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Andijkers (Inter)Nationaal zeer gewild op feesten!

Jari van den Broek (25 jaar) en
zijn vriend Sunny Laan (27), die
hij al kent vanaf de basisschool,
wonen beiden op Andijk. De
weekenden zijn ze zelden thuis.
“We reizen op dit moment veel
naar het buitenland, de komende
periode staan o.a. Frankrijk,
Duitsland, Oostenrijk en Kroatië
op het programma.”

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

gonnen en langzaam groter gegroeid. Ook de muziekstijl veranderde in de loop der tijd. Tijdens
het Hard Dance festival ‘Intents
Festival’ in Oisterwijk raakten we
na onze liefde voor ‘house’-muziek nu ‘besmet’ met het Hardcore virus. Inmiddels draaien we
vooral graag ‘Uptempo Hardcore
en Frenchcore’. Maar op elke feest
passen wij ons wel een beetje aan.
Een feest in het buitenland vraagt
nu eenmaal om iets anders dan
een kermis.”

De mannen zijn daar niet om op
het strand te liggen of te genieten
van een stedentrip. Er wordt hard
gewerkt tijdens de weekenden.
“We staan op grote feesten te
draaien. Wij zijn een Hardcore
act onder het genre ‘Uptempo
Hardcore en Frenchcore’. Hele
velden of zalen vol mensen aan
het genieten krijgen op onze muziek! Stilstaan is geen optie.”
Gewoon aan het werk
Door de weeks is Jari loodgieter.

Wilt u ook een
vrijblijvend
gesprek met de
NVM-makelaar?
Bel voor een
afspraak.

0228-592253

Gratis half uur
R.M. Mantel-Kooistra
bespreking?Mr. Bel
ons.
Mr. A.W.M. Overtoom

Eind mei stonden( v.l.n.r.) Jari van den Broek, Dimitris Kanakis (collega DJ) en Sunny Laan op Intents
Festival. Tekst OdB, Foto: Joerg.Photo
Het werken als producer van muziek is een uit de hand gelopen
hobby, die hij nu naast zijn baan
doet. Sunny werkt als ambulant
begeleider in de gehandicaptenzorg. Prachtig werk, maar ook hij
zou graag fulltime als DJ aan de
slag. Jari vertelt -terwijl hij samen
met Sunny in de auto zit op weg
naar een volgend optreden in Oisterwijk-: “We kennen elkaar al
vanaf jongs af aan. Zelf was ik als
tiener regelmatig ‘aan het klooien’
op mijn laptop met een programma dat FL Studio heet. Sunny had
ook interesse in de richting van

Oproep Stichting Oud Andijk

muziek mixen. Zo gingen we een
keer samen aan de slag en dat
ging heel goed.” Sunny vult aan:
“Jari is meer de maker van muziek, de producer. Zelf ben ik
meer van het mixen, het eigenlijke DJ-werk. We bleken elkaar
daarin goed aan te vullen en deze
taakverdeling voelt goed.”
Feestjes van vrienden
Met een DJ controller die vrij
simpel op een laptop aan te sluiten was, werden Jari en Sunny
regelmatig gevraagd te draaien
op feestjes van vrienden en bij

verjaardagen. “Een DJ cursus bij
jongerencentrum R17 (nu Inventas) was een opstapje naar een DJ
contest die in de regio gehouden
werd. Daaruit rolde weer meer
aanvragen. Zo werden we huis DJ
bij de Hoek in Wervershoof (nu
Van Rooyen) en in Enkhuizen
stonden we toen ongeveer 1 x per
maand te draaien in kroeg/discotheek ‘Club Seasons’, voorheen
bekend onder de naam ‘Brave
Hendrik’.
Grote feesten
Het verhaal is eigenlijk: klein be-

In de buurt
Onze internationaal veel gevraagde Andijkers die geboekt
worden onder de naam ‘Major
Conspiracy’ zijn gelukkig niet
naast hun schoenen gaan lopen.
Na een weekend draaien in het
buitenland kunnen ze echt genieten van een regionaal feest. “Kermis Venhuizen waren wij erbij.
We draaiden in café de Roode
Leeuw. We stonden op Cube in
Bovenkarspel in mei en zullen er
in september opnieuw staan.
Eind augustus draaien we ook
weer in Hoorn.”
Zorg dat je er bij bent
Wie de jongens live wil zien zoekt
‘Major Conspiracy’ op en volgt ze
op Facebook en Instagram. Dan
hoef je geen optreden te missen
en kun je heerlijk mee feesten!

Wie herkent nog zijn vader of moeder?

Linksonder staat LFN. Foto: aangeleverd
Gezocht: St. Oud Andijk heeft
een aantal Luchtfoto’s van Andijk
in het archief die rond 1950 gemaakt zijn.
Graag willen wij weten of er meer
foto’s hiervan zijn.
In de linkerhoek van de foto staat

LFN. De afkorting van Lucht
Foto Nederland.
Helpt u ons? Heeft u iets dan
graag een mailtje naar:
info@stichting-oudandijk.nl
of tel. 0228-59 1408.

De foto is genomen vanuit het zuiden op de kruising van de Knokkel met de Weet. Links zien we nog
net het bruggetje naar de boerderij van voorheen Ruiter. Het bruggetje achter de kinderen gaat naar
de Knokkel. Het pand rechts is de achterkant van het pand van kapper Weverink op de Knokkel.
Waarschijnlijk zijn het allemaal kinderen die in deze buurt woonden, welke geboren zijn tussen ca 1920
en 1925, maar wie herkent er zijn vader of moeder, of wie heeft deze foto ook? Foto: Hessel de Greeuw
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FAMILIEBERICHTEN
HOERA!
Cor & Bettie Gorter
zijn op 16 juni 50 jaar getrouwd.
Want jullie liefde is goud waard.
Van harte gefeliciteerd met jullie gouden huwelijk!
Liefs, Alexandra, Patrick & Vera, Aaron en Seth

De Andijker

info@andijker.nl

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

06 83 95 18 92

info@alineuitvaartbegeleiding.nl | alineuitvaartbegeleiding.nl

De dienst bekijken kan via: kerkdienstgemist.nl

koor.

Elke woensdag inloop van 10.00 tot 11.30 uur.

De collecte is voor onze kerk.

Baptistengemeente
Boendersveld 3, 1602 DK Enkhuizen

Dank daarvoor.

10.00 uur

Welkom in de viering.

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

*Dinsdag 21 juni 10.00 uur: Ont-

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

moetingsochtend. Welkom.
*Vaders, een mooie en verrassen-

AANLEVEREN
KOPIJ

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Blauw, rood, oranje en groen

De kids van ATLAS 1 GROEN
zijn nu klaar voor het grote werk
met seniorenmateriaal.
Gefeliciteerd!

Voorganger: Nicoline Letteboer
Organist: Jan Schraal

pastor Dekker met Gemengd

Kopij en fotomateriaal:
tot maandag 12.00 uur:
info@andijker.nl

waarbij het veld steeds groter en
de ballen steeds harder worden.
Tennisvereniging ATLAS werkt
ook op deze wijze. (Meer info:
tenniskids-tennis.nl)

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

10.00 uur

Rouwberichten:
tot dinsdag 8.30 uur:
info@andijker.nl

Afgelopen zondag 12 juni werden
zij met glans kampioen van afdeling 96! (Driehoek MedemblikHoorn-Enkhuizen). De KNLTB
organiseert elk jaar speciale trainingen en competities voor tenniskids in verschillende leeftijdscategorieën.

ds. C. Blokland- den Hertog te Geldermalsen
De dienst zijn ook online te volgen via
www.gereformeerdekerkandijk.nl

door

Advertenties en
familieberichten:
tot maandag 12.00 uur:
info@andijker.nl.

Staand vlnr: Mees, Sepp, Joppe en Blake.
Knielend vlnr: Stijn, Isa, Zarah en Jan. Foto: aangeleverd

10.00 uur

derdag.

de zon-dag toegewenst!

Tennisvereniging ATLAS is trots
op haar jeugdteam ATLAS 1 Groen

Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk

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

Thema: ”Wijsheid van God”.

Voor het melden van overlijden ben ik 24/7 bereikbaar.
Neem gerust contact op voor informatie of bij vragen.

Kerkdiensten, zondag 19 juni

Zondag 19 juni 10.00 uur: VaWoord-Communieviering

“AFSCHEID OP UW MANIER”
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Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
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Jolien Harders
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur
Daar buiten op afspraak

10.00 uur

Henk-Jan Frens, jeugddienst. Thema: Gods vaderhart.

Wo-Com. pastor Dekker, Gemengd Koor

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

Nanne Groot

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

Simon van Groningen

Toeristenkerk Onderdijk
Sportlaan 10, Onderdijk
10.30 uur

Voorganger: Nellie Pronk
Muzikale Medewerking: Ravel en Safri van Ophem

Zaterdag 18 juni, rommelmarkt
bij de Gereformeerde Kerk

Van 10.00 tot 13.30 uur zijn er de
mooiste dingen te koop. Dit jaar
willen we ook graag kleding een
tweede kans geven. De gezellige
koffiehoek is er ook weer. Hier
kunt u genieten van heerlijke koffie, thee, limonade, gebak, snoep,
met andere woorden voor ieder
wat wils. Bij het Rad van avontuur kunt u deze zaterdag ook
weer de mooiste prijzen winnen.
Heeft u nog lege potten op het
terras? We verkopen mooi perkgoed deze dag. Bij goed weer

kunt u een heerlijk broodje hamburger van de bbq eten bij ons.
Maar… een rommelmarkt kun je
niet houden zonder spullen/kleding. Dus we willen u vragen om
spullen te verzamelen en aan te
bieden op woensdag 15 juni
Vanaf 19.15 uur zijn we aanwezig. Als u de spullen niet zelf bij
de kerk kunt brengen kunt u bellen met Marco Rustenburg (06
5389 6995) of Martin Niejenhuis
(06 2043 8453). Zij zullen dan
met u afspreken wanneer ze
langskomen.

Huiszwaluwen onder druk

U heeft ons vast wel weer gezien,
de Huiszwaluw bij uw overstek of
onder de goot. Net teruggekeerd
na een tocht vol ontberingen van
6000 km om hier bij u te komen
nestelen en u van vervelende
muggen te ontdoen.
Helaas ontdekken wij bij terug
keer dat er steeds minder plekken
zijn waar wij helaas nog welkom
zijn vanwege renovatie en nieuwbouw.
Ik weeg maar 20 gram en hoop
ons nageslacht vliegvlug te krijgen door 9000 insecten per dag
weg te vangen en o ja dan moet ik
uiteraard mijn jongen ook nog
voorzien van voedsel.
Het is een drukke tijd voor mijn
vrouw en míj zelf nu hoop ik dat
u ons nest met respect laat hangen het heeft even voor het nageslacht vliegvlug is.

Foto: Douwe Greydanus
Mocht u overlast ervaren van
onze uitwerpselen, strooi wat
zand op uw tegels en door het
weg te vegen is alles schoon.
Als u nog vragen heeft dan is de
onderstaande contactpersoon
bereid uw vragen te beantwoorden. Dank voor uw begrip!
Mobiel: 06 14 73 45 54. of
d.greydanus@quicknet.nl
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Vrouwen van Nu Andijk West

DAG VAN HET ERFRECHT
EXTRA ZATERDAG OPENSTELLING
Heeft u al een (levens)testament en wanneer heeft u voor het laatst
naar uw samenlevingsovereenkomst of huwelijksvoorwaarden gekeken? Op vrijdag 17 juni Is het de Dag van het Erfrecht. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om een gratis half uur testament check te
doen of om andere vragen op gebied van het erfrecht en/of gerelateerde onderwerpen te stellen.
Lang genoeg voor mij uitgeschoven
We horen vaak zeggen dat men al zo lang van plan was om een keertje langs te komen en als alles geregeld is, dat dit een hoop rust geeft.
In de loop van de jaren is zijn er vast dingen gebeurd, die van belang
zijn om te regelen. Heb je kinderen gekregen, denk dan aan voogdij
en bewind (financieel toezicht). Misschien heb je een huis gekocht of
is de hypotheek inmiddels voor een groot deel afgelost. Ben je alleenstaand of heb je een relatie? Stel dat je bent gescheiden, dan kan
het wel van belang zijn om daarna je testament aan te passen of een
testament te maken als je die nog niet had.
Extra aandacht samengesteld gezin
Dit jaar is er extra aandacht voor wat van belang is om te regelen in
de situatie van een samengesteld
gezin. Dit zijn gezinnen waarbij minimaal één ouder een kind heeft uit
een vorige relatie. Wilt u alvast
meer weten over waar een samengesteld gezin rekening mee moet
houden, vraag dan de gratis brochure aan?
10% korting tot en met de zomervakantie en extra
zaterdag openstelling.
Kijk op www.mantelvoors.nl.

25 juni: Happy 80’s in De Schoof

In De Schoof wordt binnenkort
een dijk van een jaren ‘80 feest
georganiseerd. Deze jaren ‘80
avond wordt voor de bezoeker
een fantastisch avondje meezingen en swingen met The Very
‘80’s en Marcel’s Nederpop van
Toen. Daarnaast is deze avond
een benefiet voor alle clubs die
De Schoof als uitvalsbasis kennen. De opbrengst van de kaartverkoop is voor de deelnemende
verenigingen en stichtingen.
Michiel Vlaar, zakelijk leider van
De Schoof vertelt: “Wij hebben
een concept bedacht waarbij al
onze vaste clubs kunnen profiteren van deze feestavond. De opbrengsten van de kaartverkoop

gaat naar clubs. Hoe meer kaarten er via een club verkocht worden, des te meer kunnen zij bijschrijven op hun rekening. Het is
aan de clubs zelf om zo veel mogelijk kaarten te (laten) verkopen.
Mochten er mensen zijn die naar
het feestje willen en liever geen
keuze maken, dan is dat ook mogelijk. Die opbrengsten worden
onder alle clubs verdeeld.”
Kaartverkoop
Vanuit Wervershoof participeren
Muziekvereniging St. Caecilia,
EHBO St. Martinus, Oud-Wervershoof, KBO, De Kindervakantiespelen en toneelgroep Europa
aan dit feest.
www.deschoof.nl.

Tessa op de Nationale Spelen

Tessa (zittend rechts) was 2 x de snelste dame. Foto: aangeleverd
Tessa Botman heeft samen met
het Team Radboud, Suzanne,
Sara, Mandy en Amanda geskeelerd bij de Nationale Spelen in
Twente Special Olympics.
Op de skeelerbaan in Rijssen,

heeft Tessa daar de 1000 meter
en 500 meter gereden. De 500
meter startte samen met de snelste jongens.
Tessa was 2 x de snelste dame.

Mark Hoogewerf
Inflatie
Meer dan een jaar terug zagen sommigen het al aankomen. De grondstofprijzen
gingen omhoog. Dit zou
voornamelijk komen doordat de markt weer aantrok
na de coronaperikelen en de
inflatie is alleen maar tijdelijk.
We zijn nu een jaar verder,
en wat blijkt? De tijdelijke
inflatie is toch best wel definitief aan het worden. Elke
maand horen we weer dat
de prijzen tussen de 8% á
10% omhoog zijn gegaan.
Benzine, gas, elektra, voedsel; eigenlijk alles wat noodzakelijk is word duurder.
Heel soms kan het zijn dat
je het niet aan de prijs merkt
in de supermarkt, maar bij
bepaalde producten zit er
dan domweg minder in. Een
ongelofelijk zorgelijke ontwikkeling wat Hart voor
Medemblik betreft.
De gemeentefinanciën zijn
niet op orde in Medemblik.
Gemeentelijke belastingen
worden elk jaar omhoog gegooid door de partijen of er
worden onzichtbare belastingverhogingen ingevoerd
zoals het Recycletarief. Harde keuzes worden niet gemaakt en de gemeente blijft
leeglopen op het sociaal domein.
De fractievoorzitters zijn op
het matje geroepen bij de financiële afdeling van de
Provincie Noord-Holland
om tekst en uitleg te geven
over de situatie. Het is duidelijk dat de vorige
coalitie(s) niet de juiste keuzes hebben gemaakt. De
nieuwe coalitie bestaat,
waarschijnlijk, weer uit dezelfde partijen als de vorige
keren. Dit houdt in, grote
belastingverhogingen om de
gemeente draaiende te houden. Wij houden ons Hart
(voor Medemblik) vast en
wij blijven natuurlijk jullie
wensen, ideeën en idealen
verdedigen in de gemeenteraad!
Mark Hoogewerf
Raadslid
Hart voor Medemblik

Uitleg in molen de Ceres. Foto: aangeleverd
Het is weer mogelijk om met een
groep dames van Vrouwen van
Nu West op pad te gaan.
Met 19 dames gingen we op 8
juni naar Bovenkarspel om molen de Ceres te bezoeken.
Bij aankomst stonden de 2 gidsen
op ons te wachten, zij verzorgden
de rondleiding deze middag.
De molen is een achtkante stellingmolen-korenmolen die stamt
uit 1849. Tot aan 1968 heeft de
molen regelmatig gemalen. In
1986 kwam de molen in handen
van Stichting de Westfriese molens. De molen raakte steeds
meer in verval.
Een groep lokale molenliefhebbers richten toen de Stichting
Vrienden van de molen Ceres op.
De molen vermaalt tarwe en
spelt, en hij is ook als trouwlocatie beschikbaar.
Na de brand die in oudjaarsnacht
van 2019 de molen trof door mogelijk een vuurpijl was de molen
niet volledig afgebrand.
Door grote inzet en vele donaties
was er voldoende geld om de molen te restaureren. Dit werd uitgevoerd door vrijwilligers. De

molen bleef zijn rijksmonument
status behouden.
Tijdens de rondleiding kregen we
daar een goed beeld en uitleg van.
In de molen zijn nog de verbrandde verbindingen aanwezig.
De vrijwillige molenaars lieten
ons ook zien hoe de wieken werden bediend middels een touw
als de wind veranderde. Zij gaven
ook uitleg hoe de productie werkt
van tarwe naar meel.
Het was een hele mooie, goede en
duidelijke uitleg wat er allemaal
in de molen gebeurt. Al deze
werkzaamheden gebeuren door
vrijwilligers die er velen uren in
steken.
Heel hartelijk bedankt voor de
mooie rondleiding, de molen is
zeker een bezoek waard.
Na afloop gingen we in de Zorgbrasserie Bij de Molen koffie/
thee met een zelfgebakken punt
appeltaart met slagroom of een
punt monchou taart eten.
In de zorgbrasserie werken mensen die een zorgvraag hebben en
die begeleidt worden door de
medewerkers. Het was een zeer
leerzame en gezellige middag.

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 meubels e.d.), dan kunt u die naar De Kapel brengen op donderdag 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.

Langs de weg...

Een vrachtwagen van de firma van der Stelt lost regelmatig zijn
lading aan de Kleiakker. Wat er nu precies gelost wordt is bij ons niet
bekend. Foto: aangeleverd
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Open dag De Jong Lelies

info@andijker.nl

Wist u dat...

Jan Roelof Koen bezoekt de lelies van De Jong

Bloemen houden van mensen. En
mensen houden van bloemen.
Afgelopen zaterdag bleek dat
maar weer eens. Wij mensen waren welkom bij de lelies van De
Jong aan het Kerkepad. Nou, dat
laat je je natuurlijk niet ontgaan!
Ik was één van de vele bloemenliefhebbers die de weg naar het
bedrijf van De Jong wisten te
vinden. En eenmaal binnen genoten van de kleurenpracht van die
fantastisch mooie lelies.

beursvoordeel!

... je nu met je boot of schuit
een rondje kunt varen bij het
Voorstuk/ Kleingouw?

Als het over lelies gaat komen er
al snel opmerkingen over de reuk
en de meeldraden. Nou, ik kan
niet anders zeggen dat het er lekker rook en ter bescherming van
je kleding hingen er plastic jassen. Gewoon zorgeloos genieten
dus van de gastvrijheid en de
bloemen bij De Jong Lelies.
In de ontvangsthal stonden
prachtig opgemaakte stukken –
of hoe die oogstrelende leliecombinaties ook mogen heten, evenals in de naastgelegen ruimte
waar zitjes waren om even bij te
komen. En in de kassen een verbluffende hoeveelheid verschillende soorten en kleuren lelies.
Gewoon overweldigend, die leliepracht daar aan het Kerkepad.
Beschrijven gaat eigenlijk niet,
dit moet je gewoon zien om te
kunnen geloven dat er zoveel
soorten in zoveel kleuren zijn.
(Alleen blauwe heb ik niet gezien.) En daar bij De Jong hebben
ze ook nog eens prachtige namen
gekregen als ‘Torre del Sol’, White
Spear (dat waren witte, inderdaad), ‘Cavolino’ en ‘Delmarossa’.
Tellen was niet te doen, maar op
de website www.dejonglelies.nl
worden er zo’n 300 benoemd. Ik
denk dat er hier nog wel meer
stonden. Eén van de mooiste
vond ik wel, ondanks de naam,
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... er op zondag 26 juni een
Openluchtdienst is!
...op het André Voltenplein
... er deze zaterdag op Middenweg 4 weer een super gezellige
rommelmarkt is van de
Gereformeerde Kerk?
… er in 30 kilometer zone vaak
50 of harder wordt gereden?
Genoten van de kleurenpracht. Foto’s aangeleverd
‘Double Trouble’. En laat dat nu
ook nog eens een soort zijn zónder pollen en zónder geur! (Zou
dus eigenlijk ‘No trouble’ moeten
heten ….) Want ook díe lelies zijn
er. En ja, ook een fraaie gele
‘Emoji’ stond er te pronken!
Kortom: het was zaterdag genieten daar bij De Jong Lelies! Ik
ging dan ook blij gestemd naar
huis. Met een informatief boekje
en een balpen in mijn fietstas.
(Vanwege die pen dit bezoekverslag, ik moest er toch wat passends mee doen.) Een paar weetjes uit het boekje: De grondlegger van het bedrijf, Klaas de Jong,
was een leliepionier. Hij bracht
het product in de jaren ’60 uit
Amerika en Japan naar Neder-

land, experimenteerde met de
verschillende teeltmogelijkheden
en zorgde voor verdere distributie van de lelie binnen Europa. De
Jong Lelies combineert veredeling, teelt en export. Vanuit de
vestigingen hier voorzien ze professionele bloementelers en bollenimporteurs in meer dan vijftig
landen over de hele wereld van
leliebollen. Mede dankzij de kwekerij in Nieuw-Zeeland kunnen
zij jaarrond de beste kwaliteit lelies leveren. Het huidige beheer
wordt gevoerd door Wijnand
van der Kooij, Remco van der
Kooij en Michiel Ruiter.
Beste mensen van De Jong Lelies:
hartelijk dank voor deze gelegenheid om bij u in de kas te komen!

… familieberichten zonder
extra kosten in kleur worden
geplaatst?
… Tessa Botman 2 x de snelste
dame was op de Nationale
Spelen in Twente Special
Olympics?

Andijkertjes

Villavakantiepark IJsselhof Andijk –
Ben jij op zoek naar een leuke (bij)
baan in jouw dorp? Wie weet kunnen wij iets voor elkaar betekenen!
Neem eens een kijkje op www.villavakantieparkijsselhof.nl voor onze
actuele openstaande vacatures!
Op elk slotje past een sleuteltje,
en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl
Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

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

Hoveniersbedrijf de Kroon
Dijkweg 128, 1619 HH Andijk
tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

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

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

Startvermogen op maat!
Accu’s voor verschillende
toepassingen zoals:
Auto • Truck • Motorﬁets • Tractor • Camper
Jetski • Grasmaaier • Aggregaat • Etc.

• Lifestyle-test

Adv_Praktijk Andijk.indd 1

Kelly Groot

Adv_Praktijk Andijk.indd 1

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
Werner de Haan

Adv_Praktijk Andijk.indd 1

Adv_Praktijk Andijk.indd 1

20-04-2012 13:17:57
20-04-2012 13:17:57

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
20-04-2012 13:17:57
Bloemenpluktuin
maandag t/m zaterdag
7.00 tot 21.00 geopend

20-04-2012 13:17:57

Cornelis Kuinweg 22 - www.bosmantel.nl

Hoekweg 21a • 1619 EB Andijk • 0228 - 59 20 75 • www.fjdeboer.com

Adv_Praktijk Andijk.indd 1

20-04-2012 13:17:57

Ondernemen in Andijk!
2022 - week 24
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Natuurgeneeskunde

OMC-Andijk • Handelsweg 31a
Tel. 06. 1341 6240 • www.omc-andijk.nl

Dijkprint • Industrieweg 1 Andijk
0228 - 59 29 34 • www.dijkprint.nl • info@dijkprint.nl

Amrita- Holistisch Centrum • Natalja Mantel
Middenweg 10 Andijk • 06-57245725 • www.amrita.nu

Accu’s

Fysiotherapie

Oefentherapie

F.J. de Boer • Hoekweg 21a Andijk
Tel. 0228 - 592075 • www.fjdeboer.com

Praktijk Andijk • Landstraat 5, 1619 EX Andijk
0228 - 59 11 22 • www.praktijkandijk.nl

Administratie

Fysiotherapie

In de Haak • Sterappel 28 Andijk
Tel. 06 - 5392 1885 • michel@indehaak.nl

Fysio WFO • Wervershoof 0228 - 58 22 70
Andijk 0228 - 59 27 17 • www.fysio-wfo.nl

Autobedrijf

Garage

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

Autobedrijf Köster • Handelsweg 20 Andijk
Tel: 06 41 37 04 68 • info@autobedrijfkoster.nl

Autoservice Andijk • Handelsweg 29 Andijk
0228 - 59 22 22 • www.autoserviceandijk.nl

Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk
Tel. 0228 - 75 57 43 • www.marijkejaspers.nl

Autoschade

Glasbewassing & Schoonmaak

Verhuur/verkoop bouwmaterialen

Brood & Banket

Groenten - Boerenzuivel

Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk
Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

Stenekes Cleaning • Narcis 35 1619 BC Andijk
06 51 94 85 85 • www.stenekescleaning.nl

Allround Service Andijk • Tel. 06 15 94 03 45
allroundserviceandijk@gmail.com • Handelsweg 29c Andijk

Vishandel

Bakker Koning • Middenweg 65a Andijk
0228 - 59 36 42 • www.bakkerkoning.nl

De Bosmantel • www.bosmantel.nl
Cornelis Kuinweg 22 • 06 20 41 40 66 • info@bosmantel.nl

Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein
06 2656 8616 • info@kleinvolendam.nl

Computerhulp

Hovenier

Yoga

PCHulpje • Kees Veerstraat 9 Andijk
Tel. 06 181 283 15 • www.pchulpje.nl

Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk
Tel. 06-189 66539 • www.dekroonhovenier.nl

CV Monteur

Valk Service & Onderhoud • Tel. 0228 - 58 67 66
info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

Dorpshuis

Huidverbetering

LNC Huidverbetering • Joh. Poststraat 40, 1624 CD Hoorn
Tel. 06-373 1414 8 • www.lnchuidverbetering.nl

Juwelier / Optiek

Sarto • Bangert 4, 1619 GJ Andijk • Tel. 0228 - 59 16 13
info@sarto-andijk.nl • www.sarto-andijk.nl

Briljant Optiek & Sieraden • De Hoek 1, 1693 AA Wervershoof
0228 581 258 • info@briljant-optiek.nl

E-bike specialist

Kantoormeubelen - Verhuizen

Fietsenwinkel

Manicure en (medisch) Pedicure

André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof
0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G
Tel. 06. 2182 3000 • www.deenisdeanderniet.nl

je op natuurlijke wijze beter worden?
Dekker Tweewielers • Middenweg 54a, 1619 BN•• Wil
Andijk
Salon Beautylounge • Industrieweg 1e • 1619 BZ Andijk
Wil je vakkundige en persoonlijke
0228 - 74 52 22 • info@dekker2wielers.nl • dekker2wielers.nl
06 12 50
53 52 • www.salonbeautylounge.nl
ondersteuning met een duurzaam
resultaat?

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

• 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

Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

Amrita

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
Holistische
aanpakenop
maat met pure en
je vakkundige
persoonlijke
biologische
middelen
uit
de Natuur.
ondersteuning met een duurzaam
resultaat?
je je
weer completer
❤•• Wil
Voor
duurzaam
herstel voelen?
/ beterschap
Wil je op natuurlijke wijze beter worden?
• Tijd
nu stappen
te ondernemen!
bij om
diverse
gezondheidsklachten.
• Wil je vakkundige en persoonlijke
• Hiermee help ik je op weg naar natuurlijk herstel.
metdak
eenal
duurzaam
resultaat?
❤ondersteuning
Uniek–onder één
deze therapievormen:
• Wil
je je weer completer
voelen?
Kruidengeneeskunde
/ Energetische
therapie
Bel
voor
06-57245725
Medicinale
paddenstoelen
/ Bloedtesten
• Tijd
omeen
nuafspraak:
stappen
te ondernemen!
Natalja
Mantelmedicinale voedingstherapie
Oosterse
• Hiermee
help ik je op weg naar natuurlijk herstel.

Johannes Poststraat 40, 1624 CD Hoorn
06 373 1414 8 • www.LNChuidverbetering.nl

Middenweg 10
Dr. Schüssler celzouten / Aromatherapie
1619 BL Andijk
Ontspanningstechnieken & Meditaties
www.amrita.nu
Bel
voor een afspraak: 06-57245725
natalja@amrita.nu
Centrum
Natalja
Mantel
“Natuurlijk
Beter, duurzaamAmrita-Holistisch
& completer.”
voor Natuurgeneeskunde
AmritaHolistischCentrum
Middenweg
10

1619
BL Andijk
Natalja
Mantel / Middenweg 10 / 1619 BL Andijk
www.amrita.nu
Tel.
06-57 24 57 25 / www.amrita.nu / natalja@amrita.nu
natalja@amrita.nu
AmritaHolistischCentrum

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

Dealer van:
Gazelle, Batavus, Sparta, Qwic, Pegasus en Cortina
Twe e w i e l e r s

Middenweg 54a
1619 BN Andijk
0228-745222

ANDIJK

info@dekker2wielers.nl
www.dekker2wielers.nl

M iddenweg 54a

maandag t/m vrijdag
geopend van
08.00 tot 17.00 uur
Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk
0228 – 59 2222
www.autoserviceandijk.nl

Ook
voor Andijk
service, reparatie en onderhoud
1619BN
aan
uw (elektrische) ﬁets.
w w w.dek ker-tweewielers.nl

Maak nu een afspraak!
(Gratis halen en brengen)

Openingstijden:
Zondag en maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Gesloten
09:30 - 18:00
09:30 - 18:00
09:30 - 18:00
09:30 - 18:00
09:30 - 17:00

Medisch Pedicure
Pedicure
Manicure en Gellak
Acrylnagels
Salon Beautylounge
Industrieweg 1e
1619 BZ Andijk
06 12 50 53 52
info@salonbeautylounge.nl
Plan zelf uw afspraak via:
www.salonbeautylounge.nl

2022 - week 24
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Voor losse en vaste loupies
individueel en calamiteiten.

Fotocollage: Koos Dol

"Bij ons kan uw hond
lekker een uurtje
uitrennen en spelen
als het u niet uitkomt."
Kijk op de website
www.hondeloupies.nl
voor meer info of bel
06-40 75 82 89.
Volg ons op facebook.

Familieconcert Sursum

Foto: aangeleverd

Vrijdag 24 juni sluit Sursum het seizoen
feestelijk af met een concert voor jong,
oud en iedereen daar tussenin. Met, zoals
altijd, live muziek. De avond start met
het opleidingsorkest Jong Sursum en
daarna is Sursum Corda aan de beurt.
Veel vlotte, zomerse en ook veel herkenbare nummers staan op het programma.
Kortom feestelijk, want dit jaar bestaat
we 100 jaar! Ook aan de innerlijke mens
is gedacht, zo staat er een wafelkraam en
is er koffie, thee en limonade verkrijgbaar. Neem een stoeltje of picknickkleedje mee en maak het jezelf comfortabel op
het André Voltenplein. We starten om
19.30 uur en zien jullie graag!

19 juni
vaderdag
kado
tip:

mitrabouman

Medemblik vraagt haar inwoners om mee te denken. Foto: aangeleverd
Gemeente Medemblik is bezig met een
nieuw beleidsplan voor bewegen, ontmoeten, spelen in de buitenruimte.
Hiermee wil zij zorgen voor voldoende
gezonde en beweegvriendelijke ruimte
voor kinderen, jongeren en volwassenen.
Inwoners kunnen helpen!
De inwoners zijn de belangrijkste gebruikers van de buitenruimte. Daarom vraagt
de gemeente Medemblik haar inwoners
om mee te denken en ideeën te delen over
bewegen, ontmoeten, spelen in de gemeente. Iedereen kan meehelpen: kinderen, jongeren en volwassenen. Wat is er
goed en wat kan er beter? Waar kom je
graag om te spelen? Mis je nog iets in de
buurt? Alle ideeën samen vormen de basis
van het speelruimteplan.

Mitra Bouman
mitraboumanhoogkarspel

Meedenken over het nieuwe speelruimteplan van Gemeente Medemblik

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

Inwoners kunnen tot en met zondag 10
juli 2022 hun ideeën aandragen via de
website: www.medemblik.nl/spelen.
Wat gebeurt er met de ideeën?
Alle suggesties en ideeën worden verzameld en de uitkomsten van alle ingevulde
vragenlijsten worden gebruikt bij het maken van het nieuwe beleidsplan. Gezien de
huidige financiële situatie zullen de uitkomsten van de ingevulde vragenlijsten
niet direct leiden tot hele grote ontwikkelingen op speelgebied op korte termijn.
Maar de resultaten geven de gemeente wel
inzicht in de wensen en behoeften die spelen en in de richting waarin de gemeente
zich de komende jaren kan ontwikkelen op
het gebied van spelen en bewegen, binnen
de beschikbare financiële middelen.

Kom jij mij
avonturen
voorlezen?
Kom werken bij
Berend Botje!

Mitra Bouman

Raadhuisplein 7
1616AV Hoogkarspel

(Winkelcentrum Reigerspassage)

werkenbijberendbotje.nl
Samen spelen, leren & ontdekken

2022 - week 24
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Verslag van bezoek aan het “Gele Kerkje” in Andijk
ook in Andijk, tot een splijting in de Protestantse
Kerk.

De Kapel. Foto: aangeleverd

Afgelopen december werden we hartelijk ontvangen in ‘De Kapel’, van de Protestantse Gemeente Wervershoof-Andijk. Wij, dat zijn ik,
Jeanne de Geus-Piersma, en mijn zoon Arend de
Geus. De heren die ons met koffie en koek verwelkomden, waren Jan Gorter en Gert Scholten.
Met z’n vieren spraken we over de geschiedenis
van het ontstaan van dit gebouw. De kerkelijke
kant; waarom was het nodig dat er een nieuwe
kerk gebouwd werd, en een persoonlijke kant;
hoe kwam een Amsterdamse architect in contact
met de opdrachtgevers hier.
Dat persoonlijke verhaal is wat ons deze kant op
bracht. Ik ben namelijk de schoondochter van de
architect. En niet lang geleden kwam mijn zoon
(zijn kleinzoon dus) erachter dat de opa, die hij
nooit gekend heeft, naast een aantal grote gebouwen in Amsterdam, ook dit bescheiden kerkje in
Andijk op zijn naam had staan. Architect Commer
de Geus had een architectenbureau in Amsterdam:
De Geus & Ingwersen. Dit Andijkse kerkje is van
een andere orde dan wat hij in Amsterdam bouwde.
Wat zou daar het verhaal achter zijn? Hij vroeg het
mij, maar ik wist het ook niet. Dus planden we dit
bezoek! Mijn zoon legde contact met Jan Gorter, die
ons zeer welwillend uitnodigde en een en ander
voorbereidde.
Op 15 december zaten we dan aan tafel in de koffiekamer. We hoorden over de geschiedenis van de
Protestantse Kerk in Andijk en dat er op enig moment wel drie Protestantse kerkgebouwen in het
dorp waren. Ook hoe dit gebouw nu het honk van
de gemeente was. We zagen dat het gebouw nu “De
Kapel” heet, terwijl wij op internet vonden dat het
ook “Het Gele Kerkje” werd genoemd. Dat verwijst
naar de kerkscheiding die in 1926 plaatsvond. De
oorzaak daarvan lag in een preek van de Amsterdamse predikant Ds. Geelkerken. Hij betoogde in
een dienst dat het “spreken van de slang”, meer
overdrachtelijk dan letterlijk opgevat moest worden. Dat heeft hij geweten: hij werd geschorst door
de gereformeerde synode. Maar de Amsterdamse
Vondelkerk-gemeente bleef hem trouw en ging met
hem een eigen weg. Uiteindelijk leidde dit voorval,

Wij, mijn zoon en ik, denken dat hier het kerkelijke
verhaal en het persoonlijke verhaal van onze
schoonvader en opa samenkomen. Hij kerkte toen
namelijk in de Vondelkerk in Amsterdam, waar Ds.
Geelkerken voorging. Het is heel voorstelbaar dat
de Andijkse volgelingen van Geelkerken via hem in
contact kwamen met Commer de Geus en dat die
de opdracht graag aannam. We weten het niet zeker, maar kennen geen andere link tussen Andijk en
onze Commer. Of deze gedachte klopt is eigenlijk
van minder belang: er is een contact geweest en dat
heeft geleid tot dit kerkje, dat nu al bijna een eeuw
deel uitmaakt van de geschiedenis van de Protestantse Kerk, Andijk en onze familie.
Wij hebben in het gesprek geprobeerd de man die
uw kerk gebouwd heeft een gezicht te geven en te
plaatsen in de context van de tijd. Het kerkje en zijn
geschiedenis heeft op zijn beurt bij ons een plek
gekregen. Een geschiedenis die leidde tot verbouw
en aanbouw en die naast de kerkelijke gemeente
waar het voor gebouwd werd ook andere gebruikers
gekend heeft.
Het was een mooi en waardevol bezoek en we vertrokken met vriendelijke gaven als een kerst-CD,
pen en het boekje dat eerder over de geschiedenis
van De Kapel werd samengesteld. Met ons verhaal
hopen we u iets terug te geven.
We wensen u nog een lange en gezegende kerkgang
in dit kleine kerkje, dat we nauwelijks kennen, maar
ons toch dierbaar is.
Een vriendelijke groet,
Jeanne de Geus - Piersma
Arend de Geus
Nawoord:
In de Tweede Wereldoorlog neemt Andijk weer
even een belangrijke plek in de geschiedenis van
onze familie in. Dan krijgt de oudste zoon van architect De Geus een onderduikplek op een Andijks
adres. We nemen aan dat dat tot stand kwam vanwege contacten uit de tijd van de bouw van het
kerkje. Bij wie hij in huis was, weten we niet. We
zouden het fantastisch vinden als er in Andijk mensen zijn die zich die periode nog weten te herinneren of zich daarin verdiept hebben en ons meer
kunnen vertellen over één onderduiker in het bijzonder: de Amsterdamse student Ary de Geus.
Als u informatie heeft over onderduiker Ary de
Geus dan kunt u contact opnemen met Jan Gorter,
tel: 0228-592957

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker
De Andijker publiceert regelmatig de belevenissen van oud Andijker Jan Pijker.
Voorouders 4
Aukje Jongstra heette ze en ze was geboren in
Jubbega en getrouwd met mijn pake en naar goed
Fries gebruik werd ze dus beppe genoemd. Op
een foto staan ze nog samen, ze zijn al op gevorderde leeftijd en hun kinderen hebben ze vast
meegenomen naar de fotograaf toen ze geld hadden om zoiets te kunnen betalen. Ze kijken ernstig naar de fotograaf, het is een gewichtige gebeurtenis. Ze kregen samen zeven kinderen, vier
meisjes en drie jongens, waarvan mijn vader op
een na de jongste was. Ze bleven allemaal in
Friesland wonen, behalve dus mijn vader die naar
Andijk trok.
Voor beppe was het leven een voortdurende zorg,
hoe ze haar kinderen kon kleden en voeden. Om
wat bij te verdienen werd ze baker. In die tijd wer-

den de kinderen geboren in het bijzijn van een
huisarts en een vrouw in het dorp zorgde de eerste dagen voor de pasgeborenen. Beppe was zo’n
vrouw die de kraamvrouw verzorgde. En wat is ze
in die gezinnen een armoede tegengekomen.
Kleine huisjes vol kinderen, altijd voedsel te kort
en omdat de huisjes tochtig waren, was het er altijd koud en soms was er zelfs bijna geen geld
voor brandstof. De ouders sliepen in een bedstee,
de kinderen onderin en soms in een krib aan het
voeteneinde.
Maar in Langweer liepen dus een heleboel mensen rond, waar beppe de baker van was geweest.
Als ik het boek “Afkes Tiental “nog eens lees, zie
ik mijn voorouders nog voor me. Pas toen de kinderen groter werden en zelf iets gingen verdienen, kregen ze het beter. Maar ondanks alle zorgen, wat was het er altijd gezellig als we er zomers
kwamen en we mochten lege flessen naar de
winkel terugbrengen en van het geld iets lekkers
kopen……

info@andijker.nl
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De hele agenda kunt u
vinden op www.andijker.nl

• Koffiedrinken 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

Zaterdag 18 juni
• Rommelmarkt Geref. Kerk, Middenweg 4, 10:00-13:30 uur
• Voorjaarsmarkt de Kapel, Middenweg 48, 10.00-14.00 uur
• Rommel/Loodsmarkt, Industrieweg 1 a/d, 10.00-16.00 uur
Zondag 19 juni
• Koppelbiljarten Eetcafé Sels, aanvang 14.00 uur
• Rommel/Loodsmarkt, Industrieweg 1 a/d, 10.00-16.00 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
Zondag 26 juni
• Openluchtdienst op het André Voltenplein
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 (wijken zonder bakken)
We zijn beide dagen open van 10 langrijk een kast vol met “gratis”.
Zaterdag 23 juli
tot 16 uur en hebben weer veel Met de weergoden is een af• Oud papier
nieuwe spullen op de karren. spraak gemaakt om het zonnetje
• Expositie bij Cultura Plus van kunstschilder Berry Kuiper
Speelgoed,
knuffels,
electrische te laten schijnen.
Zzondag 24
juli
apparaten
en
niet
geheel
www.tantepaultje.nl
• Expositie bij Cultura Plusonbevan kunstschilder
Berry Kuiper
Maandag 25 juli
• Rest afvalbak (grijze) wordt geleegd

Rommel/Loodsmarkt op 18 en 19 juni,
Industrieweg 1 a/d, 1619 BZ Andijk

24 juni 2022AUGUSTUS

familie
concert

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
SMaandag
U R S 8Uaugustus
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Vrijdag 19 augustus
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
19.30 UUR
Maandag 22 augustus
VOLTENPLEIN
• ANDRE
Rest afvalbak
(grijze) wordt geleegd
Maandag 29 augustus
• Groene afvalbak wordt geleegd

live muziek

SEPTEMBER

Vrijdag 2 september
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
KOFFIE,
THEE, LIMONADE
Zaterdag
3 september
EN EEN WAFELKRAAM
• Oud papier
Maandag 5 september
• Plastic afvalbak wordt geleegd
Zaterdag 10 september
• Kunst en tuinroute Andijk
Maandag 12 september
NEEM
EEN wordt geleegd
• Groene
afvalbak
STOELTJE
MEE
Vrijdag 16 september
• Plastic afvalzakken
worden opgehaald (wijken zonder
bakken)
- WWW.SURSUMCORDA-ANDIJK.NL
Zaterdag 17 september
• Oud papier
Maandag 19 september
• Rest afvalbak (grijze) wordt geleegd

2022 - week 24

0228 - 59 36 05

Notarisappel 11 - Andijk
Een absoluut gevoel van riant en
vrijstaand wonen ervaar je in deze fraaie
en grote twee-onder-één-kapwoning!
Gebouwd in 2010 op een ruime kavel en
toplocatie in het gewilde plan
Fruittuinen.

TE KOOP
Narcis 20 - Andijk

In 2020 is deze riante vrijstaande
woning met landelijk karakter, robuust
en solide gerealiseerd op een ruim
bemeten kavel van maar liefst 628 m²,
aan water met vrij uitzicht over
landerijen.

De Andijker

Pietersbuur 28 - Andijk

Een Pietersbuur
maximaal uitgebouwde hoekwoning
met riante28
living, een fraaie open keuken, 5
slaapkamers en openslaande deuren naar
de zonnige achtertuin. Gelegen aan het
park in het plan "Fruittuinen" .

Verkoop
Aankoop
Taxaties
Gratis advies

Wij zijn er voor u
0228 59 2244
Info@kwantesmakelaardij.nl

info@andijker.nl

Rose Precosestraat 4 - Andijk
Wat een leuke en verrassend ruime
tussenwoning is dit! Aan de achterzijde
uitgebouwd waardoor er een heerlijk
Rose
grote leefruimte
is ontstaan.
Gelegen in "Plan-Zuid".

Precosestraat 4

Sterappel 26 - Andijk
Riante 2-1 kapwoning met garage, een
lichte open living, een nette keuken, maar
liefst 5 slaapkamers en een diepe zonnige
tuin aan water. Gelegen in de
"Fruittuinen".

Vraagprijs €. 429.000,-- k.k.

Dijkgraaf Grootweg 26 - Andijk

Krokus 31 - Andijk

Middenweg 24 - Andijk

Ruime en uitgebouwde nieuwbouw
Dijkgraaf Grootweg 26 - Andijk
tussenwoning met een eigentijdse
afwerking, een zonnig tuin en een perfecte
ligging in het nieuwbouwplan "Mantelhof".

Vrijstaande woning in het centrum van
Andijk met vrij uitzicht over landerijen.

Vraagprijs €. 725.000,-- k.k.

Meer informatie op te vragen bij
ons op kantoor.

Meer informatie op te vragen bij
ons op kantoor.

Deze fraaie en grote vrijstaande woning
op een perfecte locatie staat garant voor
rust, ruimte, comfort en privacy.
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