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Haar eerste werkdag bij de De-
kamarkt in Andijk weet ze nog 
precies. Toch is dat –op vier 
maanden na- 28 jaar geleden. 
“Het was op de verjaardag van 
mijn broer en dat is me zomaar 
bij gebleven,” vertelt Nel Tessel. 
“Nu sta ik mijn laatste uurtjes 
te maken bij de winkel waar ik 
zoveel jaren met plezier heb 
gewerkt, dat is toch snel gegaan 
hoor!”

Lief en leed werd gedeeld in de 
afgelopen jaren. Sommige colle-
ga’s zijn inmiddels vriendinnen 

geworden. Mariska en Jacqueline 
weten nu al dat ze de altijd gezel-
lige Nel gaan missen op de werk-
vloer. “Zij is een lekkere klets, 
maar heeft ook een luisterend 
oor en oordeelt niet, hele fijne 
eigenschappen,” aldus de collega/
vriendinnen in koor.

Altijd Andijk
Al die jaren heeft de uit Groote-
broek afkomstige Nel in het fili-
aal in Andijk gewerkt. “Ik zocht 
een baan, hier hadden ze een va-
cature en het beviel goed van 
beide kanten. Waarom zou je dan 

weggaan?” Heel even maakte ze 
een uitstapje naar het filiaal dich-
ter bij huis. Nel: “Dat was tijdens 
de verbouwing van het Andijker 
filiaal. Ik kreeg wel het aanbod in 
Grootebroek te blijven werken, 
maar miste mijn collega’s uit An-
dijk.”

Dorpsgevoel
Heel Andijk kent de goedlachse 
Nel wel. “Eerst stond ik op de af-
deling vleeswaren, later op de 
vleesafdeling en ook nog een pe-
riode op het brood. Ik heb afde-
lingen en producten zien komen 

en zien gaan. Vernieuwing is al-
tijd gaande.” Nel had altijd even 
aandacht voor de klant die om 
een praatje verlegen zat. “Het 
dorpse karakter van de winkel in 
Andijk spreekt mij erg aan.”

Samen op kassacursus
In groepjes werden de dames 
verplicht op kassacursus ge-
stuurd. Een hele gezellige dag, 
waar een echt uitje van gemaakt 
werd. De dag werd afgesloten 
met een blijde lach: alle deelne-
mers waren geslaagd. “De nieuw 
verworven kennis moest niet 
wegzakken, dus vroeg ik wanneer 
ik eens kassa kon draaien en zo 
geschiedde. Ik kreeg mijn plek 
aan de kassa en ben daar nooit 
meer weggegaan!” lacht Nel. 
“Laatst was er op het nieuws dat 
een winkelketen een kletskassa 
begon, een kassa waar naast het 
afrekenen ook echt tijd was voor 
een praatje. Geen haast, maar 
oprechte aandacht. Dat was een 
perfect idee geweest om mij ach-
ter te zetten!”

Buiten het werk
Met sommige collega’s heb ik 
heel wat meegemaakt in die ruim 
27 jaar. Van verdrietige zaken als 
echtscheidingen en leuke dingen 
zoals samen ‘te kermis gaan’. De 
verdrietige momenten waren we 
er voor elkaar. De mooie momen-
ten vierden we met elkaar en 
vooral die mooie dingen gaan we 

er nog veel meer van beleven. 
Want het werken stopt wel, maar 
nu heb ik dus extra veel tijd voor 
leuke dingen!”

Gemist worden
De collega’s en klanten gaan Nel 
missen. “Ze sprong altijd in, 
klaagde en zeurde nooit. Ze wist 
van aanpakken en deed alles met 
een lach,” strooien Mariska en 
Jacqueline nog even wat compli-
menten naar Nel. Ze wordt er een 
beetje verlegen van. “Ook klanten 
hebben gevraagd of ik straks dan 
nog wel een keer ‘om een bakkie’ 
kom. Ik ga het missen hier, maar 
sommigen contacten zullen zeker 
blijven,” sluit Nel af.

Goedlachse Nel Tessel weg bij Dekamarkt 

De collega’s en klanten gaan de hartelijke lach van Nel Tessel wel missen! Tekst en foto: OdB

Corona, iets om rekening mee te houden.
Ook West-Friesland ontkomt niet aan de gevolgen van het coronavirus. Drukte bij 
winkels door mensen die extra boodschappen inslaan. Evenementen die worden 
afgelast of uitgesteld. Scholen en kinderopvang zijn dicht. Iedereen in Neder-
land wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. 

Van veel activiteiten die georganiseerd worden in en om Andijk is op dit moment 
nog niet bekend of ze door zullen gaan. Wij raden u aan om u goed te informeren 
en de websites van de betreffende organisaties in de gaten te houden.

Geen paniek
Paniek is een slechte raadgever. Niet alles wat op sociale media wordt verspreid 
is waar. Maar dat het hier om een bijzondere situatie gaat, waarbij richtlijnen 
vanuit het RIVM elke dag worden bijgesteld, maakt het verstandig u goed te la-
ten informeren via de juiste, betrouwbare kanalen. Pas goed op elkaar en biedt 
hulp waar nodig. 

Ons kantoor blijft zoveel mogelijk gesloten.
Wij verzoeken u via e-mail of telefonisch contact met ons op te nemen.

   Het team van de Andijker en Dijkprint

15 maart 2020NIEUWE
CORONAVIRUS
COVID-19

Eet- en drink-
gelegenheden, 
bijvoorbeeld cafés, 
restaurants, bars en 
co�eeshops. 

Sport- en �tness-
clubs, bijvoorbeeld 
sportverenigingen, 
zwembaden en 
sportscholen. 

Sauna’s, bijvoorbeeld 
spa’s en wellness-
centra.  

Seksgerelateerde 
bedrijven, bijvoor-
beeld prostitutie, 
seksclubs en escort-
diensten. 

Deze maatregel geldt voor de volgende sectoren: 

18+

Het nieuwe coronavirus (COVID-19) in Nederland
Maatregelen voor ondernemingen 

en verenigingen

Voor meer informatie: 
www.rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel naar 0800-1351

Het RIVM adviseert de 
overheid bij de bestrijding 
van het nieuwe coronavirus.

Houd gepaste afstand 
(1,5 meter) en vermijd 
grote groepen (+100)

Werk thuis 
als het kan

Blijf thuis Beperk (sociale) 
contacten

De volgende maatregelen blijven van kracht:

Heb je geen klachten? Heb je (milde)
verkoudheidsklachten?

Eet- en drinkgelegenheden, sport- en �tnessclubs, sauna’s en seksgerelateerde bedrijven in 
Nederland sluiten van 16 maart tot en met maandag 6 april. 

Woensdag 18 maart • week 12 • voorheen De Andijker Middenstander, sinds 1921



FAMILIEBERICHTEN Parochieberichten
R.K. Kerk Andijk
Adres: Bangert 6
Contactadres:
Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412, 
tel. 591408.
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046

Mededeling:
Op advies van het bisdom zijn er 
i.v.m. het Coronavirus voorlopig 
t/m 6 april geen vieringen.
De intenties worden verschoven 
naar een latere datum.
Ook de Stille Omgang gaat niet 
door. Helaas.  
Op de zondagen kunt u ook een 
viering op de televisie volgen.

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
telefoon:  0228-593605
e-mail: info@andijker.nl
website: www.andijker.nl
redactie: Jolien Harders 
 Olga de Boer
 Ank van der Thiel
lay-out:  Karin Venekamp
foto’s:  Peter Ligthart, 
 Koos Dol, Douwe  
 Greydanus, 
 Olga de Boer

Niets uit deze uitgave of voorgaande uitgaven van 
“De Andijker” mag op enigerlei wijze worden geko-
pieerd, gepubliceerd of op andere wijze openbaar 
worden gemaakt zonder uitdrukkelijke, schriftelij-
ke en voorafgaand verkregen toestemming van de 
uitgever. De uitgeverij, cq. de redactie kan nimmer 
verantwoordelijk gehouden worden voor ‘Ingezon-
den stukken’ of stukken die ter publicatie worden 
aangeboden. De redactie behoudt te allen tijde het 
recht voor artikelen te redigeren, in te korten of 
voor plaatsing te weigeren, zulks zonder opgaaf 
van redenen. Daarnaast behoudt de uitgeverij te 
allen tijde het recht voor artikelen op een andere 
datum te plaatsen. Met betrekking tot adverten-
ties, los of contractueel, zijn de levering- en ad-
vertentievoorwaarden van De Nederlandse/De 
Andijker van toepassing. Deze zijn gedeponeerd 
bij de Kamer van Koophandel te Hoorn.

© 2020 - De Nederlandse

OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

Daar buiten op afspraak

AANLEVEREN 
KOPIJ

Advertenties: 
tot maandag 12.00 uur: 

info@andijker.nl. 

Kopij en fotomateriaal: 
tot maandag 12.00 uur 

info@andijker.nl

Familieberichten: 
(rouw- en geboorteberichten) 

tot dinsdag 8.30 uur
info@andijker.nl

Uitvaartvereniging
De Laatste Eer

Bij overlijden: Tel. 0228-59 22 54
24 uur per dag bereikbaar.

• Voor leden en niet leden, ongeacht geloofsovertuiging
• Persoonlijke inbreng
• Eigen uitvaartcentrum
• Integer en vertrouwd
• Twee (sleutel) huiskamers, de Rubato en de Largo

Voor informatie: H. Frek, tel. 0228-59 39 37
www.uitvaartverenigingandijk.nl

Nieuws 
of tips?
info@andijker.nl

Er is in ca. 100 jaar haast niets veranderd op het Buurtje.
Uit de collectie van Hessel de Greeuw.

Toen en nu

Kerkdiensten, zondag 22 maart
Informatie over kerkdiensten

Zo goed als alle kerkdiensten gaan voorlopig niet door.
Kijkt u op de website van de betreffende kerk voor de meest 

actuele informatie.

Gereformeerde Kerk 
10:00 uur aangepaste dienst,  ds. Koos Staat via de website: 
gereformeerdekerkandijk.nl

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 
pg-andijkwervershoof.nl

Baptistengemeente  
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Frank vd Akke
baptistenenkhuizen.nl

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

De Bovenzaal
bovenzaal.eu

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
www.deweg.eu

Het was heel fijn om te ervaren dat u zo met ons heeft 
meegeleefd tijdens het ziek zijn en na het overlijden van 
mijn zorgzame man, onze lieve vader, schoonvader en opa

Arie Sander
Zoveel troostvolle woorden en liefdevolle kaarten, 
wat heeft dit alles veel voor ons betekend. 
Het voelde en voelt nog steeds als een warme deken om ons heen.

    Tiny Sander
    Kinderen en kleinkinderen

Andijk, maart 2020

Wij zijn verhuisd. 
Van Dijkweg 202 naar Buttervin 15 1619 DB.              

    Jan en en Joke Wijdenes

Na een paar moeizame laatste jaren
is door de Heere thuisgehaald onze schoonzus

Dit Meijles-Kooiman 

   Lies de Jager-Meijles
   Ursula Meijles-Jaenich
   Jaap en Ineke Meijles-Gorter
   Meta von den Steinen-Meijles

Verdrietig en ontdaan hebben wij als buren kennis genomen 
van het overlijden van René. 
Met zijn vele bijzonderheden hebben we van hem genoten. 
Wat zullen we hem missen!
We wensen de familie heel veel sterkte toe.

 Kees en Willy Verkley
 Piet en Ada Klaver
 Ron en Lonneke Wisker
 Nico en Hennie Schuurman
 Piet en Marijke Bloemendaal
 Harry en Annemarie Mantel

Mantel TB moet nu afscheid nemen van onze werknemer 

René (Kip)

Hij heeft in ons bedrijf 40 jaar meegedraaid, 
we hebben hele goede herinneringen aan hem!

Ons medeleven gaat uit naar alle nabestaanden van René.

 Dirk en Wil
 Harry en Annemarie

Geachte redactie Andijker

As we den toch een beetje in ut W-F. dialect gâân skroive,
ken ut nag wel ef’kes beterder.

Groetend:Jacco Mantel Industrieweg 1, Andijk • info@profijtauto.nl

Nissan Tekna
1.3 handgeschakeld 140 pk. Half lederen interieur, parelmoer 

metallic wit, bouwjaar 2019, 9.200 kilometer

Volkswagen Polo 
2.0 GTI 190 pk , 7 versnellingen automaat, wit, bouwjaar 2018

18.800 kilometer

Nieuw binnen: Nissan Qash  Qai  
Tekna + 1.3, 160 pk, vol leder interieur, donkergrijs metallic

Automaat 7 versnellingen, bouwjaar 7-2019, 5960 kilometer

Wordt verwacht: Kia RIO
Bouwjaar 2019

Op alle bovenstaande auto’s is (fabrieks) garantie van toepassing.
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QUARANTAINE
We lezen dit woord de laatste tijd veel, maar wat is de betekening 
van dit woord en waar komt het vandaan?
Mensen of dieren die uit een gebied vandaan komen waar (mogelijk) 
een besmettelijke ziekte heerst, worden in bepaalde omstandighe-
den tijdelijk afgezonderd om te voorkomen dat de ziekte zich ver-
spreidt. Zowel het afzonderen zelf als de plaats waar dit gebeurt, 
wordt quarantaine genoemd. 

Geschiedenis
Het is allemaal begonnen in Italië. Al rond 1400 werden schepen daar 
na een verre reis veertig dagen in isolatie gehouden in de haven, om 
eventuele besmettingen te voorkomen. ‘Veertig’ is in het Itali-
aans quaranta en de isolatieperiode van veertig dagen ging quaran-
tene heten. In het Frans werd het begrip als quarantaine overgeno-
men. De Fransen herkenden uiteraard het getal ‘veertig’ (quarante in 
het Frans). Het Nederlands heeft het Franse woord letterlijk over-
genomen, zonder het te vertalen als ‘veertigdagentijd’. Die term 
wordt wel gebruikt voor de vastentijd voor Pasen. Dat de vastentijd 
én de vroegere Italiaanse isoleringsperiode beide veertig dagen du-
ren, zal dus wel geen toeval zijn. (Bron: onze taal.nl).

Afspraken Mantel & Voors Notarissen en Mediators. 
De inloopdagen laten we tijdelijk niet doorgaan. U kunt ons wel bel-
len om een afspraak te maken. Een bespreking kan ook telefonisch 
of bijvoorbeeld via faceTime. Uiteraard worden alle voorzorgsmaat-
regelen genomen. Gemaakte afspraken gaan zoveel mogelijk door. 
Omdat een deel van ons personeel thuis werkt, kan het zijn dat het 
opnemen van de telefoon of het 
terugbellen iets langer duurt. Wij 
hopen op uw begrip.

Rinske Mantel, 
Andijk 0228-592224 en 
Sandra Voors, 
Benningbroek 0229-591264 

Silva Visser

Corona

Een heel klein beestje heeft 
ons allemaal te pakken: 
Corona. Na 75 jaar vrij-

heid, strijden we wereldwijd 
tegen dit sciencefictionach-

tige monstertje wat als para-
siet aan ons kleeft. Corona 
laat ons zien hoe kwetsbaar 
en klein we eigenlijk zijn. 

Het heeft gewonnen van de 
economie. Deze ligt bijna 
plat en dat gaat ons veel 
geld en mogelijk banen 

kosten. We zitten binnen en 
proberen weinig tot geen 

contact te hebben met ande-
ren. Als we al eenzaam zijn, 

worden sommige het nu 
zeker. Scholen en de horeca 
zijn gesloten. En ziekenhui-
zen doen het meest noodza-
kelijke. Allemaal legitieme 

maatregelen want dit kleine 
monstertje moet gestopt 

worden. Het bedreigt ons 
bestaan.

Maar ook deze strijd gaan 
we winnen. Saamhorigheid 
staat nu voorop. We luiste-
ren, gehoorzamen en volgen 

trouw de regels van de 
overheid. En als we het niet 

voor ons zelf doen, doen 
we het voor een ander. Het 

maakt niet uit van welke 
religie we zijn. Kerken en 

moskeeën zijn allemaal leeg. 
Goed om te zien dat we dit 
samen bestrijden. Samen 
onze handen wassen en 

samen naar elkaar omkij-
ken. 

Vanaf maandag moeten we 
100 rijden op veel snelwe-

gen en ik vermoed dat deze 
regel minder respect gaat 

krijgen. En handhaving op 
deze regel zal niet de hoog-

ste prioriteit hebben.

Ook de natuur krijgt nu 
noodgedwongen meer 

ruimte en de kans op adem 
te komen. We werken meer 

thuis en lange files zijn 
voorbij. Het kan dus wel, 

laat Corona ons zien. 

De natuur wint het haast 
nooit van de economie. Nu 

dus wel.  Laten we daar ook 
wat van leren.

Let’s beat Corona,

Silva Visser
ChristenUnie Medemblik

• Elke woensdag midweekbreak van 17:00 tot 19:00 uur. Zie bord 
Dorpshuis, facebook en de website: dorpshuiscentrum.nl

MAART
Woensdag 18 maart
•  Vrouwen van Nu Andijk-West, Gezamenlijke avond met de 

afdeling Oost. “Keep it Simple” uit Andijk, AFGELAST!
• Seniorenbond Andijk , Bingo AFGELAST! 
• Jeu de Boules gaat wel door
• Filmavond in De Kapel:  ‘Left luggage’, AFGELAST!
Donderdag 19 maart
• Ouderensoos, Dorpshuis, AFGELAST!
Vrijdag 20 maart 
• Maandelijkse Andijker pubquiz, Dorpshuis, AFGELAST!
Dinsdag 24 maart
• KVG Andijk, klaverjassen, Sarto, AFGELAST!
Vrijdag 27 maart
• Eetcafe met gastkoks Henk de Boer en Jaap Kwantes, Dorpshuis 

AFGELAST!
Zondag 22 maart  
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, AFGELAST!
Zaterdag 28 maart 
• Themaconcert Excelsior ontmoet: JONG TALENT! AFGELAST!
• Oôs Joôs in de Klamp, UITGESTELD!
Zondag 29 maart
• De Maskers 2.0 en Ad Swart (Dutch Roy Orbison) AFGELAST!

APRIL
Woensdag 1 april
• Seniorenbond Andijk, Bingo AFGELAST! 
• Jeu de Boules gaat wel door
• Stilteviering. Parochiekerk, AFGELAST!
Vrijdag 3 april
• Klaverjassen in Dorpshuis Centrum, AFGELAST!
Zaterdag 4 en zondag 5 april 
• Expositie in Cultura van schilderes Anke Peddemors en fotograaf 

Jean Paul Bardelot, UITGESTELD!
Zaterdag 4 april
• Kidsdag Wervershoof, 12-16 uur, Raadhuisplein, AFGELAST!
Zondag 5 april
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, AFGELAST!
Vrijdag 10 april 
• pubquiz, Dorpshuis Centrum
Dinsdag 14 april
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost, Deze avond wordt verzorgd door 

het 1 dags Bestuur. Dorpshuis, 19:45 uur 
• KVG Andijk Lente workshop, Sarto,  20.00 uur.
Woensdag 15 april
• Seniorenbond Andijk  , Bingo en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur
• Vrouwen van Nu Andijk-West, Moedige Moeders Volendam, 

20.00 uur, Cultura
Donderdag16 april 
• Ouderensoos, Dorpshuis Centrum
Vrijdag 17 april 
• Eetcafe, Dorpshuis Centrum
Zaterdag 18 april
• Gemeenschapsveiling Cultura
Zondag 19 april 
• Line dance middag, Sarto, 13.30 uur
• Koppel biljarten in ‘t Ankertje aanvang 14.00 uur
Dinsdag 21 april
• Seniorenbond Andijk, Bezoek Buysman Kruiden. Kadijkweg 41, 

13.00 uur
Vrijdag 24 april
• Op de koffi  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum
Zaterdag 25 april 
• 8mans soul/funkband “The Jig” bij Club Jazz&Pop in Cultura
• Urker Zangers, Gereformeerde kerk, 19.30 uur
Zondag 26 april   
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
• Tulpenwandeltocht, 8 en 15 kilometer
Maandag 27 april 
• Koningsdag met live muziek eten en drinken, Dorpshuis Cen-

trum
Dinsdag 28 april
• KVG Andijk, klaverjassen, Sarto, 19.45 uur
Woensdag 29 april
• Seniorenbond Andijk, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto, 

13.30 uur.
Dinsdag 30 april
• LSBO en Zonnebloem. Vaartocht met de Koperen Hoorn. 09.30 

uur
• Vanaf eind april tot half september, PCOB Fietstocht Dames. 

Dorpshuis Centrum, 19.00 uur.

MEI
Zondag 3 mei   
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Dinsdag 5 mei 
• bevrijdingsfeest Andijk, Dorpshuis Centrum
Dinsdag 12 mei
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost, Stichting Wings of Change  met 

lezing over deze organisatie. Dorpshuis, 19:45 uur
Woensdag 13 mei
• Seniorenbond Andijk , Bingo en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur
Zondag 17 mei
• Line dance middag, Sarto, 13.30 uur
• Koppel biljarten in ‘t Ankertje aanvang 14.00 uur
Dinsdag 19 mei 
• KVG Andijk Uitje naar de Bataviawerf in Lelystad, verdere info 

volgt nog.
Woensdag 20 mei
•   Vrouwen van Nu Andijk-West, We gaan vanavond om een “bak-

kie” naar Melbourne, op de fi ets naar Australië, 20.00 uur, Cultura
Zondag 24 mei   

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

Oud papier:  Zaterdag 21-03, 04 en 18-04, 02 16 en 30-05,   
 13 en 27-06, 11 en 25-07, 08 en 22-08, 05 en 19-09,  
 03, 17 en 31-10, 14 en 28-11, 12-12.
Plastic:  Dinsdag 31-03, 28-04, 26-05, 23-06, 21-07, 18-08,  
 15-09, 13-10, 10-11, 08-12.
Restafval:  Dinsdag 17-03, 14-04, 12-05, 09-06, 
 07-07, 04-08, 01 en 29-09, 27-10, 24-11, 22-12.
Gft:  overige dinsdagen, let op: i.p.v. dinsdag 5 mei,   
 wordt het die week op zaterdag 2 mei opgehaald!

Let op: Op adressen waar het plastic nog in zakken wordt 
opgehaald zijn de data als volgt: vrijdag 03-04, 01-05, 26-06, 

24-07, 21-08, 18-09, 16-10, 13-11, 11-12.
Meer informatie op hvcgroep.nl

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

En dat wordt 10! Dit jaar de 
tiende editie van die jaarlijkse 
Andijker tópdag in mei: de dag 
van de Kunst- en Tuinroute! Za-
terdag 30 mei gaan we met z’n 
allen weer toeren door Andijk en 
de vele Andijkers ontmoeten die 
hun tuin, atelier of huis openstel-
len en anderen laten meegenie-
ten van dat waar zij zelf ook zo 
van genieten: van hun tuin, van 
hun hobby, van hun creativiteit.

Doet u mee?
Evenals de voorgaande negen ja-
ren doet het K&T-team een be-
roep op alle Andijkers om er sa-
men 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! We regelen wel wat. Doet 
u ook (weer) mee?

Aanmelden vóór 1 april!
De route is 30 mei open van 
11.00u tot 17.00u. Informatie 
over deelnemen en opgeven voor 
deelname kan tot 1 april bij Clau-
dia de Kroon, telefoonnummer 
592619 of via e-mail: kunsten-
tuinroute@gmail.com.

Kunst- en Tuinroute 2020

In Andijk grazen de schapen op 
het voormalig voetbalveld van 
ASONIA naar tevredenheid. Ter-
wijl moeder rustig door eet ging 
dit lam even bijtanken bij haar 
om daarna weer even rustig een 

voldaan dutje te gaan doen.Wat 
voor ras hier rond loopt is mij 
nog niet duidelijk. Ze variëren 
nogal van vacht. Wel is duidelijk 
dat de lente is begonnen. Douwe 
Greydanus.

Foto: Douwe Greydanus

Even tanken

 

Wist u dat...
... de Kidsdag in Wervershoof is afgelast maar je wel de 

kleurplaat in kunt blijven leveren?
... het kantoor van de Andijker en Dijkprint zoveel mogelijk 

gesloten blijft?
... u het beste telefonisch of per e-mail contact op kunt nemen?
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DEEN is de ander niet 
Handelsweg 33G  
Tel. 06. 2182 3000

www.deenisdeanderniet.nl
www.wieverhuistmij.nl

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

Gratis wifi kit
op ál onze omvormers!

Voor meer info gaat u naar:

solarfabriek.nl
T: 0228-597272 | Dijkweg 163 | Andijk

Volg de opbrengst

  van je zonnepanelen 
via

   een app op je mobiel!

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.

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

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

Elke woensdag op het plein bij 
het winkelcentrum staat de vis-
kar van Overweel. Heerlijke 
verse vis, keuze te over. Een 
heerlijk harinkje happen, een 
scholletje voor mee naar huis? 
Een portie kibbeling graag hier 
meteen opeten?  In de kar trof u 
de afgelopen jaren Anton 
Overweel, maar steeds vaker 
zult u daar zijn neef Sander 
Overweel aantreffen.

“Wij staan bekend om de beste 
en verse vis, geserveerd vanuit 
onze rijdende viskar. Zo bedie-
nen we visliefhebbers in Andijk. 
Maar ook in Wervershoof, Bo-
venkarspel, Grootebroek, Lutje-
broek, Hauwert, Westwoud, 
Schellinkhout, Wijdenes, Oos-
terleek Venhuizen, Hem en Wog-
num hebben we onze vaste mo-
menten.”

Woensdag Andijk 
Op de woensdagen vindt u de 
viskar in Andijk al vanaf 10:00 
uur op het marktplein aan de 
Middenweg. Vanaf 15:00 uur gaat 
de vis al rijdend door heel Andijk 
West. “Soms vragen mensen wel 
eens of ik eerder niet wakker ben, 
omdat ik pas om 10 uur open ga. 
Maar de vis zwemt niet vanzelf 
de vitrines in! Het voorwerk regel 
ik ’s morgens ruim voordat ik 
hierheen kom. Elke dag vers be-
tekent ook elke dag vroeg op en 
werk aan de winkel!”

Geen grap
Op 1 april 2019 heeft Sander zijn 
instap in het bedrijf van zijn oom 
Anton Overweel gemaakt. San-
der: “Dus dat is nu (bijna) een 
jaar geleden. Afgelopen jaar heeft 
Anton langzaam maar zeker een 
stapje terug gedaan en heb ik veel 

van hem geleerd over het reilen 
en zeilen rondom de vishandel.” 
Het is hard werken. Maar San-
ders ogen twinkelen als hij ver-
telt. “Ik kwam uit een hele andere 
bedrijfstak en heb deze switch 
heel bewust gemaakt. Dat was 
best even wennen. In het begin 

voelde ik me een beetje in een 
soort showroom staan. Mensen 
waren Anton gewend en de ver-
andering viel op.” Sander ver-
volgd: “Niet alleen de voorberei-
ding kost tijd. Ook de schoon-
maak na een lange dag werken is 
een dagelijks terugkerende klus. 

Vergeet ook niet hoeveel tijd er 
gaat zitten in het bestellen van de 
juiste producten en de adminis-
tratie. Toch ben ik heel erg blij 
dat ik een jaar geleden deze stap 
gezet heb en ik voel me inmiddels 
helemaal op mijn plek in de vis-
kar. Ik vind het eigenlijk verba-
zend leuk!” aldus de enthousiaste 
opvolger.

Bestellen vis(schotel)
Zeker weten dat u niet mis grijpt? 
Iets bijzonders nodig of een grote 
hoeveelheid? U kunt altijd uw 
bestelling plaatsen. Dat geldt bij-
voorbeeld ook voor de smakelijke 
en mooi opgemaakte visschotels. 
Deze  zijn stuk voor stuk bereid 
met verse vissoorten en huisge-
maakte salades. Staat uw wens er 
niet tussen op de website? Infor-
meer naar de mogelijkheden 
voor een visschotel op maat.

Waar is de viskar?
Overweel Vis is een bekende 
naam in West-Friesland. Wie 
even niet meer weet waar de lek-
kere vis van Overweel te vinden, 
neemt een kijkje op de website. 
Klik daar de button ‘Vind onze 
viskar’ aan en u ziet meteen waar 
u moet zijn! 

Ook voor heerlijke visschotels en 
bestellingen: www.vishandel-an-
tonoverweel.nl of stuur een e-
mail naar info@vishandel-anton-
overweel.nl

Anton (l) en Sander Overweel staan bekend om verse vis vanuit de rijdende viskar. Foto: KD, Tekst OdB

Sander Overweel brengt smaakvolle vis huis-aan-huis
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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.fj deboer.com

Administratie
In de Haak • Sterappel 28 Andijk 

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

Auto's
Profijtauto • Industrieweg 1 Andijk 

info@profijtauto.nl • www.profijtauto.nl

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

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 • www.dekker-tweewielers.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

Groenten - Bloemen
De Bosmantel • www.bosmantel.nl
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

Hypnotherapie
Be Happy Hypno • Anita Kort

behappyhypno@gmail.com • 06 51 85 34 27

Juwelier / Optiek
Schouten optiek • De Hoek 1, 1693 AA Wervershoof

0228 581 258 • info@schoutenoptiek.nl

Kantoormeubelen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G

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

Kindercoaching
Centrum voor Hoogbegaafdheid • www.hbcentrum.nl

info@hbcentrum.nl • Zwaagdijk-Oost

Klusbedrijf
Westfriese Kluscentrale • 06 38 17 33 88

help@wfkc.nl • www.wfkc.nl

Massagepraktijk
Massage Boven Jan • Dijkweg 138 Andijk

Tel. 0228 59 38 06 / 06 37 34 02 71 • massagebovenjan.nl

Natuurgeneeskunde
Amrita- Holistisch Centrum • Natalja Mantel

Middenweg 10 Andijk • 06-57245725 • www.amrita.nu

Oefentherapie
Koopman Oefentherapie • Ged. Laanweg 43, 1619PB Andijk

Tel: 0625116916 • koopmanoefentherapie.nl

Podologie
Marian van Zwieten • Keizerskroon 1

Tel. 06 54 28 83 08 • www.podologiemarianvanzwieten.nl

Schilder- Glas- en behangwerk
Van den Braber • Hoekweg 13, 1619 EA Andijk

Tel. 06 53 74 82 94 • www.vandenbraber.nl

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

Tel. 0228 - 75 57 43 • www.marijkejaspers.nl

Verbouw-Onderhoud & Bouwadvies
Kort Onderhoud • Dr. d' Arnaudstraat 22 Andijk 

Tel. 06-2738 0707

Verhuizen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G 

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

Vishandel
Anton Overweel • www.vishandel-antonoverweel.nl

info@vishandel-antonoverweel.nl • Tel. 06 51 11 08 60

Vishandel
Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

www.kleinvolendam.nl • info@kleinvolendam.nl

Yoga
Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk

0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Zonnepanelen
Solarfabriek • Dijkweg 163, 1619 HJ Andijk

0228-597272 • www.solarfabriek.nl

Zonwering
Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk

06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl

Uw bedrijfsnaam in deze lijst?

info@andijker.nl 
of bel: 59 36 05

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor al uw feesten en partijen 
Heeft u een locatie nodig voor uw partij, personeels- of bedrijfsfeest, vergadering, 
vereniging, jubileum of bruiloft? Wij maken van elke gelegenheid een succes. Bel of 
mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!

www.sarto-andijk.nl  info@sarto-andijk.nl  Bangert 4  1619 GJ Andijk  0228-59 16 13  Volg ons ook 
op facebook!

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

BOKBIERMIDDAG
Terug in de tijd met muziek van “ROB 
DE DRAAIER”, die alleen vinyl draait!

20 aug
Maandag

Aanvang . 0 uur
Andijker rockband “Fruitmachine” 
& local hero D.J. Panteloko

(AC  DC tribute band) 

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor al uw feesten en partijen 
Heeft u een locatie nodig voor uw partij, personeels- of bedrijfsfeest, vergadering, 
vereniging, jubileum of bruiloft? Wij maken van elke gelegenheid een succes. Bel of 
mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!

www.sarto-andijk.nl  info@sarto-andijk.nl  Bangert 4  1619 GJ Andijk  0228-59 16 13  Volg ons ook 
op facebook!

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

BOKBIERMIDDAG
Terug in de tijd met muziek van “ROB 
DE DRAAIER”, die alleen vinyl draait!

20 aug
Maandag

Aanvang . 0 uur
Andijker rockband “Fruitmachine” 
& local hero D.J. Panteloko

(AC  DC tribute band) 

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

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.

Eén telefoontje of bericht
kan uw klus klaren

06 38 17 33 88 / help@wfkc.nl

Kleingouw 17,  1619 CA Andijk
www.wfkc.nl

@westfr iesekluscentrale
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Wat een mijlpaal is dat ! Al 20 
jaar lang komen er elk voorjaar 
collectanten bij u aan de deur 
of u iets geven wil voor de ZOA 
vluchtelingenzorg wereldwijd.    
Wist u dat er nog nooit zoveel 
vluchtelingen zijn geweest als 
nu? 70 miljoen !
Om stil van te worden, of bent 
u er al aan gewend om die lan-
ge rijen berooide mensen te 
zien lopen? Wij komen ‘s 
avonds terug in ons huis, zij 
niet! Wij hebben voldoende te 
eten, zij niet! Wij hebben ‘s 
avonds een heerlijk bed, zij niet 

! Zullen we met elkaar probe-
ren om deze nood wat te ver-
lichten ?
ZOA werkt in: Afrika/Azië/
Zuid-Amerika en het Midden-
Oosten

ZOA. van noodhulp tot weder-
opbouw. Meer info zie: www.
zoa.nl/wezijner of www.zoa.nl/
meerweten

Wegens het coronavirusgaat de 
COLLECTE NIET DOOR !
Nadere gegevens in de volgen-
de Andijker.

Het gezelschap van de Stille Omgang in Amsterdam 
heeft besloten om de Stille Omgang 2020 vanwege 
het coronavirus niet door te laten gaan. Het gezel-
schap verzoekt de deelnemers dan ook om op 21 
maart niet naar Amsterdam te komen. Deze afge-
lasting betreft ook de jongerenviering op 21 maart 
2020 in de Mozes en Aaronkerk.

Het is precies 675 jaar geleden dat in Amsterdam 
tijdens de Vastentijd in de Kalverstraat het H. Mira-
kel van Amsterdam plaatsvond. Jaarlijks trekken 
duizenden bedevaartgangers uit het hele land naar 
Amsterdam om dit H. Mirakel te herdenken en de 
Stille Omgang te lopen. Dat zal dit jaar helaas niet 
mogelijk zijn vanwege het risico van besmetting van 
deelnemers met het Coronavirus. Dat risico geldt 
uiteraard niet alleen voor de talrijke pelgrims uit 
Noord-Brabant, maar ook voor de pelgrims uit an-
dere delen van ons land. Het besluit van de organi-
satie is bevestigd met de maatregelen die vanmid-

dag door het kabinet zijn afgekondigd, waaronder 
de maatregel om alle evenementen met meer dan 
100 personen af te gelasten en het advies aan kwets-
bare personen, waaronder ouderen, om gezelschap 
in busvervoer te vermijden. Zowel het busvervoer 
van de pelgrims naar Amsterdam als de Stille Om-
gang zelf vormen een te groot risico. 

Het Gezelschap van de Stille Omgang in Amster-
dam zal de vele pelgrims en vrijwilligers van de 
Stille Omgang later dit jaar in de gelegenheid stellen 
om het jubileumjaar alsnog op gepaste wijze te vie-
ren. Nadere berichtgeving daarover volgt binnen-
kort. 

Vragen over het afgelasten van de Stille Omgang 
2020 kunt u stellen door het zenden van een e-mail 
aan: info@stille-omgang.nl of door contact op te 
nemen met Jeroen Brenninkmeijer (06-31968844) 
of Onno Baneke (06-21217679).

20 jaar ZOA collecte Andijk   

Stille Omgang gaat op 21 maart niet door

De komende PCOB bijeen-
komst van 27 maart, de lezing 
met Douwe Greydanus, zal 
niet door gaan i.v.m. het Coro-
na virus. Een ieder zal begrij-
pen dat we deze beslissing 
moeten nemen maar wel in de 
wetenschap dat we het willen 
verplaatsen naar een later tijd-
stip. Zodra het wat rustiger zal 
zijn in de samenleving zullen 
we daarvoor een datum plan-

nen. T.z.t. hoort u dan van ons.

Bij deze ook een oproep om 
extra zorg te hebben voor uw 
naasten die een grote kans heb-
ben op vereenzaming. Dit kan 
een familielid zijn, of een buur. 
Hopelijk is er een moment dat 
u hem of haar bijvoorbeeld 
kunt bellen, of een kaartje stu-
ren zodat we samen deze peri-
ode goed doorkomen. 

PCOB bijeenkomst 27 maart

I.v.m. het Coranavirus is de 
geplande donateursavond van 
St.Oud Andijk woensdag 25 
maart in Dorpshuis Centrum 
afgelast.
De informatie over het polder-
museum en daarnaast de spre-

ker Piet Zwaan over de polder-
geschiedenis en de doorvaart-
mogelijkheden voor deze pol-
der zou deze avond aan de orde 
komen.
 
St. Oud Andijk

Donateursavond St. Oud Andijk

Wat een anti-climax… zoveel 
voorbereidingen, zoveel enthou-
siaste mensen en leuke koopjes. 
Na de persconferentie van de re-
gering op donderdag 12 maart, is 
’s avonds de knoop doorgehakt en 
er is door het bestuur besloten de 
veiling vrijdag 13 maart niet door 
te laten gaan. 
En dan? Een andere datum? In 
Onderdijk waren ze er al snel uit, 
maar die datum is voor ons niet 
haalbaar. Niet alle benodigde 
neuzen kunnen we begin mei de-
zelfde kant op krijgen. Bovendien 
valt het midden in de meivakan-
tie, wat voor de kinderveiling en 
het bezoekersaantal niet mee zal 
werken. 
De volgende beslissing hangt in 
de lucht: Helemaal geen veiling 
Sarto dit jaar. Is dat een optie? 
Wat moet daar dan weer voor 
geregeld worden? Voor de ver-
enigingen en organisaties die elk 
jaar een bijdrage van ons ontvan-
gen is er een reservepotje be-
schikbaar. We zullen in december 
evengoed een bijdrage aan ver-
enigingen en organisaties over-
maken, na de gebruikelijke verde-
lersvergadering. En er is natuur-

lijk al wel een opbrengst, maar 
dat is uiteraard lang niet de re-
cordopbrengst van 2019! De door 
vele mensen en bedrijven naar 
eigen inzicht te besteden giften 
zijn niet allemaal uitgegeven. En 
afgelopen vrijdag, terwijl we toch 
steeds met een aantal bestuursle-
den in Sarto waren, voor schen-
kers die de afgelasting nog niet 
meegekregen hadden, hoorden 
we regelmatig: we kunnen toch 
ook een gift overmaken op jullie 
bankrekening? Dat hadden we 
niet zelf bedacht maar we willen 
u toch in de gelegenheid stellen. 
Ons bankrekeningnr. is: NL62Ra-
bo 0302400125, t.n.v. veiling Sar-
to. Voel u niet verplicht, we geven 
het als een mogelijkheid. 

Verder blijven we toch met een 
aantal koopjes die al zijn inge-
kocht ‘zitten’. In overleg met de 
schenkers willen wij u de moge-
lijkheid geven hierop te bieden 
via veilingsarto@gmail.com of als 
u die mogelijkheid echt niet heeft 
kunt u het schriftelijk indienen 
bij Jos Kuin, Dijkweg 412. Dit 
geldt voor de volgende koopjes 
uit de catalogus:

2020 GEEN VEILING SARTO!

Wat een anti-climax… zoveel voorbereidingen, zoveel enthousiaste mensen en leuke koopjes. Na de 
persconferentie van de regering op donderdag 12 maart, is ’s avonds de knoop doorgehakt en er is 
door het bestuur besloten de veiling vrijdag 13 maart niet door te laten gaan. En dan? Een andere 
datum? In Onderdijk waren ze er al snel uit, maar die datum is voor ons niet haalbaar. Niet alle 
benodigde neuzen kunnen we begin mei dezelfde kant op krijgen. Bovendien valt het midden in de 
meivakantie, wat voor de kinderveiling en het bezoekersaantal niet mee zal werken. De volgende 
beslissing hangt in de lucht: Helemaal geen veiling Sarto dit jaar. Is dat een optie? Wat moet daar dan 
weer voor geregeld worden? Voor de verenigingen en organisaties die elk jaar een bijdrage van ons 
ontvangen is er een reservepotje beschikbaar. We zullen in december evengoed een bijdrage aan 
verenigingen en organisaties overmaken, na de gebruikelijke verdelersvergadering. En er is natuurlijk 
al wel een opbrengst, maar dat is uiteraard lang niet de recordopbrengst van 2019!  De door vele 
mensen en bedrijven naar eigen inzicht te besteden giften zijn niet allemaal uitgegeven. En afgelopen 
vrijdag, terwijl we toch steeds met een aantal bestuursleden in Sarto waren, voor schenkers die de 
afgelasting nog niet meegekregen hadden, hoorden we regelmatig: we kunnen toch ook een gift 
overmaken op jullie bankrekening? Dat hadden we niet zelf bedacht maar we willen u toch in de 
gelegenheid stellen. Ons bankrekeningnr. is: NL62Rabo 0302400125, t.n.v. veiling Sarto. Voel u niet 
verplicht, we geven het als een mogelijkheid. Verder blijven we toch met een aantal koopjes die al 
zijn ingekocht ‘zitten’. In overleg met de schenkers willen wij u de mogelijkheid geven hierop te 
bieden via veilingsarto@gmail.com of als u die mogelijkheid echt niet heeft kunt u het schriftelijk 
indienen bij Jos Kuin, Dijkweg 412. Dit geldt voor de volgende koopjes uit de catalogus:

Voor alle koopjes geldt, verkoop bij voldoende belangstelling en de eindbeslissing ligt bij het 
veilingbestuur!!  Uitgebreide omschrijving van de koopjes staan in de catalogus, die ook nog na te 
lezen is op de website van parochieveilingsarto.nl. Vanaf woensdag 18 maart kan er geboden worden 
tot uiterlijk 25 maart, zoals gezegd: liefst per mail. Vrijdagavond 27 maart komt het bestuur bij elkaar 
om de veiling van 2020 af te sluiten. 

Voor de kinderen wordt er via de Bangertschool aan een alternatieve invulling gewerkt om het 
veilinggevoel ook dit jaar levend te houden. De teleurstelling was groot toen vrijdagochtend bekend 
gemaakt werd dat het niet doorging. De koopjes van meester en juffen worden in ieder geval 
verwerkt in dat plan. Als er duidelijkheid is over de invulling zullen we in de Andijker een oproep 
plaatsen voor kinderen die we niet via de Bangertschool bereiken.

De goedgevulde manden die na de pauze op de veilingavond gewoonlijk verloot worden, worden via 
Kies Voor Gezelligheid aan de man/vrouw gebracht. 

Heeft u nog vragen: ook graag per mail aan veilingsarto@gmail.com 
Voor een ieder die veiling Sarto heeft ondersteund de afgelopen week: Hartelijk dank! 

Koopje datum minimumbod aantal 
Indoor Winterspektakel bij Haakman Flowerbulbs, 2 personen za. 30 mei € 300,= 5
Deelname aan een speciale Whisky Proeverij wo. 22 april € 100,= 2
Vliegen boven de bloeiende tulpenvelden za. 18 april € 100,= 3
Niet om een koppie bij de notaris voor 2 personen 15 mei € 200,= 3
"Keez" avond op de Pastorie te Wervershoof zo. 15 nov € 75,= 7
Klaverjasavond Sarto za. 16 mei € 100,= 28
Geheel verzorgde biljartavond in Sarto 22 mei € 125,= 8
2 kaarten voor Dijkpop 4 juli € 100,= 2
Een uur lang vrij jumpen voor 2 kinderen in het grote 
trampolinepark Sam City in Hoorn!, incl. sokken en consumpties

€ 30,= 2

In 2020 geen veiling Sarto!

Voor alle koopjes geldt, verkoop 
bij voldoende belangstelling en 
de eindbeslissing ligt bij het vei-
lingbestuur!!  Uitgebreide om-
schrijving van de koopjes staan in 
de catalogus, die ook nog na te 
lezen is op de website van paro-
chieveilingsarto.nl. Vanaf woens-
dag 18 maart kan er geboden 
worden tot uiterlijk 25 maart, 
zoals gezegd: liefst per mail. Vrij-
dagavond 27 maart komt het be-
stuur bij elkaar om de veiling van 
2020 af te sluiten. 

Voor de kinderen wordt er via de 
Bangertschool aan een alterna-
tieve invulling gewerkt om het 
veilinggevoel ook dit jaar levend 
te houden. De teleurstelling was 
groot toen vrijdagochtend be-
kend gemaakt werd dat het niet 
doorging. 

De koopjes van meester en juffen 
worden in ieder geval verwerkt in 
dat plan. Als er duidelijkheid is 
over de invulling zullen we in de 
Andijker een oproep plaatsen 

voor kinderen die we niet via de 
Bangertschool bereiken.

De goedgevulde manden die na 
de pauze op de veilingavond ge-
woonlijk verloot worden, worden 
via Kies Voor Gezelligheid aan de 
man/vrouw gebracht. 
Heeft u nog vragen: ook graag 
per mail aan veilingsarto@gmail.
com .
Voor een ieder die veiling Sarto 
heeft ondersteund de afgelopen 
week: Hartelijk dank! 

Vanwege de laatste en zeer ingrijpende ont-
wikkelingen zijn onze kantoren in Andijk en 
Enkhuizen gesloten voor bezoek. Wij zijn ui-
teraard wel telefonisch en via e-mail bereik-
baar.

Normaal gesproken staan we onze klanten het 
liefst zoveel mogelijk persoonlijk te woord maar 
de komende tijd is dat helaas niet mogelijk. Con-
tact zal daarom via de telefoon en mail moeten 
verlopen. Mocht u met een probleem zitten 
waarvoor langskomen noodzakelijk is bel ons 
dan op 0228-592420 of 0228-316786.

De sluiting van scholen en kinderopvangcentra 
heeft helaas negatieve gevolgen voor onze perso-
neelsbezetting. Daarnaast is er vanwege het co-
ronavirus en de vele stormschades van de afgelo-
pen weken bij heel wat verzekeringsmaatschap-
pijen en banken achterstand ontstaan. 

Bij veel van onze partners wordt in kleinere 
teams of vanuit huis gewerkt waardoor er minder 
werk kan worden verzet dan normaal het geval is. 

Bij ons op kantoor is het de laatste tijd erg druk, 
mede doordat we veel nieuwe klanten hebben 
mogen verwelkomen en door de drukte op de 
hypotheekmarkt. We proberen de achterstand zo 
snel mogelijk weg te werken maar vragen hierbij 
uw begrip voor de langere verwerkingstermijnen.

Geld opnemen of storten aan de balie is helaas 
voorlopig niet mogelijk. Voor het opnemen van 
geld verwijzen we u naar een pinautomaat.

Zodra dit tijdelijke beleid wijzigt, stellen we u 
uiteraard direct op de hoogte, wij hopen u binnen 
niet al te lange tijd weer te mogen verwelkomen 
op één van onze kantoren!

Sluiting kantoor Vrolijk fd i.v.m. Coronavirus

Buurtbus Wase lijn 438 die rijdt tussen Enkhuizen en Wervershoof stopt tot 
nader order met het uitvoeren van de dienstregeling om te voorkomen dat 
het corona virus zich eventueel verspreidt onder reizigers en chauffeurs.

Voor info kijk op 9292.nl, overal.nl of de OV apps
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Het Dorpshuis is in ieder geval 
tot 6 april gesloten is en alle 
horeca activiteiten zijn gean-
nuleerd. We willen de catering 

activiteiten uitbreiden met 
maaltijden voor thuis of op het 
werk. Of broodjes/ lunch op de 
werkplek. 

Dorpshuis Centrum gesloten

Het landelijke advies van de 
overheid en het RIVM betref-
fende het Corona-virus is dat 
sinds 12 maart evenementen 
en bijeenkomsten met meer 
dan 100 mensen geen door-

gang mogen hebben.
 
Excelsior geeft hier ook gehoor 
aan en daarom is besloten dat 
het Themaconcert van zater-
dag 28 maart is afgelast.

Excelsior ontmoet: Jong talent! 
AFGELAST!

Tot onze grote spijt hebben wij moeten besluiten 
om de Westfriese Struuntocht van 21 maart aan-
staande uit te stellen. We vinden het jammer; we 
begrijpen de noodzaak van de maatregelen. We 
volgen hierbij de landelijke maatregelen om de ver-
spreiding van het coronavirus in te perken.

Nieuwe datum
De nieuwe datum is 20 maart 2021. Alle evenemen-
ten waar meer dan honderd personen verwacht 
worden, worden in heel Nederland afgelast vanwe-
ge het nieuwe coronavirus. Dat heeft het kabinet 
donderdag besloten.  De beperkingen gelden in ie-
der geval heel maart, dus precies in de periode dat 
de Westfriese Struuntocht zou plaatsvinden. Met 
de beperkende maatregelen wil het kabinet een ver-

spreiding van het coronavirus tegengaan. 

Hartelijk dank
We willen alle deelnemers, vrijwilligers, sponsoren, 
artiesten, locaties en participanten die al volop be-
zig waren met de voorbereidingen hiervoor heel 
hartelijk danken. We hopen dat iedereen de vol-
gende keer weer wil meedoen.

Uitstel is geen afstel
Maar uitstel betekent geen afstel. We betreuren dat 
we dit evenement moeten verplaatsen. Omdat 
maart een perfecte tijd is om een avondwandeling 
te maken, verplaatsen we de Westfriese Struunt-
ocht naar 20 maart 2021. Heeft u al een ticket? Dan 
blijft deze geldig!

Westfriese Struuntocht uitgesteld

Gelet op de dagelijks veranderende aanwijzingen 
om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen 
te gaan achten de organisatoren het niet verant-
woord de Medemblikker Vrijwilligersdag op 28 
maart door te laten gaan.
Met veel enthousiasme organiseerden de directies 
van vijf musea een dagvullend programma voor 150 
actieve en aspirant vrijwilligers. Het doel was om 
tijdens een rondgang langs de musea nieuwe vrij-
willigers te interesseren voor vrijwilligerswerk en 
reeds actieve vrijwilligers kennis te laten maken 
met het werk van de collega’s.

Belangstellenden kunnen zich nog steeds opgeven 
via https://kasteelradboud.nl/aanmelden-vrijwilli-
gersdag en lid worden van de Facebookgroep Me-
demblikker Vrijwilligers. Zij zullen per e-mail op de 
hoogte gehouden worden van een nieuwe datum. 

De organisatoren hopen voor iedereen dat de co-
ronacrisis snel bedwongen wordt en te zijner tijd 
een nieuwe datum voor dit evenement prikken.
Directies Stoomtram Hoorn-Medemblik, Bakkerij-
museum, Kasteel Radboud, Educatief WO II Cen-
trum en Nederlands Stoommachinemuseum

Medemblikker Vrijwilligersdag afgelast

Tot onze spijt moeten wij het 
optreden van Jan de Hont  niet 
door laten gaan in verband met 

het Coronavirus. We proberen 
nu een datum te boeken in de 
Herfst (November).

Jan de Hont & de Maskers 29 
maart in Sarto: AFGELAST!

WonenPlus verzorgt voorlopig 
geen diensten om de vrijwilli-
gers en clienten te bescher-

men. Voor noodgevallen kunt 
u bellen met: 0080075140

WonenPlus gesloten

De KNRM Reddingbootdag 
die gepland was op zaterdag 25 

april in de Nieuwe Haven in 
Andijk, is uitgesteld.

Reddingbootdag
Vanwege de overheidsmaatregelen rondom de 
uitbraak van het coronavirus moeten wij dit op-
treden helaas uitstellen (er komen namelijk 
véééél meer dan 100 mensen). In overleg met De 
Klamp zoeken wij een nieuwe datum. Zodra deze 

bekend is, horen jullie van ons. Jullie tickets blij-
ven natuurlijk gewoon geldig. Dus nog even ge-
duld en dan hopen jullie snel in goede gezond-
heid te zien in Andoik. Pas in de tussentijd goed 
op jezelf!

Oôs Joôs live in Andijk uitgesteld!

Na de persconferentie van 12 maart jl. waarin 
Nederland opgeroepen werd de aanwijzingen van 
het RIVM te volgen, inclusief de niet-meer-dan-
100-norm voor evenementen en musea, besloot 
het Nederlands Stoommachinemuseum de deu-
ren vooralsnog geopend te houden. 

Wel werden extra hygiëne maatregelen getroffen 
en werd de Vrijwilligersdag geannuleerd. Tegen 

de achtergrond van een bijna algehele sluiting 
van Nederlandse musea, de luider klinkende op-
roep tot sociale onthouding, de zondagmiddag 15 
maart afgekondigde maatregelen en last but not 
least de verantwoordelijkheid naar bezoekers en 
medewerkers zal ook het Nederlands Stoomma-
chinemuseum tot en met 6 april gesloten zijn. Dit 
betekent ook dat het Wereld Waterdagweekend 
van 21 en 22  maart geen doorgang zal vinden. 

Stoommachinemuseum tot en met 6 april gesloten
Op 12 maart heeft het Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport, in overleg met het RIVM, 
evenementen met meer dan 100 
personen afgelast om de verdere 
verspreiding van het coronavirus 
tegen te gaan. Het landelijk dien-
stencentrum van de PKN volgt 
dit advies en raadt aan om ook 
kerkdiensten met minder dan 
100 personen af te gelasten. Het 
gaat immers om de aanwezigheid 
van kwetsbare mensen. 
Daarom heeft de kerkenraad van 
de Protestantse Gemeente An-
dijk-Wervershoof, De Kapel, be-
sloten om haar kerkdiensten 

vooralsnog tot en met 31 maart af 
te gelasten.
Dit is een ingrijpend besluit: juist 
de Veertigdagentijd is voor velen 
een periode van inkeer en bezin-
ning. Velen beleven dit door als 
gemeenschap samen te komen in 
de kerk en zullen teleurgesteld 
zijn dat dit nu niet mogelijk is.
Maar we voelen als kerkenraad 
ook de verantwoordelijkheid 
voor de gemeente die op zondag 
bij elkaar komt. We willen daar-
om de adviezen van de autoritei-
ten niet negeren en hopen dat 
hiervoor begrip is, ondanks de 
verregaande consequenties. 

Wij hopen op Palmzondag weer 
bij elkaar te kunnen komen als 
gemeenschap.
Mocht er aanleiding zijn om dit 
beleid te wijzigen, dan zullen we 
dit zo snel mogelijk bekend ma-
ken. Houd hiervoor de website 
van onze kerk ook in de gaten.
 
Namens de kerkenraad, 
Gert Scholten, Pastor  

Veiling Cultura afgelast
In verband met het onvoorspelbare verloop van het 
Coronavirus en de huidige adviezen van het RIVM 
hebben wij als bestuur van veiling Cultura, met pijn 
in ons hart besloten om de veiling van 18 april aan-
staande te annuleren.
Het is door diverse factoren niet haalbaar om de 
veiling op een goede wijze verder naar achter te 
schuiven, wat dus inhoud dat er in 2020 geen Vei-
ling Cultura zal zijn.
Wij zullen de komende weken waarschijnlijk veel 
vragen krijgen, waarover we via de site: www.vei-
lingcultura.nl, FB  en de Andijker verder met u zul-
len communiceren. 

Een speciaal woord van dank aan al onze vrijwilli-
gers en Drukkerij Vijn die belangeloos onze banners 
voor langs de weg al klaar had liggen. 

Dank voor uw begrip en vertrouwen in onze veiling.
Bestuur veiling Cultura 

DE KAPEL

Kijk ook op: www.andijker.nl

Het kantoor van de Andijker en Dijkprint blijft 
zoveel mogelijk gesloten! U kunt het beste 
telefonisch of per e-mail contact opnemen.

Andijker:  59 36 05 info@andijker.nl
Dijkprint:  59 29 34 info@dijkprint.nl
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Samen spelen, 
leren & ontdekken
op onze peuterspeelgroep in 
basisschool De Piramide

Wij hebben 
plekjes 

vrij!

Meer info: berendbotje.nl

Op zaterdagavond 25 april treden de 
Urker Zangers op in Andijk. Dit Urker 
mannenkoor werd opgericht met als 
doelstelling een gevarieerd repertoire 
hooggestemd te zingen; van geestelijke 
koralen tot zeemansliedjes, van negro-
spirituals tot klassieke koorwerken, van 
psalmen tot opera. Onder leiding van 
dirigent Jacob Schenk wordt wekelijks 
met veel enthousiasme en gedrevenheid 
aan deze muzikale doelstelling gewerkt! 
 
Het mannenkoor ‘Urker Zangers’ werd 
opgericht op 10 februari 1968. Het koor 
heeft een breed gevarieerd origineel  re-
pertoire met gospels, spirituals, geestelijke 
en klassieke muziek. 
Het mannenkoor geeft concerten door het 
hele land en maakte concertenreizen naar 
Duitsland, Denemarken en (zelfs twee-
maal naar) de U.S.A. 

Sinds 2000 is de bekende Urker musi-
cus  Jacob Schenk (1973) de dirigent van 
dit unieke Urker mannenkoor, waar zijn 
veelvormige muzikaliteit een ideale com-
binatie blijkt met de veelzijdigheid van het 
koor. In de aanloop naar het 50-jarig jubi-
leum in 2018, maakte het mannenkoor in 
november 2017 een concertreis naar 
Wales, waar het koor een eervolle uitnodi-
ging kreeg om mee te werken aan een 
aantal concerten tijdens het ‘Festival of 
Remembrance’, de Britse dodenherden-
king. 

Aanvang: 19:30 uur, Gereformeerde kerk, 
Middenweg 4, 1619 BL Andijk
 
Dit evenement gaat onder voorbehoud 
door. 
Houdt de website: www.korenindekerk.nl 
in de gaten voor meer informatie.

De Urker zangers. Foto aangeleverd

Urker Zangers 25 april a.s. in Andijk

 

Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

Het is een gezegde ook onder de vogelaars nu onze 
broedvogels langzamerhand terugkeren van hun 
overwinteringsgebied. Beleef de lente is bij Vogel-
bescherming Bescherming Nederland weer van 
start gegaan en u kunt de live beelden volgen van 
verschillende soorten.
www.vogelbescherming.nl/beleefdelente

Foto: Douwe Greydanus

Leven in de brouwerij

Verscholen in de ‘oksel’ tussen de Ka-
gerdijk en de Dijkweg, tussen Wervers-
hoof en de westpunt van Andijk, ligt een 
bijzonder stukje natuur. Deze zogehe-
ten Koopmanspolder geldt als proeftuin 
voor toekomstig waterbeheer, waar 
door een wisselend peilniveau tal van 
vogelsoorten een plekje vinden om te 
broeden of foerageren. In maart staat 
het water in een deel van de polder bo-
ven het maaiveld. Dit trekt veel eenden 
en doortrekkende steltlopers aan zoals 
grutto, tureluur, slobeend, wintertaling 
en zeldzamere soorten. Zo klein als het 
gebiedje op de kaart is, zo groot is de 
diversiteit aan vogelsoorten.
 
Op zaterdag 21 maart, door de Verenigde 
Naties uitgeroepen tot Wereldwaterdag, 
organiseert IVN West-Friesland een spe-
ciale vogelwandeling rondom dit waterrij-
ke gebied, onder begeleiding van vogelgids 
Marco van der Lee. De wandeling gaat 
vroeg van start, om 8:00 uur ‘s morgens, en 
tot 11.00 uur blijft Marco daar beschikbaar 

voor uitleg. Deelname kost 2 euro per per-
soon, kinderen gratis. De wandeling be-
gint aan de oostkant van de Koopmans-
polder (afslag jachthaven) op de parkeer-
plaats bij het kleine strandje in Andijk. 
Volwassenen en kinderen zijn van harte 
welkom om mee te lopen (stevig schoeisel 
aandoen). Informatie Marco van der Lee 
06 23149870. 

Koopmanspolder. Foto: Marco van der Lee

Vogelwandeling Koopmanspolder

Woensdagmiddag even naar On-
derdijk gefietst waar een me-
vrouw mij vertelde dat ze nog 
geen lepelaars gezien had dus je 
kunt wel omkeren. Maar door ei-
genwijs te zijn en verder te fietsen 
streken achter de speeltuin 
’’Neshof “ mijn eerste drie lepe-
laars neer bij het Vooroever. Laat 
de temperatuur maar voorzichtig 
oplopen. Douwe Greydanus.
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