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Ooit had Andijk een aardig en 
respectabel winkeliersbestand 
met zo’n 25 detaillisten en een 
heel actieve middenstandsver-
eniging, de Andijker Midden-
standsvereniging (AMV). Deze 
club organiseerde veel winkelac-
ties zoals bijvoorbeeld de Sinter-
klaasbonnenactie en de Vroege 
Vogelactie.

Ter presentatie van het winkel-
aanbod heeft het AMV 50 jaar 
geleden de Jaarmarkt geïntrodu-
ceerd op het dorp op het parkeer-
terrein naast de Gereformeerde 
Kerk. Deze markt bestond des-

tijds uitsluitend uit kramen van 
Andijker ondernemers. 
Misschien rinkelt er nog een bel-
letje bij het horen van namen als 
Ted van Heezen, Piet de Vries, 
Klaas Visser, Kathy van der Oord 
of Jan Kistemaker!

Na vijf jaar verhuisde de markt 
naar de Sorghvlietlaan omdat het 
winkelcentrum (het huidige Bel-
dershof) in opkomst was en er 
ook een link te maken viel met 
het Dorpshuis. Met de komst van 
Jaap Bloemendaal in het organi-
satiecomité werd de markt ook 
steeds groter, wat logisch was 

want als illuster standwerker 
James Squarossa kende Jaap veel 
kooplieden en standwerkers die 
graag op de jaarmarkt wilden 
staan.

Dus, zo’n 25 jaar geleden heb ik 
eens een telefoontje gewaagd 
naar Jaap met de vraag waarom 
de markt niet meer tot acht uur ’s 
avonds was. Mensen die werkten 
wilden immers ook wel een 
rondje over de markt na hun 
werk! Jaap nodigde mij uit voor 
een gesprek en vroeg of ik de 
markt niet wilde gaan organise-

ren want hij had het lang genoeg 
gedaan en vond het welletjes. Het 
eerste jaar heb ik hem geholpen 
(en de planten vlogen me om de 
oren!) en heeft hij me geïntrodu-
ceerd bij de kooplieden. En nu 
doe de markt nog steeds en ook 
ik heb zaken drastisch zien ver-
anderen.

Met de introductie van eendui-
dige landelijke regelgeving voor 
evenementen bijvoorbeeld, 
moesten we de Sorghvlietlaan 
verlaten en omzien naar een 
nieuwe, bredere locatie. 

(vervolg op pagina 6)

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@kwantesmakelaardij.nl
0228 - 59 22 44

Jaarmarkt Andijk bestaat 50 jaar!

Bij inlevering van deze bon:  
7oliebollen naturel of krenten voor 6 euro!

De groeten van Ben!

Jaarmarkt Andijk

Jaarmarkt Andijk. Foto’s: Edith Hartog, Bryan van Dokkum, Koos Dol en Peter Ligthart

Gewijzigde route Buurtbus!
Donderdag 9 juni vindt in Andijk de jaarmarkt plaats, Hierdoor 
rijdt de bus een andere route.

De haltes Sorghvliet en Middenweg vervallen. Alternatieve 
haltes zijn Kleingouw en Klamptweid. De in- en uitstapplaats 
van de halte bij de Lidl is op de hoek van de Flamingolaan.
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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 12 juni: geen viering (2e 

zondag van de maand).

Om 15.00 uur is er in de kerk in 

Wervershoof een Vormselviering 

met bisschop J. Hendriks en 

kapelaan J. Correa. 

Zondag 19 juni 10.00 uur: 

Vaderdag. 

Woord-Communieviering door 

pastor Dekker met Gemengd 

koor. Welkom. 

*Omkijken naar elkaar. Het mooie 

is dat iedereen het kan. Je hoeft 

het alleen maar te doen! 

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

•  Vertrouwd gezicht en houvast in intense 
dagen

•  Een uitvaart en opbaring op een door u 
gekozen locatie

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

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

Uitvaartbegeleiding
Carla Basjes

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

06 29 24 11 83

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 12 juni
Gereformeerde Kerk 
Middenweg 4, Andijk

10.00 uur ds. L. van den Dool te Broek op Langedijk

De dienst zijn 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: Gert Scholten, Organist: Heije Wubs

De dienst bekijken kan via: kerkdienstgemist.nl

Elke woensdag inloop van 10.00 tot 11.30 uur.

Baptistengemeente
Boendersveld 3, 1602 DK  Enkhuizen 

10.00 uur Arno van Engelenburg,  avondmaalsdienst

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

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

Geen viering in Andijk. Om 15.00 uur een viering in Wervershoof

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

19.00 uur Erik Bruinenberg

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

10.00 uur Jaap Bönker

Toeristenkerk Onderdijk
Sportlaan 10, Onderdijk

10.30 uur Voorganger: Siep Riemstra
 Muzikale Medewerking:  Kinderkoor Joy uit Andijk

De warme reacties die wij na het overlijden van mijn lieve 
Shirley, onze moeder en oma mochten ontvangen hebben 
voor ons de schok over het verlies dragelijk gemaakt. 
Kaarten, telefoontjes bloemen van buren, familie, vrienden 
en kennissen; het was hartverwarmend.

Bij elke blijk van medeleven dacht ik, wat zou het mooi 
zijn als ze dit zelf had kunnen zien. Wij wisten dat haar 
levenseinde nabij was, zelf wist ze dat natuurlijk ook. 
"Laat mij zachtjes dood gaan" heeft ze herhaaldelijk tegen 
ons gezegd. En vooral de laatste dagen tegen elk van ons 
persoonlijk: "Je moet me laten gaan, ik kan niet meer." 
We hebben haar laten gaan, maar het ging niet zonder 
diepe droefheid. Afscheid nemen van je moeder, de rots 
van betrouwbaarheid en wijze woorden in je leven; een pijn 
die nooit over gaat. Afscheid nemen van een liefhebbende, 
trouwe metgezel laat een gapend gat na in je hart. Een gat 
dat nooit gevuld kan worden. In onze woonkeuken klinkt 
de stilte hol en meedogenloos. De kaars bij haar portretje, 
brandt stil en bescheiden zoals ze zelf was: Stil genietend 
van leven zonder veel of hoge eisen te stellen.

Als moeder en oma steunde ze haar zoon, dochter en 
kleinkinderen door dik en door dun. Shirley stond naast 
mij en beheerde haar gezin als een persoonlijk eigendom. 
Als partner voer ik wel bij haar standvastigheid en 
doorzettingsvermogen. Ze heeft een nieuwe dynastie in het 
leven geroepen die met gevoel voor cultuur en beschaving 
de toekomst tegemoet ziet.

Shui-Lee de Klerk-Chuang
Shirley

Een bijzondere reisgenoot op onze reis 
die leven heet. Wij missen haar en 

zullen haar blijven missen.

Ivo
Adriaan, Nancy en Marcel.
Bern, Saskia, Eline, Finn.

Andijk, juni 2022

Dansend naar het Licht
In die wetenschap is onze lieve moeder, 

oma en overgrootmoeder gestorven

Frieda Vlam-Waal
echtgenote van Aris Vlam † 2007

8 april 1935 1 juni 2022

Elly (Alaska), in herinnering

Carola en Omar
 Bob, in herinnering
 Mandy
  Dylano, Djenno

Mathieu en Katinka
 Jasper
 Martijn

Viskuil 4, 1619 AT Andijk
Contactpersoon: Mathieu 06-51311042

Het afscheid en de begrafenis hebben plaatsgevonden op dinsdag 
7 juni jl.

Veel dank aan het thuiszorgteam van de Omring, het team van 
huisartsenpraktijk De Blokkendoos en een ieder die Frieda 

met aandacht en liefdevolle zorg hebben omringd.

Bedroefd nemen wij afscheid van onze medeoprichtster

Frieda Vlam-Waal
Haar aanwezigheid werd door de jaren heen steeds minder  

maar de herinneringen zullen altijd blijven.

Wij wensen Carola & Omar, Mathieu & Katinka, Mandy, Jasper, 
Martijn, Dylano en Djenno heel veel sterkte met het verlies  
van hun moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder.

(oud-)collega’s 
Vlam Machinefabriek

 **VERS VAN HET LAND**
NATUURVRIENDELIJK GETEELD

Na 28 jaar  bloemkool, bloemen en aardappelen te hebben 
verkocht, zijn we nu gestopt met de verkoop aan huis.

We hebben het altijd met heel veel plezier gedaan en willen 
daarom hierbij al onze klanten hartelijk bedanken. 
Voor het vertrouwen in ons, en in onze mooie producten.

  Jan en Tineke van der Jagt, Middenweg 39

Gevonden: 
Bril met zwarte hoes. 

Twee Schoonmaakdoekjes 
met Duitse tekst. 

Informatie: info@andijker.nl

Te koop: 
garagebox 
aan de de Murillolaan 

in Andijk à €27.000 k.k.

Voor meer informatie 
kunt u contact 

opnemen: 06-14 29 14 69
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Yvonne Buwalda

ALLE INWONERS 
TELLEN! 

Politiek is voor velen vreemd 
en over het algemeen jammer 
genoeg ver van het bed. Vaak 
begrijpelijk, maar politiek is 
wel bepalend voor onze leef-
omgeving. Daarom was het 

sociale domein mijn drijfveer 
om juist de politiek in te gaan 
en zo mee te denken / te be-
slissen over dit “zware” on-

derwerp. 
Met enige regelmaat hoor en 
lees je (met betrekking tot het 
sociale domein/ de samenle-
ving) dat we een inclusieve 

samenleving willen zijn. Een 
samenleving waarin alle inwo-
ners welkom zijn en gehoord 
worden, ongeacht cultuur, 
afkomst etc. etc. Den Haag 
gebruikt hiervoor een duur 
woord: Inclusie. Of anders: 
een gevarieerde samenleving 
waar iedereen kan meedoen, 
waarin gedrag  - waarden – 

spelregels een rol spelen.
In een inclusieve samenleving 
heeft iedereen dezelfde rech-
ten en dezelfde kansen om 
zelfstandig mee te doen op 
alle terreinen van het leven.  

En de verschillen tussen men-
sen zijn juist waardevol en be-

tekenisvol. Maar dit kan al-
leen als we rekening met el-
kaar houden en geen drem-
pels gebruiken om elkaar in 

de weg te zitten
Mensen kunnen op verschil-
lende redenen worden uitge-
sloten van een volwaardige 

deelname, bijvoorbeeld door 
een beperking, hun leeftijd, 
etnische herkomst, seksuele 
geaardheid  of genderidenti-
teit. Maar ook door armoede 

of laaggeletterdheid. 
In onze mooie gemeente hoop 
ik dat iedereen zich thuis voelt 

en zichzelf kan zijn. De ge-
meente, maatschappelijke or-

ganisaties, bedrijven maar ook 
individuele bewoners moeten 
hier allemaal een bijdrage aan 
leveren. Hoe? Onder andere 
door het  verbeteren van de 
toegankelijkheid van gebou-

wen en/of door te zorgen voor 
duidelijke en begrijpelijke 

communicatie. Hier ligt dui-
delijk een rol voor de gemeen-
te. Of zorg voor een diverse 
werkvloer met medewerkers 

die van elkaar verschillen. 
Ook hierin heeft de gemeente 
een voortrekkersrol. Persoon-
lijk toon ik altijd belangstel-
ling in een ander en denk ik 

na bij gebruikte vooroordelen. 
Dichterbij kan ook, gewoon 

door iedereen eens te groeten 
en een gesprek aan te gaan 

met andere mensen. Wie weet 
zie je dan een heel ander mens 

dan dat je van te voren had 
verwacht! 

Laten we het 
Gewoon Samen  Doen!

Vestiging Andijk ook op zaterdag open. Maak hiervoor een afspraak.

GRATIS INLOOP  
OP AFSPRAAK
van 9-17 en 19-21 uur 
Andijk: 23-06 en 07-07
Benningbroek: 14-06 en 28-06

Voor meer informatie: www.mantelvoors.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. 

GrootslagHoreca zoekt 
scholieren en/of studenten 

voor werken in de horeca op het vakantiepark.
In de weekenden en vakantie.

Voor meer informatie; 
info@grootslaghoreca.nl of 0228 591513

SPULLEN VOOR DE VOORJAARSMARKT  

De Protestantse Gemeente Andijk – Wervershoof 
houdt op zaterdag 18 juni van 10.00 tot 14.00 uur 
aan de Middenweg 48 te Andijk een Voorjaarmarkt.

Heeft u spullen voor deze Voorjaarsmarkt (geen grote meu-
bels e.d.), dan kunt u die naar De Kapel brengen op donder-
dag 16 en vrijdag 17 juni van 16.00- 20.00 uur. 

Kunt u zelf de spullen niet brengen, dan kunt u bellen naar 
Trude Leegwater, 0228-591594 (bij geen gehoor Roel Doef, 
0228-593200/06-37649695). Bij voorbaat onze hartelijke dank 
en graag tot ziens op 18 juni.

We wilde deze feestelijke dag even laten zien aan jullie. Op 3 juni 
zijn er bij ons 2 steenuiltjes geringd van de 3, de 3e is helaas een paar 
dagen terug overleden. Deze zijn 31 dagen oud. Foto: Mirjam de Boer

Feestelijke dag

Ing. brief na aanleiding van de 
column: Nog zijn de stoelen niet 
vergeven. 

Onze eminente wethouder vraagt 
waarom het vertrouwen in de 
politiek afneemt. Achter haar 
staat een fractie die in de afgelo-
pen verkiezingsstrijd telkenmale 
heeft aangegeven dat ze het niet 
eens was met het gevoerde beleid 
en zelfs de begroting niet steun-
de. Een raadslid heeft zelfs de ge-
hele periode oppositie gevoerd. 
Dan is het niet verwonderlijk dat 
men het anders gaat proberen. 

De VVD is mede verantwoorde-
lijk voor sommige problemen. 
Kijk met name naar de Datacen-
tra bij de buren, de woningnood. 
En begrijp, niemand kan een ge-
meente besturen met zo’n krappe 
begroting. Daar helpt geen brie-
venschrijven tegen, ook al een la-
chertje, de porto is niet meer te 
betalen. Wacht af, het kan niet 
goed gaan, al heeft u naar de 
woorden van de heer Wokke (2 
k’s) het beste voor met de ge-
meente. En dat werpt ook al een 
vreemd licht op de zaak.
Ernst Julius Franken jr. Andijk.

Ingezonden

Wat is er in 100 jaar veel veranderd. De Dijkgracht is gedempt 
en de boerderijen hebben plaatsgemaakt voor de winkels / wo-
ningen van Uitterdijk, de Jager en Horjus, later loodgieter Ou-
wens. Net voorbij de achterste boerderij zien we het bruggetje 

wat nu de toegang is naar het Hornpad. Uit de collectie van 
Hessel de Greeuw.

Toen en nu
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In het laatste weekend van mei is 
de titel ‘Fitste Vrouw van Neder-
land 2022’ naar de Andijkse Lin-
da Keesman gegaan. Zij deed 
mee aan de CrossFit Games Se-
mifinals Lowlands Throwdown 
in Amsterdam. 

Hier kwam de Europese CrossFit 
top bij elkaar voor de grootste 
CrossFit wedstrijd in Europa. 
Linda vertelt: “Hier 11e gewor-
den en daarmee als hoogste indi-
viduele Nederlander geëindigd. 
Dit geeft mij de eer dat ik mijzelf 
‘Fitste Vrouw van Nederland’ 
mag noemen. 

Op weg naar Albanië
“Mijn hoofdsport is Crossfit. 
Omdat daar soms best zenuwen 
heb voor het onderdeel ‘gewicht-
heffen’ ga ik nu naar Albanië om 
deel te nemen aan het EK weight-
lifting.” De eerste week van juni 
vertrok Linda om een zo goed 
mogelijke prestatie neer te zet-
ten. “Vooral ook om te leren hoe 
ik tijdens het liften met mijn ze-
nuwen om moet gaan. Bij 
Weightlifting, wat ook een on-
derdeel van CrossFit is, gaat het 
om details. Het is dus belangrijk 
om je zenuwen onder controle te 
kunnen houden.” 

Sport als passie
“Mijn leven draait om de sport en 
wil ik niets liever dan alles op al-
les zetten om eruit te halen wat 
erin zit. Op dit moment combi-
neer ik het sporten met een kan-
toorbaan, maar als ik de laatste 
stap wil maken naar het hoogste 
niveau dan is het van belang dat 
ik meer tijd kan besteden aan 
training en herstel.” Linda vertelt: 
“Helaas is CrossFit geen Olympi-
sche sport en staat het los van het 
NOC NSF, waardoor ik zelf vol-
ledig verantwoordelijk ben voor 
het zoeken en vinden van finan-
ciële sponsoren die mij helpen 

mijn doelen te bereiken en het 
uiterste uit mezelf te halen.”

Wat is CrossFit?
CrossFit is een sport waarbij uit-
houdingsvermogen, gymnastiek 
en gewichtheffen in allerlei wor-
kouts gecombineerd worden. Een 
wedstrijd bestaat uit meerdere 
dagen, waarbij atleten meerdere 
workouts per dag uitvoeren. Dit 
is iedere keer anders, waardoor je 
als atleet traint voor het onbe-
kende. De sport CrossFit zou wat 
Linda betreft meer aandacht mo-
gen krijgen. “Mijn volgende 
CrossFit wedstrijd is eind juni in 
Parijs (French Throwdown). Ik 

heb het geluk dat ik mijn passie 
heb gevonden toen ik in Andijk 
begon bij Strength & Conditio-
ning West-Friesland (nu We Im-
prove). Het is fantastisch om 
deze sport nu op dit niveau te 
doen, waarbij ik kan reizen, leuke 
mensen ontmoet en anderen kan 
inspireren om je doelen na te 
streven.” 

Gefeliciteerd!
Wij van de redactie van de Andij-
ker wensen Linda super veel suc-
ces tijdens de volgende wedstrij-
den. Gefeliciteerd met de be-
haalde titel ‘Fitste Vrouw van 
Nederland 2022’.

Weightlifting is ook een onderdeel van Crossfit. Tekst OdB, Foto’s aangeleverd

Mijn volgende Crossfit wedstrijd is in Parijs.

Fitste vrouw van Nederland komt uit Andijk

De Avond van Andijk zoekt jong 
dj-talent door middel van een 
heuse DJ contest.

Vrijdag 1 juli krijgen jonge talen-
ten uit Andijk en omgeving de 
kans om een vakjury en het pu-
bliek te overtuigen van wat ze al-
lemaal in huis hebben.

De Oh La La stage is dan het po-
dium om je te bewijzen welke DJ 

Skills je in huis hebt.

Ben jij tussen de 13 en 18 jaar en 
heb je altijd al op een festival wil-
len draaien? Dan is dit je kans!

Leg jouw talent vast in een korte 
video en stuur deze voor 12 juni 
naar info@dijkpop.nl en wellicht 
word jij wel een van de 5 finalis-
ten die op De Avond van Andijk 
staat!

De Avond van Andijk zoekt jong DJ talent

Jonge talenten krijgen een kans op de avond van Andijk. Optreden voor een groot publiek, wie zou dat nou niet willen? Foto’s aangeleverd
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Stap in de ‘Wilskracht’ met een schipper 
en een gids van het IVN en beleef het 
Streekbos op het water. U krijgt een totaal 
andere kijk op de natuur op en onder wa-
ter. Hoe voelt een plompenblad aan en wat 
zoeken die meerkoeten tussen het riet? 
Wat is er zo bijzonder aan de zaden van de 
Gele lis? Tijdens het varen wordt de histo-
rie over de polder en natuureducatie op 
een plezierige, educatieve manier verteld. 
Voor deelnemers staat de veiligheid voor-
op, alleen bij onweer wordt er niet geva-
ren. De elektrisch aangedreven schuit is 

niet overdekt; voldoet echter wel aan alle 
vereiste vaarvoorschriften. Goede vaart! 

Wanneer: Zondag 12 juni in het Streek-
bos. Tijdstip: 2 x afvaart nl om 13.30 en 
15.00 uur. Aanmelden uiterlijk tot 11 juni: 
18.00 uur via vaarexcursies@ivn-west-
friesland.nl. Locatie: Het Streekbos Pavil-
joen (Veilingweg 21a, 1611BK Bovenkar-
spel). Kosten: kinderen onder de 12 jaar 
gratis, (gesponsord door ABZ Seeds). 
Overigen € 3,50.

Excursie: Varen met de fluisterboot

Beleef het Streekbos op het water met de Wilskracht. Foto: Toos Brink

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!

Schepnetjes in de aanslag, de slootjesda-
gen komen er weer aan! Onder leiding van 
IVN-gidsen en onze papa’s, mama’s, bege-
leiders gaan we weer scheppen naar water-
vlooien, bootsmannetjes, kokerjuffers, li-
bellenlarven en andere magische water-
beestjes. Er zijn zoekkaarten om het 
beestje een naam te geven. De gidsen zul-
len je helpen met al je vragen. Wat zullen 
we dit jaar allemaal opvissen? 

Wanneer: zaterdag 11 juni bij het Eg-
boetje en zondag 12 juni bij het Streek-
bos. Tijdstip: 13:00-16:00. Opgave niet 
nodig. Kosten: € 2,- per kind. Locatie: Het 
Egboetje (Liederik 15, 1678 JC Oostwoud) 
of het Streekbos (Veilingweg 21a, 1611BK 
Bovenkarspel). Aanmelden en betalen bij 
de gastvrouw in het bezoekerscentrum. 
Kinderen kunnen alleen  meedoen onder 
begeleiding van een volwassene.
 

Excursie: Slootjesdagen Egboetje en Streekbos

Op safari met een schepnet. Foto van Bart Oud

Na ruim twee jaar konden de beide afde-
lingen weer een gezamenlijke avond vie-
ren. Het was de beurt aan afdeling  West 
en daar is Cultura de basis op de derde 
woensdag van de maand. Door alle Coro-
na perikelen kon de gezamenlijke avond in 
Maart niet door gaan en hebben we samen 
besloten om voor 1 Juni te kiezen. Ook een 
mooie afsluiting  voor het zomerseizoen.

Hiervoor hadden we de zanggroep Keep ‘t 
Simple gevraagd. Uit Andijk en omgeving. 
Ze zijn al 17 jaar bezig met muziek. Ieder-
een kan zingen, maar ook muziek maken. 
Hoe? Doet er niet toe. Het leidt je af, je 
bent met je gedachten bij de muziek. Oefe-
ning baart kunst en dat hoor je ook bij 
deze groep.  Soms stevige rock. Wat ons 
kippenvel bezorgde was de zang van alleen 
de heren. Sound of Silence van Simon and 
Garfunkel. Maar ook  Beat of Motown 

nummers komen voorbij. Joe Cocker- 
Unchained my heart, Golden Earring – 
another 45 miles to go. Paul Simon en Neil 
Young komen aan bod. Een lekkere gouwe 
ouwe – Under the Boardwalk, maar ook 
weer ingetogen Wings of a Nightingale 
van The Everly Brothers. Als je dan toch 
een fijne avond moet afsluiten doe je dat 
met I’ve got the Music.

Vrouwen van Nu Andijk West en Oost

Keep ‘t Simple uit Andijk en omgeving is al 17 jaar bezig met muziek. Foto’s aangeleverd

Genieten van de muziek.

*  Concoursstaat, volledig nieuw opgebouwd, 
 brommer dient nog ingereden te worden.

*  Ook leuk als investering, ze worden steeds zeldzamer en meer waard.

*  Geen tweede zo mooi!

Meer informatie: 06 51 68 14 47

Nederlandse brommer 
met matching nummers.
Bouwjaar:  1986
Kilometerstand:  20.071
Versnellingstype: Geschakeld 5MT
Kleur:  Rood
Brandstof:  Benzine
Prijs:  € 4.000,00

Yamaha FS1 2RU bromfiets
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(vervolg van de voorpagina)
Dat werden Middenweg en Kleingouw 
met een eenmalig uitstapje naar de Kei-
zerskroon vanwege werkzaamheden aan 
de brug. Ook werden regels met betrek-
king tot afzettingen en dergelijke aange-
scherpt, Gre Davidse kan daar nog over 
meepraten met haar zelfgehaakte rood/
witte afzetlint…

Ook de invulling van de markt is al die ja-
ren flink aan veranderding onderhevig; de 
Andijker middenstanders vervullen geen 
rol van betekenis meer, verreweg de mees-
te kooplieden komen van buitenaf en 
slechts een handvol komt elk jaar terug. 
Vooral de afgelopen twee Coronajaren 
hebben gezorgd voor een koude sanering 
onder kooplieden en marktorganisatoren.

Maar… de Jaarmarkt is er nog steeds en 
dus ook komende donderdag. Bij de klok-
kentoren van het voormalige gemeente-
huis van 13.00 tot 20.00 uur. 

Je bent van harte welkom! Gezellig!

Het adres voor uw 
fiets, E-bike, verhuur 

en reparatie!

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

20
jaarTweewielers

Nieuwe webshop met alles 
op het gebied van fietsen. 

Aantrekkelijke prijzen, 
snel en gemakkelijk!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

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

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

FIETSWERELD
CADEAUBON

NIEUW!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

NIEUW!

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

snel en gemakkelijk!

Een prettige kermis gewenst 
namens het hele team:

André, Carina, Dirk-Jan en Martijn.

Voor particulieren, 
bedrijven 
en instellingen

Schoonmaak professionals uit Andijk
Stenekescleaning.nl / 06-51948585

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

   Ook binnen:
   * Interieurverzorging
   * Glasbewassing
   * Desinfectie

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

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



0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2022 - week 23 Pagina 7

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

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

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

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

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

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

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

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

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

Dat kan in Sarto 
natuurlijk!

Mooie zalen, gezellige sfeer, 
bel voor meer informatie 

voor uw feest of partij 
naar 0228 59 16 13, 

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

Bangert 4, 1619 GJ Andijk

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

Ook voor Focwa onderhoudsbeurt, packkeuring en verhuur.

Wij zijn een RDW en Focwa erkend bedrijf.

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

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

verhuur v.a. €2,50 per uur.

Laat nu ook uw reservesleutel maken bij OMC-Andijk
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Fiona Meilink heeft een grote 
passie voor paarden. Zij heeft 
haar opleiding dan ook heel be-
wust gekozen. Fiona is begonnen 
als Triggerpointmasseur voor 
paarden. In 2016 is ze afgestu-
deerd Osteopaat voor Paarden 
EDO en in 2019 ook voor hon-
den. 

“In Osteopathie vond ik de sleu-
tel naar succes wanneer eigena-
ren vast liepen met de gezond-
heid van hun dieren. Om het 
beste te kunnen bieden aan de 
paarden en honden die ik behan-
del als therapeut, heb ik na het 
behalen van mijn diploma’s de 
nodige cursussen gevolgd. Alles 
om zo breed mogelijk hulp in te 
kunnen zetten zowel preventief 
als bij bepaalde blessures.”

Achtertuin vol
Fiona woont in Venhuizen en zij 
behandelt ca 700 paarden per 
jaar op locatie. Daarbij krijgt zij 
hulp van Jane Wever, die de pas-
sie voor paarden deelt. Naast 
haar werk als therapeut is Fiona 
met Seddy in ‘de achtertuin’ een 
traditionele paardenstalling be-

gonnen vanaf 2014. “In mijn 
hoofd had ik een terugkerende 
droom van een bewegingspark 
voor paarden. Een park met 
hoogte verschillen, met water en 
paden. Zon en schaduw plekken, 
waar paarden in een groep samen 
konden staan en zelf een keus 
hadden.” In 2022 werd de droom 
werkelijkheid en het gehele be-
drijf werd omgezet naar een be-

wegingspark voor paarden. 

Dit is mijn leven
“Al van kinds af aan roep dat dit 
mijn leven gaat zijn,” klinkt ze 
enthousiast. “Paarden zijn kudde 
dieren, ze zijn gemaakt om te be-
wegen. De problemen die ik als 
therapeut tegenkom hebben dan 
ook vaak te maken met een te-
kort aan beweging en de manier 
waarop wij huisvesting aanbie-
den aan onze dieren. Ons park 
motiveert de paarden om te be-
wegen. Dat is -in combinatie met 
voldoende en hoogwaardig ruw-
voer-  wat ons betreft de sleutel 
naar een gezond en gelukkig 
paard!”

Bewegingspark open
In plaats van een traditionele 
stalling is er dus nu een bewe-
gingspark met plek voor ca 30 
dieren. Het is een park geworden 
met bijna een kilometer aan pad, 

bedekt met een korrel die het lo-
pen prettig maakt. Er zijn over-
dekte voerplaatsen, waar paarden 
uit de regen of zon kunnen staan. 
Een grote zandplaat sluit aan een 
binnen verblijf waar paarden vrij 
gebruik van kunnen maken. Een 
vijver biedt de paarden continue 
schoon drinkwater. De vijver 
heeft een systeem met waterval,  
planten en vissen. De bomen op 
het park zijn nu nog jong, maar 
zullen de komende jaren steeds 

meer beschutting geven.  

Welkom op Open Dag
“Wij vinden het belangrijk dat 
paarden meer vrijheid krijgen om 
te kiezen. Het hele park is inge-
richt op het welzijn en de ge-
zondheid van onze paarden. 
Hierbij speelde mijn inzichten als 
osteopaat en voedingstherapeut 
een grote rol.” Fiona en Seddy 
zijn dolblij dat hun droom nu 
werkelijkheid is geworden. “De 
Open Dag op zondag 19 juni 
2022 is van 13-17 uur. Iedereen is 
welkom zelf een kijkje te komen 
nemen. Paardenliefhebbers, bu-
ren en andere geïnteresseerden! 
Wél graag even aanmelden via de 
Facebookpagina, zodat we weten 
met hoeveel mensen we onge-
veer rekening moeten houden. 
We laten u graag zien wat we sa-
men voor elkaar hebben gekre-
gen.”

Meer info
Remedio vindt u aan Koggeweg 
25, 1606 ML te Venhuizen. Wilt u 
informatie over het park, thera-
pie voor uw dier of heeft u andere 
vragen kijk dan op www.remedio.
nl of stuur Fiona even een 
Whatsapp via de site.

Team v.l.n.r. Jane en Tila. Fiona met Fabian en Seddy met Ralph. Foto’s aangeleverd. Tekst OdB.

Open dag bij Bewegingspark voor paarden Venhuizen

V.l.n.r. Sonador, Donna, Valentina en May genieten in Venhuizen van 
hun plek in het bewegingspark. Overzichtsfoto van het Bewegingspark voor paarden in Venhuizen.

Woensdag 20 april jl. heeft burgemeester Streng 
de fiets- en luisterroutes Wonen in Iconen in 
Medemblik feestelijk afgetrapt. Inmiddels wor-
den de routes onder begeleiding van de verha-
lende podcast veelvuldig gefietst. Vanaf 1 juni 
staan alle afleveringen online én kun je mee 
doen aan de fotowedstrijd. Door jouw mooiste 
iconische foto langs de route in te sturen maak je 
kans op een uniek picknickkleed!

Een ode aan het West-Friese landschap 
in vier delen
Wonen in Iconen is een vierdelige luisterroute door 
het West-Friese landschap voor op de fiets. In de
verhalende podcast nemen dorpsgenoten Yvonne 
Molenaar en René Smit uit Twisk je mee op pad 
tijdens twee gevarieerde fietsroutes door Medem-
blik en de omringende dorpen. Hierin voeren mu-
ziek en water afwisselend de boventoon.

René vertelt: “De podcast geeft achtergrondinfor-
matie, weetjes, short cuts en doe-tips voor onder-
weg. In elk dorp maken we een stop bij een iconisch 
gebouw en wordt er een praatje  gemaakt met de 
eigenzinnige bewoners, die elk op hun eigen manier 
een steentje bijdragen aan de instandhouding van 
onze gemeente, óns West-Friesland!”

Stuur jouw iconische foto in
Van juni tot en met oktober maak je elke maand 

kans op een uniek picknickkleed. Het enige wat je 
hiervoor hoeft te doen, is jouw mooiste iconische 
foto die je gemaakt hebt tijdens de route insturen 
via info@woneniniconen.nl. De winnaar wordt aan 
het einde van de maand bekend gemaakt via social 
media. 

Over Wonen in Iconen
Wonen in Iconen is tot stand gekomen met steun 
van de gemeente Medemblik, in het kader van het 
themajaar Ode aan het landschap. Meer informatie 
op www.woneniniconen.nl of via
www.cultuurmedemblik.nl en www.odeaanhet-
landschap-nh.nl. De fiets- en luisterroutes zijn ont-
wikkeld voor de inwoners van de gemeente Me-
demblik, maar ook voor dagjesmensen en vakantie-
gangers: actieve cultuurliefhebbers met een voor-
liefde voor fietsen, wandelen, erfgoed en landschap. 
De podcast kan individueel of samen worden be-
luisterd.

Fiets mee en maak kans op een uniek picknick-
kleed bij de fotowedstrijd Wonen in Iconen

Kortgeleden heeft notaris Rinske 
Mantel het donatienummer over 
2021 getrokken van de Stichting 
Sport en Cultuur, waar  € 500 op 
is gevallen.

Het is nummer 408 geworden en 
dat nummer hoort bij Annie 
Spaander-van Marle.

Namens de Stichting nogmaals 
van harte gefeliciteerd.
Nieuwe donateurs kunnen zich 
melden bij Tineke telefoon 
(0228)591252 of per email jcm.
morsch@quicknet.nl voor € 10 
per donatienummer. Misschien 
bent u dan volgend jaar de geluk-
kige winnaar. 

€ 500 voor donateur van Cultura

Penningmeester Tineke Morsch feliciteert Annie Spaander  
met de uitloting van € 500. Foto aangeleverd
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De Hoek 1

 1693 AA

 Wervershoof

Tel. 0228-581258 

OPTICIËN • OPTOMETRIE • CONTACTLENS SPECIALIST

Vergeet je reservebril 
niet mee te nemen 

op vakantie!

Montuur en glazen voorzien van ontspiegelde 
en een harde, gladde coating! 

En dat met DE 1 UUR NIEUWE BRIL SERVICE

Voor slechts € 99,-

RowwenHèze

vrijdag 1 JULI 

ROWWEN HEZE
BENTE fokke simons

blondie by marsha
& friendslocals 80’s

banwakaboom!
de escalatieploeg searching valentine diabolo huub’s kindershow dj contest

the generations THE pointless arrows
marius

STUK! DJset

Wethouder Thijs Visser van Kunst en Cul-
tuur opende vorige week de tentoonstel-
ling van Diana Verver-Hilverda en Gerda 
Brandsma-Ooms. Zij exposeren in juni en 
juli in de hal van het gemeentehuis met 
hun kunstwerken. Hieronder stellen de 
exposanten zich aan u voor:

Diana Verver–Hilverda: ‘Tekenen vond ik 
altijd leuk om te doen maar ik gunde mij 
daar geen tijd voor.
Nadat ik in 2014 ziek werd ben ik via een 
kennis in 2015 in contact gekomen met 
Ankie van Lier in Wervershoof. Ik had nog 
nooit een portret of dier getekend, maar 
met pastelkrijt lukt me dat nu wel aardig. 
Iedere dinsdagmorgen ga ik naar de cursus 
met een gezellige groep vrouwen. Voor de 
meesten is het een therapie en een heerlij-
ke ontspanning. Tekenen is vooral mijn 
hobby, ik teken niet in opdracht, dan zit er 

teveel druk achter en dat wil ik niet’.

Gerda Brandsma–Ooms: ‘ Ongeveer 15 
jaar geleden ben ik met schilderen begon-
nen, zomaar uit het niets want het leek me 
wel leuk. Door toeval kwam ik bij Princen-
sluis terecht. Daar hebben we met een 
aantal dames geschilderd, gehaakt, gebor-
duurd en kaarten gemaakt en we hadden 
een gezellig club. We beoordeeld elkaars 
werk en gaven elkaar advies. Toen we naar 
het Postkantoor verhuisden kregen we ook 
een naam “ de kunstkring”. Via één van de 
dames kwam ik bij Ankie van Lier uit Wer-
vershoof terecht. Daar kreeg ik voor het 
eerst les, voorheen had ik zelf maar wat 
aangerommeld.
Bij Ankie werken we met pastelkrijt en 
daar is mijn liefde voor portrettekenen 
ontstaan. Ook vind ik het helemaal leuk 
om dieren te tekenen, vooral honden’.

Opening expositie gemeentehuis

De expositie is tot einde juli te bewonderen in het gemeentehuis van Stede Broec.  
V.l.n.r.: Diana Verver-Hilverda, wethouder Thijs Visser en Gerda Brandsma- Ooms.  

Foto: Hoekstra Grootebroek.

Steevast het derde weekend in juni wordt 
de Kunstroute Drechterland georgani-
seerd. Op zaterdag 18 en zondag 19 juni 
2022 bent u van harte welkom bij meer 
dan 50 professionele- en hobbykunste-
naars in hun ateliers en prachtige tuinen 
langs de route door de dorpen Hoogkar-
spel, Westwoud, Venhuizen, Hem, Ooster-
leek, Wijdenes, Schellinkhout en Ooster-
blokker. De open ateliers zijn te herkennen 
aan de gele vlag.

Nieuw in deze editie zijn de extra expositie 
locaties Het Streekpunt in Hoogkarspel en 
het kerkje van Oosterleek.  Daarnaast 
wordt ook geëxposeerd in de prachtige 
Bamboetuin in Schellinkhout. Op locaties 
in Venhuizen en Wijdenes zijn de werken 
van onze “Young Artists” te zien, zie hier-
voor ook onze website www.kunstrouted-

rechterland.nl/youngartists.
Op deze  locaties en in de open ateliers 
langs de kunstroute is er dus heel wat cre-
ativiteit gebundeld en te  bewonderen.

In de overvolle Kunstroute gids staan alle 
exposanten en is een goede plattegrond en 
fietsroute te vinden met daarin getekend 
de open ateliers en expositieplekken. Ook 
wordt aandacht besteed aan onze sponso-
ren en begunstigers, zonder hun financiële 
steun is de Kunstroute niet mogelijk. De 
gidsen zijn bij iedere deelnemende kunste-
naar en in de diverse bibliotheken gratis te 
verkrijgen. 

Langs de route is natuurlijk ook gedacht 
aan de innerlijke mens… er is koffie met 
lekkers bij o.a. eetcafé ’t Ken-net en bij de 
Roode Leeuw in Venhuizen.  De gids is een 
goede leidraad voor de bezoekers.

Net als voorgaande jaren is de interactieve 
fiets- of autoroute beschikbaar, die iedere 
bezoeker ook zelf op de website www.
kuntsroutedrechterland.nl kan uitstippe-
len. De kaart is op de mobiele telefoon of 
tablet te raadplegen en zo kan iedere be-
zoeker gemakkelijk de adressen van de ex-
posanten en de horecagelegenheden vin-
den. 

Kortom een volle en uiterst afwisselende 
kunstroute dit jaar, u bent van harte uitge-
nodigd een kijkje te komen nemen.

U bent weer van harte welkom op de 17e editie 
van Kunstroute Drechterland

Foto aangeleverd

www.andijker.nl
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Wist u dat...

 … Jan en Tineke na 28 jaar 

huisverkoop zijn gestopt?

… zelf een muziekinstrument 

bespelen geweldig is?

… u zaterdag 11 juni a.s. van 

13:30 tot 15:30 uur in Cul-

tura een muziekinstrument 

kunt uitproberen?

… dat dit geldt voor jong en 

oud?

... er aanstaande zaterdag 

garagesale is op Kleingouw 

202a?

.... de Toeristenkerk, weer 

begonnen is? Zondag aan-

staande kinderkoor Joy uit 

Andijk de dienst begeleidt? 

… de expositie van Diana 

Verver en Gerda Ooms tot 

eind juli is te bewonderen in 

het gemeentehuis van Stede 

Broec?

… berichten van gevonden en 

verloren voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

… de nieuwe zomercollectie 

bij Boutique Symetrique aan 

de Sorghvlietlaan binnen is?

 
Andijkertjes

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

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

Gevraagd: 
Hulp in de huishouding in Andijk. 

Een keer per week voor 3 uur. 
Bel me even op: 06 15 19 22 57

Te koop: 
garagebox aan de de Murillolaan 

in Andijk à €27.000 k.k.

Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen: 06-14 29 14 69

• 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
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 
• Voorjaarsmarkt de Kapel, Middenweg 48, 10.00-14.00 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)
• Familieconcert Sursum Corda, 19.30 uur, André Voltenplein
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
Maandag 12 september
• Groene afvalbak wordt geleegd
Vrijdag 16 september
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
Zaterdag 17 september
• Oud papier
Maandag 19 september

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

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?

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, tele-
foonnummer 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@meewering.nl. 

Kunst- en Tuinroute 2022
Vakkundig

schadeherstel

Handelsweg 7
1619 BJ Andijk

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

Vrijblijvende
taxatie van

schade

Afhandeling
met de

verzekering

U kunt bij ons ook terecht voor:

Restauratie van Oldtimers

Budgetreparatie (met tweede-

hands of imitatie-onderdelen)

Leenauto mogelijk bij

schadeherstel

Afgelopen zondag 5 juni was er 
na 2 jaar corona weer een dienst 
van de Toeristenkerk in Onder-
dijk. De dienst werd verzorgd 
door Jaap Bönker en de muzikale 
begeleiding was van het koor Joy-
full Spirit uit Enkhuizen. Uiter-
aard was er aandacht voor Pink-
steren en de betekenis van dit 

feest. Het was een mooie dienst 
waarvan méér mensen hadden 
kunnen genieten. Voor volgende 
week staat Siep Riemstra op het 
programma met medewerking 
van het kinderkoor Joy uit An-
dijk. Dat verdient een groot pu-
bliek, U komt toch ook? 
Andrea van Langen.

Joyfull Spirit in de Toeristenkerk. Foto aangeleverd

De Toeristenkerk is weer begonnen!
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Sorghvlietlaan 51, 1619 XA AndijkCasual mode

Pedicure salon pedilicious
Wij zijn weer open!

Ik ben Amber de Kroon, sinds 7 jaar beoefen 
ik met veel plezier het pedicurevak aan de 
Sorghvlietlaan 51.

Onze voeten verdienen meer aandacht dan 
ze krijgen. We blijven vaak te lang met pro-
blemen rondlopen zoals eelt, likdoorns en in-
groei. Onze voeten leggen vele kilometers af 
in het leven daarom verdienen ze een goede 
behandeling. 

Een volledige behandeling is er al vanaf  €29,50.
Actie: Duo behandeling €55,00!

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

Afgelopen zondag is Tobias om 12.00 ge-
start om de Alp d’Huez op te fietsen. Even 
voor 13.30 uur kwam hij over de finish. 
Onderweg heeft hij nog tijd gemaakt om te 
genieten van het uitzicht, zijn bidon bij te 
vullen en iets te eten. 

Op de vraag of het zwaar vond was het 

antwoord: “Nee.” Op de vraag of hij dit 
volgend jaar weer wil doen was het vol-
mondig: “Ja!”

Bijzondere reis
Dinsdag is zijn verjaardag uitgebreid ge-
vierd, deze zal hij nooit meer vergeten. De 
rest van deze week hebben Tobias en de 
andere deelnemers vrijwilligerswerk ge-
daan. Dit werk bestond onder andere uit 
het schoonmaken van de toiletten boven-
op de berg, als team Kakkatoe. Daarnaast 
deden zij de verkoop van merchandise 
voor het goede doel en onkruid wieden bij 
het zwembad op de camping waar ze 
staan. 

Herman
Op donderdag hebben ze staan vlaggen in 
bocht 16 en 18, fruit en water uitgedeeld 
en ‘Hermannetjes’ aan de deelnemers ge-
geven.  Een Hermannetje is een duwtje in 
de rug! Tobias wilt iedereen die hem heeft 
gesponseerd bedanken voor de donaties 
en in het bijzonder Kuin Makelaardij voor 
het schenken van de fiets.

Tobias bedankt voor alle steun!

Op vrijdag 20 mei 202 is naar aanleiding 
van een drugs- en wapenvondst op last 
van burgemeester Streng een kamer in een 
pension in Andijk gesloten voor een peri-
ode van drie maanden.

In een kamer aan de Horn in Andijk werd 
4 gram speed en 20 gram hennep en daar-
naast 2 airsoftwapens, een handboog met 
8 pijlen, een antiek geweer en een lucht-
buks aangetroffen. Deze combinatie van 
aangetroffen goederen heeft tot de sluiting 
van de kamer geleid. 

Burgemeester Streng: “We willen drugs en 
wapens binnen onze gemeente aanpakken, 
want dit leidt tot een onveilige leefomge-

ving voor onze inwoners. Het handhaven 
van de openbare veiligheid heeft onze pri-
oriteit. Mijn oproep aan een ieder: meld 
het bij de politie of via Misdaad Anoniem 
bij verdachte situaties. U draagt bij aan een 
veilig Medemblik.”

Tobias over de finish. Foto aangeleverd

Sluiting na drugs- & wapenvondst in Andijk

Diverse wapens

Handboog met pijlen. Foto aangeleverd

Van alles te koop
Zaterdag 18 juni houden we eindelijk weer onze voorjaarsmarkt. Er is van alles te koop: 
curiosa, glaswerk, potten, speelgoed en puzzels, cd’s, enz. Ook de tafels met vele boeken 
staan op je te wachten. Het Rad van Avontuur zal volop draaien met leuke prijzen. Na-
tuurlijk is er weer fruit te koop. En ook de bloemen staan voor je klaar. 

Gezellig een kopje koffie doen
We hebben koffie en thee met iets lekkers erbij, maar ook heerlijke soep. Dus kom gezel-
lig even langs of maak even een tussenstop tijdens je fietstocht.  We hopen weer op een 
gezellige dag! Iedereen is van harte welkom om even langs te komen op zaterdag 18 juni 
van 10.00 tot 14.00 uur in en om De Kapel, Middenweg 48 te Andijk. 

Opbrengst voor lokale hulp opvang Oekraïners
De rommelmarkt heeft verschillende doelen. We recyclen gebruikte materialen. We 
bieden een plek om zomaar even gezellig naar toe te gaan. En de opbrengst van de markt 
gaat dit keer naar hulp aan opvang van Oekraïners in onze omgeving. En misschien hel-
pen we zo een beetje onszelf en een beetje onze naaste. 

Inleveren bruikbare spullen
Heeft u leuke en bruikbare rommelmarkt spulletjes die u bij ons langs wilt brengen? Dat 
kan! Dit kunt u inleveren op donderdag 16 en vrijdag 17 juni tussen 16.00 en 20.00 uur 
in De Kapel aan de Middenweg 48. Kunt u zelf de spullen niet brengen, dan kunt u bellen 
naar Trude Leegwater 0228-591594 (of bij geen gehoor Roel Doef 0228-593200/06-
37649695). Bij voorbaat onze hartelijke dank en graag tot ziens op 18 juni.

Voorjaarsmarkt op 18 juni in De Kapel

Voorjaarsmarkt bij de Kapel. Foto aangeleverd

De Andijker publiceert regelmatig de 
belevenissen van oud Andijker Jan 

Pijker. 

Voorouders 2.
Na het avontuur met de gezonken woon-
ark trok het gezin van mijn pake toch 
richting de kleigrond en hij vond werk 
bij een boer in Langweer. Dat betekende 
dat hij in de zomer ’s morgens vroeg met 
een paar melkbussen in een roeiboot het 
meer over roeide, de koeien daar molk 
en er de nodige karwijtjes deed. 

In de middag melkte hij weer en kwam 
dan met het bootje met volle melkbus-
sen de haven van Langweer binnen 
roeien waar de melkfabriek stond. Op 
een dag in de herfst stond er wel veel 
wind, maar pake was wat vroeger in het 
halfdonker van huis gegaan. Terwijl hij 
aan de overkant van het meer was, werd 

het weer steeds slechter en toen hij ’s 
middags naar huis wilde roeien kon hij 
het meer niet oversteken en besloot hij 
onder de wal langs terug te komen. Dat 
betekende een fikse omweg. 

Intussen waren ze in Langweer ongerust 
geworden en stonden mannen al bij de 
haven te kijken waar Ate toch bleef. En 
de verhalen werden steeds enger en zo 
tegen donker worden werd er al verteld 
dat Ate verdronken was en wel niet meer 
thuis zou komen.  Ondertussen was pake 
aan de andere kant een gestalte tegen 
gekomen, die hevig zwaaide. De schip-
per zijn schuit was gezonken en hij vroeg 
of hij mee kon varen. Zo kwamen twee 
mensen de haven binnen en hoe klein 
het huis ook was en hoe dichtbevolkt, 
voor de schipper was een slaapplaats. 

Zo ging dat in die dagen…..

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker
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Kennisgeving

Het ondergrondse opslagproject in Andijk
N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland (hierna: PWN) produceert in Andijk drinkwater 
uit IJsselmeerwater. Het opslagplan beschrijft de opslag van de zoute reststroom die ontstaat 
bij de productie van drinkwater uit IJsselmeerwater door PWN. Het opslagplan Andijk geeft 
onder meer een beschrijving van de verwachte totale hoeveelheid zoute reststroom die wordt 
opgeslagen, de hoeveelheden jaarlijks te injecteren water, de maximale injectiedruk, de samen- 
stelling van de zoute reststroom en de verwachte gevolgen van de opslag.

Het opslagplan Andijk betreft de injectie in de ondergrond van een zoute reststroom (alleen het 
regeneraat) die ontstaat bij het zuiveren van IJsselmeerwater door middel van het SIX-proces 
(een anionenwisselingsproces). Het SIX-proces maakt deel uit van de nieuwe voorzuivering 
die PWN in 2014 in Andijk geopend heeft voor de drinkwatervoorziening van Noord-Holland. 
Regeneraat ontstaat als onderdeel van de totale reststroom die het SIX-proces produceert.

Het regeneraat wordt opgeslagen in de ondergrond van de drinkwaterproductielocatie 
Andijk. De injectie zal plaatsvinden in een bodemlaag op een diepte tussen 200 en 250 m 
beneden maaiveld. In mei 2018 is met een waarnemingsboring aangetoond dat deze laag 
geschikt is voor deze injectie. De laag heeft voldoende dikte en doorlatendheid. Na injectie 
verspreidt het water zich met name horizontaal in de injectie aquifer.

Geografisch gezien zal de opslag plaatsvinden in de provincie Noord-Holland, in de gemeente 
Medemblik en in het verzorgingsgebied van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, 
waarbij de ondergrondse opslag zal plaatsvinden vanaf de injectielocatie op het PWN-terrein 
aan de Dijkweg in Andijk binnen het gebied van de opslagvergunning Andijk (zie rood kader 
op afbeelding).

Het opslagplan Andijk is voorgelegd voor advies aan de betrokken decentrale overheden. 
Daarnaast zijn TNO, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de Technische commissie bodem- 
beweging (Tcbb) en de Mijnraad om advies gevraagd. Alle uitgebrachte adviezen zijn meegenomen 
in het ontwerp-instemmingsbesluit en zitten bij de onderliggende stukken die ter inzage liggen.

Wat zijn de vervolgstappen?
Bent u belanghebbende of heeft u een zienswijze ingediend tegen het ontwerpbesluit, dan is 
het voor u mogelijk om van vrijdag 3 juni 2022 tot en met vrijdag 15 juli 2022 beroep in te 
stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
Den Haag. 

Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste de dagtekening bevatten en de naam 
en het adres van de indiener, een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht, en de 
gronden van het beroep.

Voor het indienen van een beroepschrift moet u griffierecht betalen. Nadat u het beroep 
heeft ingediend, zal de Raad van State u laten weten hoeveel en wanneer u moet betalen. 
Meer informatie vind u op www.rechtspraak.nl.

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft ingestemd met het opslagplan Andijk. Van vrijdag 3 juni 
2022 tot en met vrijdag 15 juli 2022 ligt het instemmingsbesluit op het opslagplan Andijk voor de ondergrondse 
opslag van een zoute reststroom die ontstaat bij de productie van drinkwater uit IJsselmeerwater ter inzage.

Ontwerp-instemmingsbesluit op het opslagplan Andijk,
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Aanpassingen aan ontwerp-instemmingsbesluit 
Het ontwerp-instemmingsbesluit met betrekking tot dit opslagplan heeft reeds ter inzage 
gelegen van vrijdag 17 december 2021 tot en met donderdag 27 januari 2022. Alle ingediende 
zienswijzen en reacties op het ontwerp-instemmingsbesluit zijn betrokken bij opstellen van 
het definitieve besluit. In de Nota van Antwoord zijn alle zienswijzepunten beantwoord en is 
opgenomen of en op welke wijze de zienswijzen in het definitieve instemmingsbesluit zijn 
verwerkt. 

De ingediende zienswijzen gaven géén aanleiding om de voorschriften in het definitieve 
instemmingsbesluit aan te passen ten opzichte van het ontwerp-instemmingsbesluit. 

Wilt u meer weten? 
Meer informatie over de ondergrondse opslag is te vinden op de website  
www.mijnbouwvergunningen.nl/pwn. Ook kunt u op de website www.pwn.nl meer 
informatie vinden over de activiteiten van PWN.

Voor nadere informatie over het besluit, het opslagplan, of de procedure kunt u tijdens 
kantooruren contact opnemen met de heer M.E. Kuiper (telefoon: 070 - 378 6814; e-mail:  
m.e.kuiper@minezk.nl).

Waar kunt u de stukken inzien?
U kunt van vrijdag 3 juni 2022 tot en met vrijdag 15 juli 2022 het instemmingsbesluit, de onder- 
liggende stukken en de uitgebrachte adviezen inzien op www.mijnbouwvergunningen.nl/pwn 
en op www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen ter-inzage.

Het dossier is tevens fysiek in te zien. Om hiervoor een afspraak te maken kunt u contact 
opnemen met medewerkers van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De contact- 
gegevens vindt u onderaan deze kennisgeving.


