
Het was in 1982 toen Bart Oe-
gema, Alfred en Gerda Schenk 
in Andijk een badmintonver-
eniging oprichtten. Badminton 
was destijds één van de ‘hipste’ 
sporten. In de regio waren 
meerdere clubs en ook de ver-
enging in Andijk telde in die 
periode zeker meer dan 100, 
wellicht wel bijna 200 leden.
“Dat waren ‘de hoogtij dagen’, 
vertelt Rob Bakker, voorzitter 
van Asonia. Inmiddels bestaat de 
vereniging 40 jaar en telt onge-
veer 65 actief spelende leden. 
“Badminton telt momenteel mis-
schien niet meer als de hipste 
sport. Wat ons betreft is het nog 
steeds de leukste sport!”

Sportplezier
Rob vertelt namens het bestuur: 
“Het allerbelangrijkste aan sport 
is voor ons toch het plezier. Sa-
men actief zijn, elkaar ontmoeten 
in een andere setting. Nieuwe 
mensen leren kennen. De strijd 
aangaan op het veld en daarna 
gezellig samen zijn.” Bij Asonia is 
iedereen welkom, van jong tot 
oud, van heel fanatiek tot de ge-
zelligheidsspeler. “We spelen mét 
elkaar en tegen elkaar en genie-
ten ook van het sociale aspect 
van de vereniging.”

Sport als bindmiddel
Ergens bij horen, samen een pas-
sie delen. “Sport is een bindmid-
del. In een wereld waar iedereen 
veel heen en weer vliegt tussen 
werk, school, vakanties en af-
spraken is het fijn om op een vast 

moment in de week een groep 
mensen te treffen met wie je iets 
deelt. In ons geval delen we de 
liefde voor badminton!”

Jong en oud
Badminton is geschikt voor jong 
en oud. Op dit moment is het 
jongste lid van Asonia 6 jaar en de 
oudsten zijn 81. “Met 50 senioren 
en 15 jeugdleden trainen we elke 
woensdagavond in de Klamp. 
Ook in de zomermaanden juli en 
augustus kan er gewoon getraind 
worden. De jongsten trainen 

vanaf 18:45 uur en de senioren 
starten om 20:00 uur. Wie het 
leuk lijkt kan zich altijd aanmel-
den en gewoon eens meedoen. 
Als je het niet probeert, weet je 
ook niet of het iets voor je is!”

Iedereen speelt
Er is een goed doordacht systeem 
binnen de vereniging middels 
kaarten. Daardoor speelt iedereen 
tegen iedereen. “Soms tref je een 
hele bewegelijke tegenstander, 
soms een tegenstander die het 
juist van zijn techniek moet heb-

ben. Soms sta je tegenover een 
wat jongere en soms tegen over 
iemand die ouder is. Het niveau 
van de spelers onderling verschilt 
en toch speelt iedereen tegen el-
kaar in onderlinge partijtjes.”

Basisscholentoernooi
Op 14 mei werd er een toernooi 
georganiseerd voor de jeugd van 
de bassischolen in Andijk. Twin-
tig kinderen deden mee en het 
was een groot succes. “Het ple-
zier straalde van die kinderen af, 
daar doen we het voor. Gezien 
het succes hopen we hier een 
jaarlijks terugkerend event van te 

maken.” Rob vertelt over de drij-
vende kracht achter dit evene-
ment. “Onze trainer Adri Ver-
berg zet zich met onevenaarbare 
gedrevenheid in voor zijn club en 
vooral voor de jeugd. Hij weet 
iedereen te enthousiasmeren en 
zorgt er tegelijkertijd voor dat de 
‘badminton-skills’ verbeteren.”

Jubileumfeest
Het 40-jarig bestaan van de ver-
eniging wordt natuurlijk gevierd. 
Op 11 juni 2022 zijn leden en 
jeugdleden en uiteraard ook oud 
leden van harte welkom in de 
Klamp. Daar wordt een sport- en 
speldag georganiseerd en is een 
warm- en koud buffet geregeld. 
Opgaaf vooraf is wel nodig en 
kan met een e-mail aan de jubile-
umcommissie via martin@bron-
gers.info.

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

 

info@kuinmakelaardij.nl 

Ook uw huis  
verkopen?  

Bel  
Kuin Makelaardij 

0228-592253 

 

Samenwonen? Eerste huis? Waar moet je beginnen?  
 We helpen je graag op weg met een gratis adviesgesprek

Bel ons op 0228 - 59 22 44

Leden Ton Boos (links) en Antoon Reus (rechts) -beiden 81 jaar-en ons jeugdlid Jens Laan (6) gaan voor 
deze gelegenheid samen met voorzitter van Asonia Rob Bakker op de foto. Foto  Erik Poffers.

Asonia 40 jaar en klaar voor de toekomst!

I.v.m. Pinksteren kopij en advertenties voor volgende 
week (krant van woensdag 8 juni) graag aanleveren 

vóór a.s. donderdag 2 juni, 14.00 uur!
De redactie van de Andijker 
en Dijkprint zijn op maandag 6 juni 
(tweede Pinksterdag) gesloten!

Zaterdag 4 juni: 

JVT Band
(BluesRock from the Soul)

bij Club Jazz&Pop in Cultura   Aanvang: 21.00uur
www.clubjazzenpop.nl

Aanstaande zaterdag is het weer 
zover. Dan komt de vrijwilligers-
groep Andoik Skoôn in actie. 

Met prikker en vuilniszak komen 
wij in verschillende straten langs 
om mee te helpen aan een scho-
ner Andijk. We concentreren ons 
deze keer op verschillende woon-
wijken en het centrale winkelge-
bied. Er zijn al verscheidene toe-
risten gesignaleerd. Die gaan wij 
verbazen met een schoon en op-
geruimd dorp. Komen jullie hier-
aan meehelpen?

Opruimen is natuurlijk voor alle 
leeftijden. Kinderen mogen zeker 
ook meedoen, alleen wel onder 
begeleiding van volwassenen.

Opruimmateriaal, zoals prikkers, 
ringen en vuilniszakken, is aan-
wezig. Neem wel (tuin)hand-
schoenen mee voor de hygiëne.
Na het opruimen is er een koppie 
met iets lekkers ter ere van de 
komende pinksterdagen.
We verzamelen bij de IJsbaan  om 
8:45 uur. De opruimactie start 
om 9:00 uur.
Hij duurt tot 11:15 uur en om 
11:30 is er dus koffie en thee. 

Opgave en informatie
henk.smits@quicknet.nl 
of  06 – 50 48 43 98De ijsbaan is ons verzamelpunt. 

Foto aangeleverd

Vroeg uit de veren op Luilak dag: Andoik Skoôn ruimt weer op
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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 5 juni 10.00 uur: Pinkste-
ren.
Woord-Communieviering door 
pastor Dekker met Vrienden-
kring.
Thema: ” De helper”.
De collecte is voor onze kerk. 
Dank daarvoor.
Ook is er een deurcollecte. Deze 
is bestemd voor ondersteuning 
van het werk en het welzijn van 
de Nederlandse missionarissen 
en ontwikkelingswerkers. Van 
harte aanbevolen.  
Welkom bij het koffiedrinken. 
Goede en zonnige Pinksterdagen 
toegewenst. 

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

06 83 95 18 92
info@alineuitvaartbegeleiding.nl | alineuitvaartbegeleiding.nl

“AFSCHEID OP UW MANIER”
Voor het melden van overlijden ben ik 24/7 bereikbaar. 
Neem gerust contact op voor informatie of bij vragen. 

Kerkdiensten, rond Pinksteren
Gereformeerde Kerk 
Middenweg 4, Andijk

Zondag 5 juni, Eerste Pinksterdag
10.00 uur ds. David van der Meulen te Amsterdam

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

Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen

Zondag 5 juni, Eerste Pinksterdag
09.30 uur  ds. G. Heijkamp
16.00 uur  ds. G. Heijkamp
Maandag 6 juni, Tweede Pinksterdag
09.30 uur  ds. G. Heijkamp

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

Zondag 5 juni, Eerste Pinksterdag
10.00 uur Voorganger: Gert Scholten, Bevestigingsdienst
 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 

Zondag 5 juni, Eerste Pinksterdag
10.00 uur  Jesse de Haan

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

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

Zondag 5 juni, Eerste Pinksterdag
10.00 uur  Wo-Com. pastor Dekker, Vriendenkring

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

Geen studie 

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

Zondag 5 juni, Eerste Pinksterdag
10.00 uur    Arno van Engelenburg

Toeristenkerk Onderdijk
Sportlaan 10, Onderdijk

Zondag 5 juni, Eerste Pinksterdag
10.30 uur Voorganger: Jaap Bönker
 Muzikale Medewerking: Joyful Spirit uit Enkhuizen

De maanden juni, juli en augus-
tus staan voor de Commissie 
Toeristenkerk Onderdijk weer in 
het teken van de Toeristenkerk 
Diensten.
Landelijk vinden er op verschil-
lende plaatsen  kerkdiensten 
plaats, speciaal voor toeristen, in 
de bovengenoemde zomermaan-
den. De diensten bestaan uit 
korte, vrolijke kerkdiensten, ge-
richt op mensen die vakantie vie-
ren. Ook mensen die geen vakan-
tie vieren, maar toch bij ons het 
“vakantiegevoel” en een stukje 
bezinning willen vinden, mogen 
wij iedere week begroeten.

Er is altijd muzikale begeleiding 
van koren, solisten, of muzikan-
ten. Een kleine impressie:
Op zondag 26 juni is er een dienst 
die door Alom verzorgd zal wor-
den. Op zondag 10 juli is er een 
openluchtdienst op Camping De 

Groote Vliet waarbij Bert de Jong 
de voorganger is en het Sylvida 
koor komt zingen. Op zondag 21 
augustus is er een West-Friese 
dienst geleid door Ina Broekhui-
zen.
Voor verdere informatie verwijs 
ik u naar onze website www.toe-
ristenkerkonderdijk.nl.

Vanaf zondag 5 juni bent u elke 
zondag weer van harte welkom.
Ons adres is Dorpshuis “De On-
derdijk” Sportlaan 10 in Onder-
dijk. Het tijdstip van aanvang is 
10.30 uur, en natuurlijk is er na 
afloop koffie, thee en voor de kin-
deren limonade. 
Wij hopen er samen met u een 
fantastisch seizoen van te maken 
en kijken uit naar uw komst.

Namens de Commissie Toeris-
tenkerk Onderdijk,
Annette Hooiveld, secretaris   

 Nieuw Seizoen Toeristenkerk 2022

Bep en Peter van Oostveen 
willen laten weten dat ze na bijna 49 jaar 

op Andijk te hebben gewoond, vanaf 4 juni 2022, 
aan de Streekweg in Hoogkarspel gaan wonen.

Ons nieuwe adres is: Streekweg 366, 1616 AS Hoogkarspel

Goed nieuws! We zijn weer terug! 
Op zaterdagavond 11 juni  bruist 
Aartswoud weer volop tijdens de 
Wielerronde van Aartswoud. De 
ronde wordt al jaren 
traditiegetrouw verreden 
voorafgaand aan de Kermis. De 
editie van 2022 belooft een groot 
spektakel te worden voor jong en 
oud, deelnemers en supporters.

De start van de Wielerronde 
vindt ook dit jaar weer plaats bij 
Café de Stompe Toren gelegen 
aan de Schoolstraat in Aartswoud. 
Het parcours loopt via de Korte 
Wuiver naar de Gouwe waarna 
de renners de Schoolstraat weer 
opdraaien richting de finish en 
het publiek. Een rondje van 
ongeveer 2,6 kilometer.
Net als de prachtige editie van 
vorig jaar zijn er weer diverse 
mooie prijzen en premies te 
verdienen! Er wordt dit jaar nog 
meer publiek tijdens de ronde 
verwacht. Op zaterdagavond is 
het café geopend en er zal muziek 
zijn langs de finish.
 
Digitaal inschrijven
Ook dit jaar kan er weer digitaal 
worden ingeschreven voor de 
Wielerronde! Schrijf je snel in via 
de inschrijf pagina van onze 
website. Uiteraard is het ook nog 
steeds mogelijk om op de avond 
zelf in te schrijven. Dit kan vanaf 

18.00uur tot 19.30uur in Café de 
Stompe Toren. 
 
Jeugd Wedstrijd
Om 18.45uur zal er gestart 
worden met de Jeugd Wedstrijd 
waaraan alle jeugd tot en met 16 
jaar kunnen mee doen. De 
jongste deelnemers aan de Jeugd 
wedstrijd hoeven slechts 1 ronde 
te fietsen en de oudere jeugd 2 
rondes. Inschrijving voor de 
jeugd is gratis en daarbij krijgen 
zij een helm en een rugnummer. 

Wegwedstrijd
Om 20.00uur wordt er gestart 
met de wedstrijd voor de 
volwassenen. De recreanten 
dames en heren rijden 5 rondes. 
De wegwedstrijd bij de heren en 
dames gaat dit jaar over 10 
rondes. Onderweg zijn er voor 
zowel de heren als de dames 
interessante premies te verdienen 
beschikbaar gesteld door onze 
vele sponsors.
Rond 21.00 uur zal vervolgens de 
prijsuitreiking plaatsvinden 
waarbij de winnaars van de ronde 
bekend worden gemaakt. Zij 
krijgen de bekers, de bloemen en 
de kussen uitgereikt door onze 
rondemiss.

Aansluitend zal de Kermis van 
Aartswoud officieel worden 
geopend.

Wielerronde Aartswoud 11 juni 2022

Kijk ook op 
www.andijker.nl

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2022 - week 22 Pagina 2



WAT DOET EEN EXECUTEUR? 
Als de nabestaanden na overlijden contact opnemen met de notaris 
wordt bij het Centraal Testamenten Register gecontroleerd of er 
een testament is. Alleen de overledene kan een executeur hebben 
benoemd, erfgenamen kunnen dat niet. De taak van executeur 
brengt plichten en verantwoordelijkheden met zich mee. Degene die 
als executeur is benoemd kan daarom de functie weigeren.

Hoofdlijnen taken executeur
De executeur heeft tot taak de erfenis/nalatenschap af te wikkelen 
en is als enige bevoegd de goederen van de nalatenschap te beheren. 
Dit betekent onder meer dat je bevoegd bent om de administratie 
voeren over de bezittingen en schulden en je ervoor moet zorgen 
dat bezittingen in goede staat en toestand blijven. Zo zal de execu-
teur abonnementen opzeggen, zorgen dat er niet te veel geld op de 
lopende rekening staat en een overschot naar de spaarrekening 
overboeken. Zijn er aandelen dan moet de executeur spoedig met 
overleggen met de erfgenamen wat er hiermee moet gebeuren. 
Neemt de executeur geen initiatief dan is het mogelijk dat de erfge-
namen de executeur aansprakelijk stellen voor het verlies. Ook 
moet de executeur opeisbare schulden betalen, zoals kosten van de 
uitvaart, afwikkeling van de nalatenschap en de erfbelasting. Staat er 
niet genoeg geld op de rekening van de overledene, dan mag de exe-
cuteur bezittingen verkopen om de schulden te betalen. De execu-
teur kan ook de aangifte voor de 
erfbelasting doen en is ook hoofde-
lijk aansprakelijk voor de afdracht 
van de erfbelasting. Wie heeft u tot 
executeur benoemd?

Mag de executeur alles al-
leen beslissen? Waar moet 
de executeur beginnen. Is er 
een beloning? 
Dit lees je in onze digitale 
nieuwsbrief. Mantel&Voors 
Notarissen en Mediators – 
Andijk 0228-59224/
Benningbroek 0229-591264

Andrea van Langen

Voorzet

Hart voor Medemblik 
(HvM) heeft bij de verkie-
zingen een geweldig resul-
taat geboekt. Van 1 zetel 
(Tjeu Berlijn, voorheen 
VVD) naar 6 zetels. De 

VVD was al één zetel kwijt 
aan HvM en wist de overige 
5 zetels te behouden. CDA 
ging van 6 naar 5 zetels en 

GB hield haar 5 zetels. Drie 
partijen zijn nu dus even 

groot in de raad. Weliswaar 
heeft het CDA van deze 3 

de meeste stemmen gehaald, 
ook zij verloren een zetel. 
Ook Morgen! verloor een 

zetel. D’66 bleef in zetelaan-
tal gelijk, al haalden ze meer 
stemmen. GL bleef net als 

CU steken op 1 zetel. 
Er is dus maar 1 duidelijke 
winnaar van de verkiezin-

gen dat was HvM. Waar de 
meeste partijen woning-

bouw als speerpunt hadden 
koos HvM voor het terug-
draaien van het recycleta-
rief. Als nieuwe partij wil-

den ze zaken transparant en 
professioneel aanpakken 

dus kwam er een informa-
teur. Deze vroeg alle partij-
en een soort populariteits-
poll op te stellen. Wie wil 

het liefst met wie. De VVD 
gaf al aan dat partijen in het 
midden het hoogst zouden 
scoren en dat bleek ook. 

Naast HvM gooiden CDA, 
GB en D66 hoge ogen. 

HvM besloot het advies van 
de informateur te volgen 
hoewel hun programma 

vooral aansluit op dat van 
de VVD. U kent het resul-
taat. Vervolgens nam het 
CDA als tweede partij de 
formatie over en besloot 

zonder zelfs maar in gesprek 
te gaan met de VVD met 
Morgen! verder te gaan. 

Waarmee nu niet alleen de 
VVD maar ook HvM aan de 
kant staat en de rechtse kie-

zers buitenspel staan. 
En dan vragen we ons af 

waarom het vertrouwen in 
de politiek afneemt? De uit-
dagingen waar Medemblik 
voor staat vragen juist nu 
om een brede samenwer-
king. Spelen op de bal en 
niet op de man. Wie pakt 

deze voorzet op?

Andrea van Langen.

Dit jaar, na 2 jaren vertraging, de 
tiende editie van die jaarlijkse 
Andijker tópdag: de dag van de 
Kunst- en Tuinroute! Normaalge-
sproken vindt de route plaats in 
mei, nu eenmalig in September. 
Zaterdag 10 september gaan we 
met z’n allen weer toeren door 
Andijk en de vele Andijkers ont-
moeten die hun tuin, atelier of 
huis openstellen en anderen laten 
meegenieten van dat waar zij zelf 
ook zo van genieten: van hun 
tuin, van hun hobby, van hun cre-
ativiteit.

Doet u mee?
Evenals de voorgaande negen 
edities doet het K&T-team een 
beroep op alle Andijkers om er 
samen weer een boeiende route 

van te maken. Een route met veel 
sier- en moestuinen, schilderijen, 
verzamelingen, foto’s, creaties 
van klei, hout, metaal, papier en 
noem-maar-op. 
 
En: wilt u wel tentoonstellen 
maar heeft u geen geschikte loca-
tie, neemt u ook dan contact met 
ons op! Doet u ook (weer) mee?
Aanmelden vóór 24 juni! 
De route start 10 september van 
11.00u tot 17.00u. Informatie 
over deelnemen en opgeven voor 
deelname kan tot 24 juni bij 
Sjanni de Vries, telefoonnummer 
0228-72 0 179 of  Petra van der 
Spoel 06-14 55 17 64, ook kunt u 
zich per e-mail opgeven door te 
mailen naar l.dekroon@meewe-
ring.nl. 

Op donderdag 9 juni proberen 
we voor het derde jaar op rij de 
vijftigste editie van de Andijker 
Jaarmarkt te organiseren. Tussen 
13.00 en 20.00 uur kunt u uw hart 
ophalen bij deze enorm gezellige 
happening.

Op de Kleingouw en de Midden-
weg staan de kramen. Een grote 
groep standhouders probeert 
deze dag de waren aan de man te 
brengen. De markt bestaat voor 
een groot gedeelte uit commerci-
ele handelaren maar ook verza-
melaars, aanbieders van curiosa 
en boeken, creatieve hobbyisten 
en in deze regio actieve vereni-
gingen vinden een plaats op de 
markt.

Bushalte vervalt
Omdat de markt voor een deel 
over de Kleingouw loopt vervalt 
de bushalte voor bij het voorma-
lige gemeentehuis gedurende de 
gehele dag. Mensen die normaal 
gesproken van deze halte gebruik 

maken, kunnen nu in- en uitstap-
pen bij de halte op de Horn of een 
halte eerder bij de kruising 
Klamptweid/Flamingolaan/
Kleingouw. De bus wordt omge-
leid via de Flamingolaan/Muril-
lolaan om zo uit te komen bij de 
Horn om daar de normale route 
te vervolgen.

De organisatie verzoekt een ieder 
die aan het marktterrein woont 
rekening te houden met het feit 
dat de markt vanaf 7.30 uur 
wordt opgebouwd en dat het 
vanaf 9.30 uur niet meer mogelijk 
is om met de auto het marktter-
rein op te komen of te verlaten.

Parkeren kan op de reguliere par-
keerterreinen, bij Sporthal De 
Klamp en in de bermen van de 
Beldersweg. Wanneer u meer 
wilt weten over de jaarmarkt 
kunt u contact opnemen met het 
organisatiebureau op telefoon-
nummer 0228-593755 of per 
email op info@edithhartog.nl.

Gezellig! 50 jarig jubileum jaarmarkt 
in Andijk op donderdag 9 juni!

Kunst- en Tuinroute 2022
En dat wordt dan eindelijk, 10! 

50ste editie van de Jaarmarkt Andijk. Foto: aangeleverd

Meerkoeten zijn vogels die vaak 
ruzie zoeken met watervogels die 
geen voedsel concurrenten zijn 
maar toch zitten ze erbovenop.

Ook de soortgenoten krijgen er-
van langs vooral als het om hun 

territoria gaat en dat gaat be-
hoorlijk te keer.
Het kan soms leiden tot bijna 
verdrinking of letsel door het 
klauwen met de poten, het zijn 
geen echte lieverdjes.
Douwe Greydanus. 

Ruziezoekende meerkoeten. Foto: Douwe Greydanus

Bakkeleien

De Andijker publiceert regel-
matig de belevenissen van 
oud Andijker Jan Pijker. 

Voorouders.
Wat we ook in ons leven zijn 
geworden, wat beroep betreft, 
we hebben vrijwel allemaal een 
of meer voorouders die hebben 
gewerkt op een boerderij. Zelfs 
mensen die al hun hele leven in 
een stad wonen krijgen bij de 
vraag naar hun grootouders 
vaak een peinzende blik en de 
verwijzing naar de connectie 
met een agrarisch iets. Mijn 
grootouders hadden zelfs alle 
vier te maken met het boerenle-
ven. Van mijn moeders kant 
was het een boerengeslacht, dat 
leefde met de seizoenen. Ze 
pasten hun werk aan de dag-
lengte aan en veel verder dan 
het dorp waarin ze leefden kwa-
men ze vaak niet. Een  enkele 
keer naar de dichtstbijzijnde 
stad dat was het wel. Van mijn 
vaders kant waren het boeren-
arbeiders uit Friesland, die vaak 
straatarm waren en moeite had-
den om hun kinderen en zich-
zelf in leven te houden. Ze leef-

den in huisjes, die vaak meer op 
hutten leken en hadden vaak 
maar een doel: Proberen om 
van de zandgrond naar de klei 
te komen, want daar was het al-
tijd iets beter. Mijn pake en 
beppe waren altijd afhankelijk 
van de boer waarvoor ze werk-
ten. Die bepaalde hun verdien-
ste en het huisje waarin ze 
mochten wonen. Als het jaar 
voorbij was werd duidelijk of ze 
mochten blijven of weg moes-
ten. Zo leefden ze eens een jaar 
in een wrakke woonark en toen 
het winter werd raakte die inge-
vroren. Pake verdiende iets bij 
als baanveger en veegde het ijs 
schoon voor passerende schaat-
senrijders. Een passerend schip 
brak het ijs en een schots drong 
de woonark binnen terwijl het 
gezin lag te slapen en voor de 
ark zonk, bracht de familie zich-
zelf en de schaarse meubelen in 
veiligheid. En zo stond de fami-
lie Pijpker koud en nat met hun 
hele hebben en houden aan de 
slootkant. Ze hadden geluk en 
werden opgevangen door de fa-
milie. Maar heel langzaam ver-
beterden de omstandigheden.

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker
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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

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

Hoveniersbedrijf de Kroon
Dijkweg 128, 1619 HH Andijk

tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

B. DE KROON

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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

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.

In Andijk vindt u het bedrijf De 
Jong Lelies Holland BV aan het 
Kerkepad. Het bedrijf is gespe-
cialiseerd in alles wat te maken 
heeft met lelies, van veredeling 
en bollenteelt tot preparatie en 
internationale groothandel. 

Vanuit Andijk exporteert het 
bedrijf al ruim 60 jaar leliebol-
len naar bedrijven over de ge-
hele wereld. “Het is een mo-
dern bedrijf, waar van alles ge-
beurt. We zijn trots op ons be-
drijf en geven u daarom graag 
de mogelijkheid eens een kijkje 
te nemen ‘achter de schermen’ 
Komt u langs tijdens de Open 
Dag?”

Verrassende nieuwtjes
Lelies hebben een zeer kenmer-
kend uiterlijk. De geur van lelies 
noemt men vaak als herkenbaar. 
Verder zijn de lange stuifmeel-

draden iets wat mensen vaak als 
kenmerk benoemen. “Binnen de 
Jong Lelies zijn we steeds op zoek 
naar vernieuwing en verbetering. 
Wij ontwikkelen steeds nieuwe 
soorten,” vertelt Remco van der 
Kooij. “Wist u bijvoorbeeld dat er 
ook lelies bestaan die géén of 
nauwelijks  geur afgeven? Er zijn 
zelfs lelies zonder de kans op 
vlekken van stuifmeeldraden! 
Steeds ontwikkelen we nieuwe 
kleuren. Zo kunnen we blijven 
verrassen en kunnen we de klan-

ten verblijden met nóg betere le-
lies.”

Open Dag 11 juni
Tijdens de Open Dag op zaterdag 
11 juni zijn de kassen van de Jong 
Lelies geopend voor alle belang-
stellenden. “U bent van welkom 
en kunt direct naar de kassen lo-
pen. De Open Dag duurt van 10-
15 uur. De kas zal volop bloeien-
de lelies staan in diverse kleuren, 
maten en soorten. Medewerkers 
lopen rond om u meer te vertel-
len en uw vragen te beantwoor-
den. De Open Dag is geschikt 
voor jong en oud. Toegang is 
gratis en vooraf aanmelden is niet 
nodig. Voor de jongste bezoekers 
is er een geweldig leuk springkus-
sen.”

Contactgegevens
De Jong Lelies Holland bv, Kerke-
pad 28, 1619 AE Andijk Bereik-
baar via e-mail info@dejongle-
lies.nl. Kijk ook eens op de web-
site www.dejonglelies.nl of op de 
socials zoals Facebook en Insta-
gram. 

Bezoek De Jong Lelies Andijk tijdens Open Dag

Directie van links naar rechts: Wijnand van der Kooij, Michiel Ruiter en Remco van der Kooij.

Dutch Lily Days
Het bedrijf De Jong Lelies is ook één van de veertien deelne-
mers aan de Dutch Lily Days die duren van dinsdag 7 tot en 
met vrijdag 10 juni. Zij ontvangen deze dagen gasten, media 
en vakgenoten uit binnen- en buitenland. Het event ‘Dutch 
Lily Days’ wordt dit jaar voor de tiende keer georganiseerd. 
Dit is een zakelijk evenement waar bezoekers  speciaal voor 
worden uitgenodigd. Na een Corona-pauze van twee jaar zijn 
de deelnemers blij om dit jaar hun deuren weer open te kun-
nen stellen.
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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 • Joh. Poststraat 40, 1624 CD Hoorn

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:

Johannes Poststraat 40, 1624 CD Hoorn 
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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Villavakantiepark IJsselhof Andijk – 
Geeft u een feest en zoekt u een 

plaats om uw familie en vrienden te 
laten overnachten? Denk dan eens 

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

bij u in het dorp! Neem vrijblijvend 
contact met ons op via www.villa-
vakantieparkijsselhof.nl of 0228-
591926. Ons IJsselhof team ont-

vangt u graag.  

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

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

Profijtauto
Industrieweg 1 Andijk

Voor jong gebruikte auto’s.

www.profijtauto.nl
Tel. 06 5168 1447

Andijkertjes

 
Wist u dat...

… Freek van Dokkum 
aanstaande 4 juni 

50 jaar wordt?

... komende zaterdag (4 juni) 
de GFT afvalbak wordt geleegd 

ipv op maandag 
(2e pinksterdag)?

... er een bandenprikker actief 
is in verschillende plaatsen 

waaronder Andijk?

.......de papa en mama van 
Jaro en Lana 12 1/2 jaar

getrouwd zijn?

... er meerdere uitvaartverzorg-
sters actief zijn in Andijk?

...dit al diverse inwoners 
is opgevallen?

… de oliebollenkraam weer op 
de jaarmarkt komt te staan?

… ook in de Klamptweid men 
30 kilometer per uur mag 

rijden en geen 50?

… de redactie op zoek is naar 
kermisfoto’s uit Andijk, 

Venhuizen en Lutjebroek?

…berichten van gevonden en 
verloren voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

In de week van 6 tot 11 juni gaan 
duizenden vrijwilligers op pad 
om te collecteren voor Epilep-
sieNL. Daarnaast wordt er ook 
online gecollecteerd. Met de op-
brengst van de collecteweek 
helpt EpilepsieNL mensen met 
epilepsie. En jij kunt helpen.

Epilepsie verstoort levens
200.000 mensen in Nederland die 
direct worden geraakt en ruim 
een miljoen mensen met een 
partner, ouder, kind, broer of zus. 
Hun leven kan op ieder moment 
verstoord worden door een epi-
leptische aanval. 30% van de men-
sen wordt niet aanvalsvrij – zelfs 
niet met medicijnen – en daarom 
zetten de collectanten van Epilep-
sieNL zich hard in op de oplos-
sing dichterbij te brengen. 

Onderzoek is nodig
Epilepsie is nog niet te genezen. 

Daarom zijn onderzoekers op 
zoek naar de oplossing. Dankzij 
de collectanten van EpilepsieNL 
kunnen ze blijven zoeken, zodat 
in de toekomst niemand meer 
last heeft van deze verstorende 
aanvallen. Want een aanval komt 
altijd onverwachts. En het kan 
ons allemaal overkomen, in elke 
fase van het leven. Soms met een 
duidelijke oorzaak, zoals een on-
geluk of een hersenbloeding, va-
ker zonder duidelijke aanleiding.

Collecteren: online en 
langs de deuren
De inkomsten uit de collecte-
week worden gebruikt voor het 
financieren van onderzoek en 
een beter leven met epilepsie. Wil 
jij hier ook aan bijdragen en ga jij 
samen met ons in de aanval? 
Maak dan een online collectebus 
aan via epilepsie.digicollect.nl. 
Binnen twee minuten geregeld. 

Collecteweek EpilepsieNL 6 juni tot 11 juni

Oproep voor de leden en 
oud leden van Asonia badminton.
 
Geef je nog snel op voor het Buffet. 
Oud leden 20 euro p.p. 
heerlijk eten inclusief drankjes.
De middag begint 14.00 uur,  
buffet 18.00 uur.

40 jaar Badminton

Opgeven bij: 
martin@brongers.info.

Muziek maak je zelf!! 
Lijkt het je ook leuk om een 
blaasmuziekinstrument te leren 
bespelen en in ons orkest mee te 
gaan spelen?
Kom dan 11 juni naar Cultura.
Daar kan je alle instrumenten 
bekijken en ook uitproberen. 
Dirigent en leden van Excelsior 
gaan je helpen en kunnen alle 
vragen die je hebt beantwoorden.
En bij voldoende animo kan je 
mee gaan spelen in het jeugdor-
kest ‘De Decibels’.
Deze middag is niet alleen voor 
de jeugd, ook volwassenen zijn 

van harte uitgenodigd om te ko-
men kijken of zelf muziek maken 
in een orkest iets is.
Misschien speelt u over een paar 
jaar ook in het orkest en speelt u 
samen met de andere muzikan-
ten in één van de mooie concer-
ten die Excelsior jaarlijks organi-
seert.
Iedereen van jong tot oud is wel-
kom op: Zaterdag 11 juni in Cul-
tura van 13.30 tot 15.30 uur.

Meer informatie over Excelsior is 
te vinden op:
www.excelsior-andijk.nl.

Open instrumentendag bij Excelsior

De JVT Band (de Jeroen van Tuijl 
Band) staat te boek als zijnde een 
bluesrock band. Het is echter niet 
afdoende om alleen deze term op 
de band los te laten want deze 
jongens voelen zich hoorbaar 
ook thuis in de afdeling Southern 
Rock. Denk daarbij richting Ly-
nyrd Skynrd en the Allman Bro-
thers Band. Southern Rock uit 
Noord-Holland, Andijk om pre-
cies te zijn. Wie had dat nou ver-
wacht! Jeroen en zijn band zijn al 
flink wat jaartjes bezig en spelen 
ook regelmatig in de States.

De laatste cd van de JVT Band 
met de titel “Southern Comfort” 
werd gelijk genomineerd als 
“beste zelf geproduceerde album” 
voor de I.B.C. (International 
Blues Challenge) in Memphis.
Er wordt op dit moment hard 
gewerkt aan het 5e album waar-
van er als primeur enkele num-
mers zullen worden gespeeld. 
Het is een beetje een thuiswed-
strijd voor de JVT Band omdat 
hun eigen JVT Studio waar alle 
nummers geschreven en opgeno-
men worden in Andijk gehuisvest 
is.
Naast Jeroen van Tuijl op zang en 
gitaar bestaat de band uit Paul 
Slaman (ook bekend van Maple 
Leaf ) op drums en Claudio Guli-
ker (o.a. Final Touch) op basgi-
taar en zang.

Aanvang: 21.00 uur/ Zaal open 
20.0 0uur, Entree € 10
Jonger dan 25 jaar gratis entree 

Zaterdag 4 juni “JVTBAND” 
bij Club Jazz& Pop in Cultura

Op zondag 5 juni a.s. organiseert 
Stichting Nexus te Zwaagdijk-
Oost voor de 6de maal de jaarlijk-
se Muzikale Wandeling en nodi-
gen 7 families te Zwaagdijk-Oost 
u uit, om te komen genieten van 
mooie tuinen, schone ramen, ge-
zellige mensen, hopelijk een stra-
lende zon, lekkere koffie, een koud 
biertje en “Prachtige Muziek”. 
De tuinen kunt u herkennen aan 
de aankondigingen op de brug of 

ingang pad. De 7 tuinen liggen 
redelijk bij elkaar, 4 stuks aan de 
Zwaagdijk tussen de huisnum-
mers 191 en 236 en een 3-tal tui-
nen aan de Tuinstraat.
De Muzikale Wandeling begint 
om 13.30 uur en eindigt om 17.30 
uur. Wij hebben er ontzettend 
veel zin in, de muzikanten en de 
tuineigenaren ook en we gaan er 
een gezellige middag van maken.
www.dorpsraadzwaagdijk.nl. 

Zondag 5 juni: Muzikale 
wandeling te Zwaagdijk-Oost

Het vroegere koelhuis van Akkerbouw stond aan de Dijkgraaf 
Grootweg ook wel Nieuweweg genoemd.

Jarenlang heeft het zijn dienst bewezen, maar door de tijd 
heeft het plaats moeten maken voor nieuwe woonhuizen. 

Uit de collectie van Hessel de Greeuw.

Toen en nu

Sporting Andijk 1 - 
De Valken 1

Op Tweede Pinksterdag speelt 
Sporting Andijk om 14.30 uur de 
laatste competitiewedstrijd van 
het seizoen. Dit is een wedstrijd 
met vele gezichten. Bij winst 
heeft Sporting Andijk zich na een 
moeilijk seizoen sowieso veilig 
gespeeld. En met een beetje geluk 
kan zelfs nog de 3e periode wor-
den gewonnen! Maar het is voor-
lopig ook de laatste wedstrijd van 
de Zondag 1. Sporting Andijk 
gaat volgend seizoen verder op de 
zaterdag. Dus kom de mannen 
van Zondag 1 nog één keer met 
z’n allen aanmoedigen. LET OP: 
de wedstrijd is op het terrein 
van Valken in Venhuizen!
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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.

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
• LET OP: Groene afvalbak wordt geleegd
• Opruimactie  van 8:45 – 11:15  door Andoik Skoôn. Start IJsbaan
• “JVT Band” bij Club Jazz&Pop in Cultura, Aanvang 21.00 uur
Donderdag 9 juni
• 50 ste Jaarmarkt Andijk. 13.00 - 20.00 uur
Vrijdag 10 juni
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
Zaterdag 11 juni
• Oud papier
• 40 jaar Asonia badminton
• Open Dag de Jong Lelies, Kerkepad 28 Andijk
• Open Dag roeivereniging, Dirk Bijvoetweg 15a Onderdijk
• Open instrumentendag Excelsior, 13.30 - 15.30 uur Cultura
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 
Zondag 19 juni
• Koppel biljarten Eetcafé Sels, aanvang 14.00 uur
Maandag 20 juni
• Groene afvalbak wordt geleegd
Vrijdag 24 juni
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
Zaterdag 25 juni 
• Oud papier
Maandag 27 juni
• Rest afvalbak (grijze) wordt geleegd

JULI
Vrijdag 1 juli
• Avond van Andijk
Zaterdag 2 juli
• Dijkpop
Maandag 4 juli
• Groene afvalbak wordt geleegd
Vrijdag 8 juli
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
Zaterdag 9 juli
• Oud papier
Zondag 10 juli
• Fietsbridgedrive Bridgeclub BCA Andijk, start en einde: Sarto
Maandag 11 juli
• Plastic afvalbak wordt geleegd
Maandag 18 juli
• Groene afvalbak wordt geleegd
Vrijdag 22 juli
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (in de wijken zonder bak-

ken)
Zaterdag 23 juli 
• Oud papier
• Expositie bij Cultura Plus van kunstschilder Berry Kuiper
Zzondag 24 juli
• Expositie bij Cultura Plus van kunstschilder Berry Kuiper
Maandag 25 juli
• Rest afvalbak (grijze) wordt geleegd

AUGUSTUS
Maandag 1 augustus
• Groene afvalbak wordt geleegd
Vrijdag 5 augustus
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
Zaterdag 6 augustus
• Oud papier
• Opruimactie  van 8:45 – 11:15  door Andoik Skoôn. Start IJsbaan
Maandag 8 augustus
• Plastic afvalbak wordt geleegd
Maandag 15 augustus
• Groene afvalbak wordt geleegd
Vrijdag 19 augustus
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
Maandag 22 augustus
• Rest afvalbak (grijze) wordt geleegd
Maandag 29 augustus
• Groene afvalbak wordt geleegd

SEPTEMBER
Vrijdag 2 september
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
Zaterdag 3 september
• Oud papier
Maandag 5 september
• Plastic afvalbak wordt geleegd
Zaterdag 10 september
• Kunst en tuinroute Andijk

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

Vorige week vonden de coalitieonderhandelingen 
met Hart voor Medemblik geen doorgang op het 
recycletarief. CDA, GemeenteBelangen en D66 
spraken vervolgens over hoe en of de coalitieonder-
handelingen verder opgepakt kunnen worden. 

Op basis van de verkiezingsprogramma’s en versla-
gen van informateur Erik Stegink is Morgen! ge-
vraagd om bij de drie partijen aan te sluiten. Mor-
gen! heeft na intern overleg besloten om construc-
tief aan de gesprekken deel te nemen.

Deze week is Astrid Nienhuis gevraagd om het for-
matieproces met CDA, GemeenteBelangen, D66 en 
Morgen! als formateur te begeleiden. Hierop rea-
geerde ze positief en is zij op zaterdag 28 mei ge-
start met het eerste gesprek. 
Op donderdag 2 juni wordt de stand van zaken 
rondom deze formatie besproken in de gemeente-
raad. De vier genoemde partijen gaan met vertrou-
wen de gesprekken tegemoet met als doel een sterk 
coalitieakkoord samen te stellen voor de inwoners 
van Medemblik.

Onder toezicht van aannemer OHB Bouw en 
Kuin Makelaardij is de eerste paal geslagen voor 
de 3 villa’s aan de Kleingouw.  Dit zijn de laatste 
vrijstaande woningen die gebouwd worden in 
Andijk! Omdat het gelegen is in de oude kern 
van Andijk is er gekozen voor een heitechniek 
waarbij de palen trillingsarm worden geheid. De 
funderingstechniek is met stalen buispalen, deze 
worden gevuld met beton waardoor een solide 
basis wordt gemaakt voor deze prachtige wonin-
gen. Dus u zal geen zware heistelling met bijbe-
horend overlast zien aan de Kleingouw. OHB 
bouw pakt gelijk door want de gevelstenen staan 
al klaar. Er kan dus lekker door gebouwd wor-
den.

Op deze prachtige plek dichtbij de winkels en voor-
zieningen worden deze super geïsoleerde en gasloze 
woningen gebouwd aan het water. Klaar voor de 
toekomst zijn deze woningen zeker en ruim dat ze 
zijn. Het zal u verbazen hoeveel m2 woonoppervlak 
de woningen hebben en nog een garage aan huis en 
gelegen aan het water.  Vanaf uw terras kunt u opti-
maal genieten van de tuin op het zuiden. De wonin-
gen worden traditioneel gebouwd dus betonvloe-
ren, overal vloerverwarming, gemetselde gevels  en 
heerlijk wonen en klaar voor de toekomst.

Voor de actuele stand van zaken of er nog een wo-
ning beschikbaar is neem contact op met Kuin Ma-
kelaardij 0228-592253.

Feestelijke eerste paal op maandagmorgen. Foto: aangeleverd

De eerste paal zit erin! 

Formatie Medemblik krijgt vervolg

I.v.m. Pinksteren kopij 
en advertenties voor 

volgende week 
(krant woensdag 8 juni) 

graag aanleveren 
vóór a.s. donderdag  
2 juni, 14.00 uur!

De redactie van de Andijker 
en Dijkprint zijn op maandag 
6 juni (tweede Pinksterdag) 

gesloten!

De wereldberoemde triatlonwed-
strijd IRONMAN komt dit jaar in 
het weekend van 24 tot en met 26 
juni naar West-Friesland. De or-
ganisatie is op zoek naar vrijwil-
ligers, bij voorkeur afkomstig uit 
de eigen regio en vandaar deze 
oproep. Door de inzet van leden 
als vrijwilliger bij IRONMAN 
70.3 Westfriesland kunnen ver-
enigingen de clubkas spekken. 

“Vanwege de enorme omvang 
van het evenement, alleen al tij-
dens de wedstrijd op zondag 
doen ongeveer 2.500 deelnemers 
mee, is de organisatie ook afhan-
kelijk van een enorm team aan 
enthousiaste vrijwilligers”, zegt 
José van Laarhoven, projectma-
nager van IRONMAN 70.3 West-
friesland.

Gedurende het wedstrijdweek-
end (24 t/m 26 juni 2022) vinden 

diverse IRONMAN wedstrijden 
plaats. Over het hele weekend 
worden ruim 500 vrijwilligers in-
gedeeld om de derde editie van 
dit sportieve evenement in goede 
banen te leiden. Er wordt onder 
meer ondersteuning gezocht bij 
de registratie van atleten, de 
zwemstart, wisselzone, finish en 
op het hele parcours. Individuele 
vrijwilligers kunnen met hun in-
zet korting verdienen op een 
starbewijs. Voor stichtingen en 
verenigingen is een vergoeding 
van € 5,00 per persoon per uur 
beschikbaar gesteld. Indien een 
vereniging of stichting zich aan-
meldt komt dit ten goede van de 
clubkas. 

Meer informatie of aanmelden 
via https://extraleisure.wufoo.
com/forms/x1ltif3v1vqf4kz/ 
of ironmannedvolunteers@
gmail.com.

Vrijwilligers IRONMAN gevraagd
Verenigingen kunnen clubkas spekken!
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Wij zoeken 
gastouders!
in Andijk

Meer info: berendbotje.nl/gastouder

Bepaal je
eigen

werktijden!

Peuterinloop: Van peuter naar kleuter!
Donderdag 9 juni van 9.00 - 10.00

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

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

Kleine kleutergroepen
Engels vanaf groep 1!

Donderdag 9 juni
van 13.00 tot 20.00 uur

Roeien is een hele mooie sport voor alle 
leeftijden en is dan ook niet voor niets de 
sport die door artsen en fysiotherapeuten 
aangeraden wordt als veilige en gezonde 
lichaamsbeweging 

Dit is wat onze (ruim 100) leden zeggen 
over roeien: 
- Tijdens het roeien gebruik je 85 % van  
 al je spieren; arm-, been- en rugspieren. 
-  Het is heerlijk om te sporten op water.
- Roeien kan je het hele jaar door doen,  
 ook in de winter (behalve in geval van  
 vorst, storm of dichte mist).
- Roeien is voor jong en oud en De Kogge  
 is een supergezellige vereniging.
-  Je kunt zowel recreatief roeien als aan  
 toertochten en/of wedstrijden meedoen.
-  Je komt op de mooiste plekken rondom  
 Onderdijk: in het Egboetswater, rondje  
 Oostwoud, de Groote Vliet, en 
 Medemblik.
-  Roeien is voor iedereen die van water  
 en buitensporten houdt.

-  Je bent nooit te oud om te beginnen.
-  Je leert behalve roeien ook sturen en  
 roeicommando’s geven.

We bestaan inmiddels 15 jaar en hebben 
ruim 100 leden. We zijn nog steeds  blij 
wanneer we nieuwe leden kunnen verwel-
komen!  

Na de opheffing van alle beperkingen kun-
nen we gelukkig weer een open huis orga-
niseren om geïnteresseerden kennis te la-
ten maken met de roeisport. Misschien 
loop je al lang met de gedachte rond of wil 
je na het lezen van dit artikel meer weten, 
schroom niet en kom langs. 7 instructeurs 
staan klaar om de basisregels van het 
roeien uit te leggen. Natuurlijk gaan we 
ook het water op!
Aanmelden kan tot en met 9 juni a.s.  aan-
staande op het volgend e-mailadres: roei-
en@roeiverenigingdekogge.nl. 
Adres: Dirk Bijvoetweg 15a in Onderdijk. 
Verdere informatie: www.rvdekogge.nl. 

Je bent welkom vanaf 10.00 uur in Onderdijk. Foto: aangeleverd

Roeivereniging De Kogge heeft weer een open huis: kom 
op zaterdag 11 juni langs in Onderdijk en stap in de boot! 

Afgelopen zaterdag werd de rom-
melmarkt van boekshop Josia 
druk bezocht. Er waren heel wat 
spullen binnengekomen en veel 
mensen kwamen op de gezellig-
heid af. 

Bij het gratis kopje koffie kon een 
stukje taart gekocht worden. Aan 
het eind van de dag waren er veel 
spullen verkocht en ook de taar-
ten waren op. 

De opbrengst van 1344,45 euro 
wordt verdeeld onder de vijf zen-
dingsechtparen die Josia steunt. 

Kortom we kunnen terugkijken 
op een hele mooie en geslaagde 
dag. Iedereen bedankt!Een mooie en geslaagde dag. Foto: aangeleverd

Opbrengst rommelmarkt boekshop Josia!

Zondag 10 juli organiseert de bridgeclub 
BCA Andijk voor het eerst een gezellige 
FIETSBRIDGEDRIVE. Wat houdt dit in? 
Start en einde bij Sarto en tussendoor spe-
len we op 4 andere locaties in de omge-
ving. Dus 6 rondes van 4 spellen. Voor ie-
dereen goed te doen, wel of geen fietsfa-
naat, want de locaties liggen allemaal dicht 
bij elkaar. Voor diegenen die niet willen of 
kunnen fietsen, alle locaties zijn ook per 
auto bereikbaar. 
 
Er kunnen maximaal 60 mensen meedoen 
en er staan inmiddels al 50 deelnemers 
genoteerd. Wie snel reageert kan alsnog 
een laatste plekje bemachtigen. Je hoeft 
geen lid te zijn van B.C.A. voor deze fiets-
bridgedrive maar opgave is per bridgepaar. 
Aanmelden graag zo spoedig mogelijk via 
een mail te sturen naar Annie Wissink, 
mailadres jam.wissink@gmail.com. Ben je 
lid van de bond vermeld dan in de mail 
tevens je bondsnummer.

De kosten van deelname zijn € 32,50 per 
persoon als je lid bent van de bond. An-
ders wordt het € 33,50 pp. Wat krijg je hier 
allemaal voor? We starten om 10.00 uur bij 
Sarto met koffie met cake, onderweg na de 
3e ronde een goed verzorgde lunch en na 
afloop een warm- en koud buffet. Voor de 
eerste 10 paren zijn er mooie prijzen te 
winnen. Er wordt gespeeld in 2 lijnen, 
maar de uitslag is top integraal. 

Na aanmelding krijg je via de mail een be-
vestiging met daarin de betalingsgegevens. 
Pas als het geld op de rekening van BCA is 
bijgeschreven is de aanmelding definitief.

We hopen op 
een grote be-
langstel l ing 
en een ding is 
zeker: als het 
weer een beetje mee zit wordt het een fan-
tastische dag.

Zondag 10 juli fietsbridgedrive 
Bridgeclub BCA Andijk
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