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Gratis half uur 
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Verkoop Tip #16

Ruim gevallen
bladeren op
en haal
onkruid
weg.

info@kuinmakelaardij.nl

"Een huis verkoopt zichzelf niet. 
Wij doen dat graag actief en 

met alle plezier voor u" 

Ons doel is een helder en soepel verkoop-
traject voor u. Uiteraard met een maximale
verkoopopbrengst

info@kwantesmakelaardij.nl  
 0228 - 59 22 44

U kunt rekenen op onze volledige inzet,
tijd, aandacht, advies, begeleiding en
expertise

Onze verkoopstrategie werkt. Meer weten? 
Wij zien u graag

Definities van ‘horendol wor-
den’ zijn: stapelgek, hoteldebo-
tel, knettergek en zelfs krank-
zinnig. “Dat is precies hoe ik 
me voel door dat gonzende, 
aanhoudende bromgeluid dat 
ik ervaar in en rondom mijn 
huis,” zo vertelt Sebastiaan vdf 
Struwe uit Andijk.

“Ongeveer zes jaar geleden ben ik 
naar de Fruittuinen verhuisd, een 
heerlijk en rustige wijk. Maar 
sinds december 2020 ervaar ik 
geluidsoverlast en ik ben be-
nieuwd wie er allemaal nog meer 
last hebben van deze bromtoon 
die o.a. mij uit mijn slaap houdt.”

In de Andijker
Sebastiaan informeerde bij de 
Andijker of die een bericht kon-
den plaatsen waarin hij mensen 

opriep zich bij hem te melden als 
zij ook die bromtoon horen, wel-
licht weten waar die vandaan 
komt of liever nog; de oplossing 
hebben er vanaf te komen! 

Bromtoon in de Fruittuinen
Het gaat om een doordringende, 
resonerende bromtoon, met een 
gonzend geluid. Meestal hoor-
baar in de nachtelijke uren tussen 
18.00 uur en 07.00 uur. Maar het 
geluid is ook geregeld overdag 
waarneembaar. “Dan is het ech-
ter door diverse leef geluiden en 
het feit dat je zelf vaak bezig bent 
of bijvoorbeeld weg naar werk, 
minder storend. ’s Nachts echter 
is het geluid zo storend dat ik 
noodgedwongen slaap met in-
wendige oordoppen en uitwen-
dige gehoorbeschermers om het 
geluid zoveel mogelijk te dempen 

en de slaap te kunnen vatten,” zo 
vertelt Sebastiaan.

Meten is weten
“De eerste keren denk je, wat 
hoor ik toch? Op een gegeven 
moment ga je rondvragen of an-
deren het geluid ook horen en 
dan valt op dat de één dat wél en 
de ander dat niet hoort. Vrouwen 
hebben er vaker last van dan 
mannen blijkt. Zo hoor ik het wél 
in mijn (hoek)huis en bij de bu-
ren horen ze het niet. Je bedenkt 

allerlei redenen: heeft er soms ie-
mand een warmtepomp (nieuw) 
aangelegd of in gebruik geno-
men?” Sebastiaan kreeg natuur-
lijk al snel de vraag of het niet 
‘tussen zijn oren zat’. “Uiteraard 
heb ik dat ook laten meten. Mijn 
oren mankeren niks en het geluid 
wordt ook gehoord door visite, 
dus nee… dat is het niet.”

Nog meer meten
Inmiddels heeft Sebastiaan alles 
gedaan wat hij kon bedenken om 

erachter te komen wat het geluid 
is. “Metingen met geijkte appara-
tuur, opnames met microfoons, 
tijd schema’s bijhouden en tril-
lingen meten,” vertelt hij. “ Nu 
heb ik wel een vermoeden dat het 
gaat om een ventilator of een an-
dere machine, wellicht met een 
probleem bij de lagers. Door di-
verse meldingen en metingen 
heb ik zelfs een vermoeden waar 
het vandaan komt, maar dat wil 
ik dus graag zeker weten.”

Meerder meldingen
Ook op Notarisappel, Hoekweg, 
N.J. Grootstraat, Beldersweg en 
Dijkweg wordt het geluid ge-
hoord. “Die gegevens helpen mij 
om er achter te komen waar het 
geluid door wordt veroorzaakt en 
dat brengt mij dichter bij een op-
lossing. Ik woon met zoveel ple-
zier in Andijk, dat ik verhuizen 
moet omwille van geluidsoverlast 
zou ik echt heel erg zou vinden.”

Melding doen
Uiteraard is de klacht van ge-
luidsoverlast ook gemeld bij de 
gemeente en de woningbouw 
vereniging. Helaas heeft dit nog 
niet tot een oplossing geleid. 
U kunt contact met Sebastiaan 
via email: 
sebass79@hotmail.com.

Om horendol van te worden

Sebastiaan houdt nauwkeurig bij wanneer hij het storende,  
brommende geluid ervaart. “Hopelijk komt er snel een oplossing!”  

Tekst en foto OdB

Harm van der Leek (l) en zijn broer Gerrit Jan werden beiden in het 
zonnetje gezet door het personeel. Tekst Odb, foto aangeleverd

“Je komt aan bij je bedrijf en 
vraagt je meteen af wie er dan 80 
jaar is geworden,” zo begint Ger-
rit Jan van der Leek zijn verhaal. 
“Overal hingen vlaggetjes met 80 
erop! Heel feestelijk allemaal, 
maar het muntje viel niet met-
een.”

Gerrit Jan en zijn broer Harm 
van der Leek zijn deze maand 40 
jaar verbonden aan Mobiel Inte-
rieur. De werknemers dachten: 2 
x 40 is 80 jaar en zorgden voor de 
ludieke versieringen door de 
showroom. 

Over Mobiel Interieur
Mobiel Interieur is een familiebe-
drijf met bijna 100 jaar ervaring. 
“Het bedrijf werd door onze opa 
gestart en wij wilden allebei 
graag meewerken. Zo zijn we 
erin gegroeid 40 jaar geleden en 
inmiddels de eigenaar geworden 
van een prachtig bedrijf, “vertelt 

Gerrit Jan. “West Friese gemoe-
delijkheid en gastvrijheid wordt 
hier gecombineerd met een 
grondige kennis van de interieur-
branche. Dat doen we niet alleen, 
ons team bestaat uit elf enthousi-
aste professionals.”

Feestje vieren
In coronatijd is er geen groots 
feest te vieren, maar zoiets bij-
zonders als 40 jaar in het vak en 
dat zelfs dubbelop, was zeker een 
gebakje bij de koffie waard! “Dit 
houden we alleen maar vol, door-
dat we het samen doen, met een 
team van leuke mensen. Elke dag 
is leuk, het werk zeer afwisselend 
en zeg nou zelf… dat het team je 
zo weet te verrassen zegt toch 
wel iets over de prettige werk-
sfeer!”

Contact
Mobiel Interieur biedt op 8000 
m² wonen, verdeeld over twee 

verdiepingen, een grote collectie 
eigentijdse meubelen en woning-
textiel is er voor persoonlijk inte-
rieuradvies. Gespecialiseerd in 
maatwerk meubelen. Advies op 
maat d.m.v. de 3 D roomplanner. 
De showroom is rolstoeltoegan-
kelijk. U kunt gratis parkeren 
voor de deur. Mobiel Interieur 
vindt u aan Dijkweg 50, 1619 HC 
in Andijk. Bereikbaar per tele-
foon 0228 59 15 37 of e-mail:  
info@mobielinterieur.nl.

Twee keer 40 is ook 80!
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Daar buiten op afspraak

MARIA MIDDELARES
VAN ALLE GENADEN
Pastor A. Dekker
tel. 06-28449410. Email:
pastorandredekker@ziggo.nl
secr: Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412, tel. 591408
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046
site regio: rkregiowh.nl

Zondag 13 februari (2e zondag 
van de maand) is er geen viering.
Wel in de 3 andere parochies, 
waar u welkom bent. 

Dinsdag 15 februari 10 00 uur: 
Ontmoetingsochtend in de dag-
kerk. Welkom.

Zondag 20 februari 10.00 uur:
Eucharistieviering door kapelaan 
J.A. Correa met muzikale onder-
steuning van Gemengd koor.
Welkom in de viering. 
*Kracht en moed voor de zieken 
en allen, die dat goed kunnen 
gebruiken.

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

Wij willen u hartelijk bedanken voor het medeleven 
na het overlijden van mijn lieve man, onze allerliefste vader, 

schoonvader en trotse opa
 

Simon de Vos
 

Uw aanwezigheid bij de uitvaart, de kaarten, de bloemen en alle 
andere blijken van medeleven zijn ons tot steun bij het verwerken 

van dit verlies.
 

Sanja de Vos-Singer, kinderen en kleinkinderen
Andijk, februari 2022

Kerkdiensten, zondag 13 februari
Gereformeerde Kerk 
Middenweg 4, Andijk

10.00 uur ds. A. Vriend te Workum

De dienst is online te volgen via 
www.gereformeerdekerkandijk.nl

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

10.00 uur Voorganger: Nicoline Letteboer
 Organist: Cilia Koenis-Gerdes

De dienst bekijken kan via: kerkdienstgemist.nl

Elke woensdag inloop van 10.00 tot 11.30 uur.

Baptistengemeente
Boendersveld 3, 1602 DK  Enkhuizen 

10.00 uur Cees Hanemaayer, Avondmaal

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

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

Geen viering

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 John Jansen

De diensten zijn digitaal te volgen via: 
www.youtube.com/c/WestfrieseEvangelieGemeente

Misschien ben jij daar ook van 
overtuigd, maar zou je het stie-
kem wel heel graag willen. Men-
sen zijn nou eenmaal gek op zin-
gen. We zingen onder de douche, 
in de auto en we zingen vooral 
graag als we vrolijk zijn. Daar-
naast luisteren en kijken we ook 
heel graag naar mensen die zin-
gen. Denk alleen maar ’s aan alle 
talentenjachten op tv. Je instru-
ment is je eigen stem. Dat is han-
dig, want die heb je altijd bij je. 
Hoe leuk zou het zijn om zelf ook 
mooi te kunnen zingen!

Dan hebben wij goed nieuws 
voor je, want iedereen kan leren 
zingen! Denken dat je niet kunt 
zingen, is voorbarig en niet juist. 
Dat kom je alleen te weten, als je 
eens serieus probeert te zingen in 
koorverband. Wellicht kom je 
dan tot de verrassende ontdek-
king, dat je stem meer kan dan je 
altijd gedacht hebt. En laten we 
niet vergeten, dat zingen heel 

goed is voor je gezondheid (ont-
spanning, ademhaling, longen, 
hart). Als je echt serieus aan de 
slag wilt gaan met zingen, kom 
dan eens binnenlopen bij een re-
petitie van ons koor. Luister of 
doe mee en ervaar de mooie 
hobby van koorzang. Na een ori-
entatieperiode neem je de beslis-
sing of je wilt doorgaan of niet. 
En wie weet, zing je mee met de 
jubileumuitvoeringen in februari 
2023 ter gelegenheid van ons 
75-jarig bestaan!  
Het kan allemaal in ons eigen 
dorp, bij Andijks Gemengd 
Koor. Iedere maandagavond tus-
sen 8 en 10 uur in Dorpshuis 
Cultura. 

“Ik kan echt niet zingen!”

Het gemis zal altijd blijven,  

maar de vele blijken van meeleven  

na het overlijden van mijn lieve man,  

onze zorgzame vader en trotse opa

Peter Groot
hebben ons ontzettend goed gedaan  

Onze oprechte dank hiervoor. 

Annet Groot-Prins  

en de kinderen

STICHTING VEILING DORPSHUIS
maakt bekend dat, in verband met de vorig jaar gehouden 
veiling, verzoeken om financiële bijdragen door het 
Andijker verenigingsleven kunnen worden aangevraagd 
en uiterlijk op 15 maart 2022 dienen te zijn ingeleverd bij:

Yfke Abbekerk (penningmeester)

E-mail: veilingdorpshuis@gmail.com

De Hersenstichting bedankt 
alle gulle gevers en vrijwilligers!
Van 31 januari tot en met 5 febru-
ari 2022 collecteerde de Hersen-
stichting voor meer hersenon-
derzoek. Samen hebben we  
€ 447,66 opgehaald. De persoon-
lijke online collectebussen zijn 
daarbij niet opgeteld, wat de op-
brengst nog met enkele honder-
den euro’s groter maakt! Een ge-
weldig bedrag.
We zijn erg trots op al onze vrij-
willigers en gulle gevers in Andijk 
en bedanken hen namens de 4 
miljoen Nederlanders met een 

hersenaandoening en hun naas-
ten. Met deze mooie opbrengst 
financieren wij onderzoek en in-
novaties, geven we voorlichting 
en zetten we het belang van onze 
hersenen overal op de agenda. 

Heb je de collecteweek gemist? Je 
kunt je gift ook overmaken op 
rekening NL 18 INGB 0000 000 
860 t.n.v. Hersenstichting Den 
Haag of doneren via www.her-
senstichting.nl.
Op de site vind je ook meer infor-
matie over het werk van de Her-
senstichting.

Opbrengst collecte Hersenstichting

Wij zijn voor onze tuinplanten 
kwekerij op zoek naar:

SCHOLIEREN
 Ben jij 14 jaar of ouder?
 Wil je in de VOORJAARSVAKANTIE al werken?
 Houd je van afwisselend werk in de buitenlucht?
 Ben je beschikbaar in de vakanties en op de zaterdagen?

Stuur dan vóór 14 februari een mailtje met je gegevens naar:
info@kwekerij-deweet.nl.

Bas Pasterkamp   
Tel: 06 1415 9121     www.kwekerij-deweet.nl

Vacature

Meer nieuws op 
www.andijker.nl
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Vestiging Andijk ook op zaterdag open. Maak hiervoor een afspraak.

GRATIS INLOOP  
OP AFSPRAAK
van 9-17 en 19-21 uur 
Andijk: 17-02 en 03-03
Benningbroek: 22-02 en 08-03

Voor meer informatie: www.mantelvoors.nl

George van Keulen

Integriteit

Afgelopen zaterdag werd de 
Politieke Integriteits Index 
gepubliceerd. Sinds 1980 

worden daarin alle integri-
teitsschendingen van Neder-
landse politici bijgehouden. 

De VVD was jarenlang kop-
loper. Maar de afgelopen 

twee jaar is die positie over-
genomen door het CDA. Ik 
bekijk zo’n index doorgaans 

met een glimlach. Het meren-
deel van de affaires is lang en 
breed uitgemeten in de media. 
Politici die hun gat gebrand 

hebben, mogen van mij op de 
blaren zitten.Toch vond ik 

deze laatste editie minder ver-
makelijk. Ik begon me af te 
vragen: doet integriteit er 

überhaupt nog toe? Onze ei-
gen premier draait zijn hand 
niet om voor een leugentje 
meer of minder. Oké, hij is 
nog geen Donald Trump of 
Boris Johnson, maar het 

geeft te denken dat hij niet is 
afgestraft bij de laatste ver-
kiezingen. Er komen politici 
bovendrijven die zich willens 
en wetens in het debat mis-

dragen. Een kwestie van sco-
ren in de peilingen. En in 

onze gemeente Medemblik is 
momenteel ook een politicus 
in opspraak. Het gaat hierbij 
onder meer om een schijn van 

belangenverstrengeling. Ik 
moet eerlijk zeggen, als het zo 
dichtbij komt, dan is de lol er 
aardig vanaf. Als je noodza-

kelijkerwijs met zo iemand in 
gesprek raakt, ontstaat onge-
wild een ander speelveld.Voor 
het terugwinnen van het ver-
trouwen in de overheid is het 
essentieel dat politici het goe-
de voorbeeld geven. Dat zij 

zich houden aan regels en fat-
soensnormen, zoals die staan 

opgetekend in het ‘gentle-
man’s agreement’ van onze 

gemeente. Maar het lijkt erop 
dat wij ook hier afglijden. 
Daarom een welgemeende 

oproep: lieve Andijker, wees 
zuinig op je stem. Laat je geen 

gouden bergen beloven en 
kies op 14, 15 of 16 maart 

voor een kandidaat waarvan 
je weet dat hij of zij respect 
heeft voor de grondbeginse-

len van onze democratie.

George van Keulen
Raadscommissielid 

GroenLinks Medemblik

george.vankeulen@
raadmedemblik.nl

Garagebox (Meilag) te huur
Info P.H. Scholtens           

06-20 20 04 16

De organisatie van Jongeren 
van West-Friesland ziet hoe-
veel impact de corona maatre-
gelen hebben (gehad) op de 
jongeren. Bijna alle jongeren 
die ze spreken geven aan last te 
hebben van eenzaamheid en/of 
somberheid en hebben moeite 
met het leggen van nieuwe con-
tacten en/of gelijkgestemden 
vinden. Door middel van eve-
nementen proberen ze jonge-
ren tussen de 18 en 39 jaar in 
verbinding te brengen met el-
kaar én zichzelf. 

Ze vinden het belangrijk dat de 
jongeren zichzelf kunnen zijn, 
persoonlijke moeilijkheden kun-
nen delen en elkaar uitdagen om 
zichzelf te ontwikkelen. Door op 
een gezonde manier met elkaar te 
verbinden, hopen ze dat de acti-
viteiten bijdragen aan de algehele 
gezondheid, fysiek én mentaal.

Het initiatief is in 2019 opgezet 
door Anoek Harder (25), vanuit 
een wens naar meer verbinding 
en open contact en activiteiten 
die niet perse om alcohol draaien. 
‘Ik had behoefte aan meer diep-
gang dan de gesprekken; Hé, alles 
goed? Ja, met jou?’. Ondertussen 
is ook Fleur Lassche (24) aange-
sloten bij de organisatie en blijft 
de groep groeien. Al meer dan 
400 jongeren zijn betrokken! Ze 
bereiken ze via de Facebook-
groep, Instagram en een Whats-
appgroep. 

Iedere maand organiseren ze ac-

tiviteiten, zoals 18 februari 
‘Kletspraat’ waarbij ze het thema 
Persoonlijke grenzen gaan be-
spreken. Hoe ga je met elkaar 
om? En hoe kun je je grenzen 
aangeven? Door de misstanden 
rondom “The Voice of Holland” 
is dit een erg actueel thema. 
Daarnaast organiseren ze een ijs-
bad workshop, waarbij je middels 
ademhalingstechnieken je eigen 
angsten gaat overwinnen in een 
bad met ijs. Er zijn groepswande-
lingen, bordspellenavonden, bin-
nenkort een Valentijnsactie en er 
staat deze zomer een kampeer-
week op de planning!
  
Alle jongeren uit West-Friesland 
tussen 18 en 39 jaar zijn welkom. 
Vind je het leuk om aan te slui-
ten? Ga op social media naar @
jongerenvanwestfriesland of kijk 
op www.jongerenvanwestfries-
land.nl Let’s connect!

“Jongeren van West-Friesland zet zich in 
voor de mentale gezondheid van jongeren”

Tijdens de groepswandeling op 
30 januari. Foto aangeleverd

“Wat een prachtige zaterdagmorgen werd 5 februari 2022 voor 
allen die het schaatsen liefhebben maar het meeste voor de fami-
lie Schouten uit ons dorp Andijk. Hun dochter Irene schaatste op 
de Olympisch ijspiste in een prachtig gevecht tegen de Italiaanse 
Lollobrigida naar een gouden plak op de 3000 meter. 

Wij willen namens alle leden /bestuur van de IJsclub Andijk 
Irene daarbij van harte feliciteren met deze gouden plak. 

Wie weet nu er een schaatsmedaille over de schaatsdam is volgen 
er misschien meer?

     IJsclub Andijk

Irene Schouten wint GOUD

Irene tompoucen bij bakker Swart.Foto Astrid van Dijke

Langs de weg... 
Irene tompoucen!

 
Andijkertjes

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

Bromtoon, geluidsoverlast in 
de Fruittuinen. Wie heeft er nog 
meer last van een doordringende 

bromtoon? Gonzend geluid.
Vooral in de nachtelijke uren. 
Meestal tussen 18.00 en 07.00.

Hoorbaar bij Notarisappel, 
Hoekweg, N.J. Grootstraat, 

Beldersweg en Dijkweg.
Uw kunt contact met mij opnemen: 

06 2874 9265 of 
sebass79@hotmail.com

Sinds enige weken staat er in het fietsenhok aan de Kleingouw bij de 
bushalte een blauwe damesfiets. Misschien mist iemand hem...nee 
haar. Merk van de fiets is Puch. Staat wel op slot. Foto aangeleverd

Van wie is deze fiets?
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Krokus 22, Andijk • 06 373 1414 8 
www.LNChuidverbetering.nl
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• Lifestyle-test
 Kelly Groot

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan
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Hoveniersbedrijf de Kroon
Dijkweg 128, 1619 HH Andijk

tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

B. DE KROON

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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD
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Maarten,

kun je van het logo rechtsboven een advertentie maken

Volgende tekst mag erin,
-website en mobiele nummer
-een ster of zoiets met daarin het nummer 243
-Tuin aanleggen of restylen? Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

Gr

Tuin aanleggen of restylen?

Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

Cornelis Kuinweg 22 - www.bosmantel.nl

Groenten en bio boerenzuivel!
Openingstijden: Woensdag 9:00-18:00
 Donderdag 9:00-20:00
 Vrijdag 9:00-18:00
 Zaterdag 9:00-18:00
Bloemenpluktuin maandag t/m zaterdag 

7.00 tot 21.00 geopend

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

Startvermogen op maat!
Accu’s voor verschillende

toepassingen zoals:
Auto • Truck • Motorfi ets • Tractor • Camper 

Jetski • Grasmaaier • Aggregaat • Etc.

Westfriese Rekenmeester (WFRM) Wi-
chard Steen en zijn team staan voor u 
klaar om u te helpen bij al uw adminis-
tratieve zaken, o.a. uw belastingaangif-
te. Sinds 2014 heeft Wichard Steen in de 
oude parochie van Venhuizen Venhui-
zen een eigen kantoor opgestart. 

Het afgelopen jaar is WFRM uitgebreid, na 
de overname van administratiekantoor 
AKA Andijk. “Dat heeft ons flink wat extra 
werk opgeleverd. Daarom is Anja ons 
team komen versterken sinds afgelopen 
januari.”

Service op Andijk
Voor bestaande klanten op Andijk -en 
voor nieuwe kanten- zijn Wichard en 
Gonnie de komende woensdagen in Cul-
tura aanwezig zodat u uw belastingpapie-
ren kunt afgeven, zonder dat u daarvoor 
naar Venhuizen hoeft af te reizen. “Vorige 
jaar hebben we dit ook zo gedaan en daar 
hebben we veel positieve reacties op mo-
gen ontvangen. Daarom dit jaar op herha-
ling. Gelukkig zijn de regels wat versoe-
peld en kunnen we u dit maal wél een kop 
koffie aanbieden! U bent van harte wel-
kom.”

Gepaste oplossingen
Iedereen in Nederland die belastingplich-
tig is staat in elk geval één keer per jaar 
voor de taak de belastingformulieren juist 
in te vullen. Dat blijkt voor vele mensen 
nog steeds een klus om tegenop te zien. Bij 
een gezin met een eigen huis en één werk-
gever valt het allemaal wel mee. Soms is 
het ingewikkelder bijvoorbeeld bij ge-

scheiden gezinssituaties, meerdere huizen 
of panden in bezit, of een onderneming 
met meerdere BV’s? Of bevindt u zich in 
een nare situatie, met (flinke) schulden of 
deurwaarders? Een belastingadviseur kan 
je helpen orde in die chaos te scheppen. 
Wichard: “Je belastingen door ons in laten 
vullen kost natuurlijk in eerste instantie 
geld. Maar daarmee kun je (veel) geld be-

sparen. Dat geldt voor particulieren, maar 
zeker ook voor ondernemers.” 

Maatwerk leveren
“Denk ik het te begrijpen, veranderen ze 
de regels!” Wichard lacht terwijl hij het 
zegt. “Hoe vaak we dat niet te horen krij-
gen. Heel veel blijft elk jaar hetzelfde, maar 
het zit hem juist in de details of deze op-

lossing voor uw situatie de juiste is. Des te 
ingewikkelder de constructies, des te meer 
mogelijkheden er zijn. Elke situatie is 
uniek en dus is de oplossing maatwerk. 
Bijscholing is niet alleen leuk, maar ook 
noodzakelijk binnen onze vakrichting en 
om die reden ook verplicht voor mensen 
zoals wij die opgenomen zijn in het regis-
ter Belasting Adviseurs.”

Second Opinion
Hoe weet je nu of jij je belastingen altijd 
juist invult? Of je geen geld laat liggen? 
“Dat weet je alleen als je het nog eens laat 
checken. Een keer om een second opinion 
vragen is helemaal niet zo’n gek idee. Ze-
ker niet als het om een gecompliceerde si-
tuatie gaat. Ook daarvoor kunt u bij ons 
terecht. Het levert altijd iets op. Het geeft 
een geruststellend gevoel te weten dat het 
‘goed’ gaat. En anders kunt u de verschillen 
bespreekbaar maken en/of kunt u het 
recht (laten) zetten.”

Welkom bij WFRM
Natuurlijk is uw privé-informatie bij de 
Westfriese Rekenmeester veilig en in ver-
trouwde handen. Particulieren en onder-
nemers, mensen met een simpele en een 
complexe belastingaangifte, maar ook 
voor vraagstukken rondom nalatenschap, 
vermogensadvies, of een second opinion 
kunnen terecht op de website www.wfrm.
nl of stuur een e-mail naar info@wfrm.nl  
om een afspraak te maken. Bellen kan ook. 
Ons telefoonnummer 0228-760 033 of 
mobiel: 06-3957 7904. Ons kantoor is Ven-
huizen is gevestigd op Westeinde 8, 1606 
CZ, Venhuizen.

Belastingaangifte hoeft geen hoofpijndossier te zijn

West-Friese Rekenmeesters Gonnie Laan-Schenk en Wichard Steen zoeken oplossingen,  
ook bij ingewikkelde en complexe belastingaangiftes. Tekst en foto’s: OdB
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Ondernemen in Andijk!
Aanhangwagens

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

Accu’s
F.J. de Boer • Hoekweg 21a Andijk

Tel. 0228 - 592075 • www.� deboer.com

Administratie
In de Haak • Sterappel 28 Andijk 

Tel. 06 - 5392 1885 • michel@indehaak.nl

Autobedrijf
Autobedrijf Köster • Handelsweg 20 Andijk 

Tel: 06 41 37 04 68 • info@autobedrijfkoster.nl

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

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

Computerhulp
PCHulpje • Kees Veerstraat 9 Andijk

Tel. 06 181 283 15 • www.pchulpje.nl

CV Monteur
Valk Service & Onderhoud • Tel. 0228 - 58 67 66

info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

Dorpshuis
Sarto • Bangert 4, 1619 GJ Andijk • Tel. 0228 - 59 16 13

info@sarto-andijk.nl • www.sarto-andijk.nl 

E-bike specialist
André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof

0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

Fietsenwinkel
Dekker Tweewielers • Middenweg 54a, 1619 BN Andijk

0228 - 74 52 22 • info@dekker2wielers.nl • dekker2wielers.nl

Fotokopie - drukwerk
Dijkprint • Industrieweg 1 Andijk

0228 - 59 29 34 • www.dijkprint.nl • info@dijkprint.nl

Fysiotherapie
Praktijk Andijk • Landstraat 5, 1619 EX Andijk

0228 - 59 11 22 • www.praktijkandijk.nl

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

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

Glasbewassing & Schoonmaak
Stenekes Cleaning • Narcis 35 1619 BC Andijk

06 51 94 85 85 • www.stenekescleaning.nl

Groenten - Boerenzuivel
De Bosmantel • www.bosmantel.nl

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

Hovenier
Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk 

Tel. 06-189 66539 • www.dekroonhovenier.nl

Huidverbetering
LNC Huidverbetering • Krokus 22, Andijk

Tel. 06-373 1414 8 • www.lnchuidverbetering.nl

Juwelier / Optiek
Briljant Optiek & Sieraden • De Hoek 1, 1693 AA Wervershoof

0228 581 258 • info@briljant-optiek.nl

Kantoormeubelen - Verhuizen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G

Tel. 06. 2182 3000 • www.deenisdeanderniet.nl

Kraamcadeaus & relatiegeschenken
Het ZilverHuys • info@hetzilverhuys.com
0228 52 72 63 • www.hetzilverhuys.com

Manicure en (medisch) Pedicure
Salon Beautylounge • Industrieweg 1e • 1619 BZ Andijk 

06 12 50 53 52 • www.salonbeautylounge.nl

Massagepraktijk
Massage Boven Jan • Dijkweg 138 Andijk

Tel. 06 37 34 02 71 • jan1406perton@gmail.com

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

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

Dealer van: 
Gazelle, Batavus, Sparta, Qwic, Pegasus en Cortina

Zondag en maandag Gesloten
Dinsdag   09:00 - 18:00
Woensdag   09:00 - 18:00
Donderdag   09:00 - 18:00
Vrijdag    09:00 - 18:00
Zaterdag   09:00 - 17:00

Tweewielers

ANDIJK

              M iddenweg 54a

1619BN Andi jk

w w w.dek ker-tweewielers.n l

Middenweg 54a
1619 BN Andijk 

0228-745222 

info@dekker2wielers.nl
www.dekker2wielers.nl

Ook voor service, reparatie en onderhoud 
aan uw (elektrische) fi ets.

Maak nu een afspraak! 
(Gratis halen en brengen)

Openingstijden:

www.hetzilverhuys.com

Het ZilverHuys 

Voor al uw liefdevolle momenten 
een geschenk:
 De grootste collectie kinderbestekjes   
 en spaarpotjes
 Rammelaars, tandendoosjes,    
 fotolijsten en fotoalbums
 Gratis graveren van kindergeschenken
 Cadeauservice

In Andijk gratis bezorgen!
code BEZORGENANDIJK

Heb je alles al geprobeerd, 
maar zit je nog steeds niet goed in je vel? 

Samen kunnen we hier iets aan doen! 
Amrita-Holistisch Centrum voor Natuurgeneeskunde
• Kruidengeneeskunde / Bloedtesten 
• Medicinale voedingstherapie (TCM)
• Energetische therapie
• Acupunctuur zonder naalden
• Ontspannings- & meditatietechnieken  

Bel voor een afspraak: 06-57 24 57 25

• Wil je op natuurlijke wijze beter worden?
• Wil je vakkundige en persoonlijke 
  ondersteuning met een duurzaam resultaat?
• Wil je je weer completer voelen?
• Tijd om nu stappen te ondernemen!
• Hiermee help ik je op weg naar natuurlijk herstel.

Bel voor een afspraak: 06-57245725
Natalja Mantel
Middenweg 10
1619 BL Andijk
www.amrita.nu
natalja@amrita.nu
      AmritaHolistischCentrum

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

• Wil je op natuurlijke wijze beter worden?
• Wil je vakkundige en persoonlijke 
  ondersteuning met een duurzaam resultaat?
• Wil je je weer completer voelen?
• Tijd om nu stappen te ondernemen!
• Hiermee help ik je op weg naar natuurlijk herstel.

Bel voor een afspraak: 06-57245725
Natalja Mantel
Middenweg 10
1619 BL Andijk
www.amrita.nu
natalja@amrita.nu
      AmritaHolistischCentrum

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

• Wil je op natuurlijke wijze beter worden?
• Wil je vakkundige en persoonlijke 
  ondersteuning met een duurzaam resultaat?
• Wil je je weer completer voelen?
• Tijd om nu stappen te ondernemen!
• Hiermee help ik je op weg naar natuurlijk herstel.

Bel voor een afspraak: 06-57245725
Natalja Mantel
Middenweg 10
1619 BL Andijk
www.amrita.nu
natalja@amrita.nu
      AmritaHolistischCentrum

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

Natalja Mantel / Middenweg 10 / 1619 BL Andijk
www.amrita.nu  

Salon Beautylounge
Industrieweg 1e
1619 BZ Andijk

06 12 50 53 52
info@salonbeautylounge.nl
Plan zelf uw afspraak via:
www.salonbeautylounge.nl

Medisch Pedicure 
Pedicure
Manicure en Gellak 
Acrylnagels

maandag t/m vrijdag 
geopend van 

08.00 tot 17.00 uur

 Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk
0228 – 59 2222

www.autoserviceandijk.nl
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Wist u dat...
 … Cultura op 12 en 13 maart 
wordt omgetoverd tot een echte 
Cinema en at er dan historische 

films worden vertoond waar 
nog menig Andijker op te 

herkennen is?

… Andijk er een nieuwe 
straatnaam bij heeft gekregen?

… ingezonden brieven 
maximaal 200 woorden 

mogen bevatten?

… de Lidl a.s. vrijdag 
weer open gaat?

... het misschien een idee is om 
de ijsbaan te gaan gebruiken 

om jong en ouder het surfen te 
leren?

... er dinsdag 15 februari een 
peuterinloop is op de Piramide?

De Oosterbegraafplaats in Andijk is aan 
groot onderhoud toe. De paden en be-
planting zijn verouderd en er is wortel-
opdruk bij het parkeerterrein. Daarnaast 
is er behoefte aan een verstrooiplek op 
de begraafplaats. Het doel is een toegan-
kelijke en verzorgd ingerichte begraaf-
plaats te creëren waar bezoekers veilig 
kunnen wandelen en verblijven.

Informatiebijeenkomst
We hebben een voorlopig ontwerp laten maken van het voorste deel van de 
begraafplaats dat we graag met u willen delen. We organiseren een informa-
tiebijeenkomst voor mensen die grafrechten hebben op de begraafplaats. 
Ook andere belangstellenden zijn welkom. Tijdens deze middag kunt u de 
tekeningen en aanvullingen bekijken en zal dit worden toegelicht.
De informatiemiddag is op 18 februari 2022 in de gereformeerde kerk in An-
dijk. Er zijn twee inloopmomenten: van 14:00 uur tot 16:00 en van 16:00 tot 
18.00 uur.

Aanmelden
Als u aanwezig wilt zijn op deze informatiemiddag, meld u zich dan vóór 16 
februari aan door een mail te sturen naar oosterbegraafplaats@medemblik.
nl. Graag ook aangeven met hoeveel personen u komt en of u voorkeur heeft 
voor een tijdstip. U krijgt dan een bevestigingsmail terug met het tijdstip.

Coronamaatregelen
We vragen u rekening te houden met de volgende maatregelen:
	 •	Er	zal	een	looproute	aangegeven	zijn;
	 •	Een	mondkapje	dragen	is	verplicht;
	 •	Houd	afstand;
	 •	Kom	tijdens	het	tijdvak	dat	u	is	
  gemaild. Geef een ander ook de 
  tijd en de ruimte om te komen.

Meer informatie
Heeft u verder vragen over de werk-
zaamheden? Stel ze via 
oosterbegraafplaats@medemblik.nl.
Op de gemeentewebsite is ook altijd 
de meest actuele informatie over het 
project te vinden.

 

Groot onderhoud Oosterbegraafplaats Andijk 

De Oosterbegraafplaats in Andijk is aan groot onderhoud toe. De 
paden en beplanting zijn verouderd en er is wortelopdruk bij het 
parkeerterrein. Daarnaast is er behoefte aan een verstrooiplek op de 
begraafplaats. Het doel is een toegankelijke en verzorgd ingerichte 
begraafplaats te creëren waar bezoekers veilig kunnen wandelen en 
verblijven.  
 
Informatiebijeenkomst 
We hebben een voorlopig ontwerp laten maken van het voorste deel van de begraafplaats dat we 
graag met u willen delen. We organiseren een informatiebijeenkomst voor mensen die 
grafrechten hebben op de begraafplaats. Ook andere belangstellenden zijn welkom. Tijdens deze 
middag kunt u de tekeningen en aanvullingen bekijken en zal dit worden toegelicht. 
De informatiemiddag is op 18 februari 2022 in de gereformeerde kerk in Andijk. Er zijn twee 
inloopmomenten: van 14:00 uur tot 16:00  en van 16:00 tot 18.00 uur.  
 
Aanmelden 
Als u aanwezig wilt zijn op deze informatiemiddag, meld u zich dan vóór 16 februari aan door een 
mail te sturen naar oosterbegraafplaats@medemblik.nl. Graag ook aangeven met hoeveel 
personen u komt en of u voorkeur heeft voor een tijdstip. U krijgt dan een bevestigingsmail terug 
met het tijdstip.  
 
Coronamaatregelen 
We vragen u rekening te houden met de volgende maatregelen: 

• Er zal een looproute aangegeven zijn; 
• Een mondkapje dragen is verplicht; 
• Houd afstand; 
• Kom tijdens het tijdvak dat u is 

gemaild. Geef een ander ook de tijd 
en de ruimte om te komen. 

 
Meer informatie 
Heeft u verder vragen over de 
werkzaamheden? Stel ze via 
oosterbegraafplaats@medemblik.nl. Op de 
gemeentewebsite is ook altijd de meest 
actuele informatie over het project te 
vinden. 
 
 

Groot onderhoud Oosterbegraafplaats Andijk

Ik wil nog even iets recht zetten over het huis van de vorige 
keer	aan	de	Rikkert	/	Kerkeveld.	Het	is	al	100	jaar	van	de	fami-
lie	Rusting,	er	stond	Tensen,	maar	Piet	Rusting	Kz.	was	met	

Grietje Tensen getrouwd. 

Naast het oude gemeentehuis van Andijk op het Buurtje zien 
we nog net achter het raam de reclame van Houtens cacao 
staan.  Het “HUISJE WEL TE VREE”  is in de loop van de tijd 

grondig verbouwd. Het is al weer jaren het woonhuis van de fa-
milie de Vries. Uit de collectie van Hessel de Greeuw.

Toen en nu
Zoals u wellicht nog weet, vieren 
wij dit jaar ons 70 jarig jubileum.
Begin oktober hadden wij een 
jubileumweekend waarbij Karin 
Bloemen heeft opgetreden en er 
een prachtige tentoonstelling te 
zien was van oude foto’s, posters 
en films.

Vanuit de bezoekers kwam de 
vraag om met name de films nog 
eens rustig te kunnen bekijken.
Daar geven wij gehoor aan op 
zaterdagavond 12 maart en zon-
dagmiddag 13 maart.

Er zijn 7 films vakkundig inge-
kort. Zo is er de film over de 
bouw, de uitbreiding van 1978, de 
jubilea van 40, 50 en 70 jaar Cul-

tura en de grote verbouwing van 
2003. Samen ongeveer 2 uur 
filmbeelden.
De juiste tijden komen binnen-
kort in de Andijker en ook de 
manier waarop u zich kunt aan-
melden. Dit is helaas nog nood-
zakelijk i.v.m. de Coronaregels, 
ook zal naar de QR-code ge-
vraagd worden.
De toegang is gratis en wij maken 
er een gezellige filmvoorstelling 
van. Dit wilt u niet missen!
Later dit jaar, in juni, wordt de 
feestavond gepland, die houdt u 
dus nog te goed.

Kortom houd de festiviteiten 
rond Cultura 70 via de Andijker 
in de gaten.

Cultura 70 jaar: Cultura Cinema

De overstap. 

Het verhaal van de heer Meester blinkt niet uit door duidelijkheid. 
BAMM is oorspronkelijk een Andijks protest tegen de gevestigde 
partijen. Voornoemde heer sloot zich daar bij aan, niet bij de VVD 
die hij nu ongeveer de hemel in prijst. Wat is er in de loop van jaren 
veranderd, Bamm, de VVD of de heer Meester zelve? Dat hij het 
doet omdat een 1mansractie het vele werk niet aan kan, is tegelij-
kertijd een groot compliment aan 2 Andijker vrouwen die niet hun 
principes verloochenen en wel altijd hun taak vervullen in een 
kleine fractie nl. Ria Manshanden en Sylva Visser. Verder is het ook 
opvallend dat de fractie van de VVD (uitgezonderd haar Wethou-
der) alleen opgevallen is in de afgelopen raadsperiode door het 
schrijven van smeekbeden om meer geld. Vandaar dat men hen 
memoreert als de PenPalclub. 

   Ernst Julius Franken jr. Andijk. 

Lezers schrijven...

Zaterdag j.l. is mijn pet 
weggewaaid op de 
Middenweg bij de 

DEKAmarkt.

Wie heeft hem gevonden? 

Merk Stetson kleur grijs
tel:  59 82 73
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• Ko�  edrinken in Huiskamer van Andijk, Sportlaan 1A.
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 10.00-12.00 uur

• Dorpshuis Centrum:  Elke woensdag de midweekbreak 
    Vrijdag: weekafsluiters

• KBO/SBA, Iedere woensdag Soosmiddag in Sarto. Biljarten, 
klaverjassen. Iedere woensdag en donderdag Jeu de boules.

FEBRUARI
Maandag 14 februari
• Groene afvalbak wordt geleegd
Vrijdag 18 februari
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
• PCOB leden jaarbijeenkomst  om 14.30 uur in Dorpshuis 

Centrum. Met seniorenband “Zo was ut”.
• Klaverjasavonden Sporting Andijk. Inloop vanaf 19.00 uur, 

uiterlijk 19.30 uur beginnen we met klaverjassen.
Zaterdag 19 februari 
• Oud papier
• Tulpenactie Moldavië bij winkelcentrum
Maandag 21 februari
• Plastic afvalbak wordt geleegd
Zondag 20 februari 
• Koppelbiljarten, aanvang 14.00 uur, Eetcafé Sels Andijk.
Woensdag 23 februari 
• KBO Seniorenbond,  bingo en jeu de boules. Sarto 13.30 uur
• Vrouwen van Nu, Andijk-West, Jaarvergadering en een gezellige 

quiz avond, 20.00 uur, Cultura
Zondag 27 februari
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Maandag 28 februari
• Groene afvalbak wordt geleegd

MAART
Vrijdag 4 maart 
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
• Klaverjas in Dorpshuis Centrum, aanvang 19.00 uur
Zaterdag 5 maart
• Oud papier
Maandag 7 maart
• Rest afvalbak (grijze) wordt geleegd
Woensdag 9 maart 
• KBO Seniorenbond, klaverjassen & jeu de boules. Sarto 13.30 uur
Zaterdag 12 en zondag 13 maart 
• Cinema Cultura
Zondag 13 maart
• Koppelbiljarten, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Maandag 14 maart
• Groene afvalbak wordt geleegd
Vrijdag 18 maart
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
• Klaverjasavonden Sporting Andijk. Inloop vanaf 19.00 uur, 

uiterlijk 19.30 uur beginnen we met klaverjassen.
Zaterdag 19 maart 
• Oud papier
Maandag 21 maart
• Plastic afvalbak wordt geleegd
Woensdag 23 maart 
• KBO Seniorenbond,  bingo en jeu de boules. Sarto 13.30 uur
• Vrouwen van Nu, Andijk-West, “Keep ’t Simple”. Gezamenlijke 

avond met afd. Oost, 20.00 uur, Cultura
Zondag 27 maart
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Maandag 28 maart
• Groene afvalbak wordt geleegd

APRIL
Vrijdag 1 april 
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
• Klaverjas in Dorpshuis Centrum, aanvang 19.00 uur
Zaterdag 2 april
• Oud papier
Zondag 3 april
• Koppelbiljarten, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Maandag 4 april
• Rest afvalbak (grijze) wordt geleegd
Woensdag 6 april 
• KBO Seniorenbond, klaverjassen & jeu de boules. Sarto 13.30 uur
Maandag 11 april
• Groene afvalbak wordt geleegd
Vrijdag 15 april
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
Zaterdag 16 april
• Oud papier
• Plastic afvalbak wordt geleegd. LET OP, gewijzigde ophaaldag!
Woensdag 20 april 
• KBO Seniorenbond,  bingo en jeu de boules. Sarto 13.30 uur
• Vrouwen van Nu, Andijk-West, Moedige Moeders uit Volendam. 

Deze avond zijn ook gasten welkom, 20.00 uur, Cultura
Zondag 24 april
• prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Maandag 25 april
• Groene afvalbak wordt geleegd 
Vrijdag 29 april
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
Zaterdag 30 april 
• Oud papier

MEI
Maandag 2 mei
• Rest afvalbak (grijze) wordt geleegd
Woensdag 4 mei 
• KBO Seniorenbond, klaverjassen & jeu de boules. Sarto 13.30 uur
Woensdag 18 mei 
• KBO Seniorenbond,  bingo en jeu de boules. Sarto 13.30 uur
• Vrouwen van Nu, Andijk-West, Ellen Ruijter met scherven, 20.00 

uur, Cultura

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

Deze leus zullen we nog wel va-
ker horen. De ‘gewone’ veiling-
datum van 11 maart komt al snel 
dichterbij en als bestuur moeten 
we de nodige voorbereidingen 
treffen. Niet zeker is of de veiling 
dan al mogelijk is en daarom 
heeft het bestuur besloten de vei-

ling te verplaatsen naar:
vrijdag 13 mei! Het zou heel 
jammer zijn als deze 70e veiling, 
een jubileumveiling, niet door 
zou kunnen gaan. De 69e veiling 
is vorig jaar digitaal gegaan, met 
toch een fantastische opbrengst 
van ruim € 13.000,=. Wel veel 

minder dan andere jaren, maar 
toch hebben velen hier weer van 
kunnen profiteren. De 70e veiling 
Sarto is een jubileum, maar vorig 
jaar was het ook een jubileumjaar 
voor ons bestuurslid John Com-
mandeur. Al ruim 25 jaar is hij nu 
bestuurslid, terwijl hij daarvoor, 
vóór 1996…, al meeliep op vei-
lingavonden en hij al hand- en 
spandiensten verleende. We heb-
ben hem in januari welverdiend 
in de bloemetjes gezet, zoals u op 
bijgaande foto kunt zien. We ho-
pen nog lang van zijn inzet ge-
bruik te kunnen maken.

Rond de datum van 11 maart 
krijgt u het formulier om iets aan 
te bieden weer in huis. We hopen 
ook dit jaar op bijzondere en leu-
ke ideeën! Wie weet wint u de 
originaliteitprijs. 

We zien uit naar een drukbe-
zochte, gezellige veilingavond 
met een geweldige opbrengst!
Zet het alvast in uw agenda! Vrij-
dag 13 mei: VEILING SARTO!!
Van harte welkom!John Commandeur werd in de bloemetjes gezet. Foto aangeleverd

Veiling Sarto, vooruit onder voorbehoud…

De Hoek 1

 1693 AA

 Wervershoof

Tel. 0228-581258 

OPTICIËN • OPTOMETRIE • CONTACTLENS SPECIALIST

Voel in februari 
de extra verbinding

Bij aankoop 
van sieraden in 
onze winkel een 

liefdevolle 
verrassing 

cadeau

Voor het verzorgen van uw aangifte inkomstenbelasting 
kunt u bij de Westfriese Rekenmeester terecht.   

De Rekenmeester maakt het u makkelijker.  

Uw stukken kunt u inleveren op onderstaande data 
in dorpshuis Cultura, Kleingouw 112-113, Andijk. 

• Woensdag 16 februari  vanaf 17.00 uur tot en met 19.30 uur
• Woensdag  23 februari  vanaf 17.00 uur tot en met 19.30 uur
• Woensdag  2 maart  vanaf 17.00 uur tot en met 19.30 uur
• Woensdag  9 maart  vanaf 17.00 uur tot en met 19.30 uur
• Woensdag  16 maart  vanaf 17.00 uur tot en met 19.30 uur
• Donderdag  23 maart  vanaf 17.00 uur tot en met 19.30 uur
• Woensdag  30 maart  vanaf 17.00 uur tot en met 19.30 uur 

 
 

 
 
 

Westeinde 8 • 1606 CZ, Venhuizen 
0228-76 00 33 • 06-39 57 79 04 • www.wfrm.nl • info@wfrm.nl

Wichard en Gonnie 
zitten voor u klaar! 

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2022 - week 06 Pagina 7



Peuterinloop: Van peuter naar kleuter!
Dinsdag 15 februari 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 kinderen gezellig mogen 
wennen in de kleuterklas.

Kleine kleutergroepen
Engels vanaf groep 1!

Zaterdag 12 februari 
10:00-16:00 

Opening  
Studio de Kleine Boerderij 
Keramiek atelier & winkel 

Dijkweg 165 Andijk 

Kom je ook iets moois maken voor jezelf of een geliefde? Speciaal 
voor de Valentijnsdag opening kan je gratis komen kennismaken! 
(Voor alle leeftijden) 


Vanaf de 4e week van februari beginnen de lessen - of zodra een 
groep vol is. Beschikbaarheid op inschrijving ma / wo / vr avond 
wo/vr ochtend of middag. Kijk voor meer informatie op 
www.studiodekleineboerderij.nl, kom langs of bel 0623685817. 

Storm Corrie sloeg ook in onze regio, bij Opperdoes, toe. Foto: Douwe Greydanus

Storm Corrie slaat toe

Op vrijdag 11 februari van 10:15 – 11:00 
komt Kaatje Kip voor het allereerste keer 
dit jaar bij ons in de kinderboerderij. Elke 
2de vrijdag van de maand een voorleesoch-
tend met je kind (op schoot), een dieren 
verhaaltje luisteren, liedje en spelletje 
doen met de dieren van de kinderboerderij 
om je heen. Speciaal voor de allerjongsten 
een belevings-ochtend in de kinderboer-

derij in samenwerking met de Westfriese 
bibliotheken. Elke keer weer een ander 
verhaal uit het prentenboek, ontmoet een 
dier, spelletjes, knuffelen…. En natuurlijk 
is er ook iets te drinken voor groot en 
klein.Wij beginnen om 10.15 uur, inloop-
kwartiertje om 10.00. Let op: deelname € 
2.50 p.p. ook voor (groot)ouders/begelei-
ders. Om deze ochtend voor de kids leuk 
te houden, is er plaats voor een beperkt 
aantal deelnemers. Opgave is dan ge-
wenst; wie het eerst komt wie het eerst 
maalt, dus reserveer snel en vermeld het 
aantal en de leeftijd van de kinderen.

Opgave: reservering@hertenkampenkhui-
zen.nl en vermeld het aantal en de leeftijd 
van de kinderen,  of telefonisch: tel 0228-
320310. Het adres is: Wilhelminaplant-
soen 2 te Enkhuizen. 

Kaatje Kip. Foto aangeleverd

Kaatje kip in de kinderboerderij

Wekelijks nieuwe items!

Sorghvlietlaan 51, 1619 XA AndijkCasual mode

Kom je met
mij een feestje
vieren?
Kom werken bij
Berend Botje!

werkenbijberendbotje.nl
Samen spelen, leren & ontdekken

De Andijker publiceert regelmatig 
de belevenissen van oud Andijker 

Jan Pijpker. 

Twee kwartjes.
Bij het opruimen van de zolder kwam ik 
het laatste deeltje tegen uit de serie Jaap 
en Gerdientje. In dit boek maakt Jaap 
met zijn vrienden een tocht op de fiets 
door Nederland en ze overnachten in 
een tent die ze her en der opzetten. Over 
eten hoeven ze zich niet druk te maken, 
ze hengelen de brasems zo uit de sloot en 
de kleinste weegt al een pond. Middenin 
Amsterdam krijgt hij een lekke band en 
de fietsenmaker daar plakt de band voor 
twee kwartjes.

Behalve het boekje vond ik ook een oude 
spaarpot van onze zonen. Het rammelde 
er binnenin en toen ze bij ons op bezoek 

waren besloten we het varkentje te slach-
ten. Er kwamen munten uit van 30 jaar 
geleden, dus met het beeld van koningin 
Juliana er nog op. Er vielen ook twee 
blinkende muntjes uit met het getal 25 
erop. Ik vertelde ze dat die dingen kwart-
jes werden genoemd, maar het zei ze 
niets meer.

Toen herinnerde ik me dat mijn vader 
behalve smid ook fietsenmaker was en 
dus heel wat banden heeft geplakt. Zo 
rond 1960 zaten mijn broer en ik bij hem 
in de smederij terwijl hij een band plakte 
en wij hem vroegen wat hij daar nu voor 
vroeg. Het antwoord was : twee kwart-
jes! Volgens ons vroeg hij dat ook al in 
1950 en kon het voor die prijs niet meer 
uit. Hij zuchtte eens diep tegen die twee 
zeurpieten tegenover hem en verhoogde 
de prijs ter plaatse. Zestig cent……….

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker
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