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 BEDRIJFSMATIG VASTGOED - WONEN - AGRARISCH  

Eén kantoor...

van alle markten thuis

V.l.n.r. Oranje fans Henk Bongers, Ab v.h Hof en buurman Roy van der Ven tussen een deel  
van de uitgestalde Oranjespullen. Foto: PL/De Andijker

Inleggen bij het rad van avontuur. Foto’s PL/TL

De Volharding viert 125-jarig bestaan

Stand Crowdfunding 
Mindervalidetrap:

€3547,-

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

Zaterdag 9 april: Ouderwets goeie BLUES 
van de legendarische band

FLAVIUM
Club Jazz&Pop in Cultura - www.clubjazzenpop.nl

Aanvang: 21.00uur/Entree € 10

Loterijclub De Volharding uit 
1897 bestaat dit jaar 125 jaar. De 
club telt 20 mannelijke leden. Af-
gelopen zaterdag werd het jubile-
umfeestje gevierd in Dorpshuis 
Cultura. 

De verzorging, met o.a. een 
warm- en koud buffet, was fan-
tastisch. Hierna konden de man-
nen met hun vrouwen een gokje 
wagen in een opgebouwd Casino 
met drie speeltafels. 

Om de knikkers
Er werd gespeeld met muntjes, 
die je kon omwisselen voor Casi-

Het Nederlands voetbalelftal 
heeft zich geplaatst voor het 
Wereldkampioenschap dat 
eind dit jaar in de Arabische 
Emiraten gespeeld gaat wor-
den.  Al sinds 1974 bezoekt de 
Andijker Ab, als enthousiaste 

en bont uitgedoste oranje sup-
porter vrijwel alle EK’s en 
WK’s. “Maar deze sla ik over!”
Ab gaat altijd verkleed als 
vrouw, in het oranje en met ‘een 
flinke bos hout voor de deur’. In 
een land als Qatar, waar vrou-

wen onderdrukt worden, ver-
wacht hij zo uitgedost dan ook 
niet binnen te komen. Daar-
naast is het hem daar veel te 
heet. “Dan mag er airco zijn ín 
het stadion, er buiten zeker 
niet!

Ab van ’t Hof slaat Qatar even over!
Mensenrechten
Dat arbeidsmigranten flink wor-
den uitgebuit rondom de bouw 
van de stadions, zo danig dat o.a. 
Amnesty International  melding 
maakt van de schending van 
mensenrechten, is nóg een reden 
om niet te gaan.

Support blijft
Het WK gaat Ab volgen, net zoals 
velen, achter een tv scherm. “We 
hebben een mooi team en goede 
spelers, hoewel de laatste twee 
wedstrijden niet om over naar 
huis te schrijven waren. Maar 
supporter blijf ik. Dit keer dan 
maar vanaf de bank!”

De Black Jack tafel.

no dollars. Wie op het einde van 
de avond het meeste geld wist te 
bemachtigen won een prijsje. 

Met 310 dollar sleepte Fred Ver-
ver de prijs, een fles Jutter, bin-
nen.
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FAMILIEBERICHTEN

Colofon
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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 7 april 19.30 uur: 
Bezinningsviering: Vertrouwen 
op weg naar Pasen. Welkom.
*Zondag 10 april: Palmzondag: 
geen viering. Wel in de 3 andere 
parochies.
*Donderdag 14 april: Witte Don-
derdag: geen viering. Wel in Wer-
vershoof en Medemblik. 
*Vrijdag 15 april: Goede Vrijdag 
19.30 uur: Passieconcert: “Golgo-
tha, het einde..?” van componist 
en dirigent Frank Hoebe. Info op: 
www.hoebemuziekprojecten.nl.

*Overleden: Niek Hooiveld.

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 10 april

Gereformeerde Kerk 
Middenweg 4, Andijk

10.00 uur ds. S. Alblas te Bedum.

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

Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen
09.30 uur  leesdienst
16.00 uur  ds. G. Heijkamp

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

10.00 uur Voorganger: Arja Kraal

 Organist: Heije Wubs

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 Hanemaayer, Start Lijdensweek

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

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

Donderdag 7 april 
19.30 uur Bezinningsviering: Vertrouwen op weg naar Pasen. 
Zondag 10 april
Geen viering in Andijk

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

19.00 uur Piet van der Lugt

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

10.00 uur Simon van Groningen

 

 

 

 

 
Middenweg 77 1619 BN Andijk 

Telefoon: 0228-593530 | Website: www.boekshopjosia.nl 
 

53 jaar geleden, in 1969, richtte 
Anne Geert Bonder Bluesband 
Flavium op. In de popencyclope-
die wordt Flavium “Nederlands 
meest consistente bluesband” 
genoemd. Ondanks wisselende 
bezettingen bleven gitarist Anne 
Geert Bonder en, sinds 1973, 
bassist Eric Bagchus de spil van 
de band. Toch heeft Anne Geert 
sinds kort de band verlaten en is 
gitarist Rob Goedkoop vast lid 
van de band geworden.
De overige bandleden zijn Bert 
Vrieling, zang/harmonica, Wil-
lem Swikker, hammond/piano, 
Bouke van Olst, drums.

De band deelde het podium on-
der meer met BB King, Albert 
King en Freddie King, John Lee 
Hooker, Dr. Ross en the Climax 
Bluesband, maar ook Nederland-

se coryfeeën als Eelco Gelling, 
Jan Akkerman en Pierre van der 
Linden. Tijdens optredens en 
tournees in binnen- en buiten-
land maakte de band zijn live-re-
putatie meer dan waar en daar is 
tot nu toe niets aan veranderd 
want ze gaan nog steeds als een 
speer.
In 2015 werd Flavium toegelaten 
tot de “Dutch Blues Hall of 
Fame” van de Dutch Blues Foun-
dation; een prijs die aan de band 
werd uitgereikt door blueslief-
hebber Johan Derksen.

Dus dit is je kans…zorg dat je er 
bij bent. Zaterdag 9 april bij Club 
Jazz&Pop in Cultura Andijk. 
Aanvang 21.00 uur en de entree 
is € 10,-.
Reserveren via de website 
www.clubjazzenpop.nl.

Zaterdag 9 april FLAVIUM bij 
Club Jazz&Pop in Cultura

“Je hebt alles gegeven, het is goed zo.
Bedankt lieverd, we missen je”.

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor het medeleven  
na het overlijden van mijn vrouw, onze moeder en oma

Trudy Vriend-de Boer
De vele kaarten, bloemen en persoonlijk belangstelling hebben  
ons enorm gesteund. Speciale dank aan de teams van Omring  

Andijk en hematologie Dijklander Ziekenhuis te Hoorn.

Arnold Vriend
kinderen en kleinkinderen

Andijk, april 2022.

Na het themaconcert gaat Excel-
sior meteen door naar het vol-
gende concert op zaterdag 30 
april a.s. in de Gerardus Majella 
Kerk in Onderdijk.
Een zeer speciaal concert waar de 
mooiste melodieën voor u wor-
den gespeeld in de sfeer van An-
dré Rieu.

Medewerking tijdens dit concert 
wordt verleend door ‘Het Strijk-
kwartet’ uit Amsterdam. 
3 Professionele violistes en cellis-
te spelen muziek van Mozart, 
Bach en John Williams.
Ook samen met Excelsior wor-
den er een aantal stukken ge-
speeld.

Een evenement om vast in uw 
agenda te zetten!
Kaarten voor de speciale concert 
kosten € 10,- en de voorverkoop 
is al gestart via  www.excelsior-
andijk.nl/agenda 

Tot ziens op 30 april.

Muziekvereniging Excelsior speelt 
voor u ‘de mooiste melodieën’
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LENTEKRIEBELS

Nu de lente net is begonnen lijkt december nog ver weg. Toch kan 
het echt geen kwaad om nu alvast na te denken over wat je dit jaar 
nog wilt regelen! Per 1 januari 2023 zullen er weer een aantal wets-
wijzigingen plaatsvinden. De meest opvallende wijzigingen tot nu toe 
zijn:

Afschaffing van de ‘jubelton’ 
De vrijstelling schenkbelasting van thans € 106.671 voor de aankoop 
van een woning, verbouwing en/of aflossing van de hypotheek zal, 
zoals u ook in een eerdere column van ons kantoor heeft kunnen 
lezen, worden afgeschaft.

Verhoging van de overdrachtsbelasting van 8% naar 9%
Waar nu nog het 8% tarief voor de overdrachtsbelasting geldt bij 
aankoop van bijvoorbeeld een tweede woning of een bedrijfspand, 
wordt dat per 1 januari 9%. Bij de aankoop van een bedrijfspand van 
€ 800.000 scheelt dit toch alweer € 8.000 aan overdrachtsbelasting. 
Dus voor wie plannen in die richting heeft, dan is het zeker de 
moeite waard om daar dit jaar gevolg aan te geven.

Ondernemersnieuwsbrief
Blijf op de hoogte en lees meer over deze zaken en bijvoorbeeld ook 
over de laatste wijziging van het wetsvoor-
stel excessief lenen eigen B.V., in onze gratis 
ondernemersnieuwsbrief. Dus ben je onder-
nemer en ontvang je de nieuwsbrief nog niet, 
meld je dan aan via onze website: www.
mantelvoors.nl

Marloes Bakker - Mantel&Voors Notarissen 
en Mediators – Andijk 0228-592224 – Ben-
ningbroek 0229-591264

Kom bij ons handballen! Dat is 
namelijk heel leuk! Sinds het be-
gin van dit schooljaar is er weer 
een handbal meisjes F-team bij 
Sporting Andijk. Met veel en-
thousiasme, lol, plezier en fana-
tisme trainen ze iedere dinsdag 
met juf Lisa en meester Jaap. En 
tijdens vier toernooien hebben ze 
alles wat ze hebben geoefend in 
echte wedstrijden mogen uitpro-
beren. En dat is super leuk! 

Toernooien Handballen op deze 
leeftijd gaat net even anders dan 
bij de oudere jeugd. Zo spelen ze 
nog geen wekelijkse wedstrijd 
maar zijn er een aantal keer per 
seizoen toernooien waarbij 3 
wedstrijdjes worden gespeeld te-
gen teams uit onze regio. 
De F-jeugd speelt dan op een half 
veld waarbij leren belangrijker is 
dan de regels. Ook de score 

wordt nog niet bijgehouden. Op 
deze manieren krijgen ze spelen-
derwijs het spelletje onder de 
knie. 

Wij zoeken versterking! 
Deze leuke groep meiden zit gro-
tendeels op de Bangert en is nog 
op zoek naar versterking van de 
andere scholen! Dus ben jij 6, 7 of 
8 jaar? En wil je eens proberen of 
je handbal een leuke sport vindt? 
Kom dan een keer kijken bij de 
training of gelijk al lekker mee 
doen! 
De meiden trainen op dinsdag-
middag van 16.00 tot 17.00 uur in 
de Klamp en vanaf eind april bui-
ten bij Sporting Andijk. Hiervoor 
aanmelden is niet nodig. 

Je kunt ook eens kijken op de 
handbalpagina op de website van 
Sporting Andijk. 

Kom je bij ons handballen? Foto aangeleverd

Ben jij 6, 7 of 8 jaar? 
En zoek je nog een leuke sport? 

Dick Visser

Onderweg naar MORGEN!

We zijn alweer drie weken na 
de gemeenteraadsverkiezin-

gen. We feliciteren Hart voor 
Medemblik met haar indruk-
wekkende verkiezingsuitslag!  

Het gevolg van een sterke 
campagne met voor inwoners 

aansprekende thema’s. 
Wij zijn als nieuwe partij in 

de gemeente Medemblik niet 
ontevreden met ons resultaat. 
Vier ‘zetels’, voor een nieuwe 
fusiepartij met nog beperkte 

naamsbekendheid en een 
korte campagneperiode is 

oké. We realiseren ons dat we 
veel meer van onszelf moeten 

laten zien. Dit is de reden 
waarom we vanaf nu columns 
plaatsen in de Andijker, wis-
selend met een aantal andere 

partijen. 
Teleurstellend is de historisch 
lage opkomst. Er ligt een se-

rieuze opdracht voor alle par-
tijen om te werken aan het 

herstel van interesse en ver-
trouwen in de (lokale) poli-

tiek. 
De formatiegesprekken zijn 
gestart. Het is logisch dat 

Hart voor Medemblik de re-
gie heeft bij deze gesprekken. 
Een informateur onderzoekt 
welke partijen met elkaar een 
coalitie kunnen vormen. Ik 

hoef niet uit te leggen hoe be-
langrijk dit is. Er liggen een 
aantal grote en moeilijke op-
gaven voor het nieuwe colle-
ge en de nieuwe raad. Finan-
cieel gaat het niet goed met 
de gemeente, de WMO kost 

meer geld dan beschikbaar is, 
het accommodatiebeleid is 

niet op orde, we moeten van 
het gas af en er moeten heel 
snel veel woningen worden 
gebouwd. Dit zijn nog maar 
een paar van de vraagstuk-

ken. 
De vraag is ook hoe en wie 
dit de komende jaren gaan 

oppakken. In het in 2021 ge-
presenteerde rapport over de 

bestuurskracht van de ge-
meente (een rapport over het 
functioneren van college, ge-
meenteraad en organisatie) is 
pijnlijk duidelijk geworden 

dat er veel aan schort. De or-
ganisatie is onderbezet, het 
college werkt niet als een 

team, geeft geen leiding aan 
de organisatie en dat is met 
de raad feitelijk niet anders. 

Dit moet anders en heeft 
voor MORGEN! de hoogste 

prioriteit. 

Dick Visser

MORGEN! in Medemblik
Op 1 november 2021 zijn de par-
tijen Progressief West-Friesland 
(PWF), PvdA en Progressief 
Wervershoof (PW 2010) gefu-
seerd tot de nieuwe partij MOR-
GEN!

Voor MORGEN! stonden vijf 
Andijkers op de kieslijst, name-
lijk: Astrid Streumer, Ineke Du-
dink-Neefjes, Marijke Aker en de 
broers Siem en Dick Visser. 
Laatstgenoemde praat u bij over 
MORGEN!

MORGEN! staat voor toekomst-
gerichte, progressieve, duurzame 
en positieve politiek. Dit zie je 
terug in onze centrale partijpun-
ten. We hebben de belangrijkste 
samengevat. 

Op weg naar een gezond klimaat 
en een duurzame samenleving 
Op het gebied van duurzaam-
heid, energie en milieu wil MOR-
GEN! aan de slag voor een gezon-
der en groener morgen. Daar 
zullen we ons samen voor inzet-
ten en de financiële voor- en na-
delen zullen we eerlijk delen.

Zorg voor goed leven 
MORGEN! staat voor inzet van 
preventie en ondersteuning van 
vrijwilligers en burgerinitiatie-
ven. Hiervoor is de betrokken-
heid van inwoners van belang. 
MORGEN! wil een andere aan-
pak voor inwoners met een hulp- 
en/of zorgvraag. Het accent ligt 
op de mensen zelf, op hun veer-
kracht en op wat hun leven bete-
kenisvol maakt.

Solidariteit en gelijkheid 
Wij willen een gemeente voor ie-
dereen, ongeacht huidskleur, ge-
loof, opleiding, afkomst of handi-
cap. Meedoen is essentieel voor 
een gelukkig en waardevol leven. 
Iedereen moet op een gelijkwaar-
dige manier kunnen deelnemen 
aan de samenleving, want met 
elkaar zijn wij de samenleving

Een woning voor iedereen 
Er is een enorm woningtekort. 
We willen de woningbouw in alle 
kernen versnellen. Een goede wo-
ning is één van de belangrijkste 
voorwaarden voor een goed en 
kansrijk leven. 

Leefbare en veerkrachtige kernen 
We vinden dat inwoners nadruk-
kelijker moeten deelnemen bij 

wat er in hun kern speelt. Men-
sen voelen zich prettiger wan-
neer ze zich bij hun woonomge-
ving betrokken voelen. We staan 
dus voor actieve politiek, herken-
baar en dicht bij de inwoners, 
waarbij iedereen mee kan doen. 

Dienstbare gemeente 
We willen dat de gemeente haar 
inwoners en hun vragen centraal 
stelt bij de dienstverlening. Inwo-
ners lopen te vaak en te snel vast 
binnen de procedures van de ge-
meente en andere overheden. 

Bestuurscultuur 
Te vaak weet het gemeentebe-
stuur niet wat er leeft bij inwo-
ners en te vaak maakt de politiek 
niet waar wat ze belooft. Het lo-
kale bestuur staat op steeds gro-
tere afstand van de inwoners. Het 
is niet zo raar dat de inwoners 
grote afstand ervaren met het 
gemeentebestuur. 

Cultuur, kunst en sport
Kunst en cultuur zijn van on-
schatbare waarde voor het men-
tale welzijn van mensen. Voor-
zieningen als bibliotheken en 
dorpshuizen moeten zoveel als 
mogelijk worden ondersteund. 
Gemeenschappelijk ruimtege-
bruik is een goede manier om 
voorzieningen overeind te hou-
den en meer gebruikers te trek-
ken. Mensen trekken mensen. 
Medemblik is een sportieve ge-
meente. Sport en bewegen zijn 
nodig voor een gezonde en vitale 
bevolking. Door te sporten en 
bewegen werken we aan een ge-
zonde leefstijl en komen we meer 
in contact met anderen.

Economie 
De economische agenda is be-
langrijk, maar niet ten koste van 
alles en zeker niet ten koste van 
het welzijn van grote groepen 
mensen. MORGEN! kiest voor 
economisch perspectief waar ie-
dereen beter van wordt. Een 
sterke economische agenda kan 
bijdragen aan meer welzijn. 
Voorwaarde is dat zoveel moge-
lijk mensen daarvan profiteren.

Meer interesse naar ons pro-
gramma en onze mensen? 
www.morgeninmedemblik.nl   

Nieuws of tips?
Mail naar 

info@andijker.nl 

of bel: 59 36 05
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ASA - Allround Service Andijk
Nieuw in Andijk:
Voor verhuur van 
• Steigers ( 1 mtr. – 9 mtr ) / 
 machines / gereedschappen / aanhangers
• Complete schildersbenodigdheden
• Op maat zagen/schaven houtwerk
• Verkoop materialen ( van pvc tot losse schroef )
• Renovatie / restauratie van o.a.kozijnen

Ook voor bouwkundig advies 
en totale bouwwerkzaamheden.

Waarom verder zoeken als het in het eigen dorp is.

A.S.A., Handelsweg 29 c, 1619 BJ  ANDIJK
06-15 94 03 45

allroundserviceandijk@gmail.com
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• Lifestyle-test
 Kelly Groot

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan
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Hoveniersbedrijf de Kroon
Dijkweg 128, 1619 HH Andijk

tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

B. DE KROON

H O V E N I E R S B E D R I J F

H O V E N I E R S B E D R I J F

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

Tel.: 06-18966539
E-mail: info@dekroonhovenier.nl

w w w. d e k ro o n h ove n i e r. n l

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

Tel.: 06-18966539
E-mail: info@dekroonhovenier.nl
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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.

De burgemeesters van de zeven 
Westfriese gemeenten gaven vrij-
dag 1 april het startsein voor de 
herdenking van de Opstand die 
450 jaar geleden begon. In april 
start een reizende tentoonstel-
ling. Die is eerst te zien in de ge-
meentehuizen van Enkhuizen en 
Koggenland.

Het jaar 1572 wordt gezien als 
het begin van ‘de Geboorte van 
Nederland’. Opstandelingen on-
der 
leiding van Willem van Oranje 
kregen toen vaste voet aan de 
grond. Ook in Westfriesland. Zij 
keerden zich tegen het gezag van 
de Spaanse koning.
Naast de historische betekenis 
wordt bij de herdenking stilge-
staan bij vier waarden die toen 
werden - maar ook nu nog wor-
den bevochten: vrijheid, ver-
draagzaamheid, verbondenheid 
en verscheidenheid.

Van Enkhuizen tot de Slag op de 
Zuiderzee

Enkhuizen was de eerste stad in 
Westfriesland die voor de Op-
stand koos. Dat gebeurde zonder 
bloedvergieten en wordt in de 
Haringstad nog altijd jaarlijks 
gevierd op 21 mei.
De gebeurtenissen in 1572-1573 
waren voor veel inwoners in de 
regio ingrijpend. Ze kregen te 
maken met plunderende solda-

ten, hun kerken werden leegge-
haald, de economie kwam tot 
stilstand en mannen werden on-
der de wapens geroepen. West-
friezen vreesden voor hun leven 
en lieten huis en haard achter.
In oktober 1573 viel een Spaans-
gezinde vloot de opstandelingen 
aan. Maar in de Slag op de Zui-
derzee delfden de schepen van de 
Spaanse koning het onderspit. In 
naam van Oranje hielden de 
nieuwe machthebbers stand.

Reizende tentoonstelling 
en activiteiten

De komende twee jaar wordt de 
Opstand in Westfriesland op al-
lerlei manieren herdacht.
In april start een reizende ten-
toonstelling. Die is eerst te zien 
in de gemeentehuizen van En-
khuizen en Koggenland. Voor de 
tentoonstelling ontwikkelt Studio 
Louter zeven panelen met eigen-
tijdse illustraties. Elke gemeente 

heeft haar eigen paneel, geba-
seerd op historische bronnen.
Verder worden lezingen en voor-
stellingen georganiseerd en ko-
men er programma’s voor scho-
len.
Over de Slag op de Zuiderzee is 
een theatervoorstelling en een 
boek in voorbereiding.

Een actueel overzicht van de acti-
viteiten in de regio is te vinden op 
de website wfa.nl/opstand.

Zeven burgemeesters bij panelen van de reizende tentoonstelling. Foto: Marcel Rob.

Start herdenking 1572-1573 in Westfriesland
 
Wist u dat...

 …het netjes is dat de algemene 

stoep wordt schoongemaakt en 

er geen puin en glas blijft liggen 

na de sloop van een huis?

… Flavium zaterdag 9 april 

gaat optreden bij Jazz & Pop in 

Cultura?

… Allround Service zich heeft 

gevestigd aan de Handelsweg?

… het Dorpshuis een nieuwe 

beheerder zoekt?
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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

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

06 12 50 53 52 • www.salonbeautylounge.nl

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

Verhuur/verkoop bouwmaterialen
Allround Service Andijk • Tel. 06 15 94 03 45

allroundserviceandijk@gmail.com • Handelsweg 29c Andijk

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

of bel: 59 36 05

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:

Krokus 22, Andijk • 06 373 1414 8 
www.LNChuidverbetering.nl

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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Met een kleine ploeg wordt 
vanavond het grote bassin al 
schoon gemaakt en zaterdag is 
de schoonmaakdag van 10.00 
tot 14.00 uur. Kom je een uurtje 
helpen (langer mag ook) om de 
tafels en stoelen, speeltoestel-
len, airtramp, perrons en der-
gelijke schoon te maken? Je 
hulp is van harte welkom!

Webshop open; koop je abon-
nement of zwemlessen
De Weid biedt ook dit seizoen 
weer A/B- en C-leszwemmen 
aan. Interesse of vragen? Check 
de website. Opgeven kan via 
zwemlessen@deweid.nl. Koop nu 
je zwemabonnement via de web-
shop op www.deweid.nl. Bij 
vroeg boeken kan je online kor-
ting oplopen tot 10 euro! Al flink 
wat zwemmers/gezinnen gingen 
je voor. Belangrijk: als je de inlog-
codes niet meer weet voor de 
aanschaf van zwembadpasjes kun 

je deze opvragen via  webkassa@
deweid.nl

Minder validezwemtrap
Afgelopen week werden weer 
enkele honderden euro’s gedo-
neerd om de aanschaf van een 
speciale zwemtrap te financieren. 
Help jij ook om het voor (tijde-
lijk) minder valide mensen moge-
lijk te maken het bad in- en uit te 
komen? Je helpt daar enorm mee! 
De crowdfunding loopt nog een 
week of drie. Reuze bedankt al-
vast!

“Groen”vrijwilliger gezocht!
In De weid wordt van alles ge-
daan door vrijwilligers. De kassa 
kan altijd mensen gebruiken 
maar ook de enthousiaste vrijwil-
ligers die het groen in De Weid 
bijhouden kunnen een extra paar 
handen gebruiken. Geen vaste 
tijden, maar wanneer het jou uit 
komt, uiteraard meestens buiten 
openingstijden. 

Mail bij belangstelling even aan 
info@deweid.nl. 

 
Andijkertjes

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 IJsselhof! Vol-
doende ruimte, rust en een eigen 
villa voor uw gasten. En uiteraard 

bij u in het dorp! Neem vrijblijvend 
contact met ons op via www.villava-

kantieparkijsselhof.nl of 0228-
591926. Ons IJsselhof team ont-

vangt u graag.  

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

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

  Nieuw in Andijk:
ASA - Allround Service Andijk

Voor verhuur van 
Steigers ( 1 mtr. – 9 mtr ) / machi-
nes / gereedschappen / aanhangers
Complete schildersbenodigdheden
Op maat zagen/schaven houtwerk
Verkoop materialen ( van pvc tot 

losse schroef )
Renovatie / restauratie van 

o.a.kozijnen

Ook  voor bouwkundig advies en 
totale bouwwerkzaamheden

Waarom verder zoeken als het in 
het eigen dorp is.

A.S.A. Handelsweg 29 c 1619 BJ  
ANDIJK 06-15940345

allroundserviceandijk@gmail.com

Aanstaande zaterdag schoonmaakdag!
Kom je helpen?

Langs de weg...

Nog een beetje winter. Foto: Corinne de Kroon

Sloopwerkzaamheden i.v.m. uitbreiding Dijkhuis. 
Foto: Astrid van DijkeFoto: Astrid van Dijke

Bijzondere verkeersdeelnemers.  
Foto Albert Oost

De Kathoek heeft door de dijkverzwaring een hele verandering 
ondergaan, de winkel van Jan Sluijs (fietsen Sluijs), is gesloopt 
en aan de Middenweg weer opgebouwd.Nu de woning en werk-
plaats van schilders bedrijf Haak. Op beide foto’s ziet u links 

nog het huisje met het piramide dak.  Uit de collectie van Hes-
sel de Greeuw.

Toen en nu

Kijkt u ook uit naar het 
nieuwe broedseizoen van 
onze gevederde vriendjes? 
Neem eens een kijkje op 
Beleef de lente van Vogel-
bescherming Nederland. 

Live van Steenuil tot Zee-
arenden met hun nesten 
waar de camera opge-
richtstaat en beleef het 
mee.https://www.vogel-
bescherming.nl/beleefde-
lente. 

Veel kijkplezier.
Douwe Greydanus

Broedseizoen 2022

Op woensdag 13 mei, van 9.30 tot 
12.30 uur organiseert Inloophuis 
PISA een creatieve bijeenkomst 
in De Drom in Enkhuizen. PISA 
is er voor mensen die te maken 
hebben (gehad) met kanker en 
anderen willen ontmoeten met 
vergelijkbare ervaringen. Er wor-
den maandelijks themabijeen-
komsten georganiseerd of men-
sen kunnen meedoen aan een 
ontspannings- of creatieve activi-
teit. Bij alle activiteiten is een 
deskundige gastvrouw of gast-
heer van PISA aanwezig.

Bij de lenteworkshop kunnen de 
bezoekers een bijzonder Paas-
werkstuk maken. Alle materialen 
om het Paasei te versieren zijn 
aanwezig, iedereen kan het naar 

eigen idee aanpakken. De crea-
tieve ideeën van Wilma Vreeker 
helpen de deelnemers op weg, 
ook als je minder creatief bent. 
Soms moet je gewoon een start 
maken, dan volgt de rest vanzelf. 
De  lente  is immers het seizoen 
dat symbool staat voor een nieuw 
begin. 

Aanmelden voor de PISA-activi-
teit in De Drom kan door een 
mailtje te sturen naar administra-
tie@inloophuispisa.nl of via de 
website: www.inloophuispisa.nl 
bij Contact: aanmelden voor een 
activiteit. Je kunt ook bellen met 
het inloophuis in Hoorn: 0229-
758531. De kosten voor deelna-
me aan de creatieve workshop  
€ 7,50. 

Henny van Bragt, het gezicht 
van Dorpshuis Centrum, een 
belangrijke ontmoetingsplek 
voor veel Andijkers, gaat zijn 
baan als beheerder van het 
Dorpshuis verruilen voor een 
nieuwe uitdaging als Chef-kok 
bij een restaurant. Henny heeft 
zich de afgelopen jaren met 
veel enthousiasme en energie 
ingezet voor Dorpshuis Cen-
trum. Hij heeft veel nieuwe 
dingen opgepakt en in gang ge-
zet. We zijn dan ook blij met de 
bijdrage die Henny heeft gele-
verd. 

Henny zal nog tot 1 juni 2022 ac-
tief blijven bij het Dorpshuis. De 
betrokken verenigingen en de 
‘vrienden’ van het Dorpshuis zijn 
inmiddels geïnformeerd over het 
vertrek van Henny en het bestuur 
is al op zoek naar een nieuwe be-

heerder. Natuurlijk kunt u op 
onze gebruikelijke service reke-
nen en zetten wij ons in om alles 
gewoon door te laten gaan, zoals 
u van ons gewend bent. We heb-
ben een goed team dat altijd klaar 
staat en als bestuur streven we 
naar een geruisloze overgang, 
zodat onze gasten de service en 
gezelligheid krijgen zoals ze dat 
gewend zijn. Natuurlijk gaan ook 
alle geboekte feesten en partijen 
gewoon door.

Zie de advertentie elders in de 
Andijker voor meer informatie 
over de ontstane vacature. Het 
bestuur hoopt dat er veel enthou-
siaste reacties binnen komen, 
want het eigen beheer hebben 
over een gezellige en belangrijke 
ontmoetingsplek als het Dorps-
huis is een geweldige kans en 
uitdaging.

Nieuwe beheerder Dorpshuis gezocht

Bijeenkomst Pisa in De Drom op 13 mei
Een nieuw begin
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Afgelopen donderdag 31 maart nam oprichter 
Alien Alberts officieel afscheid als algemeen direc-
teur van Kinderopvang Berend Botje. 

In de sfeervolle Schouwburg Het Park in Hoorn 
kwamen zo’n 200 genodigden – familie, vrienden 
en relaties – bijeen voor een groots afscheidsfeest. 
Op het programma stonden onder andere een 
voordracht van pedagoog Elly Singer, een cabaret-
optreden van Miel Verstappen en een interview van 
Felix Rottenberg, voorzitter van de Brancheorgani-
satie Kinderopvang, met Alien Alberts. 

De boodschap die Alien Alberts bij haar afscheid 
wil meegeven is duidelijk: “Mijn wens is dat zowel 
ouders als overheid de (meer)waarde van kinderop-
vang blijven inzien, dat de kwaliteit omhoog gaat en 
vooral dat kinderopvang betaalbaar blijft voor álle 
ouders.” 

30 jaar Berend Botje 
Het afscheid van Alien Alberts valt samen met het 
30-jarig jubileum van Kinderopvang Berend Botje. 
Om deze mijlpaal met elkaar te vieren, organiseert 
Berend Botje op zaterdag 21 mei voor de kinderen 

met hun ouders, gastouders en collega’s een feest-
dag in Sprookjeswonderland in Enkhuizen. 

• 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.

APRIL
Woensdag 6 april 
• KBO Seniorenbond, klaverjassen & jeu de boules. Sarto 13.30 uur
Donderdag 7 april 
• Bezinningsviering: Je vertrouwen is je redding, 19.30 uur, RK kerk
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)
• Golgotha, het einde…? RK Maria Middelares van Alle Genaden 

Kerk in Andijk, aanvang 19.30 uur.
Zaterdag 16 april
• Oud papier
• Plastic afvalbak wordt geleegd. LET OP, gewijzigde ophaaldag!
Zondag 17 april 
• Koppelbiljarten, Eetcafé Sels Andijk. Aanvang 14.00 uur
Maandag 18 april
• Pasen op Tamworth Hoeve, Nieuwe Dijk 36 Wervershoof
Dinsdag 19 april 
• KBO Seniorenbond-Andijk. Algemene Ledenvergadering, 

aanvang 14.00 uur in, Dorpshuis Sarto.
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
• Zwembad de Weid weer open
• 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 
• KBO Seniorenbond, klaverjassen & jeu de boules. Sarto 13.30 uur
• Familie Bedrijven toernooi korfbal, Sporting Andijk
Zaterdag 4 juni
• Groene afvalbak wordt geleegd
Vrijdag 10 juni
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
Zaterdag 11 juni
• Oud papier
Zondag 12 juni
• Open dag Modelvliegclub Pegasus, 11-17 u, Elsenburg Enkhuizen
Maandag 13 juni
• Plastic afvalbak wordt geleegd
Maandag 13 en dinsdag 14 juni
• Schoolvoetbal bij Sporting Andijk
Dinsdag 14 juni              
• KVG, Klootschieten, geheel verzorgd. Sarto, 19.00  uur        
Zaterdag 18 juni
• Rommelmarkt Geref. Kerk, Middenweg 4, 10:00-13:30 uur 
Maandag 20 juni
• Groene afvalbak wordt geleegd

AGENDA De hele agenda kunt u 
vinden op www.andijker.nlWat heeft u nodig om uw woning aardgasvrij te maken?

 
Deze vraag stelden we vorig jaar aan de bewoners van vier zogeheten kanswijken: 
- Medemblik, Schepenwijk
- Wognum, Kreeklanden
- Centrum van Andijk
- Wervershoof Oost 

In deze vier wijken komt elektrisch verwarmen als 
beste alternatief voor aardgas uit de bus. 
Maar, wat vinden de bewoners daar zelf eigenlijk 
van? Uit de reacties kwam duidelijk naar voren dat 
zij op hun weg naar aardgasvrij ontzorgd willen 
worden. Er is behoefte aan een stappenplan, een 
duidelijk kostenoverzicht en financieringsmoge-
lijkheden. Ook willen bewoners samen inkopen. 
Voor gebruikerservaringen leren deze bewoners 
graag van elkaar en van deskundigen. Deze on-
derwerpen verwerken we de komende tijd in een 
concreet aanbod voor onze bewoners. Maar om 
tot een goed en volledig aanbod te komen heb-
ben we nog een aantal vragen.  
 
Hoe ontzorgen we u het best?  
Woont u in een van de kanswijken? Laat ons dan 
weten hoe we u het beste kunnen ontzorgen. Wat 
verwacht u van een advies of stappenplan voor 
het verduurzamen van uw woning? Hoe leert u 
het liefst van elkaar en van deskundigen?

Vul de vragenlijst in via 
www.samen.medemblik.nl of scan 
de QR-code. Dat kan tot en met 19 
april. Doe mee en maak kans op een 
gratis energieadvies van uw woning! 

Uw antwoorden helpen ons om het aanbod zo te 
ontwikkelen dat het aansluit bij wat u nodig heeft 
om uw woning te verduurzamen. 

Vult u de enquête liever in op papier? 
Vraag dan een exemplaar aan via duurzaam@me-
demblik.nl of bel 0229 856 000. 
Wilt u weten of u in een kanswijk woont? 
Kijk dan op www.duurzaammedemblik.nl/warmte.
 
U woont niet in een kanswijk 
en u wilt ook stappen zetten?
Iedereen kan nu al de overstap naar aardgasvrij 
wonen maken. Maar u kunt ook eerst aan de slag 
met de ‘Altijd Goed’ maatregelen. Dit zijn maatre-
gelen die u nu al kunt uitvoeren om uw woning 
voor te bereiden op de overstap naar aardgasvrij. 
Daarmee maakt u deze overstap in de toekomst 
makkelijker. U kunt daarbij denken aan het goed 
of nog beter isoleren van uw woning of gebouw. 
Een overzicht van deze maatregelen vindt u op 
www.duurzaammedemblik.nl/warmte.

Heeft u interesse in een persoonlijk en onafhan-
kelijk advies over welke maatregelen u kunt uit-
voeren? Neem dan contact op met het Duurzaam 
Bouwloket op www.duurzaambouwloket.nl/me-
demblik of (072) 743 39 56. 

Foto: Alien Alberts, Gaby Alberts en Felix 
Rottenberg in gesprek. Foto aangeleverd

Groots afscheid Alien Alberts in Schouwburg Het Park

Rinse appelstroop.
Het was voor een 15 jarig jongetje altijd moeilijk 
om de boterhammen in je trommel een beetje 
over de dag te verdelen als je op de bouw zat. Op 
die leeftijd had je altijd honger en je at drie keer 
op een dag, om negen uur, rond de klok van 
twaalf en het restantje om drie uur bij de thee. 
Dan was de trommel ook wel leeg en pas als je 
terugvoer met de schuit en thuis was gekomen 
kon je weer wat eten. 

Op een dag had ik zo’n honger dat de trommel 
om 1 uur helemaal leeg was. Maar gelukkig 
teelde Krul nog wat worteltjes naast het boetje 
en daar pakte ik een paar van om drie uur. Nou 
het commentaar van de mannen was niet mis! 

Of mijn vader soms een Vlaamse reus was en 
mijn moeder een Hollandertje. (Allebei konij-
nenrassen). 

Ik lachte maar wat en besloot mijn mond dicht 
te houden. Maar Krul had toch met me te doen, 
haalde een boterham uit zijn trommel, pakte de 
pot met Rinse appelstroop die daar stond en 
vroeg of ik nog een boterham wilde. Hij pakte 
zijn bouwersmes  en wilde de appelstroop erop 
smeren. Nu had ik net gezien dat hij met dat 
mes een paar slakken had doodgestoken.                                              
                                                                                 
Ik piepte dus: “Nee hoor Krul, ik heb genoeg 
gehad, ik hoef niet meer.”  Dus smeerde Krul een 
boterham voor zich zelf en at die smakelijk op.

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

Woensdag 13 april a.s. staat er 
een sportieve feestdag gepland 
voor basisschool de Bangert, 
onderdeel daarvan is een spon-
sorloop met als doel veel geld 
ophalen voor Oekraïne.

Vrijdag 1 april j.l. kwamen 2 vrij-
willigers van Dorcas op school 
om het goede doel dat gekozen 
was toe te lichten. Ze probeerden 
middels een fotopresentatie en 
een interactief gesprek de kinde-
ren te enthousiasmeren voor de 
sponsorloop.

De sponsorloop is bedacht omdat 
2 zeer sportieve leerkrachten die 
dag vieren dat ze maar liefst 40 
jaar in het onderwijs werken! En 
blijken dat dan ook nog 2 mees-
ters te zijn!!! Dit is een heel bijzon-
dere bijkomstigheid en dat moet 

gevierd worden. De jubilarissen 
lopen uiteraard zelf ook mee!

Maar feest vieren in deze tijd 
doet je ook even stil staan bij 
mensen die op het moment niets 
te vieren hebben. Vandaar deze 
actie. Mochten er deze week kin-
deren bij u aan de deur komen 
die vragen of u ze sponseren wil, 
stel ze dan niet teleur en steun 
onze actie!

Mocht u meester Sjaak of mees-
ter Dick zelf willen sponsoren, 
dan kan dat door een berichtje te 
sturen naar directie.bangert@
skowf.nl

We hopen op een zeer geslaagd 
evenement met een mooie op-
brengst!
Groeten Team van de Bangert

Sponsorloop voor Oekraïne 
door Bangertschool
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Stichting Dorpshuis Centrum te Andijk is een belangrijke, gezellige ontmoe-
tingsplek voor veel Andijkers. Wekelijks biedt het Dorpshuis ruimte aan een 
groot aantal verenigingen en daarnaast worden veel verschillende activitei-
ten georganiseerd. Ook weten veel Andijkers het Dorpshuis te vinden als er 
iets te vieren of te delen valt. 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, gastvrije en bevlogen

BEHEERDER M/V
(28 – 40 uur)

Functie-inhoud:
• Beheer van het gebouw 
 (verhuur zalen aan verenigingen e.a., onderhoud gebouw, schoonmaak)

• Exploitatie van het horecagedeelte (feesten en partijen, keuken, bar)

• Verantwoordelijk voor een gezonde bedrijfsvoering

• Leidinggeven aan het horecateam

• Verzorgen van de inkoop en administratie

• Organiseren van bestaande activiteiten 
 en bedenken en ontwikkelen van nieuwe activiteiten concepten 

Wij zoeken iemand die deze spilfunctie met plezier weet te vervullen en het 
belang ziet van de sociale functie in ons dorp. Horeca-ervaring is een pré. 
Qua opleiding gaan we er van uit dat je minimaal MBO-werk/ denkniveau 
hebt. Met jouw creatieve inslag heb je de ruimte om deels je eigen uren in 
te vullen. Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn marktconform en vallen 
onder de CAO-Horeca. 

Ben je geïnteresseerd en herken jij jezelf in bovenstaand profiel, dan gaan 
we graag met je in gesprek. Stuur uiterlijk 20 april je CV met een korte 
motivatiebrief per e-mail naar: secretarisdorpshuisandijk@hotmail.com.

Pedicure salon pedilicious
Wij zijn weer open!

Ik ben Amber de Kroon, sinds 7 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  €29,50.
Actie: Duo behandeling €55,00!

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

Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

 Peuterspeelgroep
 Buitenschoolse opvang
 Gastouderopvang    

Samen spelen, leren & ontdekken
bij Berend Botje in Andijk!

Daar lig je dan, in je kraambed. te genieten van een wolk van een baby, te herstellen van een kei-

zersnede. De kraamverpleegster vraagt of we witlof uit de oven lusten, want dan zet zij alvast het 

avondeten klaar. “Ja, heerlijk,” roep je blij. Je verwacht een pan aardappels en in de oven gekookte 

witof rolletjes met ham en kaas, maar treft iets geels aan, onder een krokante laag. Het ruikt 

heerlijk. We laten het ons smaken en vragen het recept. Het blijkt een super simpel gerecht te 

zijn! Nog een reden om dit te onthouden.  

Inmiddels zijn de baby’s 20 en 16 jaar en staat het gerecht nog regelmatig op tafel. Wiltof zoals 

zuster Marlène ons voorschotelde. Te lekker om niet te delen. 

Het recept: Snij kipfilet in kleine blokjes en bak ze gaar in de koekenpan, kruid de kip 

met kerriepoeder en een beetje peper en zout. Kies voor kant en klare aardappelschijf-

jes of maak zelf aardappelpuree, dat is je eigen voorkeur. Wij kiezen voor een grove 

puree. Het originele recept had aardappelschijfjes! Vergeet niet om een snufje noot-

muskaat toe te voegen.  

Snij het bittere hart uit de witlofstronken en snij de witlof fijn. De witlof wassen en 

goed droog ‘slaan’ in een theedoek. De witlof roerbakken in dezelfde pan als de kip (zo-

dra die gaar is kan het erbij). 

Nu bouwen in laag jes. Onderin de ovenschaal 

een laag je aardappel(puree), dan witlof met kip, 

dan afdekken met een laag aardappel(puree). 

Bovenop komt 

een laag je pa-

neermeel met 

druppels boter 

en geraspte 

kaas. Dit wordt 

een heerlijk 

krokant korst-

je. Omdat alles al gaar is, hoeft het alleen maar in de 

oven om een korstje te krijgen. 

Ca. 200 graden een minuut of 20 is meestal voldoende. 

Afgedekt met aluminium folie kun je het er gerust 

twee keer zo lang in laten staan (bijvoorbeeld als 

sporters later moeten eten!)  

Deel jij ook een lekker recept met verhaal 

met de redactie? 

Mail (met een foto) naar: info@andijker.nl.

Witlof Zuster Marlène

Sinds 2003 wordt er jaarlijks gestreden om 
de G en A trofee. De dames Griet Veenstra 
en Annie Venekamp zijn jaren lid geweest 
van de Vrouwenkliek en beste sponsors ge-
weest voor de vereniging. Als aandenken is 
er een trofee in het leven geroepen en ieder 
jaar wordt er weer om gestreden. Helaas 
was het de afgelopen twee jaar niet mogelijk 
door de Corona maar nu werd er met volle 
zin weer gekolfd. Na een spannende wed-
strijd mocht Elly Vink de trofee in ont-
vangst nemen. Op de foto Aafke Bankert 
(links) en Elly Vink. Foto aangeleverd

Boekshop Josia in Andijk doet van 6 t/m 
16 april mee aan de landelijke Week van 
het christelijke boek. In deze periode 
krijgen klanten bij deze boekhandel het 
actieboekje cadeau dat speciaal ver-
schijnt ter gelegenheid van dit boeken-
feest. 

Tijdens deze boekentiendaagse, die paral-
lel loopt aan de Boekenweek, draait alles 
om het plezier van boeken en van lezen. 
En om de verdieping en verrijking die juist 
christelijke boeken kunnen geven. Cen-
traal in deze periode staat het gratis actie-
boekje De nacht die mijn leven voorgoed 
veranderde van Lody van de Kamp, dat 
klanten in de boekwinkel cadeau krijgen 
bij besteding van € 15,- aan boeken.

Actieboekje De nacht die mijn leven 
voorgoed veranderde
Het verhaal van de Joodse Kasriël begint in 

Polen, waar hij als kleine jongen met zijn 
familie wordt opgepakt. Het lukt hem om 
het getto en de concentratiekampen te 
overleven en voor zijn broertje te zorgen, 
maar daarvoor betaalt hij een hoge prijs. 
Na de oorlog grijpt hij de kans om naar 
Amerika te vertrekken met beide handen 
aan en verbreekt alle banden met zijn ver-
leden. Als hij jaren later terugkeert naar 
Europa, praat hij voor het eerst in zijn le-
ven met zijn kleindochter Mirjam over het 
afschuwelijke geheim en het schuldgevoel 
dat hem al die tijd hee verteerd.

Een liefdevol geschreven, aangrijpende 
novelle over een jongen die na de oorlog 
verder moet met een levenslang trauma, 
gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

Boekshop Josia gevestigd aan de Midden-
weg 77 te Andijk, verkoopt boeken, Bij-
bels, cadeaus en wenskaarten.

‘Week van het christelijke boek 
2022’ bij boekshop Josia

G en A trofee, vrouwenkliek
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