Welkom in de viering.

*Gedoopt: Lisa Ardine, dochter 
van Charles en Wiesia Klijnman 
en zusje van Isabella. ( Kerkepad 
10).
Van harte gelukgewenst vanuit 
onze parochiegemeenschap.
*Herinnering: dinsdag 29 maart: 
kopij inleveren Kontakt voor half 
april t/m half juni. 

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 27 maart
Gereformeerde Kerk 
Middenweg 4, Andijk

10.00 uur ds. D. Hellinga te Urk

De dienst is online te volgen via 
www.gereformeerdekerkandijk.nl

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

10.00 uur Voorganger: Koob Fredrik
  Organist: Chris Kooiman

De dienst bekijken kan via: kerkdienstgemist.nl

Elke woensdag inloop van 10.00 tot 11.30 uur.

Baptistengemeente
Boendersveld 3, 1602 DK  Enkhuizen 

10.00 uur Cees Hanemaaijer, Ouderendienst

Onze diensten worden uitgezonden via  onze website en YouTube:
www.youtube.com/c/baptistenenkhuizen

R.K. Kerk 
Bangert 6, Andijk   rkregiowh.nl

10.00 uur Wo-Com, pastor A. Dekker, Gemengd koor

De Bovenzaal De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu

19.00 uur Jan Groot

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek

10.00 uur Arno van Engelenburg

De diensten zijn digitaal te volgen via: 
www.youtube.com/c/WestfrieseEvangelieGemeente

Het kaarsje is langzaam opgebrand

In zijn slaap is overleden

Henk Blom
Hendrik Pieter

15 maart 1929                Andijk                16 maart 2022

    Piet, Marian, Katie

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Postadres: Bakkerstraat 1, 1619 JT Andijk

Eindelijk mogen we na 2 jaar 
weer met de collectebus langs de 
deuren en dat is hard nodig want 
de nood is zeer hoog! De enorme 
stroom vluchtelingen uit Oekraï-
ne staat op ons netvlies gebrand.
Wat een verschrikkelijke situatie! 
ZOA is momenteel druk in de 
weer om de eerste nood te leni-
gen.
Circa 83 miljoen mensen ook in 

Colombia, Irak en Ethiopië  zijn 
op de vlucht. Hun leed is onbe-
schrijfelijk groot. Het collecte-
geld word o.a. besteed in crisisge-
bieden waar  we nu werken. Denk 
aan voedsel, schoon drinkwater, 
dekens, hygiéneartikelen en on-
derdak.
Wilt u meehelpen met collecte-
ren neem dan contact op met 
Hannie Bos tel. 592640

ZOA collecte 28 maart t/m 2 april

Door de inval in Oekraïne is een 
stroom mensen op de vlucht voor 
het oorlogsgeweld. In Nederland 
worden 50.000 vluchtelingen op-
gevangen, in de Veiligheidsregio 
Noord-Holland Noord 2.000 
vluchtelingen. Voor de gemeente 
Medemblik betekent dit een 
taakstelling van in totaal 119 
vluchtelingen. Met het beschik-
baar stellen van een tweede 
noodopvanglocatie in Andijk be-
oogt het college aan de taakstel-
ling van de Veiligheidsregio te 
kunnen voldoen. 

Noodopvang Andijk, locatie 
verzorgingstehuis Sorghvliet
Parallel aan het gereedmaken van 
woonzorgcomplex Huize Almere 
in Opperdoes, is gestart met de 
verkenning om ook een noodop-
vang locatie in Andijk in te rich-
ten. Het verzorgingstehuis Sorg-
hvliet komt op korte termijn be-
schikbaar en is in potentie ge-
schikt als noodopvang locatie. 
Op dit moment wordt, in overleg 
met de betrokkenen, een techni-
sche beoordeling gemaakt. Bij 
een positieve beoordeling is de 

vervolgstap het houden van in-
formatiebijeenkomst zoals eerder 
ook in Opperdoes is gedaan. Zo-
wel in Andijk als in Opperdoes 
wordt er nauw samengewerkt 
met de betreffende dorpsraden.

Alles wordt nu in het werk ge-
steld om op tijd de opvanglocatie 
gereed te hebben, dat wil zeggen 
slaap- en verblijfsruimtes volle-
dig ingericht en met alle facilitei-
ten op orde. Het is belangrijk dat 
het een plek is waar de Oekraïnse 
vluchtelingen zich welkom voe-
len. Ook wordt gekeken naar wat 
nodig is voor een voorlopig ver-
blijf in Nederland, zoals registra-
tie bij de gemeente, medische 
zorg en onderwijs.

Meer informatie
Inwoners die vragen hebben over 
de vluchtelingenopvang, kunnen 
contact opnemen met het meld-
punt Oekraïne via emailadres 
meldpuntoekraine@medemblik.
nl. Ook is er veel informatie te 
vinden op de website: https://
www.medemblik .nl/over-me-
demblik/hulp-aan-oekrainers

Medemblik bereidt tweede 
opvanglocatie voor in Andijk

 

Andijkertjes
Villavakantiepark IJsselhof Andijk – 
Ben jij op zoek naar een leuke (bij)
baan in jouw dorp? Wie weet kun-
nen wij iets voor elkaar betekenen! 
Neem eens een kijkje op www.villa-
vakantieparkijsselhof.nl voor onze 

actuele openstaande vacatures!  

Op elk slotje past een sleuteltje, en 
wij maken ze.

www.sleutelserviceandijk.nl          
Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

Gevonden. 
Mail naar 

info@andijker.nl

Na een leven wat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid, 
bezorgdheid en liefde is op 100-jarige leeftijd in alle rust 

heengegaan onze nicht en achternicht

Catharina van Zwol
Cathrien

* 15 juli 1921 Andijk ꝉ 20 maart 2022

Amersfoort: Cor en Grietje van den Braber
Andijk: Gré en Rob Venekamp
Berkhout: Bertie en Jan Eijdenberg
Zaandam: Joop de Kruijs
Heerenveen: Ma Brinkman-de Vries
Amsterdam: Tineke en Henk ꝉ Janssen
Hippolytushoef: Marietje en Rein ꝉ Hartland
Andijk: Sieni en Han van Beek

Correspondentieadres:
Molenweg 46
1619 EV Andijk

Cathrien is opgebaard in het Uitvaartcentrum Andijk, Ibislaan 3 te Andijk 
waar gelegenheid is tot afscheid nemen en condoleren op donderdag 
24 maart tussen 19.00 en 19.30 uur.

Het afscheid in het crematorium vindt plaats op zaterdag 26 maart om 
13.45 uur in het crematorium Schagen, Haringhuizerweg 3 te Schagen.

Wij zijn het team van woonzorgcentrum Sorghvliet 
heel dankbaar voor alle goede en liefdevolle zorg.
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Een uitspraak die je eigenlijk niet in een dorp als 
Andijk zou verwachten. Maar helaas is dit de 
keiharde realiteit. Nadat eerst het oude ballen-
hok op het voormalig Asonia terrein in de brand 
was gestoken in het weekend van 11 en 12 maart 
werd de buurt rond het tennispark van TV Atlas 
opgeschrikt door het lawaai van sneuvelende 
ruiten. Vandalen waren over het hek geklommen 
en leefden zich met stoeptegels uit op de ramen 
van de tenniskantine.

Ondanks dat de ramen uit speciaal dikker veilig-
heidsglas bestonden is het de onverlaten toch ge-
lukt om twee ramen te vernielen en een grote rava-
ge achter te laten. Met als gevolg glassplinters ver-
spreid over het terras en door de hele de kantine. 
Dat het puur om vandalisme gaat blijkt uit het feit 
dat er alleen vernielingen zijn aangericht maar er 
“gelukkig” geen spullen uit de kantine werden ont-
vreemd.

Na het uitvoeren van de nodige spoedreparaties is 
de kantine nogmaals ten prooi gevallen aan de van-
dalen en zijn er zaterdagnacht wederom vernielin-
gen aangericht. Er werd weer een raam ingegooid. 
Ook nu is er geen verdere schade aan het interieur 
ontstaan. Begrijpelijk dat de leden van onze vereni-
ging geschokt reageerden op deze voorvallen.

Maar de nachtmerrie bleek nog niet voorbij. Maan-
dagavond werd een groep jeugdleden na afloop van 
hun tennisles door jongeren op brommers en fiet-
sen lastiggevallen en bedreigd. De aangevallen 

jeugdleden zijn dermate angstig geworden dat ze 
niet meer zorgeloos naar het tennispark durven te 
komen om te genieten van hun sport. Dit is een zeer 
verwerpelijke zaak. Daarom is er dan ook aangifte 
gedaan bij de politie in de hoop dat de verantwoor-
delijken van deze misselijke daden opgespoord 
kunnen worden en tot inzicht kunnen worden ge-
bracht om ze zo het besef bij te brengen dat hun 
acties alleen maar leed en ergernis veroorzaken en 
dat er niemand bij gebaat is.

We hopen dat er een einde komt aan dit schandali-
ge gedrag zodat we allen weer als gewoonlijk kun-
nen genieten van onze sport zonder angst dat ie-
mand je “staat op te wachten”.

Kiezers
BEDANKT!

U las het al eerder in de Andij-
ker. Tobias Spruit doet mee aan 
het project ‘Flevoland Fietst 
Tegen Kanker’ (FFTK). Samen 
met vele klasgenoten bedwingt 
hij in mei 2022 de bekende 
Franse berg ‘de Alpe d’Huez’. 
Regelmatig stuurt Tobias ons een 
update. Ook nu heeft hij weer 
mooi nieuws te melden, dat wij 
natuurlijk graag met u delen.

Sponsorkleding
Brandweer Medemblik, waar To-
bias sinds zijn 11e jaar lid van de 
jeugdbrandweer is, heeft zijn 

fietskleding gesponsord.  Samen 
met het korps is hij trots op de 
foto gegaan! “Tobias heeft dank-
zij een grote anonieme donatie 
inmiddels bijna €950 opgehaald. 
Dat is natuurlijk een prachtig be-
drag, maar er kan gerust nog 
meer bij!”

Flink trainen
Tobias is flink aan het trainen, 
want een berg als de Alpe d’Huez 
beklimmen gaat niet vanzelf. In-
middels heeft hij een fiets ge-
sponsord gekregen en daar al vele 
kilometers op gemaakt. Zondag 

27 maart staat er een trainings-
dag in heuvelachtig Limburg in 
de agenda.

Donaties of andere vragen
Doneren kan nog steeds. Neem 
contact op via e-mail ma-
rijespruitdirks@gmail.com of ga 
naar de website https://crowd-
fundingvoorclubs.nl/fftk/ en 
kiest daar de school ‘De Rede’ en 
klikt vervolgens op de naam van 
Tobias Spruit. Lukt dat u niet? 
Neem dan even contact op via de 
e-mail en u ontvangt de recht-
streekse link.  

Tobias in zijn gesponsorde kleding. Foto aangeleverd

Tobias in het nieuw gestokenJUBELTON VERDWIJNT
Eenmalig mogen ouders aan een kind tussen 18 en 40 jaar een be-
drag geven, waarover het kind geen schenkbelasting hoeft te betalen. 
Als je zoveel geld krijgt, dan sta je natuurlijk wel juichen, vandaar het 
woord ‘jubelton’. De vrijstelling moet wel aangevraagd worden bij de 
belastingdienst. Uw kind moet de eenmalig verhoogde belastingvrije 
gift dus altijd opgeven bij de belastingaangifte. Hieronder een over-
zicht voor 2022:
- Eenmalige gift die overal aan besteed mag worden: € 27.231.
- Eenmalige gift voor studie: € 56.724.
- Eenmalige gift voor huis: € 106.671.

Het kabinet wilde aanvankelijk de jubelton € 106.671 belastingvrij - 
geheel schrappen vanaf volgend jaar. Dat bleek niet mogelijk. Daarom 
is het maximale belastingvrije schenkingsbedrag voor de woning-
aankoop gelijk getrokken met de eenmalige verhoogde schenkings-
vrijstelling: € 27.231. Op 1 januari 2024 verdwijnt de schenkingsvrij-
stelling eigen woning helemaal. 

Jaarlijkse schenking
Jaarlijks kunnen ouders belastingvrij schenken aan hun kinderen,  
€ 5.677 (2022). Schenkt u meer, dan moet uw kind de schenking 
opgeven bij de belastingaangifte en schenkbelasting betalen.

Schenken ‘op papier’
Het is ook mogelijk om een bedrag ‘op papier’ te schenken. Hier 
hebben al vaker een column over geschreven. 

Let op eventuele nadelen
Een schenking kan gevolgen hebben voor een studiebeurs, uitkering 
of toeslagen. Als het vermogen van uw kind door de gift boven een 
drempelbedrag uitkomt, dan kan uw kind de beurs of andere vergoe-
ding verliezen.

Meer informatie: neem dan contact op 
met ons kantoor of kijk ook een op de web-
site notaris.nl 

Mantel&Voors 
Notarissen en Mediators
Andijk 0228-592224 
Benningbroek 0229-591264

Vandalisme en intimidatie in Andijk

Een gesneuveld raam. Foto aangeleverd

Eindelijk weer een echt concert! 
Het was afgelopen zaterdag weer 
ouderwets genieten in Cultura. 
Zoals gewoonlijk in het voorjaar 
met als thema: Good to ‘sea’ you 
again! Het voelde heel goed om 
ons trouwe publiek weer terug te 
zien na 2 jaar. Het programma 
stond in het teken van o.a. zee, 
zeehelden en sterrenbeelden. 
Zeer gevarieerde nummers ston-
den op de lessenaar. Van marsen 
tot Junglebook en de Zilvervloot 
tot Aldebaran. 

Ook werden tijdens dit concert 
maar liefst 12 muzikanten kort in 
het zonnetje gezet met een jubi-
leum. Variërend van 12,5 tot 
maar liefst 65 jaar lidmaatschap 
van een muziekvereniging. Ook 

Nick Hoogland is al 25 jaar muzi-
kant en dit jaar 10 jaar dirigent 
van Excelsior. Tijdens de jaarver-
gadering in mei krijgen ze alle-
maal nog een persoonlijk woord-
je en oorkonde. Nu stond er een 
mooie bos bloemen voor ze klaar 
op het toneel.

En Excelsior gaat meteen door 
naar het volgende concert op za-
terdag 30 april in de Gerardus 
Majella Kerk in Onderdijk. Dan 
speelt Excelsior voor u “ De 
Mooiste Melodieën”, de mooiste 
‘klassieke’ melodieën in de trant 
van Andre Rieu. Deze avond is 
met medewerking van Het Strijk-
kwartet uit Amsterdam. 4 profes-
sionele violistes spelen dan sa-
men met Excelsior.

Eindelijk weer een echt concert! Foto aangeleverd

Good to ‘sea’ you again!

Oproep:
Ons gastgezin uit Oekraïne met kinderen (11 en 14 jaar) 
willen graag in contact komen met landgenoten die ook 
hier in Andijk en omgeving zijn opgevangen, zodat ze zich 
minder eenzaam voelen.

Indien er kinderen zijn die hier voor in aanmerking komen, 
bel of mail om dit te kunnen coördineren om verdere ver-
eenzaming te voorkomen. Ons telefoonnummer is 06 5490 
4818 van Anneke Visser of via vidrabeheer@gmail.com.
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Krokus 22, Andijk • 06 373 1414 8 
www.LNChuidverbetering.nl
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• Lifestyle-test
 Kelly Groot

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan

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

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
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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 9:00-20:00
 Vrijdag 9:00-18:00
 Zaterdag 9:00-18:00
Bloemenpluktuin maandag t/m zaterdag 

7.00 tot 21.00 geopend

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.

Even snel langs de supermarkt voor een vergeten 
boodschap of alle weekend boodschappen halen op de 
fiets? Het kan! Gezellig een mooie fietstocht maken 
door een onbekend natuurgebied of dagelijks dezelfde 
route naar je werk? Het kan. “Als je maar de juiste fiets 
hebt, kan alles met de fiets!”

Tegenwoordig zijn er fietsen in zoveel soorten en maten, 
elektrisch of niet, dat er voor iedereen de juiste te vinden 

is. “Goed advies is het allerbelangrijkste. Dan gaat het om 
wie u bent en waar u de fiets voor gebruiken wilt, maar 
ook over de juiste framemaat en welke accessoires belang-
rijk zijn. Een fiets is maatwerk,” vertelt Remco Kreeft-
meijer van Dekker Tweewielers Andijk.

Nieuw en inruil 
Er is bij Dekker Tweewielers volop keus uit nieuwe mo-
dellen en ook is er voldoende te kiezen uit tweedehands/

ingeruilde fietsen die nog prima een ronde mee kunnen. 
“We hebben regelmatig leuke acties zoals nu met de Pega-
sus Sienna E7f. Van € 2649,- is deze nu in de actie voor  
€ 2199,- en ruilt u uw oude fiets in, dan komt de prijs zelfs 
op € 1999,-. Kom gewoon eens kijken of rij even een 
rondje. 

Onderhoud en garantie
Service staat hoog in het vaandel bij Dekker Tweewielers. 
“Naast de wettelijke garanties en onze dagelijkse service 
bieden wij onderhoud aan. Dat vergeten mensen soms, 
maar is heel belangrijk om zo lang mogelijk plezier te heb-
ben van de fiets. Bij aanschaf van een nieuwe fiets is de 
eerste beurt na 3 maanden gratis en de tweede beurt ge-
ven wij 50% korting. Een tevreden klant is voor ons heel 
belangrijk!”

Gezond en leuk
“Naast een zeer aantrekkelijk kostenplaatje, is fietsen bo-
venal leuk. Dat het daarnaast ook nog eens gezond is om 
lekker te bewegen en de fiets u de vrijheid geeft van deur 
tot deur te komen en (bijna) nooit parkeerproblemen te 
ervaren, maakt de fiets populair bij jong en oud. Neder-
land fietsland toch?”

Waar fietst u heen?
Al jaren fietst u op dezelfde fiets, dan vindt u de keus voor 
een nieuw model misschien best lastig. “Het grote voor-
deel van Dekker Tweewielers, is de laagdrempeligheid. U 
loopt gewoon even binnen, u kijkt rond, u stelt uw vragen. 
Samen kijken we wat u zou voegen en u maakt even een 
proefrit.”

Het mooie weer komt er aan en dan ziet u vanaf de fiets 
toch weer andere dingen dan vanuit de auto. Gewoon 
doen! 
U bent van harte welkom, ook in onze winkels in Enkhui-
zen en Hoogkarspel.”

Voor de juiste fiets, accessoires of reparaties ben je bij Dekker Tweewielers aan het juiste adres. Tekst en foto OdB

Dekker2wielers 3 jaar in Andijk!
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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

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

Computerhulp
PCHulpje • Kees Veerstraat 9 Andijk

Tel. 06 181 283 15 • www.pchulpje.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 • info@dekker2wielers.nl • dekker2wielers.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
Briljant Optiek & Sieraden • De Hoek 1, 1693 AA Wervershoof

0228 581 258 • info@briljant-optiek.nl

Kantoormeubelen - Verhuizen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G

Tel. 06. 2182 3000 • www.deenisdeanderniet.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: 06 25 11 69 16 • 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

06 2656 8616 • 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

Zondag en maandag Gesloten
Dinsdag   09:30 - 18:00
Woensdag   09:30 - 18:00
Donderdag   09:30 - 18:00
Vrijdag    09:30 - 18:00
Zaterdag   09:30 - 17:00

Tweewielers

ANDIJK

              M iddenweg 54a

1619BN Andi jk

w w w.dek ker-tweewielers.n l

Middenweg 54a
1619 BN Andijk 

0228-745222 

info@dekker2wielers.nl
www.dekker2wielers.nl

Ook voor service, reparatie en onderhoud 
aan uw (elektrische) fi ets.

Maak nu een afspraak! 
(Gratis halen en brengen)

Openingstijden:

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  

Salon Beautylounge
Industrieweg 1e
1619 BZ Andijk

06 12 50 53 52
info@salonbeautylounge.nl
Plan zelf uw afspraak via:
www.salonbeautylounge.nl

Medisch Pedicure 
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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Voor het verzorgen van uw aangifte inkomstenbelasting 
kunt u bij de Westfriese Rekenmeester terecht.   

De Rekenmeester maakt het u makkelijker.  

Uw stukken kunt u inleveren op onderstaande data 
in dorpshuis Cultura, Kleingouw 112-113, Andijk. 

• Woensdag  23 maart  vanaf 17.00 uur tot en met 19.30 uur

• Woensdag  30 maart  vanaf 17.00 uur tot en met 19.30 uur 

Westeinde 8 • 1606 CZ, Venhuizen 
0228-76 00 33 • 06-39 57 79 04 • www.wfrm.nl • info@wfrm.nl

Wichard en Gonnie 
zitten voor u klaar! 

berendbotje.nlberendbotje.nl

 
Wist u dat...

 … de Gereformeerde kerk na 

2 jaar eindelijk, op zaterdag 

18 juni, weer de rommelmarkt 

mag organiseren?

... Club Jazz&Pop op 

zaterdag 9 april weer van start 

gaat met de legendarische 

Bluesband “Flavium”?

... er een roti-bezorgdienst van 

start gaat in Andijk?

Op 31 maart a.s. treedt Alien Alberts offi-
cieel af als algemeen directeur van Kinder-
opvang Berend Botje. De ‘moeder van 
3700 kinderen’, zoals zij ooit is genoemd, 
stond exact 30 jaar aan het roer. Zij heeft 
daarmee een grote stempel gedrukt op de 
mogelijkheden van kinderopvang in 
Noord-Holland. Haar dochter Gaby Al-
berts volgt haar op.  

Van pionier tot succesvolle zakenvrouw
Vanaf haar zolderkamer in Hoorn startte 
Alberts in 1992 een van de eerste profes-
sionele gastouderbureaus van het land. Zij 
vond dat goede kinderopvang voor ieder-
een bereikbaar moest zijn, ook in de kleine 
kernen. Door de jaren heen kwamen er 

kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en 
buitenschoolse opvang locaties bij. Nu 
werkt Berend Botje samen met 300 gast-
ouders en wordt daarnaast kinderopvang 
geboden op ruim 60 locaties in Noord-
Holland. Inmiddels werken er meer dan 
450 medewerkers bij Berend Botje. De 
zolderkamer is allang verruild voor een 
groot kantoor in Zwaag. 

Voortrekkersrol 
Zowel op regionaal als landelijk niveau 
heeft Berend Botje altijd een voortrekkers-
rol ingenomen op het gebied van kinder-
opvang. Alien en haar dochter Gaby Al-
berts zijn beiden actief bij de landelijke 
branchevereniging en zij nemen regelma-

Algemeen directeur Alien Alberts op theevisite bij de kinderen van Berend Botje in 
Hoorn. Fotografie: Theo Groot 

Oprichter Berend Botje neemt na 30 jaar afscheid
tig plaats aan tafel van diverse ministeries 
om hun expertise te delen. Vanwege haar 
vele verdiensten op het gebied van kinder-
opvang ontving Alien Alberts in 2010 een 
koninklijke onderscheiding en werd zij 
benoemd tot Ridder in de Orde van Oran-
je-Nassau. 

Terugkijkend op 30 jaar Berend Botje zegt 
Alberts: “Al onze keuzes hebben wij altijd 
heel  bewust gebaseerd op het welzijn en 
het belang van de kinderen. Dat wil zeg-
gen; het kind staat centraal en de organisa-
tie is daaromheen gevormd. Sociaal maat-
schappelijk betrokken zijn en zorgen voor, 
zit ingebakken in ons DNA. Ik ben dank-
baar voor alles wat we met elkaar hebben 

bereikt. Natuurlijk ben ik trots dat Gaby 
nu mijn plek inneemt. Ik kan mij geen be-
tere opvolger wensen.” Helemaal afscheid 
nemen van Berend Botje doet Alien Al-
berts niet; zij blijft als adviseur verbonden 
aan de organisatie. 

Dubbel feest  
De afscheidsreceptie van Alien Alberts 
vindt op donderdag 31 maart plaats in 
Schouwburg Het Park in Hoorn. Het af-
scheid valt samen met het 30-jarig jubile-
um van Berend Botje. Om deze mijlpaal 
met elkaar te vieren, organiseert Berend 
Botje op een later tijdstip voor de kinde-
ren, ouders en collega’s een groot evene-
ment. 

Peuterinloop: Van peuter naar kleuter!
Woensdag 6 april van 9.00 - 10.00

Flamingolaan 35 - 1619 VC Andijk 
0229 – 591609
info.piramide@openbaaronderwijspresent.nl
www.depiramideandijk.nl

Ouders krijgen een rondleiding door 
de school terwijl de peuters mogen 
wennen in de kleuterklas.

Kleine kleutergroepen
Engels vanaf groep 1!

Normaal gesproken krijgt u in deze week de flyer in 
de bus met de vraag iets te willen schenken ten bate 
van de veiling. Door de nog onduidelijke maatrege-
len rond corona, wilde veiling Sarto hun datum 
verzetten naar 13 mei, dit was dan heel dicht bij 
onze datum en toen was ook nog niet duidelijk of 23 
april haalbaar zou zijn. Na overleg is besloten om 
veiling Cultura voor 1 jaar in het najaar te houden, 
mede doordat veiling Dorpshuis dit jaar niet gehou-
den wordt. 

Dus eind september krijgt u nu een flyer in de bus, 
tegen die tijd hoort u weer van ons, we hopen na-
tuurlijk dat een ieder ons dan weer zal steunen, u 
kunt alvast iets leuks bedenken.
In oktober zullen dan weer de wijken bezocht wor-
den, we zijn dringend op zoek naar versterking voor 
de wijklopers, wilt u ons helpen, stuur een berichtje 
naar secretariaat@veilingcultura.nl , we nemen dan 
contact met u op. Ook voor eventuele vragen kunt u 
een berichtje sturen.

Veiling Cultura; 
 op 5 november!
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• Ko�  edrinken in Huiskamer van Andijk, Sportlaan 1A.
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 10.00-12.00 uur

• Dorpshuis Centrum:  Elke woensdag de midweekbreak 
    Vrijdag: weekafsluiters

• KBO/SBA, Iedere woensdag Soosmiddag in Sarto. Biljarten, 
klaverjassen. Iedere woensdag en donderdag Jeu de boules.

MAART
Woensdag 23 maart 
• KBO Seniorenbond,  bingo en jeu de boules. Sarto 13.30 uur
• Vrouwen van Nu, Andijk-West, “Keep ’t Simple”. Gezamenlijke 

avond met afd. Oost, 20.00 uur, Cultura
Donderdag 24 maart 
• Breek de week. Gereformeerde kerk, Middenweg 4
Vrijdag 25 maart   
• Bedrijfsbezoek PCOB aan De Wit  bloembollen en transportbe-

drijf Geerling 4 Bovenkarspel  aanvang 13 uur 15
Zaterdag 26 maart   
• Oôs Joôs in de Klamp
Zondag 27 maart
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Maandag 28 maart
• Groene afvalbak wordt geleegd

APRIL
Vrijdag 1 april 
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
• Klaverjas in Dorpshuis Centrum, aanvang 19.00 uur
Zaterdag 2 april
• Oud papier
Zondag 3 april
• Koppelbiljarten, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Maandag 4 april
• Rest afvalbak (grijze) wordt geleegd
Dinsdag 5 april
• KVG kaartavond, Sarto, 19.45 uur
Woensdag 6 april 
• KBO Seniorenbond, klaverjassen & jeu de boules. Sarto 13.30 uur
Donderdag 7 april 
• Bezinningsviering: Je vertrouwen is je redding, aanvang 19.30 

uur, RK kerk Bangert 6
Zaterdag 9 april
• Ouderwets goeie BLUES van “FLAVIUM” bij Club Jazz&Pop, Cultura
Maandag 11 april
• Groene afvalbak wordt geleegd
Dinsdag 12 april                 
• KVG, Paasstuk workshop. Sarto, 20.00 uur
Vrijdag 15 april
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
Zaterdag 16 april
• Oud papier
• Plastic afvalbak wordt geleegd. LET OP, gewijzigde ophaaldag!
Maandag 18 april
• Pasen op Tamworth Hoeve, Nieuwe Dijk 36 Wervershoof
Woensdag 20 april 
• KBO Seniorenbond,  bingo en jeu de boules. Sarto 13.30 uur
• Vrouwen van Nu, Andijk-West, Moedige Moeders uit Volendam. 

Deze avond zijn ook gasten welkom, 20.00 uur, Cultura
Zondag 24 april
• prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
• “FADOpelos2” bij Cultura Plus in Cultura aanvang 15 uur
Maandag 25 april
• Groene afvalbak wordt geleegd
Woensdag 27 april
• Koningsdag bij het Dorpshuis  
Vrijdag 29 april
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
Zaterdag 30 april 
• Oud papier
• Concert Excelsior: De Mooiste Melodieën. Gerardus Majella Kerk 

in Onderdijk, aanvang 20.00 uur

MEI
Zondag 1 mei
• Tulpenwandeltocht. Afstanden 8 of 15 km.
Maandag 2 mei
• Rest afvalbak (grijze) wordt geleegd
Woensdag 4 mei 
• KBO Seniorenbond, klaverjassen & jeu de boules. Sarto 13.30 uur
Woensdag 18 mei 
• KBO Seniorenbond,  bingo en jeu de boules. Sarto 13.30 uur
• Vrouwen van Nu, Andijk-West, Ellen Ruijter met scherven, 20.00 

uur, Cultura
Maandag 9 mei
• Groene afvalbak wordt geleegd
Vrijdag 13 mei
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
• Veiling Sarto
Zaterdag 14 mei 
• Oud papier
Maandag 16 mei
• Plastic afvalbak wordt geleegd
Dinsdag 17 mei 
•  KVG, Dagje naar oorlogsmuseum in Medemblik, Sarto 09.45  uur
Maandag 23 mei
• Groene afvalbak wordt geleegd
Vrijdag 27 mei
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (in de wijken zonder bak-

ken)
Zaterdag 28 mei 
• Oud papier
Maandag 30 mei
• Rest afvalbak (grijze) wordt geleegd

JUNI
Woensdag 1 juni 

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

Dekker2Wielers 3 jaar in Andijk
Speciale aanbieding: Pegasus Siena E7f

Nu van € 2649 
met inruil € 1999

Inclusief 
- Bosch active line plus motor 

- 400 wh accu upgrade
- 2 jaar garantie

Dekker Tweewielers
(0228) 31 29 61

Torenstraat 10, 1601 HH Enkhuizen 
www.dekker-tweewielers.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

De Koopmanspolder is lekker nat, en dat trekt weer 
vele vogels. Momenteel, half maart, zijn de grauwe 
ganzen met enkele honderden aanwezig.
Het gaat zowel om broedvogels, in de Koopmans-
polder en de vooroever, als om doortrekkers. We 
zien nu ook veel brandganzen, bonter en kleiner, 
maar dit zijn doortrekkers.
Kuifeenden zie je nu ook veel, mannetjes opvallend 
zwart-wit en vrouwtjes donkerbruin. Ze baltsen nu 
volop en datzelfde geldt voor tafeleenden, waarvan 
de mannetjes een opvallende rode kop hebben. Bei-
den zijn duik-eenden en je ziet ze dus in de sloten.
In het ondiepe water zien we vooral veel winterta-
lingen, de kleinste eend, maar ook slobeenden met 
opvallend witte borst, en pijlstaarten met een créme 
borst en verlengde staartveren. Dit geldt voor de 
mannetjes want de vrouwtjes van beide soorten zijn 
eenvoudig bruin gekleurd. 
Daarnaast hebben we nog 2 soorten eenden: wilde 
eend en krakeend, zie plaatje. Recent zijn er enkele 
heel bijzondere soorten gezien: een zeearend met 
een vleugelspanwijdte van 2 tot 2,5 meter(!!!) is even 
wezen kijken en datzelfde geldt voor een andere 
grote roofvogel: de Rode Wouw! 
Watersnippen blijven zich verstoppen maar toen er 
verstoring was, vlogen er plots 120 exemplaren op. 
Dat zijn er niet weinig, en grutto’s zijn nu ook tel-
kens aanwezig met met enkele tientallen vogels. 

Een leuke soort die we ook al enkele keren zagen, is 
de Roodborsttapuit, een gewone broedvogel  de 
duinen. Sinds kort loopt er een klein koppel scha-
pen om ons te helpen met het beheer, en is ook 
weer goed voor de biodiversiteit.

Deze herfst en winter hebben we met een groep 
vrijwilligers weer wilgen gewied in het natte deel, en 
ingekort in het droge deel. In dit deel gaat het nu 
meest om het verwijderen dan wel inkorten van bra-
menstruweel.  Een beetje bramen is leuk voor de 
natuur, insecten en vogels, maar het moet niet te gek 
worden. Daarom zijn nu de meeste struwelen ge-
knipt en de wortels uitgestoken. Waarschijnlijk zal 
dat niet voldoende zijn, maar volgend winter gaan 
we gewoon weer verder. Momenteel doen we niets 
om de vogels rust te geven om te gaan broeden.

Vanaf april laten we het water weer langzaam zak-
ken zodat slikrandjes ontstaan waar dan weer door-
trekkende steltlopers graag foerageren.
Te denken valt aan: kemphaan, strandlopers, oever-
lopers, plevieren en ruiters. Hoogtepunt van hun 
trek valt in april tot en met half mei. 

Vanaf de bankjes met de zon in de rug, kunt u het 
gebied en de vogels prima overzien!

Marco van der Lee, beheerder Koopmanspolder        
Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden 

Koopmanspolder, vogel-eldorado

Kievit

Krakeenden. Foto’s aangeleverd

Doneer ook!
Eergisteren stond de teller al bo-
ven 2 duizend euro aan donaties. 
Hartelijk dank daarvoor!

Maar om het zwemmen ook voor 
(tijdelijk) minder mobiele mensen 
mogelijk maken is uiteindelijk een 
bedrag van 5 duizend euro beno-
digd. Doneer ook een bedrag, 
klein of groot, via www.deweid.nl 
of via facebook/instagram. Jouw 
gift maakt het verschil!

Vrijwilligers gezocht
Vindt u het leuk om een paar keer 
in het seizoen de kiosk de be-
mannen of bevrouwen? Niet 
moeilijk en in een positieve sfeer 
de gemeenschap helpen? U bent 
van harte welkom! Mail bij be-
langstelling even aan info@de-
weid.nl. Bedankt!

Prima start crowdfunding minder-
validetrap Zwembad de Weid
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De meeste mensen vinden het een schit-
terend gezicht. Schapen met hun lamme-
tjes op een stukje land of op de dijk. Koei-
en die samen met hun kalfje buiten staan. 
“Regelmatig staan er auto’s geparkeerd 
langs de weg en staan mensen foto’s te ma-
ken. Zeg nou zelf, dit blijft toch ook prach-
tig?”

Aan het woord is Siemen van der Meer. 
Deze ochtend nemen we even een kijkje 
bij hem in de stallen. Naast schapen en 
hun lammeren, staan er ook koeien en 
stieren, lopen er kippen en vinden we er 
twee varkens in een stal. Wat we niet zien, 
maar waarvan we zeker dat ze er zijn, zijn 
de uilen hoog in de nok van de boerderij. 
“En straks de zwaluwen weer, hier is altijd 
volop leven!”

Op ‘t Buurtje
Vlakbij de Buurtjeskerk staat een grote, 
oude boerderij waar diverse dieren veilig 
onderdak hebben. Onze fotograaf is er als 
eerste deze ochtend en de dieren staan 
rustig en nieuwsgierig te kijken naar wat 
zij komt doen. Opeens klinkt er een geloei 
en een blaat, kippen beginnen te tokken en 
ergens achter een deur klinkt geknor. Er 
rijdt een auto het pad op waaruit Siemen 
stapt. De dieren weten duidelijk wie hij is 
en dat zijn bezoek ook betekent dat het 
etenstijd is! Zo stil als het net nog was, zo 
luid klinken de dieren nu.

Starten om 4 uur
Zeker nu het de tijd is dat de jongen gebo-
ren worden, moet Siemen de dieren goed 
in de gaten houden. “Elke ochtend om 4 
uur sta ik op en ga ik even controleren of 
alles okay is. Daarna kan ik nog even terug 
op bed. Om ongeveer half 10 is het voe-
dertijd en tijd voor een tweede controle 
ronde. “Het is belangrijk dat je alles goed 
in de gaten houdt, dat brengt drukte. Maar 
het hoort erbij.”

Goede knecht
Kitty Smit  is er vandaag ook. Zij helpt 
waar ze kan. Terwijl Siemen de schapen 
langs gaat voert zij alvast de kippen en zij 
neemt ook vaak de avondronde voor haar 
rekening. “Ze is best een goede knecht 
hoor,” zegt Siemen lachend. Ondertussen 
schept hij de poep achter de twee pinken 
(jonge koeien) weg. Stil zitten past duide-
lijk niet bij hem, want de emmer wordt al-
weer gevuld met vers water voor de die-
ren. “Schoon water is het allerbelangrijkst! 
Daarbij moeten de dieren goed eten en 
hou je de hokken schoon.”

Rustige schapen
De schapen die hier binnen in de boerderij  
staan, zijn verdeeld over twee verschillen-
de hokken. Ze reageren allemaal heel rus-
tig op Siemen die door het hok loopt met 
verse plekken hooi en biks brokken. “Als je 
goed voor ze bent en rustig beweegt, dan 
gaat het prima. Ze zijn vaak nieuwsgierig. 
Vooral lammeren die een tijdje de fles heb-
ben gekregen, komen makkelijk dichtbij.” 
Siemen loopt naar een tweede hok. Hier 
staan drie schapen met drie jonkies. “Alle-
maal eenlingen en nog erg klein. Daarom 
staan ze nog even apart. Dan wordt nie-
mand onder de voet gelopen. De allerjong-
sten en veruit de meesten staan trouwens 
in de stal naast ons huis. Dan kan ik ze nog 
makkelijker in de gaten houden in hun 
meeste kwetsbare dagen.”

Naar buiten
De ooi die moet lammeren gaat tijdelijk in 
een kleiner, afgezet deel. Samen met haar 

jongen heeft ze hier even de rust om bij te 
komen van de bevalling en een band met 
haar kinders op te bouwen. Als de lamme-
tjes goed drinken bij hun moeder en goed 
op eigen benen kunnen rondstappen kan 
de ruimte iets groter en kunnen er meer-

dere schapen bij elkaar staan. Wie groot en 
sterk genoeg is mag samen met moeders 
mee de wei in. Voor sommige lammeren 
heel spannend, andere springen van geluk 
met 4 poten in de lucht.

Koude nachten
Hoewel het vandaag als voorjaar voelt, 

tussen al het jonge grut en met de zon 
hoog aan de hemel, zijn de nachten nog 
koud en guur. “Daarom staan ze ’s nachts 
nog binnen. Dat willen ze ook graag. Mooi 
warm, veilig en in een lekker strobed. Ik 
hoef ze ook nooit te halen, ze komen van-
zelf naar me toe en lopen mee naar bin-
nen.”

De andere dieren
Een rijtje koeien staat rustig te herkauwen. 
“Die krijgen allemaal volgende maand een 
kalfje. De kalfjes laat ik bij hun moeder 
lopen. Dat is een prachtig gezicht.” Ook 
staat er een stier. “Dit is de allergrootste 
lieverd die er is,” zegt Kitty en geeft hem 
een kriebelbeurt onder zijn kin. “Vroeger 
hadden we hier 50 koeien staan,” vertelt 
Siemen. “Alles is begonnen met 1 koe en 
steeds als we voldoende hadden gespaard 
kwam er weer één bij. Zo ging het ook met 
de landjes, steeds kwam er weer één bij. 
Met de verkaveling is dat herverdeeld.”

Zwaluwen 
Nu is het vrij stil in de stal, maar als de 
zwaluwen straks weer in grote getale de 
nesten bouwen klinkt er de hele dag mu-
ziek in de stal. “Die kunnen een herrie 
maken hoor!” Siemen heeft gezien dat alle 
dieren er goed bij staan. De dieren hebben 
hun natje en droogje gekregen en sommi-
gen zijn in de wei gezet. Het ochtend ritu-
eel is klaar en het is hoogste tijd voor kof-
fie met zijn broer Pe. 

Het was een heerlijk start van mijn och-
tend en ik kom graag nog eens terug als de 
kalfjes geboren zijn. Bedankt voor ons be-
zoek. 

Volop jonge dieren brengt een hoop werk

Siemen van der Meer tussen de lammetjes. Tekst en foto’s OdB

De lammetjes houden alles in de gaten.

Meubels worden overal voor gebruikt.

In de nok zitten uilen.

De koeien verwachten allemaal kalfjes.

Kleine stillevens

Welkom op ‘t Buurtje
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