
Dat de donkere kanten van het 
leven niet altijd neerslachtig hoe-
ven te zijn, laat Johan Keeman 
horen met zijn muziek. De gebo-
ren West-Fries, waar vaker niet 
dan wel over emoties gesproken 
wordt, zingt over de innerlijke 

strijd die iedereen kent. Over de 
donkere dagen waarin je je best 
moet doen om een beetje licht te 
creëren. Over hoe je iemand leuk 
vindt, maar niets terug krijgt. En 
hoe je daar dan toch iets aan hebt.
 
Keeman is in zijn nummers op 
zoek naar zijn beste zelf. Hij 
zoekt de balans tussen licht en 
donker, tussen meer en genoeg, 
tussen afstand en liefde. Daarbij 
schuwt hij niet om risico’s te ne-
men, want juist dat brengt kan-
sen met zich mee. Al gaat het 
natuurlijk ook wel eens fout. Met 
een haast droog stemgeluid 
neemt Johan Keeman je in zijn 
oprechte en pure teksten mee in 
zijn overwegingen en geleerde 
levenslessen.

Op de eerste dag van de lente in 
2019 komt de single ‘Voorjaar’ 

uit. Mei 2020 is daar de volgende 
single ‘Nieuwe Dag’. Een EP rond 
‘Nieuwe Dag’ wordt uitgesteld 
wegens de corona crisis. Daar-
door was er in de maanden april 
en mei opeens veel tijd om nieu-
we muziek te schrijven en Johan 
besluit de studio in te duiken om 
de EP ‘Thuis’ op te nemen. Num-
mers over thuis en rondom huis, 
een weerspiegeling van het leven 
van veel mensen in corona tijd. 
Terug naar de basis, soms bege-
leid door alleen akoestisch gitaar, 
soms meer. ‘Onderweg Naar 
Huis’ is de eerste single en komt 
26 juni uit.

Zondag 1 mei bij Club Jazz&Pop 
in Cultura Andijk. Aanvang 15.00 
uur. Entree € 10

Reserveren via website: 
www.clubjazzenpop.nl

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 spe-
ciaal concert waar de mooiste 
melodieën voor u worden ge-
speeld in de sfeer van André 
Rieu. Het was een grote wens van 
dirigent en orkest om eens een 
ander soort concert te geven als 
gewoonlijke optredens.

Tijdens dit concert worden 
mooie concertstukken ten geho-
re gebracht. U moet dan denken 
aan b.v. de Peer Gynt suite 2 en 4, 
Don’t cry for me Argentina en de 
Triomphmars.

Medewerking tijdens dit concert 
wordt verleend door ‘Het Strijk-
kwartet’ uit Amsterdam bestaan-
de uit Scarlett Arts (celliste), Julia 
Rusanovsky, Anita Jongerman  
(viool) en Laura van der Stoep 
(viool en altviool). 4 Professione-
le strijkers spelen muziek van 

Mozart, Bach en John Williams.
Hun repertoire varieert van ba-

rokmuziek tot aan heden, van de 
Canon van Pachelbel en The 

Wedding March van Mendels-
sohn.  Er worden ook samen met 
Excelsior een aantal stukken ge-
speeld. Een evenement om in uw 
agenda te zetten!

Er is vanuit het bestuur van Ex-
celsior contact geweest met 
vluchtelingen uit Oekraïne die 
zijn ondergebracht in de gemeen-
te Medemblik en zij zijn uitgeno-
digd om deze avond te komen 
luisteren. Speciaal voor hen zal 
dan ook het Oekraïense volkslied 
worden gespeeld 

Kaarten voor de speciale concert 
kosten € 10,- en de voorverkoop 
is al gestart via  www.excelsior-
andijk.nl/agenda

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

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

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

Uw makelaar voor

VERKOOP

AANKOOP

TAXATIE

info@kuinmakelaardĳ.nl

DE SLEUTEL TOT WOONGELUK
www.kwantesmakelaardij.nl  | Middenweg 9 te Andijk  |  0228 592244

Het Strijkkwartet uit Amsterdam. Foto aangeleverd

Muziekvereniging Excelsior speelt voor u ‘De Mooiste Melodieën’

Johan Keeman. Foto aangeleverd

Zondag 1 mei bij Club Jazz&Pop in Cultura: 
optreden van Johan Keeman samen met gitarist Brent Emmerink

Recept in de Andijker
Hallo redactie,wat een leuk idee die recepten in 
de Andijker. Vlak voor we naar Zuid Frankrijk op 
vakantie gingen heb ik snel nog even het recept 
“Witlof Zuster Marlene” uitgeknipt en meegeno-
men. Vanavond uitgeprobeerd en we hebben er 
allemaal van gesmuld hier in de Provence. 
Zie bijgevoegde foto. 
Alie Schenk-Kooiman en medevakantiegangers

Heeft u ook een leuk recept? 
Mail uitleg met foto naar: info@andijker.nl
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

Daar buiten op afspraak

MARIA MIDDELARES

VAN ALLE GENADEN

Pastor A. Dekker

tel. 06-28449410. Email:

pastorandredekker@ziggo.nl

secr: Baukje Kuin-Hogendorp

Dijkweg 412, tel. 591408

Opgave intenties:

Greet Tensen-Beemsterboer

Kleingouw 195, tel. 592046

site regio: rkregiowh.nl

Zondag 24 april 10.00: Woord-

Communieviering met Gemengd 

Koor, pastor A. Dekker. 

Overleden: Niek Hooiveld

We hopen dat u goede Paasdagen 

hebt gehad en met nieuwe moed 

en hoop verder kunt, op weg 

naar vrede met elkaar en tussen 

alle landen…

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 24 april
Gereformeerde Kerk 
Middenweg 4, Andijk

10.00 uur ds. A. Pleisier te Amersfoort.

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: Herrianne Allewijn
   Organist: Cilia Koenis-Gerdes 

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, Zendingsmoment Mongolië

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

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

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

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

19.00 uur Kenneth Johannes Kerver

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

10.00 uur Simon van Groningen

Hoera! Joost en Dia Doef zijn 
morgen, 21 april, 50 jaar getrouwd. 

 
We zijn blij en dankbaar dat we dit als gezin, met de 

naaste familie, kunnen en mogen vieren! 

Liefs, Joyce & Martijn, Noortje, Sofie, Loek
  Marjon & Barry, Puck, Sam
  Pim & Ilse, Lotte, Annefien

Op woensdag 27 april vieren wij 
dat onze Koning jarig is. Nu met 
de Oorlog in Europa, mogen wij 
in Nederland blij zijn dat wij een 
Koning hebben en in een Demo-
cratisch land leven. En niet in een 
Dictatoriaal of Communistisch 
dwingelandij land waar de leugen 
regeert en het individu niet telt. 
Nederland en Europa zijn (nog) 
prachtig om in te leven. 

Wij hebben hier alles. Bossen, 
bergen, meren,stranden, zon, 
zee, sneeuw, schitterende steden 
en een lange en zeer interessante 
geschiedenis. En je mag (nog 

steeds) doen en zeggen wat je 
wilt. Europa heeft ook een zeer 
grote gevarieerde muzikale ge-
schiedenis. Ieder land heeft zo 
zijn eigen muziekcultuur. Denk 
aan het Franse Chanson of het 
Italiaanse drama, de Duitse 
Schlager de Nederlandse smart-
lap. De Spaanse tango het Portu-
gees Fado en de Ierse Folk. Ieder-
een herkent het direct. Ook de 
Balkan heeft een hele dramati-
sche, maar ook eigen feestmuziek 
cultuur. Alle Trouw en Rouw 
wordt bezongen in een liedje. 
Van veel van die liedjes hebben 
wij een mooie selectie gemaakt 
en die gaande 27e als een rode 
draad door alle andere muziek 
heen lopen. 

Dus komt allen naar het enigste 
echte Café wat wij nog hebben, in 
Andijk. Sels, Dijkweg 338 in An-
dijk.

Uw muzikale reisleider is weder-
om Peter Manshanden. 
Start: 16.00 uur en de Entree is 
Gratis maar Vol = Vol

Foto aangeleverd

Koningsdag 2022: Europese trouw- 
en rouw-muziek tour in Sels

 Tiede Nauta Perkplanten

Vrijdag 22 april 
zijn we weer open!

Gedeputeerde Laanweg 62, Andijk.
Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag: 13.00-18.00 uur
Zaterdag: 9.00-17.00 uur

www.tiedeplanten.nl

Op Koningsdag de gehele dag geopend!

Geheel onverwacht ging een bijzonder mens van ons heen, 
onze moeder, schoonmoeder, oma en beppe

Emmy
weduwe van Johannes Hardenberg

* Utrecht, 16 augustus 1948                       † Andijk, 14 april 2022

René & Marcella 
  Samantha & Maarten     
     Abby & 
  Joey & Puck

Johan 
  Jenda

Ingrid & Jarand 
  Sven
  Sander

Onze moeder is overgebracht naar Uitvaartvereniging 
De Laatste Eer aan de Ibislaan 3, 1619 VP te Andijk.

Op donderdag 21 april nemen wij graag om 11.00 uur samen 
met u afscheid van haar bij crematorium Hoorn aan de 
Berkhouterweg 26, 1624 NT te Hoorn.

In plaats van bloemen, vragen wij u om een donatie aan het 
Longfonds. De collectebox vindt u naast het condoleanceboek 
op de dag van de uitvaart.

Correspondentieadres: 
R. Hardenberg, Fideliostraat 112, 1827 RH te Alkmaar

Geheel onverwacht ging een bijzonder mens van ons heen,
onze moeder, schoonmoeder, oma en beppe

Emma Maria Catharina
Hardenberg - Versteeg
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WE BETALEN NIET UIT HOBBY, 
T MOT GIEN GEWOONTE WORRE

“Begroip me niet verkeerd, ik betaal graag hil veul belasting, want den 
verdien ik vezelf een mooie houp geld. Ik las in een stukkie van jullie 
kantoor dat de fiscus meer boekenonderzoek baai bedroiven gaat 
doen. Da’s een goeie zaak. Moin zakies benne op orde, maar toen ik 
de kartoen: Suus en Siemen berekenen de erfbelasting zag, docht ik: 
belasting betale mot ok gien hobby worre. Wat kan ik doen om 
erfbelasting te besparen?”

Mijn antwoord was dat de eerste stap daarin gezet is, doordat hij 
hier aan tafel zit. In zijn situatie (getrouwd op huwelijksvoorwaarden, 
eigen bedrijf dat van kleine eenmanszaak is uitgegroeid tot B.V., 3 
kinderen en 7 kleinkinderen, huis in de guldens-tijd gekocht dat flink 
in waarde is gestegen en bijna de hypotheek afgelost), valt er heel 
wat te adviseren. Alleen al het kleinkind legaat, waardoor ze aan ie-
der kleinkind het vrijgestelde bedrag kunnen nalaten (2022 € 21.559 
x 7 = € 150.913), levert al een mooie besparing op. Daarbij bepalen 
we wel dat de ouders daar dan nog het financiële toezicht (bewind) 
op hebben, tot de kleinkinderen oud en wijs genoeg zijn. Aan de hu-
welijksvoorwaarden wordt een finaal verre-
kenbeding toegevoegd, zodat bij overlijden 
wordt gedaan alsof er een algehele gemeen-
schap van goederen was én we maken een 
slim/flexibel testament met een aantal fiscale 
clausules en levenstestamenten. Zijn reactie: 
“Tis duidelijk, ik ken ‘r beter een hobby van 
maken om van toid tot toid effies hier een 
koppie te doen.”

Rinske Mantel – Mantel&Voors Notarissen 
en Mediators – Andijk 0228-592224 Benning-
broek 0229-591264  

Yvonne Buwalda

Heeft u als inwoner van 
Andijk invloed op de lokale 

politiek?
Ja! Als inwoner kan u tijdens de 

verschillende vergaderingen 
(commissie of raads) gebruik 

maken van uw inspreekrecht. In 
afgelopen vergadering van 4 
april vroeg een bewoner om 

aandacht van een onveilige ver-
keerssituatie en een andere be-
woner wilde graag zijn woning 
splitsen in twee wooneenheden, 
maar ondervind onvoldoende 

medewerking van de gemeente. 
Beide inwoners wilden door het 
inspreken meer aandacht voor 
hun “probleem”. Een hele con-
crete manier om invloed te kun-
nen uitoefenen op je eigen leef-
omgeving. Overigens staan wij 
als GemeenteBelangen altijd  
open om uw probleem aan te 
horen en ermee aan de slag te 

gaan. 

Hoe maak je politiek 
interessant?

Alle vergaderingen van de ge-
meenteraad en van de commissie 
zijn openbaar, u bent van harte 
welkom. Ook de vergaderstuk-
ken zijn openbaar en zijn terug 
te vinden op de website van de 
gemeente. Voorafgaand aan de 
vergadering of na de vergade-
ring kan u altijd een raadslid 

aanspreken en het gesprek aan-
gaan. Komt dit niet uit, kan u 
door een brief of een mail te 

schrijven of door een afspraak te 
maken met een raadslid of de 
wethouder altijd uw verhaal 

kwijt. Alle adressen staan op de 
website van de gemeente Me-
demblik. U kan ook altijd vra-
gen om een fractievergadering 

van een partij bij te wonen. 

Nog beter: lid worden van een 
politieke partij

Op deze manier kan u een actie-
ve bijdrage leveren aan de koers 
van de partij. U hoeft niet direct 
raadslid of commissielid te wor-
den. Het zou ontzettend fijn zijn 
als  inwoners onze partij willen 
versterken. Nieuwe leden zijn 
altijd welkom en zeker uit An-
dijk! En eigenlijk ben ik ook zo 
politiek actief geworden, juist 

om direct mee te kunnen praten 
en te beslissen mijn/onze leefom-

geving.
Terugkomend op de vergadering 

van 4 april. De bewoner die 
aandacht vroeg voor een onveili-
ge verkeerssituatie wordt nu ge-
holpen door GemeenteBelangen. 
En de bewoner die zijn huis wil 
splitsen, heeft weer nieuwe mo-
gelijkheden gekregen. Dus be-
langstelling in de politiek loont! 
De raad zal aan het College vrij-
heid geven om maatwerk toe te 
passen bij het parkeerbeleid. In 

dit geval ging het om enkele 
centimeters…..

Heeft u na het lezen van deze 
column een vraag, dan kunt u 

mij altijd mailen (yvonne.buwal-
da@raadmedemblik.nl)

GEWOON – SAMEN – 
DOEN!! 

SAMEN MET GEMEENTE-
BELANGEN

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.

Mijn naam is Yvonne Buwalda, 
54 jaar, woon in Medemblik en 
zal de komende periode deze co-
lumn schrijven namens Gemeen-
teBelangen. In het dagelijks leven 
ben ik werkzaam als afdelings-
hoofd Werk, Uitkeringen en Par-
ticipatie bij Halte Werk. Sinds 
vorig jaar ben ik politiek  actief bij 
GemeenteBelangen Medemblik. 
Met mijn achtergrond past deze 
lokale partij goed bij mijn profes-
sie en politieke voorkeur.  Het is 
namelijk ontzettend belangrijk 
dat iedereen echt kan meedoen 
in de Gemeente Medemblik. Een 
meedoen doe je met name in de 
kern waar je woont! 

Waarom GemeenteBelangen? 
GemeenteBelangen is de eerste 

lokale partij van onze gemeente 
en onafhankelijk van de landelij-
ke politiek. GemeenteBelangen 
heeft het sociale domein hoog in 
het vaandel, net zoals het behoud 
van de voorzieningen in alle ker-
nen (met name de kleine kernen).   

De partij is gemeentebreed en zet 
zich in voor alle kernen onder het 
behoud van het 3S-model: Sa-
menzijn – Sport – School.  Wij 
vertegenwoordigen alle inwoners 
ongeacht de landelijke politieke 
voorkeur, sociale status, kleur, 
ras, levensovertuiging of geaard-
heid. 

Voor onze speerpunten en pro-
gramma verwijs ik naar onze 
website: www.gbmedemblik.nl

Yvonne Buwalda, GemeenteBelangen

Andijk Tulpenwandeltocht
zondag 1 mei 

Start & finish: De Tulp Andijk

Meer info:  
denieuwebakkerij@hotmail.com

of (0228) 59 15 56

Afstanden 15 en 8,5 km
Inschrijven en starten voor de 15 km tussen 9.00 en 11.00 uur

en voor de 8,5 km tussen 10.00 en 11.00 uur.

Prijs vanaf 13 jaar: € 5,– kind: € 3,–. 
Leden van IJsclub Andijk krijgen op vertoon  

van hun kaart 2021/2022 € 2,– korting.
Parkeren is gratis.

Startpunt & eindpunt: Zorgboerderij de Tulp
Kleingouw 151, 1619 CJ Andijk

Loop mee, doe mee en steun actie 555  
t.b.v. Slachtoffers in Oekraïne

Organisatie: IJsclub Andijk

In het stuk over de tulpenwandeltocht in de Andijker van vorige 
week staat dat IJsclubleden €2,00 voordeel hebben bij het tonen van 
hun seizoenskaart 2012-2022. Dat moet natuurlijk 2021/2022 zijn.

Prachtig huis te huur in de Provence, 
4 slaapkamers, 3 badkamers, met zwembad. 

Voor inlichtingen: Alie Schenk- Kooiman, 06 12 88 58 92.

Als u over de dijk loopt met zicht 
op de Koopmanspolder dan is 
daar veel tezien aan gevederde 
strand en zomergasten. Het peil 
is gezakt en de broedtijd gaat be-
ginnen. Mooi vanaf de dijk ter 
hoogte van de Driehuizen daar 
groeit een grote bramenstruik 

waar Kneutjes hun nest maken.
Met een uitbundig zonnetje wil-
len ze daar graag in het zicht gaan 
zitten om op te warmen, zoals 
deze manlijke Kneu dus de ver-
rekijker mee en genieten maar.

Douwe Greydanus

Foto: Douwe Greydanus

Prachtig overzicht

Muziekvereniging Sursum Corda 
organiseert dit jaar op Konings-
dag niet de traditionele kinder-
spelen. In en buiten de sportzaal 
van Dorpshuis Centrum is deze 
keer een rommelmarkt. In de 
afgelopen jaren wilde Sursum 
Corda al diverse keren de rom-
melmarkt houden, maar door de 
coronaregels kon dat steeds niet. 
De opslagruimtes die de club her 
en der heeft puilen inmiddels uit. 
Nu worden alle spullen die in de 
voorbije jaren zijn verzameld op-
gesteld. 

Er is van alles: qua grootte vari-
erend van bankstellen tot koffie-
kopjes. Voor meubelstukken is 
er de mogelijkheid deze te laten 
bezorgen. Binnen het dorp wordt 
hiervoor vijf euro gerekend, daar-
buiten in overleg.
Sursum Corda viert dit jaar zijn 
honderdjarig bestaan, de inkom-
sten zijn dus hard nodig. De 
rommelmarkt van Sursum Corda 
begint direct na het hijsen van de 
vlag om 9 uur en duurt tot 16 uur. 
Er is ook een Rad van Fortuin 
met leuke prijzen.

Rommelmarkt vervangt 
spellen op Koningsdag
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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

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

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.

Met Moederdag in aantocht heb-
ben ze bij Bakker Koning weer 
een hele leuke actie bedacht. Je 
kunt in de winkel een kleurplaat 
ophalen die je thuis zo mooi mo-
gelijk kunt kleuren. Je mag zelf 

kiezen of je potlood of liever stif-
ten gebruikt. Is je kleurplaat klaar 
dan lever je hem weer vóór 28 
april in bij de winkel.

Alle ingeleverde kleurplaten wor-

den in de winkels opgehangen. 
Op 28 april worden de mooiste 
drie in een enveloppe aan het 
hoofdkantoor opgestuurd. Daar 
worden de uiteindelijke winnaars 
uitgekozen.  Alle winkels van 

Bakker Koning doen mee, ook 
jouw winkel in Andijk!

Winnaars
Uit elke winkel rolt één winnaar. 
Totaal worden er 15 winnaars 
uitgenodigd.  Zij mogen samen 
met één begeleider (niet met 
mama natuurlijk) langskomen in 
de bakkerij van Bakker Koning in 
de Goorn. Daar mogen zij op de 
zaterdag voor Moederdag zelf 
een heerlijke taart komen vullen 
en versieren.”

Daar wil je bij zijn
Alle kinderen die de mooie kleur-
plaat op tijd bij de winkel inleve-
ren maken kans op deze prijs. De 
ontvangst van de prijswinnaars 
gaat natuurlijk samen met een 
glaasje limonade en wat lekkers. 
Voor de papa (of opa) die mee-
komt als begeleider is er ook wat 
lekkers bij de koffie of thee. Er is 
een korte rondleiding richting de 
afdeling banket, waar onder lei-
ding van banketbakker Ronald en 
enkele collega’s uitleg wordt ge-
geven.

Aan de slag
Wat kies jij voor vulling? Kies jij 
voor gele room of liever jam, of 
wil jij allebei? De bakkers laten je 
zien wat mogelijk is en jij kiest 
wat je denkt dat mama graag zou 
lusten. Daarna moet de taart ook 

versierd worden. Dat noemen ze 
‘opgespoten’ en dat doe je met 
een spuitzak. Dat kun jij ook le-
ren, de bakker doet het eerst even 
voor. Maar dan mag je het na-
tuurlijk ook zelf proberen. Nu de 
decoraties en de garnering nog. 
Kleine snoepjes of lekkere choco-
laatjes, er is keus in overvloed.

Speciaal voor V.I.P
Natuurlijk vindt iedereen het 
leuk om dit te winnen en willen 
andere kinderen dan ook heel 
graag mee met de winnaars. “He-
laas is daar geen ruimte voor. De 
dertig mensen die nu langs mo-
gen komen vullen de ruimte echt 
al tot een maximum. 

Maar niet getreurd, deze actie is 
niet de laatste bij Bakker Koning. 
Dus probeer het en lukt het win-
nen deze keer niet? Dan kun je 
mama ook verrassen met een 
heerlijke gekochte taart van je fa-
voriete bakkerij. Wie op tijd be-
steld, grijpt in elk geval niet mis.”

Kleuren voor mama
Een doos met daarin een echte en 
zelfgemaakte taart van de lekker-
ste bakker is natuurlijk een super 
leuke verrassing voor mama. De 
winnaars krijgen ook hun win-
nende kleurplaat mee naar huis 
als aandenken. Heb je opeens ook 
zo’n zin in een middagje kleuren?

Haal je ook een kleurplaat? V.l.n.r. Senna, Larissa en Gerie. Tekst en foto: OdB/De Andijker

Hoe verras jij mama met Moederdag?
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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

❤ Holistische aanpak op maat met pure en 
 biologische middelen uit de Natuur.   

❤ Voor duurzaam herstel / beterschap 
 bij diverse gezondheidsklachten.  

❤ Uniek–onder één dak al deze therapievormen:     
 Kruidengeneeskunde / Energetische therapie
 Medicinale paddenstoelen / Bloedtesten
 Oosterse medicinale voedingstherapie 
 Dr. Schüssler celzouten / Aromatherapie
 Ontspanningstechnieken & Meditaties 

“Natuurlijk Beter, duurzaam & completer.”  

• 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
Tel. 06-57 24 57 25 / www.amrita.nu / natalja@amrita.nu

Holistisch Centrum 
voor Natuurgeneeskunde

 

Amrita

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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De Hoek 1

 1693 AA

 Wervershoof

Tel. 0228-581258 

OPTICIËN • OPTOMETRIE • CONTACTLENS SPECIALIST

Op alle zonnebrillen 
Ray-Ban en Polaroid 

10% korting

Bij aanschaf van een bril 
op sterkte een 

zonnebril cadeau

Mitra Bouman
T (0228) 44 60 00
M  06-22 55 12 35

Mitra Bouman
Raadhuisplein 7
1616AV Hoogkarspel 
(Winkelcentrum Reigerspassage)

mitraboumanhoogkarspel

mitrabouman

Mitra BoumanMitra Bouman
T (0228) 44 60 00
M  06-22 55 12 35

Opening
4 mei 2022
Hou uw brievenbus 

in de gaten voor 
de openingsflyer!

Na een veel te lange tijd is het eindelijk 
zover en gaan we weer strijden om de fel-
begeerde Cor-Jan Gutter Bokaal.
Dit wil je niet missen dus geef jouw team, 
bedrijf, of familie op om mee te doen met 
dit super gezellige korfbaltoernooi. Als 
team speel je met  4 dames en 4 heren 
waarvan min. 2 niet korfballers. 
Het sportiefste team maakt tevens kans op 

de “Gouden Gutter Gieter”. Aanmelden 
voor 8 mei bij: marlissa-n@hotmail.com
*Team naam
*Hoeveel wel/niet korfballers
*Inschrijfkosten €10-.

Groetjes de FBT commissie, 
Renate Groot, Marlissa 
Neefjes, Danielle Karreman.

Wij zoeken 
gastouders!
in Andijk

Meer info: berendbotje.nl/gastouder

Bepaal je
eigen

werktijden!

Eindelijk kon het weer, een avond van de Vrouwen 
van Nu afd. Andijk-Oost.
De jaarvergadering en de gezamenlijke avond met 
Andijk-West waren al eerder gepland, maar door 
ziekte konden die niet doorgaan.
Op 12 april kon de jaarvergadering dan toch plaats-
vinden. Na een hartelijk welkom door de voorzitter 
kwamen de gebruikelijke dingen van een jaarverga-
dering aan de orde.
Het financieel verslag was van twee jaar omdat er 
vorig jaar geen jaarvergadering is geweest. Er waren 
maar een paar avonden doorgegaan, zodat de kos-
ten hiervan niet zo groot waren.  Alle leden hebben 
de afgelopen twee jaar af en toe een attentie gekre-

Jubilarissen. Foto aangeleverd

Vrouwen van Nu afd. Andijk-Oost
gen, hetgeen wel tot uitgaven 
leidde. Toch staan we er financi-
eel niet slecht voor.
De commissie Lief en Leed gaf 
een verslagje aan wie ze een 
kaartje hadden gestuurd of op 
bezoek waren geweest.
Bij de bestuursverkiezing was er 
een probleem. Gerda was aftre-
dend en niet herkiesbaar, maar er 
zijn geen aanmeldingen voor 
nieuwe bestuursleden gekomen. 
Dat betekent dat het bestuur nog 
maar uit 3 dames bestaat.
Gerda en Pieternel (die vorig jaar 
al was afgetreden) kregen bloe-
men en een attentie.
De jubilarissen werden daarna in 
de bloemen gezet: 30 jaar lid wa-
ren Marian Buis, Lucy de Valk, 
Dirma Mantel en Wilma Nijman,
40 jaar lid was Anneke Gouds-
blom, 50 jaar lid was Annet van 
Zanten.
De avond werd afgesloten met 
enkele rondes bingo. De volgende 
avond is 10 mei en de gezamen-
lijke avond met Andijk-West 
staat op 1 juni. GDD

Familie bedrijven toernooi woensdag 1 juni

Gemeente Medemblik biedt woningeige-
naren een waardebon van 70 euro aan. 
Met de waardebonnen kunnen woningei-
genaren energiebesparende producten 
kopen zoals LED lampen, een waterbespa-
rende douchekop of een radiatorventila-
tor. Hiermee kunnen woningeigenaren 
hun energierekening verlagen. Woningei-
genaren kunnen ook eerst advies krijgen 
van een energiecoach. De gemeente stelt 
zo’n 800 waardebonnen van €  70 en 100 
persoonlijke adviezen beschikbaar. 

Verzilveren 
De waardebon is aan te vragen via www.
winstuitjewoning.nl/medemblik. De waar-
debon is direct te verzilveren bij ‘Winst uit 
je Woning’ met wie de gemeente samen-

werkt voor deze actie. Woningeigenaren 
die energiebesparende producten liever bij 
een lokale winkel of andere webshop ko-
pen, kunnen het aankoopbedrag terugvra-
gen. Per huishouden kan één waardebon 
gebruikt worden.

Gratis adviesgesprek 
In het adviesgesprek krijgt de woningeige-
naar advies over welke energiebesparende 
maatregelen zijn te nemen in de woning. 
Hiervoor komt een energieadviseur bij de 
bewoner thuis. Het aanvragen van de ad-
viesgesprekken via winstuitjewoning.nl. 

Meer weten?
Meer informatie: www.winstuitjewoning.
nl/medemblik-koop en op www.susteen.nl.

Gemeente Medemblik helpt nu ook 
woningeigenaren met verlagen energierekening

Korfbal

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2022 - week 16 Pagina 6



• 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 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 8,5 of 15 km.
• Johan Keeman en Brent Emmerink bij Club Jazz&Pop in Cultura
Maandag 2 mei
• Rest afvalbak (grijze) wordt geleegd
Woensdag 4 mei 
• KBO Seniorenbond, klaverjassen & jeu de boules. Sarto 13.30 uur
Maandag 9 mei
• Groene afvalbak wordt geleegd
Dinsdag 10 mei
• KVG klaverjas avond, 19.45 uur, Sarto      
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
Woensdag 18 mei 
• KBO Seniorenbond,  bingo en jeu de boules. Sarto 13.30 uur
• Vrouwen van Nu, Andijk-West, verrassingsavond, 20.00 uur, 

Cultura
Maandag 23 mei
• Groene afvalbak wordt geleegd
Vrijdag 27 mei
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
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
• Vrouwen van Nu, Andijk-West samen met afdeling Oost 

optreden Keep ’t Simple, 20.00 uur, Cultura
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
• Rest afvalbak (grijze) wordt geleegd

JULI
Maandag 4 juli
• Groene afvalbak wordt geleegd
Vrijdag 8 juli
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (in de wijken zonder bak-

ken)
Zaterdag 9 juli
• Oud papier
Maandag 11 juli
• Plastic afvalbak wordt geleegd
Maandag 18 juli
• Groene afvalbak wordt geleegd

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

Als je woensdag 13 april j.l. door de wijk rondom 
basisschool De Bangert liep, zou je denken dat ko-
ningsdag dit jaar 2 weken naar voren was gehaald.
Iedereen werd nl verrast door de vele vlaggen die 
uithingen in alle straten rondom de school. 

Je hoefde niet lang te wachten op een antwoord 
want de school was nog niet begonnen of er ston-
den buiten al kinderen te dansen en te springen en 
hun spieren te rekken en strekken; ze maakten zich 
klaar voor de sponsorloop voor Oekraïne en een 
feestdag voor hun meesters die maar liefst 40 jaar 
werkzaam zijn in het onderwijs!

Meester Sjaak en meester Dick openden de spon-
sorloop door met hun groepen door de wijk te lo-
pen en rennen. Ook zij waren blij verrast dat zovele 
buurtbewoners hun wilden eren door de vlag uit te 
hangen!

Na het nodige zweet eruit gewerkt te hebben kon-
den de kinderen zich opmaken voor een waar sport 
en spelevenement, georganiseerd door de ouder-
vereniging en het team van de school. Onze koning 
zou daar jaloers op geweest zijn; geen koekhappen 
en spijkerpoepen, maar springkussens (o.a. gespon-
sord door makelaar Kuin), sumoworstelen, gladia-
toorgevechten en nog veel meer leuke, originele 
spelletjes, gebaseerd op de jubilarissen.
Tussen de activiteiten door konden de kinderen een 
smikkelen aan een suikerspin of een zakje popcorn 
ophalen. 
De jubilarissen liepen rond met hun gezinnen en 
namen deel aan de activiteiten, al ware het echte 
koningsparen. 
In en om de school was het heel gezellig versierd, 

met dank aan onze creatieve decogroep, Willem en 
Maxima mochten willen dat zij zo’n enthousiast 
team binnen het paleis hadden rondlopen!

Het was een dag om nooit meer te vergeten, voor de 
kinderen, voor het team en zeker voor onze jubila-
rissen, die wat ons betreft een koninklijke onder-
scheiding verdienen voor al hun verdiensten in het 
onderwijs.
Maar Dick en Sjaak kennende zijn ze daar veel te 
bescheiden voor.
“Die blije koppies van de kinderen”, daar doen ze het 
voor!

 

o.l.v. dirigent Nick Hoogland 
 
m.m.v. Het Strijkkwartet 
 
zaterdag 30 april 
Gerardus Majellakerk 
Nes 135 in Onderdijk 
 
Aanvang: 20.00 uur 
Toegang: € 10,00 

Kaartverkoop: 
www.excelsior-andijk.nl 
 

Meester Sjaak

Meester Dick. Foto’s aangeleverd

Koningsdag 2 weken naar voren gehaald?

 
Wist u dat...

 … donderdag 21 april de laat-

ste kans is om het inschrijfgeld 

voor Huttendorp Andijk te be-

talen in dorpshuis Centrum?

... Badmintonvereniging Asonia 

40 jaar bestaat? Ze dat op za-

terdag 14 mei vieren voor alle 

basisscholen uit Andijk met een 

Kampioenschap Badminton 

Basisscholen uit Andijk?

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

Zondag 24 april, 15.00 uur in Cultura Andijk

“FADOpelos2”
Portugese fadomuziek

Info FB CulturaAndijk

Cultura Plus organiseert

 
Andijkertjes

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

lavakantieparkijsselhof.nl voor onze 
actuele openstaande vacatures! 

Dit is het tijdelijk adres van  
Mevrouw C. Kwantes, zij 

wordt heel blij van een kaartje. 
Verzorgingshuis Avondlicht, 

Geldelozeweg 66, 1625 NX Hoorn. 
De Populier, kamer 25

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 
lichaam of doe een behandeling 
cadeau voor je moeder op 8 mei. 

Lichaamsmassage van 
1 uur bij Riks.

Neem contact op via. 
Tel 06-39 34 11 64
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Zondag 1 mei zal de feest-
maand ter ere van het éénjarig 
bestaan van Andijk Auto Tech-
niek (A.A.T.) afgetrapt worden 
met een feestelijke toast. Op 
het terrein aan de Gedeputeer-
de Laanweg zal het glas gehe-
ven worden met klanten, vrien-
den, bekenden en anderen die 
het bedrijf een warm hart toe-
dragen. Vanaf 14 uur bent u van 
harte welkom voor een glaasje, 
een hapje en volop gezelligheid 
mét muziek.

“We zijn één jaar onderweg. Het 
was een bijzonder jaar. Hard wer-
ken, veel investeren, veel keuzes 
maken. Eigen baas zijn bracht 
heel wat mooie uitdagingen met 
zich mee en terugkijkend kunnen 
we zeggen dat het een goed eer-
ste jaar is geweest.” Michael en 
Yessica vertellen enthousiast: 
“Reden voor een feestje dus. Met 
de mensen die ons het afgelopen 
jaar wisten te vinden voor repara-
ties, onderhoud en controles, 
met familie en vrienden vanwege 
hun steun, met nieuwe contacten 
en lokale ondernemers! Komt u 
ook langs om ons te feliciteren?”

Terugblik en vooruit
Michael: “Het afgelopen jaar heb-
ben we heel wat auto’s mogen 
ontvangen in de garage in Andijk. 
Sommige klanten kwamen van 
het dorp of uit de directe omge-
ving. Zij gaven aan dat het heel 
plezierig is dat we zo dichtbij zit-
ten. Toch komen er ook klanten 
van flink verderop. Vaak gehoord 
is de opmerking ‘dat het gevoel 
moet kloppen’.  Mensen laten 
toch een auto achter met het idee 
dat ze hem goed, veilig onder-
houden of gerepareerd terug 
krijgen voor een schappelijke 
prijs. Dat zit bij ons wel goed! 
Onze scores zijn meestal de 
maximale 5 sterren en daar zijn 
we best een beetje trots op.” In-
middels is er een heel jaar voorbij 
en gelukkig weten deze klanten 
A.A.T. ook nu weer te vinden 
voor de jaarlijkse ‘dingetjes’. 
“Maar ook ontvangen we regel-

matig weer ‘nieuwe’ klanten. We 
heten ze allemaal van harte wel-
kom!”

Meimaand feestmaand
Alle klanten die in de komende 
meimaand ‘iets’ laten doen aan 
hun auto loten automatisch mee 
voor leuke prijzen. Het enige wat 
men hoeft te doen is de contact-
gegevens achterlaten. Lokale 
taartenbakster Yune Beerling 
verzorgt de prijzen. “We hebben 
gekozen voor drie heerlijke lokale 
prijzen: feestelijk, uniek en am-
bachtelijk handwerk!” vertelt Mi-
chael over de te verloten prijzen. 
“Drie heerlijke driptaarten, af te 
halen op afspraak, smaak naar 
keuze en voldoende om met 12 
mensen van te smullen. Een 
mooie samenwerking op het 
dorp.” 

Taart van Yune
Yessica en Michael hebben zelf al 
meermaals mogen genieten van 
de verrukkelijke taarten van de 
jonge, lokale onderneemster 
Yune Beerling. “Dat de taarten 
goed smaken hoeft u niet van ons 
aan te nemen, maar kunt u het 
beste zelf proeven. De aardbeien/

chocolade variant is onze favo-
riet! Echter, met meer dan 30 
smaakcombinaties, mag u zelf 
een keus maken welke uw favo-
riet gaat worden. De winnaars 
krijgen hem na de feestelijke mei-
maand van ons. Maar wie niet 
wint en toch trek heeft gekregen 
kan ook rechtstreeks bij Yune 
bestellen. Bestellen kan via e-

mailadres info@deliciousbake-
rys.nl of stuur een Whatsapp aan 
06-28 80 13 23. Neem ook maar 
eens een kijkje op www.deli-
ciousbakerys.nl, ook op Face-
book of via Instagram.

Uw auto in goede handen
Michael is de vakman bij A.A.T. 
die de narigheden (een kapot 

lampje) en de echte problemen 
(Je wilt er niet aan denken!) voor 
u verhelpt. “Niets zo vervelend 
als een auto die het niet doet. 
Mensen vertrouwen op hun ver-
voersmiddel om ze bijvoorbeeld 
naar werk, familie of een vakan-
tieadres te brengen. Goed onder-
houd, regelmatig een beurt en bij 
‘rare geluidjes’ meteen laten con-
troleren voorkomt erger.”

Zonnige toekomst
Er zijn nog allerlei plannen voor 
de toekomst. “We doen er alles 
aan om onze klanten zo goed en 
vakkundig mogelijk bij te (blij-
ven) staan. We zorgen dat we 
steeds dat stapje extra zetten. 
Niet alles kan tegelijk, maar plan-
nen voor de toekomst zijn er ge-
noeg!”

Contactgegevens A.A.T. 
Maak een afspraak voor uw auto 
en blijf ook tussendoor op de 
hoogte via Social Media o.a. 
Facebook, Instagram en Linke-
dIn. Andijk Auto Techniek vindt 
u op Gedeputeerde Laanweg 41a, 
1619PB Andijk.  Bel 0228 528 795 
of mail uw vraag aan info@an-
dijkautotechniek.nl. Of kijk eens 
op de website www.andijkauto-
techniek.nl.

Michael en Yessica vieren het 1 jarig bestaan van A.A.T. graag met hun klanten en een ludieke actie in de 
maand mei. Tekst en foto: OdB

Hoera, A.A.T. bestaat 1 jaar!

Yune maakt heerlijke taarten. Foto aangeleverd

SCOOR EEN TAART BIJ A.A.T.  

Wij bestaan 1 jaar en dat vieren wij. 
Kom in de maand mei voor onderhoud 
of reparatie en maak kans* op één van de 
3 unieke driptaarten van DeliciousBakery.nl.

Je vindt Andijk Auto Techniek op de Gedeputeerde Laanweg 41a in Andijk.
Wij staan voor u klaar.

*De winnaars worden in de 1e week van juni bekend gemaakt op de kanalen van Andijk Auto Techniek
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