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Piet de Vries vertelt enthousi-
ast: “Helaas was het twee jaar 
lang niet mogelijk, wat bijzon-
der jammer was, maar nu mag 
het weer wél! De Tulpenwan-
deltocht 2022 kan doorgaan en 
de organisatie heeft er zin in. 
De wandeltocht wordt gehou-
den op 1 mei 2022.“ 

“We hebben een vernieuwde 
route, die dit jaar alleen door An-
dijk zal gaan. We slaan de nabu-
rige dorpen even over en gaan 
langs nog meer tulpenvelden dan 
voorheen. Er is dit jaar weer de 
mogelijkheid deel te nemen aan 
een 8,5 en een 15 kilometer rou-
te.” 

Lange en kortere route
Piet vervolgt: “Op die manier kan 
iedereen meedoen, ook als de 15 
kilometer misschien een beetje te 
veel gevraagd is. Deze route van 
8,5 kilometer is ook geschikt voor 
rolstoelgebruikers en goed te 
doen met (jonge) kinderen die 
meelopen. Tijdens de pandemie 
hebben veel mensen het wande-
len (her)ontdekt. Wandelen is 
leuk en gezond, voor jong en oud. 
Wandelen is helemaal niet oubol-
lig, maar werkt juist verjongend. 
Redenen genoeg om mee te lo-
pen!”

Deelname 
Met alle zorgelijke ontwikkelin-
gen in Oekraïne is besloten dat 

de opbrengst van de Tulpenwan-
deltocht 2022  zal worden gestort 
aan Giro 555. “Velen onder ons 
willen iets doen voor Oekraïne, 
maar hebben het gevoel vanuit 
hier (te) weinig te kunnen doen. 
Door mee te wandelen met deze 
Tulpenwandeltocht kunt u wél 
iets doen!” Piet vertelt:  “Bij Giro 
555 kunnen ze met onze financi-
ele bijdrage zorgen, dat de juiste 
hulp op de juiste plek terecht 
komt. Het inschrijfgeld is € 5,00, 
maar een extra vrijwillige bijdra-
ge mag uiteraard ook. Kinderen 

t/m 13 jaar betalen 3,00 euro. 
Leden van de IJsclub Andijk mo-
gen ook rekenen op een korting 
op het inschrijfgeld van € 2,00 
(Neemt u wel even uw Rode IJs-
club Andijk seizoenskaart 2012 / 
2022 mee?). De gehele opbrengst 
gaat naar Giro 555.”

Komt allen
“Om zoveel mogelijk mensen te 
betrekken bij deze actie vragen 
wij u om al uw familie, vrienden, 
collega’s en bekenden te vragen 
mee te doen aan deze actie. Ver-

wijs ze dan ook meteen naar de 
website van de Andijker, zodat ze 
alle informatie zelf kunnen lezen. 
Deel dit bericht ook gerust op uw 
eigen Sociale media als Facebook 
en Instagram, Twitter en zo 
meer! Iedereen kan meedoen!”

Over de route
Het start- en eindpunt zijn bij 
Zorgboerderij de Tulp, 
Kleingouw 151, 1619 CJ Andijk. 
Daar kunt u zich inschrijven. 
Beide routes worden met borden 
aangegeven. Parkeren is gratis en 

dat staat ook aangegeven. Ver-
trektijd Tulpenwandeltocht: de 
route van 15 km start tussen 9-11 
uur, de mensen die de route van 
8,5 km lopen kunnen starten tus-
sen 10-11 uur. 

Meer informatie
Loop mee, doe mee en steun actie 
555 t.b.v. Slachtoffers in Oekraï-
ne. Veel dank daarvoor IJsclub 
Andijk. 

Heeft u toch nog vragen over de 
Tulpenwandeltocht, dan kunt u 
bellen met Piet de Vries op 0228- 
59 15 56 of stuur een e-mail met 
uw vraag aan denieuwebakkerij@
hotmail.com.

IJsclub Andijk organiseert Tulpenwandeltocht

Tekst: de Andijker/OdB. Fotocollage: Koos Dol

Stand 
Crowdfunding 

Mindervalidetrap:

€3712,-

Doneer ook een bedrag, 
klein of groot, 

via www.deweid.nl of via 
facebook/instagram. 

I.v.m. Pasen 
kopij en advertenties voor volgende week 

(krant van woensdag 20 april) graag aanleveren 
vóór a.s. donderdag 14 april, 14.00 uur!

De redactie van de Andijker en Dijkprint 
zijn op maandag 18 april (tweede Paasdag) gesloten!

 
Andijkertjes

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

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

***Me-time***
Zorg voor jezelf, investeer in je li-
chaam of doe een behandeling ca-
deau voor je moeder op 8 mei. Li-

chaamsmassage van 
1 uur bij Riks.

Neem contact op via. 
Tel 06-39 34 11 64

Scholeksters zijn van de kust 
naar het binnenland getrokken 
om te als paar te gaan broeden. 
Ze scharrelen dan op akkers, wei-
landen en zelfs in tuinen met ge-
volg dat hetmannetje zich in een 
raam of ander weer spiegelende 
object (autodak) een z.g. concur-
rent ziet. Het gevolg dat deze dan 
tegen het raam of ander object 
zich gaat uitleven. U kunt als dit 
zich voordoet raam afdekken aan 
de buitenkant of een kleed over 
autodak leggen zodat ze hun 
evenbeeld niet meer zien en de 
rust keert terug. 
Douwe Greydanus.Scholekster. Foto: Douwe Greydanus

Baldadig gedrag
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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 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..?” .

*Zaterdag 16 april: geen viering. 

Wel om 21.00 uur Paaswake in 

Wervershoof. 

Dan worden ook de Paaskaarsen 

van Andijk en Onderdijk aange-

stoken.

*Zondag 17 april 10.00 uur: 

Hoogfeest van Pasen.

Woord-Communieviering door 

groep Andijk met Gemengd koor.

Thema: “Zien-geloven”.

De collecte is voor onze kerk. 

Dank daarvoor.

Deurcollecte t.b.v. de Vastenactie. 

Van harte aanbevolen.

*Maandag 18 april: 2e Paasdag: 

geen viering.

*Dinsdag 19 april 10.00 uur: Ont-

moetingsochtend. Welkom.

*Overleden: Niek Hooiveld.

Goede en mooie Paasdagen toe-

gewenst.

Neem gerust contact op wanneer  
u vragen heeft en/of meer informatie wenst.

•  Vertrouwd gezicht en houvast in intense 
dagen

•  Een uitvaart en opbaring op een door u 
gekozen locatie

•  Geheel verzorgd of een afscheid waarbij  
u zelf veel wilt doen

 06 29 24 11 83    contact@carlabasjes.nl    www.carlabasjes.nl

Uitvaartbegeleiding
Carla Basjes

Bij een melding van overlijden ben ik 24/7 bereikbaar.

06 29 24 11 83

Kerkdiensten, rond Pasen
Gereformeerde Kerk 
Middenweg 4, Andijk

Donderdag 14 april, Witte donderdag
19.30 uur ds. J. Staat. Viering Heilig Avondmaal. 
 Muzikale medewerking ensemble Sursum Corda.
Vrijdag 15 april, Goede Vrijdag
19.30 uur ds. J. Staat. Goede Vrijdag. 
 Muzikale medewerking Jorim de Kroon.
Zaterdag 16 april, Stille zaterdag
20.30 uur ds. J. Staat. Muzikale medewerking 
 Robbert Bakker, Christel van der Helm, 
 Mariska  Rustenburg en Judith Mantel.
Zondag 17 april, Eerste Paasdag
10.00 uur ds. J. Staat. 1e Paasdag. Optreden kinderkoor Joy.

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

Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen

Vrijdag 15 april, Goede Vrijdag
19.30 uur 19.30 uur ds. G. Heijkamp
Zondag 17 april, Eerste Paasdag
09.30 uur  ds. G. Heijkamp
16.00 uur  ds. G. Heijkamp
Maandag 18 april, Tweede Paasdag
09.30 uur  ds. G. Heijkamp

U kunt bovenstaande diensten bijwonen of meeluisteren
via www.gergemenkhuizen.nl/feestdagen2022

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

Donderdag 14 april, Witte donderdag
19.30 uur Voorganger: Gert Scholten
 Organist: Andrew Orme 
Vrijdag 15 april, Goede Vrijdag
19.30 uur Voorganger: Gert Scholten
 Organist: Andrew Orme
Zaterdag 16 april, Stille zaterdag
19.30 uur Voorganger: Gert Scholten
 Organist: Andrew Orme
Zondag 17 april, Eerste Paasdag
10.00 uur Voorganger: Gert Scholten
 Organist: Andrew Orme

De dienst bekijken kan via: kerkdienstgemist.nl

Elke woensdag inloop van 10.00 tot 11.30 uur.

Baptistengemeente
Boendersveld 3, 1602 DK  Enkhuizen 

Donderdag 14 april, Witte donderdag
19.00 uur Marjon Hanemaayer, Pesachviering
Vrijdag 15 april, Goede Vrijdag
19.30 uur Cees Hanemaayer, Goede vrijdag met avondmaal
Zondag 17 april, Eerste Paasdag
10.00 uur Cees Hanemaayer

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

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

Donderdag 14 april, Witte donderdag
Geen viering, wel in Wervershoof en Medemblik
Vrijdag 15 april, Goede Vrijdag
19.30 uur Passieconcert: “Golgotha, het einde..?” 
Zaterdag 16 april, Stille zaterdag
Geen viering, wel om 21.00 uur in Wervershoof
Zondag 17 april, Eerste Paasdag
10.00 uur Wo-Com. groep Andijk, Gemengd koor
Maandag 18 april, Tweede Paasdag
Geen viering
Dinsdag 19 april
10.00 uur Ontmoetingsochtend

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

Geen studie

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

Vrijdag 15 april, Goede Vrijdag 
19.30 uur Arno van Engelenburg
Zondag 17 april, Eerste Paasdag 
10.00 uur  Arno van Engelenburg

50 jaar geleden op 13 april 1972 
hebben jullie elkaar het ja woord gegeven, 
sindsdien gaan jullie samen door het leven.

Wat gingen de jaren snel, 
voor ons zijn jullie een groot voorbeeld als gouden stel!

Van harte gefeliciteerd en veel liefs van 

Linda en Cees
  Madelene en Bas, Mila
  Celeste en Max
  Max

Bart en Monika
   Lars en Tara

Het was hartverwarmend,zoveel belangstelling en meeleven 
na het overlijden van onze lieve moeder, oma en omi 

Jenny de Kroon-Groot 

Hartelijk dank, al deze belangstelling heeft ons goed gedaan! 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Met een deskundig en enthousi-
ast team van vrijwilligers, zet 
WonenPlus & Steunpunt zich ie-
dere dag in om een bijdrage te 
leveren aan plezierig leven en 
ouder worden in West-Fries-
land. Sinds kort heeft MEE & de 
Wering Andijk een nieuwe loca-
tie: Het Dorpshuis, Sportlaan 1
 
Wonenplus & Steunpunt zijn on-
derdeel van MEE & de Wering en 
er zijn verschillende servicepun-
ten in de regio West-Friesland. 
Met dank aan de inzet van wel 
meer dan 400 vrijwilligers maken 
wij iedere dag het leven van men-
sen een stukje aangenamer.  
 
De vrijwilligers van WonenPlus 
& Steunpunt leveren een belang-
rijke bijdrage door praktische in-
zet bij kleine klussen in- en om 
het huis en bij het vervoer van A 

naar B. Wij helpen u graag wan-
neer u 65 jaar of ouder bent of 
wanneer er sprake is van een be-
perking of chronische aandoe-
ning. Heeft u misschien geen 
praktische hulp nodig, maar bent 
u opzoek naar iemand om mee te 
wandelen of thee te drinken? 
Ook dan staan wij voor u klaar en 
hebben wij vrijwilligers die u 
kunnen helpen met allerlei ver-
schillende vragen. 

Wilt u graag abonnee worden of 
vrijwilliger? U kunt e-mailen naar 
wonenplus-andijk@meewering.
nl of bellen naar: 06-20 83 34 76.

Nieuwe locatei MEE & de Wering Andijk
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Bas de Wit

Met roepen hoe slecht het 
gaat, lossen we de 

stikstofproblemen niet op
De uitzending van Op1 van 
vrijdagavond 1 april en het 
stikstofdebat in de Tweede 
Kamer vorige week hebben 
tot veel oproer geleid in de 

agrarische sector. Het kabinet 
heeft in een brief uitgelegd 
hoe zij de stikstofcrisis wil 

aanpakken. Veel politici kwa-
men met stoere uitspraken 

over hoe slecht het met de na-
tuur gaat en dat de bodem-
kwaliteit onder druk staat. 

Deze bangmakerij helpt vol-
gens mij niet op de stikstof-

problemen op te lossen. Daar-
mee krijg je mensen niet in 

beweging. Alleen samen met 
boeren, industrie, natuurorga-
nisaties en vele anderen kun-
nen we de problemen oplos-

sen. 

Stikstofaanpak werkt alleen 
als bedrijven aan de slag 

kunnen
Ik ben blij dat diverse punten 
die de VVD Noord-Holland 
heeft aangedragen, zijn mee-
genomen in het beleid. Dat 

gaat onder andere om het on-
afhankelijk meten en monito-
ren van de natuurkwaliteit, de 
evenredige bijdrage van alle 
economische sectoren en de 
mogelijkheden van innovatie 
voor het verminderen van de 
stikstof die in natuurgebieden 

terecht komt. In de uitwer-
king daarvan moet duidelijk 

worden wat dit concreet bete-
kent, bijvoorbeeld voor be-
drijven. De provincie heeft 

daarin een belangrijke rol. Ik 
wil van de provincie weten 

wat zij de komende jaren wil 
en kan doen om bedrijven in 
staat te stellen om aan de slag 
te gaan. Dat is ook van belang 
voor ons ondernemersklimaat 

en de werkgelegenheid.   

Voedselzekerheid van 
essentieel belang

Het kabinet benadrukt dat 
ook het perspectief van de 
agrarische sector gewaar-

borgd moet worden. Dat is 
van essentieel belang. Daarom 
ben ik zeer kritisch op de (ge-
dwongen) uitkoop van boe-

ren. De huidige, hoge energie-
prijzen laten zien wat afhan-

kelijkheid op een buitenlandse 
mogendheid voor effecten kan 
hebben. De VVD Noord-Hol-
land wil niet dat we in de toe-

komst ook voor een andere 
basisbehoefte, ons voedsel, 

sterk afhankelijk zijn van an-
dere, niet-Europese landen. 

Het platteland is geen natuur-
gebied met alleen museum-
boeren die af en toe ook een 
pak melk of een bloemkool 
verkopen. Laten we ons dat 

goed beseffen.

Obligaties Stichting Sport en Cultuur
Betaling rente en aflossing

De Stichting Sport en Cultuur maakt bekend dat op

vrijdag 22 april tussen 19.00 en 19.30 uur
en zaterdag 23 april tussen 16.30 en 17.00uur  

                                     
in Cultura

betaling zal plaatshebben van rente en gedeeltelijke aflossing
 van de obligatielening 2001

Notaris mr. R.M. Mantel- Kooistra heeft ons bericht dat de volgen-
de obligaties voor het jaar 2021 voor verzilvering zijn uitgeloot:

Brons: B031; B055; B061; B074; B075; B109; B143;
              B160; B257; B297; B346; B354;  

Zilver: Z004; Z067; Z122; Z126; Z133; Z138; Z142; 

Goud: G026; G034; G041; G075; G161; G178;G189

Alle tot nu toe uitgelote obligaties staan vermeld op onze website

www.cultura-andijk.nl

Uitvaartvereniging
De Laatste Eer

Uitnodiging
Algemene ledenvergadering op donderdag 28 April 2022.
Locatie: Aula DLE te Andijk. Aanvang 20.00 uur.

Agenda
1. Opening en mededelingen;
2. Notulen, Algemene vergadering van 25 april 2019;
3. Jaarverslag 2022;
4. Financieelverslag 2022;
5. Verslag Kascommissie/verkiezing kascommissie 2023;
6. Verslag Stichting Uitvaart Deposito’s;
7. Rondvraag en sluiting.

De notulen en het �nancieel jaarverslag liggen vanaf
19.45 uur ter inzage.

Wij nodigen u uit om deze vergadering bij te wonen.

Ingezonden brief
Een bouwkeet is het eerste wat 
nodig is op een nieuw bouw-
project. Maar waarom staat bij 
de drukke T-splitsing Klein-
gouw - Middenweg precies op 
de hoek? De gemakkelijkste 
plaats om hem neer te zetten 
doch hij belemmert het uit-
zicht op aankomend verkeer. 

Gelukkig let men hier goed op 
en geeft aan elkaar de ruimte 
maar met wat inzicht had hij 
beter dichter bij het water ge-
plaatst kunnen worden om zo 
het uitzicht op de brug vrij te 
houden. 

Ernst Julius Franken jr. Andijk. 

Op paaszaterdag 16 april zijn alle 
peuters en kleuters van harte uit-
genodigd voor de Snuffelochtend 
KIP!In het kleurrijke voorlees-
boek ‘Jij bent een kip!’ maken we 
kennis met Tim. Hij vindt een kip 
langs de weg, die behoorlijk in de 
war is. Ze gedraagt zich niet zoals 
een gewone kip. Tim geeft de kip 
les in vliegen, eieren leggen en 
tokken maar het lijkt allemaal 
niet te helpen…  Samen met Tim 
ontdekken de kinderen wat echte 
kippenmanieren zijn. Na het in-
teractieve verhaal knutselen we 
zelf een kip. 

Ook gaan we in de kinderboerde-
rij echte kippen van dichtbij be-
kijken. Misschien mogen we ze 
wel voeren… Tenslotte krijgt ie-
der kind wat paaseitjes en een 
kleurplaat van een prachtige kip.  
Kom dit jaar Pasen vieren in de 
leukste plek van Enkhuizen, het 
bezoekerscentrum Hertenkamp 
Enkhuizen.  De Snuffelochtenden 
zijn kleinschalige vertelvoorstel-

lingen, gevolgd door een knutsel- 
of buitenactiviteit, speciaal voor 
de allerjongsten van 4 – 7 jaar. 
Deze ochtenden worden georga-
niseerd in samenwerking met 
Rita Hooijmans van LEV! Educa-
tie. Peuters en kleuters komen 
gezellig samen met hun ouders/
begeleider(s) en kunnen na af-
loop nog even lekker rondsnuffe-
len en spelen in de kinderboerde-
rij en de natuurtuin.  Wij begin-
nen om 10:30 uur, inloopkwar-
tiertje om 10:15 uur.  
Deelname € 4,- p.p. Let op: ook 
voor (groot)ouders/begeleiders. 

Opgave is noodzakelijk: reserve-
ring@hertenkampenkhuizen.nl 
en vermeld het aantal en de leef-
tijd van de kinderen. Je hebt pas 
een plaats als je reservering is 
bevestigd.   Het adres is: Wilhel-
minaplantsoen 2 te Enkhuizen. 
Voor parkeeradvies kijk op onze 
website: www.hertenkampenk-
huizen.nl Het adres is: Wilhel-
minaplantsoen 2 te Enkhuizen.  

In café  ’t Centrum van Jacob Haije Kaastra, welke geheelont-
houder was, werd geen sterke drank geschonken. Zelf staat hij 

in de deuropening. Zijn vrouw Klaasje Brouwer met dochter 
Sieni staan bij de elektriciteitspaal, hun hond Dompie (ge-

noemd naar Domela Nieuwenhuis) staat op de weg. Na verschil-
lende andere café houders werd het een opslagplaats voor 

aardappelen van de firma Broer. Nu woont daar het gezin van 
Henk Jonker en Angelique Buis. 

Uit de collectie van Hessel de Greeuw.

Toen en nu
Vestiging Andijk ook op zaterdag open. Maak hiervoor een afspraak.

GRATIS INLOOP  
OP AFSPRAAK
van 9-17 en 19-21 uur 
Andijk: 28-04 en 12-05
Benningbroek: 19-04 en 03-05

Voor meer informatie: www.mantelvoors.nl

Kip! voor peuters en kleuters Enkhuizen 
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In de Andijker van 6 april 2022 
wordt vermeld dat er de komen-
de tijd reizende tentoonstellingen 
zijn. Dit gebeurt in 7 West Friese 
gemeenten om de opstand van 
450 jaar geleden te herdenken. 
Deze opstand was in verband 
met de Spaanse overheersing 
toen. 

Het was 2 september 1930 toen 
er in Andijk een Oranjefeest 
werd gevierd. Het toneelstuk “De 
Geuzen komen” werd ter gele-
genheid van dit feest opgevoerd. 

Dit stuk van 7 velletjes papier was 
geschreven door “meester”  F de 
Boer. Bijna alle spelers waren 
waarschijnlijk inwoners van ons 
dorp Andijk. (zie foto 1). 

Het stuk werd gespeeld achter 
dijk bij de Kathoek. Met schepen 
op de toenmalige Zuiderzee. 
Deze schepen naderden de nage-
maakte poorten van den Briel. 
(zie foto’s 2 en 3). A. (aan de voor-
kant van de dijk waren feesten als 
ringsteken (zie foto 4). Het was 
een gezellige boel (zie foto 5). 

De foto’s zijn genomen door Jac. 
Doef. Het was in die tijd de be-
ginperiode van de fotografie. De 
glasnegatieven uit de camera, 
moesten ontwikkeld en afgedrukt 
worden. Dit was de hobby van de 
gebroeders Jac. en P. Doef. De 
bewerkingen gebeurden in hun 
eigen gemaakte doka (donkere 
kamer). En zo ontstonden de fo-
to’s. Deze en veel andere van die 
negatieven en foto’s  zijn het bezit 
van de familie. 

Jac. Joost Doef, april 2022 

Watergeuzen en Den Briel

Foto 2:  Schepen op zee

Foto 4: Oranjefeest Andijk: ringsteken

Foto 5: Een gezellig dorpsfeest

Foto 1: Spelers. Foto’s familie Doef 

Foto 3: Nagemaakte stadswallen van Den Briel

Eerste Liefde.

Dat is het thema van de boe-
kenweek van dit jaar. Vrijwel 
alle mensen zullen dat hebben 
meegemaakt en er zijn boeken 
vol over geschreven. Mij over-
kwam dat ook en het gevoel is 
er van het ene ogenblik op het 
andere. Jarenlang hadden we 
bij elkaar op de Idenburg-
school gezeten en waren we 
elkaar gepasseerd zonder iets 
bijzonders te voelen. Maar 
plotseling was dat ene meisje 
een heel bijzonder iemand ge-
worden. Op de meest vreemde 
tijden klom ik op mijn fiets in 
de hoop haar tegen te komen 
onderweg. 
Mijn vader die de onrust wel 
merkte vroeg aan me of ik 
soms verliefd was. En met een 
rood hoofd verzekerde ik hem 
dat ik dat absoluut niet was en 

of hij zich (voorzichtig uitge-
drukt) niet met zijn eigen za-
ken kon bemoeien. We draai-
den dus een paar dagen om el-
kaar heen, dat meisje en ik, 
stopten soms om even een 
praatje te maken. Na een week 
vroeg ze of ik die avond bij 
haar wilde komen als ze ging 
oppassen op twee kinderen. 
Dat gebeurde in die dagen va-
ker en het was de ultieme mo-
gelijkheid om samen te zijn 
zonder dat je gestoord werd. 
Een voorzichtige kus en het 
gevoel dat je altijd bij elkaar 
wilde blijven. Voor mij was ze 
de mooiste van de hele wereld. 
Natuurlijk duurde het niet lang 
en we gingen ieder onze eigen 
weg.

Jaren later kwam ik haar nog 
een keer tegen. Ze was nog net 
zo mooi als toen………

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werden 
vele buurtverenigingen opgericht. De meeste be-
staan al lang niet meer maar de Molenbuurt vereni-
ging leeft meer dan ooit. Twee jaar geleden kon het 
75 jarig bestaan niet gevierd worden door Corona.
Daarom is dit jaar het 77 jarig jubileum gevierd ter 
ere waarvan een groepsfoto werd gemaakt. 
Op de foto ontbreken Lida en Gerard Ooteman en 
Fred de Haas wegens verplichtingen elders. Marga 
Visser ontbrak wegens ziekte.

De Molenbuurt vereniging telt op dit moment 37 
leden en ieder jaar zo’n 6 introducees.

Het is altijd heel erg gezellig, maar in zo’n groep 

komen natuurlijk ook wel eens vervelende gebeur-
tenissen voor in de privé sfeer. De leden proberen 
elkaar dan zo goed mogelijk te steunen.

Twee keer per jaar komen de leden samen. De eer-
ste keer zo rond februari voor de jaarvergadering. 
Die wordt lekker kort gehouden zodat er tijd ge-
noeg overblijft voor een hapje, drankje en een uit-
daging. En natuurlijk even lekker bijkletsen.

De tweede activiteit is rond mei en dan gaan we een 
dag volledig verzorgd op stap met de bus. Dit jaar 
gaan we naar een rozenkwekerij en de Escher ten-
toonstelling in paleis Lange Voorhout in Den Haag. 
De dag wordt afgesloten met een diner. 

Molenbuurt vereniging Andijk bestaat 77 jaar

Molenbuurtvereniging Andijk. Foto aangeleverd

Schilders-
kring Bessie

Schilderskring Bessie is weer ge-
start. De gezellige en enthousias-
te groep leden zijn al weer druk 
bezig. Wij komen een maal per 
week bij elkaar op de donderdag-
avond in het Kerkje Bessie In 
Lutjebroek.

Misschien is lid worden van de 
Schilderskring Bessie in Lutje-
broek wat voor jou!
Heb je enige affiniteit met het te-
kenen en schilderen en ben je 
toch al wat meer gevorderd in de 
technieken van schilderen, zowel 
met acryl, olieverf, aquarel, pastel 
of pen, neem dan eens contact 
met ons op. 

Voor meer informatie zie onze 
website 123website.nl Schilders-
kring Bessie 
06 2413 9886 (Lucienne Witte) 
06 5339 9927 (Joop Hof)
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Stichting Oud-Andijk heeft al verschillen-
de aanbiedingen gehad van nostalgische 
voorwerpen dit getoond zullen worden op 
28 mei. Er is genoeg ruimte rond het Dijk-
magazijn. Hebt u iets leuks oud en nostal-
gisch iets, trekkers, auto’s, brommers, ge-
bruiksvoorwerpen of wat dan ook, laat een 
ander het eens bewonderen en van meege-
nieten!

We hopen op een heel gevarieerd aanbod 
zodat het een mooi overzicht kan worden. 

Doe mee! Bel of mail: info@stichting-
oudandijk.nl of bij Jos Kuin 0228-591408.
De foto geeft een beeld van de vorige nos-
talgische tentoonstelling.

Alvast van harte welkom!

Vrolijk fd
Kleingouw 28
1619 CB Andijk
T (0228) 59 24 20
E info@vrolijkfd.nl
I www.vrolijkfd.nl

De inzamelingsactie loopt tot en met 30 april 2022.

Stichting Vrienden van De Weid
Zwembad De Weid in Andijk wil graag een mindervalidetrap aanschaffen zodat het zwembad straks 

voor een nog breder publiek toegankelijk is. Vrolijk fd is Zelfstandig Adviseur van RegioBank en steunt 
de aanschaf van een mindervalidetrap. Een prachtig initiatief dat bijdraagt aan een sociaal en vitaal 

Andijk.

Steun Stichting Vrienden van De Weid en doneer op samenvoordebuurt.nl

Een mindervalidetrap voor 
zwembad De Weid in Andijk

De Weid in Andijk wil graag een minder-
validetrap aanschaffen zodat het zwembad 
straks voor een nog breder publiek toe-
gankelijk is. Vrolijk fd is Zelfstandig Advi-
seur van RegioBank en steunt de aanschaf 
van een mindervalidetrap. Een prachtig 
initiatief dat bijdraagt aan een sociaal en 
vitaal Andijk!

Arend Vrolijk van Vrolijk fd: “Zwembad 
De Weid is een begrip in Andijk en om-
streken en wordt vrijwel volledig door 
vrijwilligers gerund. Het zwembad is een 
ontmoetingsplek voor jong en oud en er 
mag geen drempel zijn om te komen 
zwemmen. Daarom is de mindervalide-
trap cruciaal. Wij steunen de aanschaf van 
deze trap van harte en rekenen ook op jul-
lie steun.” 

Samen voor de buurt is er voor elk initia-
tief dat zorgt voor verbinding en bijdraagt 
aan leefbaarheid in de buurt. Ook Zwem-
bad De Weid kan uw hulp heel goed ge-
bruiken voor de aanschaf van een minder-

validetrap. Daarom zijn donaties vanuit 
Andijk meer dan welkom. Hoe meer steun 
uit de omgeving, hoe beter. Zo dragen ze 
samen bij aan een fijne plek voor iedereen. 
Want een sociaal Andijk maken we samen!

RegioBank is al ruim 100 jaar de bank in de 
buurt. Met Zelfstandig Adviseurs is Regio-
Bank actief in heel veel buurten in dorpen 
en kleine steden. In al die jaren zijn de 
Zelfstandig Adviseurs van RegioBank uit-
gegroeid tot een vertrouwd gezicht in de 
buurt. Zij weten hoe belangrijk een leef-
bare buurt is. Dat is een buurt waar ieder-
een zich thuis voelt: bewoners, onderne-
mers, verenigingen en stichtingen. Daar-
om steunt RegioBank samen met het 
Oranje Fonds lokale projecten die het 
buurtgevoel vergroten. En regelt de klant 
zijn bankzaken gewoon in de buurt. Dat is 
RegioBank, de buurtzame bank.

Wilt u doneren? Ga naar www.samenvoor-
debuurt.nl of kijk op de facebookpagina 
van Zwembad de Weid of Vrolijk fd! 

Een mindervalidetrap voor Zwembad De Weid! 

In vogelvlucht een schets van de storm-
achtige ontwikkeling van FADOpelos2 tot 
dusver: in augustus winnen ze de tv-con-
test ‘We Want More’ van SBS6, een bijzon-
der novum. Fado is geen standaardkost bij 
dergelijke commerciële programma’s en 
deelname wordt dan ook beschouwd als 
een lucky shot. Kort daarna gaat de tele-
foon en volgt een uitnodiging om live te 
komen optreden bij de Portugese tv-hit 
‘Dia De Cristina’. Als klap op de vuurpijl 
verschijnt in het programma een zeer en-
thousiaste Mariza ten tonele en treedt 
men gezamenlijk op voor een miljoenen-
publiek. Ondertussen rinkelde de telefoon 
ook driftig bij het impresariaat en was een 
fraaie najaarstour een feit, maar is ook 
FADOpelos2 inmiddels ingehaald door de 
realiteit. Van capitulatie kan uiteraard 
geen sprake zijn en daarom steekt het duo 
haar creatieve krachten in andere positie-
ve zaken, met de blik voorwaarts!.
 
Het uit het zangeres Iris Feijen en gitarist 
Tiago Lageira bestaande duo vond elkaar 

eerder na een fraaie netwerkinterventie 
van zangdocente Daisy Correia. Zij bracht 
hen samen. De inspiratiebronnen van zan-
geres Iris zijn voornamelijk fadozangeres-
sen als Amàlia Rodrigues en Mariza. Zij 
waren het die Iris op jonge leeftijd kennis 
lieten maken met de Portugese fado. “Dat 
is wat ik wil doen.”, dacht Iris. De uit Portu-
gal afkomstige gitarist Tiago laat zich o.a. 
inspireren door fadogitarist Carlos Pare-
des en jazzgitarist Leonardo Amuedo (o.a. 
Trijntje Oosterhuis).
 
Debuutalbum  ‘Sei de um Rio’ bevat vier 
eigen bewerkingen op bestaande fado’s en 
bevat een zelfgeschreven nummer. Voor 
de nabije toekomst ligt er de ambitie om 
meer eigen materiaal uit te gaan brengen.

Locatie: Cultura Andijk
Aanvang: 15uur 
Deur open 14.30uur
Entree: € 10,= (inclusief kopje koffie/thee)
Reserveren op:
culturaplus2.0@gmail.com

Zondag 24 april bij Cultura Plus 
Portugese fadomuziek van“FADOpelos2”

FADOpelos2. Foto Dion Bierdrager

De Monumentendag van 2021 bij het Dijkmagazijn. Foto aangeleverd

Dag rond het Dijkmagazijn zaterdag 28 mei a.s. 

I.v.m. Pasen kopij en advertenties voor 
volgende week (krant van woensdag 20 april) 

graag aanleveren 
vóór a.s. donderdag 14 april, 14.00 uur!

De redactie van de Andijker en Dijkprint 
zijn op maandag 18 april (tweede Paasdag) gesloten!
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Het adres voor uw 
fiets, E-bike, verhuur 

en reparatie!

De 2wielerwacht voor snelle 
en vakkundige reparaties met 
gratis haal- en brengservice.

20
jaarTweewielers

Nieuwe webshop met alles 
op het gebied van fietsen. 

Aantrekkelijke prijzen, 
snel en gemakkelijk!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

t.w.v. €10,-
bij besteding v.a. € 35,-

Knip uit en lever in!
Geldig t/m 5 december, max. 1 bon per persoon.

FIETSWERELD
CADEAUBON

NIEUW!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

NIEUW!

Nieuwe webshop met alles op het gebied 
van fietsen. Aantrekkelijke prijzen, 

snel en gemakkelijk!

Een prettige kermis gewenst 
namens het hele team:

André, Carina, Dirk-Jan en Martijn.

Voor particulieren, 
bedrijven 
en instellingen

Schoonmaak professionals uit Andijk
Stenekescleaning.nl / 06-51948585

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

   Ook binnen:
   * Interieurverzorging
   * Glasbewassing
   * Desinfectie

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

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

De champagne ontkurken, dat laten we 
meestal aan onze klanten over. Maar dit keer 
vieren we zelf een feestje.
We kregen namelijk bezoek van een collega. 
Die kwam niet gezellig op de koffie, maar 
voor een audit namens de NVM. 
De NVM ziet toe op de kwaliteit van alle aan-
gesloten makelaars en taxateurs. Sinds 2018 
doen ze dat onder meer met audits. Een erva-
ren makelaar uit een andere regio loopt een 
dagje mee en toetst het kantoor aan de NVM-
normen. Niet op basis van theorie en mooie 

praatjes, maar door te kijken naar de praktijk.

Op 24 maart 2022 was het zo ver
Ieder NVM-lid krijgt eens in de 3 jaar een 
audit. En nu waren wij aan de beurt. Om 9:00 
‘s ochtends staat de makelaar al voor de deur. 
Spannend!

Hij vertelt wat we kunnen verwachten van de 
audit en welke conclusies eruit kunnen ko-
men. Elk onderdeel krijgt een waardering, 
van ‘voldoet’ tot, nou ja, belabberd.

In de uren daarna krijgen we een heus vra-
genvuur op ons af. Hoe bewaren we alle infor-
matie? Hoe verloopt de samenwerking? Hoe 
communiceren we met klanten? Hoe ver-
loopt het biedingsproces?

Hij pluist dossiers uit, bekijkt onze online 
omgeving, praat met medewerker en beoor-
deelt ons kantoor.
Eerst wordt Maud aan de tand gevoeld daar-
na Petra en Allard. Uiteraard bieden we hem 
wat lekkers aan.

En dan – de uitslag
Zelf zijn we, uiteraard, tevreden over onze 
dienstverlening. We zetten ons echt in voor 
onze relaties en werken deskundig en met 
plezier. Maar ja, is dat ook wat de auditor 
heeft gezien? Of zijn er verbeterpunten?

Gelukkig is de eindconclusie duidelijk: het is 
prima voor elkaar. Daar zijn we natuurlijk 
ontzettend trots op. Al worden we eigenlijk 
nóg blijer van de conclusies in het eindge-
sprek, waar we complimenten krijgen over 
onze actieve uitingen op de social media ka-
nalen, een overzichtelijke website, klein team 
met korte heldere lijnen en goede kennis van 
zaken. Leuk team.

Want daar doen we het voor. Onze klanten op 
een prettige en professionele manier begelei-
den bij de aan- en verkoop van hun woning. 
Maar een helder advies voor de bedrijfsobjec-
ten. Nu de bevestiging dat we kunnen aanto-
nen dat we een betrouwbaar kantoor zijn die 
uw belangen goed behartigd.

Dus die champagne? Die was dit keer voor 
ons. Proost!

Kuin Makelaardij: NVM Audit om op te proosten! 

Champagne voor Kuin Makelaardij. Foto aangeleverd

 
Wist u dat...
 …van Historisch Enkhuizen 

zijn alle plaatjes ingeplakt, met 

dank aan veel Andijkers?

... Excelsior zaterdag 30 april 

een speciaal concert geeft in de 

Kerk in Onderdijk?

... zij samen met Het Strijk-

kwartet de mooiste melodieën 

gaat spelen?

... er op Koningsdag een exposi-

tie is van Schildersclub Andijk 

in de Kapel aan de Middenweg?

... er een bord van dertig kilo-

meter op de Middenweg staat 

i.v.m werkzaamheden. Maar 

dit hoeft toch niet je moet hier 

al jaren 30 km per uur rijden?
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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

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

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

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

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

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

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

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

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

Dat kan in Sarto 
natuurlijk!

Mooie zalen, gezellige sfeer, 
bel voor meer informatie 

voor uw feest of partij 
naar 0228 59 16 13, 

mail: info@sarto-andijk.nl of 
kijk op www.sarto-andijk.nl, 

Bangert 4, 1619 GJ Andijk

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

Ook voor Focwa onderhoudsbeurt, packkeuring en verhuur.

Wij zijn een RDW en Focwa erkend bedrijf.

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

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

verhuur v.a. €2,50 per uur.

Laat nu ook uw reservesleutel maken bij OMC-Andijk
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Het voorjaar is van start. Tijd 
voor de buitenklussen. Tijd 
voor die mooie nieuwe schut-
ting of een lekkere loungehoek 
om de zomeravonden op door 
te brengen. Ook tijd voor wel-
licht minder leuke, maar zeker 
noodzakelijke klussen als on-
derhoud en reparaties aan dak-
goten en kozijnen. “Elke klus 
lukt, mits gedaan met de juiste 
materialen en het juiste materi-
eel. Zeker als mensen er dan 
ook nog een goed advies bij 
krijgen, kan het bijna niet meer 
mis gaan!”

Marcel is gestart met het bedrijf 
Allround Service Andijk. Een 
plek waar vakmensen en doe-het-
zelfers terecht kunnen voor ad-
vies, maatwerk, hulp en ook voor 
de juiste schroeven of kit.  “Het 
juiste gereedschap bij de juiste 
klus, is alvast de helft van het 
werk! Het is te koop en te huur.” 
aldus Marcel. “Heeft u wel het 

idee, maar niet de handigheid of 
de tijd de klus zelf aan te pakken, 
dan kan ik het voor u maken. Ei-
genlijk ben ik er dus voor ieder-
een, want elk huis heeft onder-
houd nodig.”

Handige handjes
Marcel heeft de LTS en daarna de 
MTS Bouwkunde gedaan. Hij 
heeft gewerkt als timmerman en 
ook als loodgieter en schilder. 
“Veel kan ik zelf en als een klus 
het specialisme vraagt van een 
collega –zoals bij electra- dan 
heb ik vaste vakmensen op wie ik 
een beroep kan doen.”

Kleine dingen
Ben je net lekker bezig met een 
klusje, grijp je mis. Dat maakt het 
werk erg lastig. Maar je hoeft 
daarvoor niet ver te zoeken. “De 
juiste schroef of precies dat boor-
tje van 6 mm, dat hebben wij ge-
woon op voorraad! Komt u die 
muur niet in, huur hier dan de 

juiste boormachine. Tegels slij-
pen lukt ook gewoon beter met 
de juiste slijpschijf. Wij hebben 
allerlei materialen op voorraad, 
van kit tot lijm, van schroef tot 
plug. Dan ben je snel op het eigen 
dorp geholpen en kun je vlot naar 
je klus terug!”

Grote klussen
Soms heb je een steiger nodig om 
veilig te kunnen werken. “Die 
hebben wij te huur: de kleine rol-
steiger al vanaf 1 meter hoog, 
maar we kunnen leveren tot wel 9 
meter hoogte! Indien u dat wenst 
kunt u hem ophalen en zelf op-
bouwen. Ook is er de mogelijk-
heid dat wij dat voor u doen. 
Trappen en ladders, gekeurde 
gereedschap. Veilig werken is be-
langrijk. Dus krijgt u van ons 
deugdelijke spullen mee.”

De buitenboel op kleur
Een regelmatig terugkerende 
klus, de buitenboel in de juiste 

kleur zetten. Het schilderwerk 
beschermt het hout er onder. Re-
gelmatig controleren en bij pro-
blemen meteen op de juiste wijze 
verhelpen zijn belangrijk. Wacht 
u te lang, dan is complete vervan-
ging nodig. Bij Allround Service 
kunt u het hele pakket afnemen 
naar uw wens, wilt u alles uit be-
steden of een deel zelf doen.

Wij hebben alles: Van steigers om 
veilig op te staan werken tot aan 
de schuurmachine en het juiste 
schuurpapier, de kwasten en zelfs 
de schilder zelf. Wilt u een deel 
van het werk zelf doen of alles 
uitbesteden? Alles is bespreek-
baar. Allround Service Andijk le-
vert maatwerk. 

Vraag nu een offerte aan.

Maatwerk
U wilt een mooie loungeset voor 
buiten en wilt dat die precies op 
het terras of onder de overkap-
ping past. Dan kan Allround 
Service hem maken naar uw 
wens, volledig maatwerk. Ook 
een kast of eetkamertafel voor 
binnen behoort tot de vele moge-
lijkheden. “Eigenlijk kan ik alles 
maken, daag me maar uit en kom 
langs met uw idee of schets. Dan 
kijken we samen wat er mogelijk 
is van welk materiaal.” 

Contact
Loop eens binnen bij Allround 
Service Andijk, Handelsweg 29c, 
Andijk. Of bel Marcel op  06-159 
40 345. Een e-mail sturen met uw 
vraag kan uiteraard ook: all-
roundserviceandijk@gmail.com.

Allround Service Andijk heeft het!

Francis en Marcel verhuren (elektrisch) gereedschap en zelfs steigers tot wel 9 meter.

De voorraad is groot, van een enkele schroef tot een doosjes vol, kom maar eens kijken. 

Met de juiste gereedschappen wordt elke klus goed uitvoerbaar.  
Tekst OdB Foto’s aangeleverd

ASA - Allround Service Andijk
Doe het of laat het doen: Schilderen 
De buitenboel schilderen, dit is de juiste tijd.

Van raamkozijn tot dakkapel, van dakgoot tot boeidelen. 
Het begint allemaal met een inspectie, goed schoonmaken 
en schuren. Problemen zoals houtrot en zachte plekken 
dienen te worden aangepakt. 
Is de kitnaad nog goed en welke kwast heb ik nodig?

Bij Allround Service kunt u het hele pakket afnemen naar 
uw wens.

Wij hebben alles: 
Van steigers om veilig op te staan werken tot aan de 
schuurmachine en het juiste schuurpapier, de kwasten en 
zelfs de schilder zelf. 

Wilt u een deel van het werk zelf doen of alles uitbesteden? 
Alles is bespreekbaar. 
Allround Service Andijk levert maatwerk. 

Vraag nu een offerte aan.
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Uitvaartbegeleiding
Carla Basjes

06 29 24 11 83 | contact@carlabasjes.nl | www.carlabasjes.nl

Uitvaart en verzekerd zijn (2)

Nadat ik in mijn vorige column gesproken heb over de verschillende soorten uitvaartver-
zekeringen wil ik u nu iets vertellen over het belang ervan.

In plaats van een verzekering kunt u natuurlijk spaargeld reserveren voor uw uitvaart. Ze-
ker wanneer u wat ouder bent en daardoor de premie (te) hoog is zou dit een prima optie 
kunnen zijn.
Het risico is echter, dat wanneer u in een onvoorziene penibele financiële situatie terecht 
komt, u uw gereserveerde geld voor uw uitvaart moet gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan 
de kredietcrisis van 2007 of in deze tijd de financiële gevolgen van de Covid pandemie.

Een uitvaartverzekering biedt meer zekerheid. Bovendien bent u gelijk verzekerd voor het 
totaal afgesproken bedrag en hoeft u niet meer te sparen tot u dit heeft bereikt. 
Het soort verzekering hangt af van uw persoonlijke voorkeur. Voor meer informatie kunt u 
mijn vorige column teruglezen op www. carlabasjes.nl/blog-nieuws/uitvaart-en-verzekerd-
zijn-1-1.

Omdat we niet in de toekomst kunnen kijken, kunnen uw wensen voor uw uitvaart nu heel 
anders kunnen zijn dan in de (verre) toekomst.
Een uitvaartverzekering die alle vrijheid biedt om de keuzes te maken die er op het mo-
ment van overlijden zijn, is daarom aan te raden. Dit is een kapitaal- of sommenverzekering 
en keert een bedrag uit na overlijden.

Waar moet u op letten:
- Uw leeftijd
- Wat voor bedrag u wilt verzekeren en of u dit wilt laten indexeren. 
 In dit geval wordt de premie verhoogd gerelateerd aan de stijging van uitvaartkosten. 
- Het aantal jaren dat u premie moet betalen, bijvoorbeeld 25 of 30 jaar of levenslang.
- Is de premie gedurende de looptijd hetzelfde of gaat deze omhoog 
 (een lage aanvangspremie is geen garantie voor een goedkope verzekering).

Een uitvaartverzekering afsluiten is dus interessant, zeker op jonge leeftijd. 
Dat kan al vlak na de geboorte. Kinderen zijn vaak tot ongeveer 3 maanden verzekerd op 
de polis van hun ouder(s). In die tijd een eigen uitvaartverzekering afsluiten voor uw kind is 
echt het overwegen waard. 
Op oudere leeftijd kan geld reserveren voor uw uitvaart een goede optie. 

Maar ook hiervoor geldt: laat u goed informeren en vergelijk. Dit kan te-
leurstellingen in een toch al zo moeilijke tijd voor u of uw nabestaanden voorkomen. Ik geef 
u graag vrijblijvende informatie. En uiteraard begeleid ik uitvaarten voor iedereen, ongeacht 
een eventuele uitvaartverzekering of lidmaatschap. Te allen tijde bent u bij mij ‘verzekerd’ 
van een passende uitvaart!

Dominee tracht “goddeloze” kermis te 
voorkomen.
 
Hoofdthema in deze schitterende tekening 
is dat de dominee tracht de “goddeloze” 
kermis te voorkomen. De dominee[1] 
wordt driemaal in de tekening afgebeeld. 
Centraal boven zien we dat een vrouw in 
Urker klederdracht wordt verleid door een 
kaasdrager en dat de dominee met bijbel 
in de hand, haar tegenhoud. Zij komen 
beiden niet uit Andijk en dat is mogelijk op 
zich al niet in de haak. Wil hij hen bekeren 
of op het goed pad begeleiden!? 
Rechtsboven zien we de dominee die vanaf 
de kansel de gelovigen waarschuwt en 

grijpt gelijktijdig een jongeling in zijn nek-
vel. Nederig buigen twee een vrouwtjes 
het hoofd.
Rechtsonder zien we de dominee de direc-
teur van de stoomcarrousel dreigend toe-
spreken.
Maar het kwaad is al geschied. Linksboven 
komt het kermispersoneel aangesneld. En 
midden onder worden de onderdelen zo-
als stoommachine en gondel al opgesteld.
Linksonder ontwaren wij ook nog Dik 
Trom die samen met vriendin alvast een 
kijkje is komen nemen en bescheiden op 
een afstand blijft staan.
Verder zien we vuurtoren “De Ven” en de 
“Buurtjeskerk”.

Het is heerlijk winkelen in het 
historische stadshart van Enkhui-
zen. Kom genieten van alle leuke 
winkeltjes, de mooie markt en de 
fantastische horeca in dit be-
roemde stadje aan het IJssel-
meer!  Vandaag staat op de be-
langrijkste winkelstraten tussen 
11.00 en 17.00 uur een grote en 
supergezellige markt met mooi 
voorjaars- en paasaanbod op de 
kramen. De markt wordt extra 
aantrekkelijk gemaakt met prach-
tig en fleurig straatthteater en 
muziek. Enkhuizer orgelman Pe-
ter Visser heeft De Kleine Drom 
opgepoetst en bij hem kunnen 
kinderen een officieel draaiorgel-
diploma verdienen.  Daarnaast is 
er mooi voorjaarsentertainment 
en zijn er veel muzikanten actief 
in de stad.   Foto aangeleverd

Paasmarkt Enkhuizen op zaterdag 16 april

Tekening Jaap Oudes

Kermis in Andijk

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

Vrijwilligers gezocht

Voor het clubhuis van de Visput 
Andijk zoeken we vrijwilligers 

voor 2 dagen in de week. Welke 
dagen kan in overleg, er staat 

een vergoeding tegenover. 

Voor meer informatie kunt u 
mailen naar: 

info@visputandijk.nl
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Hulptroepen bij het bezorgen. Foto: Astrid van Dijke

Langs de weg... in en rond Andijk

Bij de rotonde aan de Dijkgraaf Grootweg is iemand even te hard 
door de bocht gegaan. Foto: PL/De Andijker

Teun verzorgt zijn loopeenden 
goed! Foto: Petra van der Spoel

De entree van ons dorp, met dank aan Steenveste bv Hoornvest bv en uiteindelijk 
Scholtens bouwbedrijf wat hier begonnen is! Foto: Ruud Wester

Auto’s gezocht!!
Bouwjaar vanaf 2010  -  Benzine of hybride 

Airco  -  Vijf deurs  -  Max 150.000 km

Direct geld en vrijwaring.
Barry Ligthart, Tel. 06 5168 1447

Industrieweg 1, Andijk • info@profijtauto.nl
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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.

APRIL
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
• Reddingbootdag KNRM

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)
• 70ste 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
Zondag 29 mei
• Sarto Andijk - Optreden van Jan de Hont en de Maskers. Gastop-

treden Nederlandse Roy Orbison. Aanvang 15.00 uur. € 10,-
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
Vrijdag 24 juni
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (in de wijken zonder bak-

ken)
Zaterdag 25 juni 
• Oud papier
Maandag 27 juni

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

IVN afdeling West-Friesland be-
staat in 2022 50 jaar! Om dit te 
vieren organiseren we zondag 24 
april een feestelijke Open Mid-
dag in het Streekbos. Er zal onder 
andere een markt zijn waar je 
kennis kunt maken met onze vrij-
willigers en onze missie. Mis-
schien nog leuker: er zijn op deze 
dag ook heel veel (gratis) activi-
teiten te doen met ons: Je kunt 
mee op vaartocht door het 
streekbos of je gaat mee op ex-

cursie naar het voedselbos, het 
ecoproject of de bronstijd. Voor 
de kinderen zijn er ook allerlei 
leuke activiteiten, waaronder een 
wandeling over het kabouterpad 
en knutselen met zaadjes en klei. 
Leuk he? Kom je ook?

Wanneer: zondag 24 in het 
Streekbos. Tijdstip: vanaf 13:00 
uur opent de markt. Locatie: Het 
Streekbos Paviljoen (Veilingweg 
21a, 1611BK Bovenkarspel). Kos-

ten: gratis, maar een bijdrage in 
de fooienpot wordt gewaardeerd.
Vaarexcursie: afvaart 13:30 en 
15:00 uur, opgave via vaarexcur-
sies@ivn-westfriesland.nl. Excur-
sies naar het ecoproject, de 
bronstijd of naar het voedselbos: 
13:30 en 15:00 uur. Opgave op de 
markt. 

Kinderexcursie over het kabou-
terpad: 13:00u. Opgave op de 
markt.

Feest!: 50 jarig jubileum IVN West-Friesland

Het Streekbos paviljoen. Foto: Peter Blomsma

20
22

OPENING
30 april

ZWEMLES/ 
BANENZWEMMEN/ 

SNORKELEN

DISCOZWEMMEN*

10 en 24 juni, 15 en 29 juli,  
19 augustus en 16 september

ZWEM 4-DAAGSE*

21-24 juni

SNEL NAAR DE BEL*

18 september
*VOOR ACTUELE INFORMATIE:

Zwemmen in de buitenlucht

Klamptweid 72 
1619 DL  Andijk
0228 591 996
info@deweid.nl

Klamptweid 72 
1619 DL  Andijk
0228 591 996
info@deweid.nl

deweid.nl           zwembaddeweid           deweidandijk           gratis

Vakkundig
schadeherstel

Handelsweg 7
1619 BJ Andijk

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

Vrijblijvende
taxatie van

schade

Afhandeling
met de

verzekering

U kunt bij ons ook terecht voor:

Restauratie van Oldtimers

Budgetreparatie (met tweede-

hands of imitatie-onderdelen)

Leenauto mogelijk bij

schadeherstel

De kranen staan open - Schoonmakers bedankt!
Het vullen van zwembad De Weid is in volle gang! 
Wist u dat er maar liefst 700.000 liter water in ge-
pompt wordt? Zodra dat gereed is volgt het opwar-
men (ai, die gasprijs!) en inregelen van de chloorbe-
handeling van het zwembadwater. Afgelopen zater-
dag is er flink gepoetst tijdens de schoonmaakdag; 
bedankt allemaal! Koop nu je zwemabonnement via 
de webshop op www.deweid.nl. Online liggen de 
prijzen deze maand nog tot 10 euro lager dan in het 
zwemseizoen! 

Crowdfunding mindervalidetrap
Andijk geeft gul voor zwemmen door ouderen of 
jongeren die het bad moeilijk in- of uit kunnen ko-
men. Inmiddels is driekwart van de 5.000 euro ge-
doneerd en komt de trap dus in beeld. Máár: alleen 

bij 100% dekking kan de trap worden aangeschaft. 
Helpt u, of uw bedrijf, daarom bij de laatste loodjes? 
Doneer een bedrag -klein of groot- via de donatie-
button op de site. Dank namens de minder valide 
zwemmers!

Zwemlessen A/B/C
Opgeven voor zwemles kan nu! Check de website. 
Opgeven doet u via zwemlessen@deweid.nl. Af-
zwemmen in sepetember!

Bluesfestival in Wervershoof
Double U Bean, The Twelve Bar 
Blues Band en The Blues Bas-
terds live in Wervershoof! 
Op zaterdag 16 april is het einde-
lijk zo ver. Deze bands komen 
naar Wervershoof voor een 
avondje scheurende gitaren, 
pompende baslijnen en rauwe 
stemmen, eindelijk weer onver-
valste live bluesmuziek!

 Een avondje blues kun je bijwo-
nen voor een tientje entree! Kaar-
ten zijn via www.deschoof.nl te 
bemachtigen. Aan de deur halen 
kan ook, mits het uitverkocht is. 
Aan de deur kost een kaartje 
€13,-. 

Deur open om 19.30 uur. Aan-
vang eerste band om 20.00 uur. 
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Sorghvlietlaan 51, 1619 XA AndijkCasual mode

Gezellige en mooie
markt
Straattheater en -
muzikanten
Volop gezelligheid

paasmarkt
zaterdag 16 april 11.00 - 17.00 uur

Enkhuizen

New in town! 
Good Company Barber 
(herenkapper) voor jong en oud. 

Eindelijk weer een barbier in Andijk, 
bent u toe aan een knipbeurt of 
baardtrim? Maak snel een afspraak.

Voorlopig alleen te boeken:
 
voor woensdagen 
10:00 - 18:00 uur

en zaterdagen 
10:00 - 16:00 uur.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Voor een afspraak bel: 
06 252 336 63 

of 0228 596 504
Dijkweg 339a, Andijk.

Alle koekiemonsters klaar? Bakken maar! 
De peuters van peuterschool  De Kuyper 
Klointjes uit Andijk zijn aan het bakken 
voor KiKa. Deze koekiemonsters gingen 
lekker aan de slag. Er werd flink met het 
deeg gekneed, gerold en verschillende 
vormpjes uitgedrukt. Daarna versieren 
met lekkere strooisels. En af en toe stie-
kem proeven van het deeg. Vervolgens 
mochten alle koekjes de oven in waar som-
mige peuters nieuwsgierig in de oven ke-

ken of de koekjes al bruin genoeg waren.
Daarna mooi inpakken en mee naar huis 
om zo geld in te zamelen voor meer onder-
zoek naar kinderkanker. 

Nooit meer
Er werd gezegd nooit meer zoals de tweede Wereldoorlog!
En het gebeurt in de Oekraïne toch

Er worden mensen gebombardeerd en afgeslacht!
Wie had dat ooit nog gedacht?

Door het tirannieke Rusland 
Waar een mensenleven niet zoveel voorstelt

Kortom het draait Poetin alleen om overheersing geld en macht.
Het bizarre is dat hij er al jaren over na heeft gedacht?

Nu zijn we ruim een maand verder in die vernietigende oorlog!
En nee het is geen droom of bedrog!

Ik bid elke dag voor vrede 
God luister alstublieft voor mijn smeekbede 

Laat het Oekraïense volk niet zo lijden!
Maar kom snel tussenbeide.

Dat is wat ik vurig hoop!
Want er is nu alleen maar verderf en dood 

Poetin en zijn aanhangers moeten worden gestraft!
Niemand heeft niet een reden om een vredig land binnen te vallen ver-
schaft?

Mijn betoog is laat het zo snel mogelijk stoppen!
Ik schreef dit recht uit mijn hart met het nodige verdriet en smart.

Eens zal Oekraïne weer in vrede kunnen leven.
Dat is mijn oprechte hoop, en wil ik iedereen meegeven.

Andijk 6-4-2022 Arie Bakker 

Foto’s aangeleverd

Heel Kuyper Klointjes bakt

De 40mm:zaterdag 28 mei  
De 40MM sponsorwandeltocht heeft een 
aantal prachtige routes uitgezet door het 
West-Friese landschap en over de IJssel-
meerdijk. U kunt zich dit jaar alleen digi-
taal inschrijven via onze vernieuwde web-
site www.40mm.nl. Het doel van de 40MM 
is om zoveel mogelijk sponsorgeld bijeen 
te brengen, met dit sponsorgeld helpen we 
vele projecten in minder ontwikkelde lan-
den over de hele wereld. 

De 40MM, 28 mei in en om Venhuizen 
Door de variatie van de manier van wan-
delen is het voor iedereen mogelijk te ge-
nieten van de gezelligste wandeling in 
West-Friesland! We kijken er enorm naar 
uit om na twee jaar geen echte wandeling 
te hebben gehad, er met zijn allen qua 
sfeer en gezelligheid weer een fantastische 
dag van te maken.  

Ben je niet op de wandeldag aanwezig, 
maar wil je wel graag wandelen? 
Dan kan dat! Je kunt ook voor de mei wan-
delmaand kiezen. Je registreert in een zelf 
gekozen wandelapp je kilometers en loopt 
waar, wanneer en met wie je wilt. Het op-
gehaalde bedrag aan sponsorgeld maak je 
dan naar ons over.  

Twijfel je over de wandeldag of maand? 
Je kan ook voor beide opties kiezen! Met 
elkaar maken we er ook in 2022 weer een 
succes van! Door gezellig mee te wandelen 
draag je bij aan een positieve verandering 
bij de verschillende projecten in de minder 
ontwikkelde landen, voor alle projecten 
die we ondersteunen kun je kijken op onze 
website. Wij rekenen weer op ieders steun 
en maken er samen tijdens deze 49e editie 
weer een mooie dag van. 


