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De tweeling van der Gulik, Jaap 
en Siem, heeft met elkaar al jaren 
de grootste schik. Beide heren 
wonen nog in het huisje waar zij 
ooit geboren werden, op het 
Hoge Landje in Andijk. “Deze 
plek kennen we goed en we heb-
ben het hier prima samen. Dat we 
ook nog samen zijn, prijzen we 
ons gelukkig mee. Ooit stond 
hier de boerderij en dat verklaart 
het vele land. Die materialen van 
de boerderij zijn gebruikt voor 
het kleine burgerhuisje, zoals het 
er nu nog staat.”

De taken rondom het huis zijn 
goed verdeeld. “Dat is zo ge-
groeid door de jaren heen. Jaap 
schilt de piepers en ik kook,” zegt 
Siem.  “Siem heeft ‘nieuwe ogen’ 
en ik zie de ‘kwaadjes’ (=onkruid-
jes) juist niet meer, dus ook in de 
tuin zijn de taken duidelijk!” ver-
telt Jaap. “Als je zolang samen 
bent als wij, dan heb je aan een 
half woord genoeg. Maar toch 
staan onze monden niet stil hoor, 
we beleven nog genoeg en halen 
graag herinneringen op.”

Hetzelfde en toch anders
Uiterlijk heeft de tweeling veel 
van elkaar weg hoewel er nu wel 
wat verschil te zien is. “Vroeger 
hadden we altijd hetzelfde aan en 
wist geen mens ons uit elkaar. We 
waren ook heel veel samen. Dus 
als je de één riep, kreeg je de an-
dere erbij.” De mannen vertellen 
dat ze hier zijn geboren en altijd 
zijn blijven wonen. Nooit ge-
trouwd, altijd samen geweest. “

Het gezin van der Gulik 
Jaap en Siem zijn de jongsten van 
het gezin. Er waren ook de broers 
Meindert en Piet (18 en 7 jaar 
ouder dan de tweeling) en de zus-
sen Nel, Aafie, Trien en Thekla. 
De tweeling hoopt binnenkort de 
verjaardag van de jongste zuster 
Trien te kunnen vieren. “Onze 
jongste zus wordt dit jaar 96!” Of 
het aan de juiste genen ligt of dat 
er een andere reden is waardoor 
de mannen zo vitaal richting de 
90 gaan zijn ze het snel eens. 
“Nooit getrouwd en dat scheelt 

een hoop zorgen!” Om vervol-
gens in lachen uit te barsten. “We 
waren mooie jongens hoor en 
kregen aandacht genoeg, de 
‘moidjes’ zwaaiden wel en dan 
zwaaiden we terug. Maar aan 
verkering dachten we niet eens. 
Wij hadden mekaar.”

In dienst
De diensttijd heeft indruk ge-
maakt op de heren. “Vader was 
tijdens de Eerste Wereldoorlog 
maar liefst 5 jaar in dienst, broer 
Piet ging 4 jaar naar Indonesië na 
de Tweede Wereldoorlog en wij-
zelf waren beiden anderhalf jaar 
in dienst. Samen zijn we goed 
voor 12 jaar dienst aan het ko-
ningshuis.” De ene na de andere 
anekdote wordt vertelt: “Jaap was 
in dienst en wij gingen met de 
trein op bezoek, vader, moeder 
en ik,” zo begint Siem. Eenmaal 
daar ziet een officier ons staan en 
spreekt vader aan. “Heb ik hier te 
maken met de familie van der 

Gulik?” Vader vraagt zich ver-
baasd af hoe de man zijn naam 
kent. “De man zag Siem staan en 
dacht natuurlijk dat ik het was,” 
lacht Jaap. “Dus werd Siem ge-
maand zich onmiddellijk bij het 
peloton te voegen.” Moeder greep 
in en vertelde dat het een twee-
ling betrof. De officier verbaasd 
achter latend.

De gekste verhalen
Ze weten nog heel wat te vertel-
len deze mannen. Steeds roept 
het ene verhaal het volgende op. 
“Tijdens de dienstkeuring vroeg 
die man mij het verschil tussen 
een trap en een ladder. Ik zei: ”Als 
mijn vader mij een trap geeft 
vlieg ik de ladder op!” en daarop 
werd ik goedgekeurd voor alle 
onderdelen. Siem vertelt: “Ik 
moest in diensttijd hardlopen en 
dat weigerde ik. Ook weet ik nog 
dat we onder het tenue een 
zwembroek aan moesten. Geen 
idee waarom, maar we deden dat 

braaf. Ze lieten ons zwemmen in 
de Schelde! Het was net maart!!”

De Egeländer kapel
Toeteren houd je jong. Dat is ten-
minste wat Siem en Jaap beweren. 
“We hebben heel wat jaren bij de 
Egeländer kapel getoeterd. Vele 
optredens gehad in binnen en 
buitenland.” Bij de Egeländer ka-
pel begonnen de mannen zo’n 35 
jaar geleden en pas sinds een jaar 
of twee zijn ze gestopt. “Tweeën-
dertig jaar hebben we het gedaan. 
Op een gegevens moment heb je 
niet voldoende lucht meer, dan is 
het helaas gedaan met het getoe-
ter.” Jaap speelde op de bariton en 
Siem op de bugel.  “We kunnen 
beter noten lezen dan Nederlands 
schrijven,” grinnikt Jaap. “Met 
maar drie jaar lagere school en 
dan ook nog van een overspan-
nen meester hebben we die tijd 
niet veel geleerd. De winters gin-
gen we niet eens naar school van-
wege de kou, maar naar de kerk 
gingen we dan weer wel!”

Bloemkool sjouwen
De heren hebben in hun leven 
heel wat verbouwd. “Op de klei-
grond van Andijk bedoelen we 
dan. Irissen, tulpen, bloemkool, 
bieten en vroege aardappels. We 
hebben heel wat afgesjouwd.” Va-
der maakten ‘s morgen drie stik-
kebuuls –lunchtrommels- voor 
op het landje. “Op het bouwtje 
hadden we een petroleumstel en 
een theepot. In een klein ge-
bouwtje. Thee zonder suiker 
kregen we daar. Terwijl thuis 
moest er een schep suiker in van 

moeders.” Met de schuit vol weer 
terug naar het erf. “Daar hebben 
we nog een mooie foto van die 
ons erg dierbaar is.” Thuis op de 
boerderij stonden een koe en een 
geit te wachten om gemolken te 
worden en ook de kippen hun ei-
eren geraapt moesten worden. 
De kuikens die wel uit het ei kwa-
men mochten groeien tot ze kon-
den piepen en dan belanden ze in 
de soep! Over soep weten de 
mannen ook nog wel een verhaal. 
“Er was er eens een pan soep, nou 
die kon je snijden. Zo dik als die 
was. We sneden er een stuk uit en 
maakten er maar iets hapbaars 
van, ach we zijn er groot van ge-
worden!”

De oudsten?
De tweeling zit vol verhalen. On-
derling is er wat gesteggel over 
wie de oudste is. Op papier heeft 
vader eerst Jaap aangegeven, 
maar Siem werd toch echt 5 mi-
nuten eerder geboren. “Ik was er 
zelf bij, dus ik weet ’t zeker. Maar 
samen zijn we denk ik ook wel de 
oudste tweeling op Andijk en 
misschien wel in heel West-Fries-
land? Of in heel Nederland? Dat 
zouden we eigenlijk wel eens wil-
len weten.” Dus welke tweeling 
meldt zich als oudste Andijker, 
West-Friese of Nederlandse 
tweeling bij de Andijker? 
De oproep staat bij deze uit en we 
horen graag van u op: 
info@andijker.nl

Al 86 jaar samen en nog altijd lol met elkaar

Links op de foto Jaap en rechts Siem. Foto OdB

Mr. R.M. Mantel-KooistraMr. A.W.M. Overtoom

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

ER IS 
GEEN INLOOP!

www.mantelvoors.nl

Kantoor Andijker gesloten en aangepaste verschijningen
Ook wij van de Andijker hebben last van de situatie rondom het COVID-19 virus. De corona-
verspreiding willen wij zoveel mogelijk beperken en daarom hebben we besloten het kantoor 
dicht te houden voor bezoekers van buiten. Wel zijn we telefonisch en per e-mail te bereiken.

De Andijker gaat op bezoek bij mensen en bedrijven voor de leukste artikelen. Dat bezoeken 
zit er voorlopig even niet in. 

We nemen de situatie per dag. Elke week opnieuw bekijken we of het mogelijk is de krant uit 
te geven. Houdt de website en Facebookpagina in de gaten voor het laatste nieuws.

Op de foto het gezin toen pa en moe 25 jaar getrouwd waren.
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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:
Zoals inmiddels wel bekend zal 
zijn, zijn er zeker tot na Pasen 
geen vieringen.
Intenties die hierdoor vervallen, 
kunnen alsnog voor een latere 
datum doorgegeven worden.
Wel zijn er vieringen op de tv te 
volgen.
Sterkte in deze moeilijke tijd!

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.
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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

Kerkdiensten, zondag 29 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 
Aangepaste kerkdienst met ds. Koos Staat op 
gereformeerdekerkandijk.nl bij kijk direct

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 
pg-andijkwervershoof.nl

Baptistengemeente  
baptistenenkhuizen.nl

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

De Bovenzaal
bovenzaal.eu

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
www.deweg.eu

Iedere woensdagochtend tussen 
10.00 uur en 12.00 uur blijft de 
kerk geopend. We zorgen voor 
ruimte, in alle betekenissen van 
het woord. Er is stilte, gelegen-
heid om uw gedachten/zorgen op 
te schrijven in een schrift, de 
Paaskaars brandt, er staan bloe-
men en er klinkt muziek. Desge-
wenst is er de mogelijkheid tot 
gesprek en de uitnodiging om te-
lefonisch of via e-mail op een an-

der moment contact op te ne-
men. Om gehoor te geven aan de 
veiligheidsvoorschriften beper-
ken wij ons tot dit contactmo-
ment. 

Bellen kan altijd, e-mailen kan 
altijd. En in noodgevallen is ook 
een bezoek mogelijk. 
U kunt uw telefoonnummer en/
of e-mailadres in het schrift note-
ren.

Vol vertrouwen in haar Heer en Heiland hebben we afscheid 
moeten nemen van onze zus en schoonzus        

Dit Meyles

    J.P. Kooiman
    J. Kooiman - Pasveer
    B. Kooiman - de Vries 

Aanwezigheid van de Pastor in De Kapel

Ingezonden/Open brief
Let een beetje op elkaar….

Beste Andijkers,
Neem me niet kwalijk dat ik mij 
tot alle Andijkers richt. Ja, ik 
weet het, ik ben dominee, en 
best kans dat u denkt: daar heb 
ik geen boodschap aan.
Toch waag ik het erop om u al-
len deze brief te schrijven. 

Immers, deze Coronacrisis 
maakt duidelijk dat wij meer 
gemeen hebben dan wij dach-
ten. Oud of jong, een rijke 
vrouw of een arme man, een 
trouwe kerkganger of een eeu-
wige twijfelaar – ons treft het-
zelfde lot. Zoals zon en regen 
ons allen raken, zo raakt het vi-
rus ons ook allen.

Voor ons mensen die het leven 
graag in eigen hand houden, 
zijn het lastige tijden. Wij zijn 
het virus niet de baas, maar het 
speelt de baas over ons. Intus-
sen blijven wij sociale wezens, 
aangelegd op contact. We ge-
dijen niet in afzondering. We 
worden daartoe nu veelal ge-
dwongen. Van het verplicht 
anderhalve meter afstand hou-
den wordt niemand blij. Op een 
lange reis is anderhalve meter 
niets. Maar als ik met u sta te 

praten vind ik anderhalve me-
ter een heel eind. 

De supermarkt en de bakker en 
de slager zijn open. Ik bedoel, 
we kunnen nog boodschappen 
doen. Ons lijf heeft eten nodig. 
Maar onze geest heeft dat ook 
nodig. Daarom gaat op werkda-
gen (behalve woensdag) de 
kerkdeur van ons kerkgebouw 
(Middenweg 6) open. Van 
11.00 – 12.00 uur. U bent wel-
kom om er in alle rust te zitten, 
te bidden of een kaarsje aan te 
steken. De kerk is groot genoeg 
om de nodige onderlinge af-
stand te kunnen bewaren, maar 
toch zijn we onder dat ene dak 
even verbonden. Met elkaar en 
met God. Misschien zie ik u ‘uit 
de verte’ zitten.

Bij de bakker koopt u brood 
voor het lijf. In de kerk vindt u 
brood voor het hart. Misschien 
hebt u er toch een boodschap 
aan. Hartelijke groet voor u en 
jullie allen, en ik voeg er aan 
toe: Gods zegen.

ds. Koos Staat

PS. Hebt u de advertentie van 
de Gereformeerde Kerk elders 
in deze Andijker gelezen?

Als vrijwilligers hebben wij weer met liefde een mooie Konings-
dag voorbereid maar hebben besloten het advies van de Konink-
lijke Bond van Oranjeverenigingen op te volgen. Daarnaast blijkt 
het met de huidige maatregelen praktisch niet haalbaar om Ko-
ningsdag op een verantwoorde manier voor jullie te kunnen or-
ganiseren.   

Koningsdag is een dag van saamhorigheid. In deze roerige perio-
de is die saamhorigheid nog belangrijker. Daarom doen wij een 
oproep aan iedereen in Andijk om op 27 april JUIST WEL uitbun-
dig te vlaggen en te versieren. Niet alleen om de verjaardag van 
de Koning te vieren maar ook voor alle mensen die hard werken 
om Nederland in deze tijd draaiende en gezond te houden. 

Vlaggen jullie allemaal mee??

KONINGSDAG 2020 ANDIJK

AFGELAST
Blijf gezond

Let op elkaar
Zorg voor elkaar

Kijk voor 
het laatste 
nieuws op:

www.andijker.nl
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BELASTINGDIENST DENKT EN HELPT MEE. GEEN 
CORONAVERKLARING NODIG, ONDERNEMERS 

KRIJGEN DIRECT UITSTEL VAN BETALING

Minder zorgen voor ondernemers (waaronder ook zzp’ers)
De Belastingdienst geeft meteen en zonder aanvullende voorwaar-
den drie maanden uitstel van betaling. Dit kan voor alle aanslagen 
inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) 
en loonheffingen. Hoe? Stuur een brief aan de belastingdienst waarin 
u vraagt om uitstel van betaling geef daarbij aan dat u door de uit-
braak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. Nadat de 
belastingdienst uw verzoek heeft ontvangen, stoppen de invorde-
ringsmaatregelen. Er is geen aanvullende verklaring van een accoun-
tant meer nodig. Ondernemers en bedrijven die langer uitstel willen 
dan drie maanden kunnen dat ook aanvragen. Het kabinet wil de 
administratieve lasten zo beperkt mogelijk houden. Er worden geen 
boetes meer opgelegd voor te late betaling en over belastingschul-
den hoeft geen rente meer te worden betaald.

Verlaging voorlopige aanslag
Verwacht u een lagere winst door de uitbraak van corona en betaalt 
u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschaps-
belasting? Dan kunt u uw voorlopige aanslag wijzigen, zodat u direct 
minder belasting betaalt. Verlaag daarvoor uw inkomsten. Als het 
bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die 
u in de eerste maanden van het jaar al hebt betaald, krijgt u het ver-
schil terugbetaald.
Voor meer informatie ver-
wijs ik u naar: www.belas-
tingdienst.nl/coronavirus

Mantel & Voors Notarissen 
en Mediators – Wij laten 
onze afspraken zoveel mo-
gelijk doorgaan met de no-
dige voorzorgsmaatregelen. 
Zaken telefonisch bespreken 
kan ook, bel ons gerust om te overleggen. Andijk 0228-592224 – 
Benningbroek 0229-591264

Aanmelden voor gratis webinar Maand van het testament en levens-
testament op 20 april 20.00 uur, kan nu via www.mantelvoors.nl

Caroline Groot houdt ons 
de komende tijd op de hoogte 

van haar topsportbestaan.

Hallo allemaal,
mijn naam is Caroline Groot en 
ik zit in het nationale team voor 
paralympisch baanwielrennen.
Wij zijn druk bezig met de voor-
bereidingen op de paralympische 
spelen van Tokio 2020 en ik mag 
jullie elke maand een klein stukje 
meenemen in mijn #RoadToTo-
kio.

Dit is mijn 3e jaar bij het team en 
dit worden mijn eerste Spelen. In 
2018 begon mijn wielercarrière 
in Rio de Janeiro, dit waren mijn 
eerste wereldkampioenschappen. 
Op de terugweg zaten er 2 gou-
den medailles in mijn koffer en 
was ik ineens Wereldkampioen. 
Vanaf toen begon de droom om 
naar Tokio te gaan, het leek haal-
baar terwijl ik wist dat de grote 
concurrentie dat jaar nog niet 
aan de start stond. Na een jaar vol 
leermomenten was het WK in 
2019 in eigen land. Van een onze-
kere onbekende nieuwe baan-
wielrenster naar een zelfverze-
kerdere maar ook in de baanwiel-
renwereld een bekende wielren-
ster aan de start. Het was nog-
maals goed voor goud maar de 
concurrentie uit een lagere klasse 
was dit keer sneller. Dat maakte 
voor het wereldkampioenschap 
niet uit, maar richting Tokio wel. 
Hoe dat zit leg ik later uit. Met 
een richttijd van de concurrentie 
gingen we nogmaals een jaar kei-
hard trainen en alles optimalise-
ren. Hierdoor lukte het op het 
afgelopen WK in Canada om die 
concurrent te verslaan. Toch 
blijft er een uitdaging over rich-

ting de spelen en dat ga ik jullie 
volgende keer uitleggen! 
 
Of ik naar de Spelen ga is nog niet 
zeker. Er zijn op Europa cups, 
World cups en Wereldkampioen-
schappen punten te verdienen. 
Hoe meer punten hoe wij als Ne-
derland verdienen, hoe meer 
startplekken we krijgen en hoe 
groter de kans is dat er een ticket 
voor mij is. Behalve dat het onze-
ker is of ik zelf naar de spelen ga 
staat er ook een vraag teken ach-
ter de spelen zélf. Kunnen wij 
met zijn allen in augustus naar 
Tokio afreizen? Wordt het afge-
blazen? Wordt het verplaatst? 
Wij weten het allemaal niet zeker. 
Inmiddels zijn er buiten de scho-
len, de horeca en andere belang-
rijke plekken ook alle faciliteiten 
van NOC*NSF gesloten. Dit 
heeft op ons trainingsschema 
grote invloed. Mijn trainingen 
bestaan normaal voornamelijk 
uit baantrainingen en krachttrai-
ningen, wat nu dus niet meer 
mogelijk is op Papendal. Maar 
gelukkig denkt iedereen mee en 
heb ik inmiddels thuis genoeg 
materialen om vervangende trai-
ningen te kunnen doen. En na-
tuurlijk zijn er momenteel ergere 
dingen in de wereld dan niet opti-
maal kunnen trainen, een beetje 
relativeren is nooit verkeerd. Ik 
was van plan om mij in dit eerste 
bericht voor te stellen en uit te 
leggen wat mijn sport is. Dat laat-
ste is er niet van gekomen en ga ik 
nu volgende keer doen, want wij 
blijven positief, ik blijf hopen dat 
de spelen ‘gewoon’ doorgaan en 
ik blijf trainen om in augustus het 
beste uit mezelf te kunnen halen. 
Voor iedereen sterkte komende 
tijd! 

Heeft u weleens nagedacht om 
ook vakantieouder te worden?
Nodig een kwetsbaar kind uit 
voor een vakantie in Noord-Hol-
land en meld u aan als vakantie-
ouder/gezin.

Deze kinderen groeien op in 
moeilijke gezinssituaties en wil-
len er graag even uit en ervaren 
hoe het in een ander gezin gaat. 
Voor u een bijzondere ervaring, 
waarmee u het verschil kunt ma-
ken voor een kind. Al bijna 60 
jaar werft Europa Kinderhulp 
gastgezinnen voor deze kinderen. 
Wij hebben u daarbij nodig.

Europa Kinderhulp zoekt nog 
nieuwe vakantieouders voor deze 
zomer In de grote Europese ste-
den leven honderden kwetsbare 
kinderen onder moeilijke om-
standigheden. Door twee weken 
in de zomervakantie in een an-
dere omgeving te zijn, kunnen ze 

op adem komen. Het gaat om 
kleine dingen als buiten spelen en 
samen eten. Waar iemand is die 
aandacht geeft, grenzen stelt en 
duidelijkheid schept. Gewoon 
kind mogen zijn.

Doet u ook mee?
U heeft de mogelijkheid iets voor 
een kwetsbaar kind te doen. 
Geen luxe uitstapjes of dure frat-
sen, maar gewoon meedraaien in 
uw gezin. Zo’n vakantie geeft een 
kind een andere kijk op het leven, 
en dat pakt niemand ze af. Doet u 
ook mee?

Als er in uw hart en huis rust en 
ruimte is om één van deze kinde-
ren een onvergetelijke vakantie 
aan te bieden, neem dan contact 
op, tel.: 0118-62 79 74 of info@
europakinderhulp.nl of kijk voor 
meer informatie op www.europa-
kinderhulp.nl of volg ons op face-
book.com/Europakinderhulp.

Wordt u ook vakantieouder? Foto aangeleverd

Trakteer een kwetsbaar kind op 
Hollandse gastvrijheid!

Caroline in actie op de wielerbaan. Foto aangeleverd

Caroline Groot

Andrea van Langen

Wat kan er wel?

Vrijheid is voor mij heel be-
langrijk, ik streef naar min-

der regels en vind dat de 
overheid zich niet al te veel 
met ons doen en laten moet 
bemoeien. Bijzondere tijden 
vragen echter om bijzondere 
maatregelen. In de strijd te-
gen het coronavirus wordt 

onze vrijheid hoe langer hoe 
meer ingeperkt. Scholen, 

sportverenigingen en de ho-
reca zijn gesloten. Op het 

gemeentehuis is het stil ge-
worden, zo mogelijk worden 
afspraken digitaal of telefo-

nisch afgehandeld. Het 
wordt steeds lastiger om 

rustig te blijven als de maat-
regelen elkaar in rap tempo 

opvolgen.
Mijn vader is al bijna een 

jaar “tijdelijk” opgenomen in 
een verzorgingshuis in 

Steenwijk. Afgelopen don-
derdag hoorden we dat de 

verzorgingshuizen per direct 
geen bezoekers meer moch-
ten ontvangen. Zou mijn va-

der zich realiseren wat dit 
voor hem betekent? Mijn 

zus en ik besloten de lange 
rit toch nog een keer te ma-
ken. Achterin een emmer 
tulpen voor de zorgmede-
werkers. Als de mantelzor-
gers niet meer welkom zijn 
komt er immers nog meer 
druk op hun schouders te 
liggen. Bij de hoofdingang 

zetten we de tulpen neer. De 
medewerkster die ze ophaal-
de vroeg voor wie we kwa-
men. Ze vertelde dat mijn 
vader vanaf zijn afdeling 
misschien wel even naar 

buiten mocht, dan konden 
we over de heg op voldoen-
de afstand met hem praten. 

Zo hadden we toch even 
contact en hebben hem per-
soonlijk kunnen uitleggen 

dat dit even niet anders kan. 
Achteraf ben ik blij dat deze 

nieuwe regel ons contact 
niet in de weg heeft gestaan. 
Dit is geen oproep tot bur-
gerlijke ongehoorzaamheid 
maar wel een pleidooi om 

ons door alle noodzakelijke 
maatregelen niet uit het veld 

te laten slaan. Kijk wat er 
wel kan, zet een bosje tulpen 
voor de deur bij iemand die 
wel wat vrolijkheid kan ge-

bruiken. Stuur een lief 
kaartje of bel wat vaker. 

Houd uw hoofd koel en uw 
hart warm!

Andrea van Langen, 
wethouder.

In het Drachterveld bij Blokker is al een paar maanden een ontsnapte 
Jufferkraanvogel actief. Deze wordt regelmatig waargenomen maar 
hij wordt nergens gemist. Normaal komt dit soort voor in Centraal-

Eurazië en overwintert in Afrika en India. Douwe Greydanus.

Juffer op het gras
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Dealer van: 
Gazelle, Batavus, Sparta, Qwic, Pegasus en Cortina

Openingstijden
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
Zondag  Gesloten

Tweewielers

ANDIJK

              M iddenweg 54a

1619BN Andi jk

w w w.dek ker-tweewielers.n l

Middenweg 54a, 1619 BN Andijk
0228-745222

www.dekker-tweewielers.nl

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

Cornelis Kuinweg 22
www.bosmantel.nl

Hoveniersbedrijf de Kroon
Dijkweg 128, 1619 HH Andijk

tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

B. DE KROON

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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

Maarten,

kun je van het logo rechtsboven een advertentie maken

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

Gr

Tuin aanleggen of restylen?

Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

Erkend schildersbedrijf voor al uw 
binnen- en buitenschilderwerk, 

glas-, spuit- en behangwerk! 

Bel voor een afspraak: 06 53 74 82 94 

  

 
  

 

 

 

 

  
Marc  van den Braber 
Hoekweg  13   
1619 EA  ANDIJK 
info@vandenbraber.nl  -  www.vandenbraber.nl 

 

 

Natuurlijk: iedereen denkt met-
een aan de mensen in de zorg! 
Maar ook aan mensen bij werken 
bij de brandweer of de politie. 
Maar dan vergeten we heel veel 
andere mensen die minstens net 
zo hard werken én die dat ap-
plaus ook verdienen. Voor een 
grote groep van deze kanjers heb-
ben wij een plekje in onze krant 
gereserveerd. Gewoon omdat ze 
dat verdienen wegens hun inzet, 
in ieders belang!

Wij hebben diverse bedrijven ge-
vraagd een leuke teamfoto aan te 

leveren van de kanjers uit hun 
bedrijf waar ze trots op zijn. 
Sommige bedrijven stuurden ons 
een foto met een hele grote groep 
personeel (uit het archief, dus 
lekker dicht op elkaar) en ande-
ren maakten speciaal voor dit 
item een foto van een klein 
groepje. “Ja, met anderhalve me-
ter er tussen passen er minder 
mensen op een foto! Maar deze 
kanjers staan representatief voor 
het hele team.”

Wees eens lief
Personeel in diverse supermark-

ten geven het volgende signaal af. 
“De supermarkt is geen gezins-
uitje. Kom zoveel mogelijk alleen. 
Houdt afstand van andere klan-
ten, maar ook van ons personeel.” 
Ook het RIVM vraagt mensen 
zich aan deze regel te houden. 
“Toch zien wij nog steeds men-
sen in groepjes komen. We vra-
gen u voor uw én onze veiligheid 
om dit niet te doen!”

Samen delen
Hamsteren is niet nodig. Welis-
waar zal een schap af en toe leeg 
zijn, maar de mensen van de dis-
tributiecentra en logistiek doen 
er alles aan om  alle supermark-
ten dagelijks van nieuwe voor-

raad te voorzien. Als iedereen op 
een normale manier boodschap-
pen doet, is er voor iedereen 
ruimschoots voldoende. De ma-
nager zegt: “En mocht iets eens 
op zijn, reageer uw frustratie dan 
niet af op ons personeel. Zij zijn 
momenteel dagelijks vele uren 
bezig voor alle buurtbewoners 
om de winkel zo goed als moge-
lijk gevuld te houden maar kun-
nen ook niet toveren. Graag een 
beetje respect voor onze kan-
jers!”

Huisvuil en grofvuil
Ook de medewerkers van HVC, 
de ophaaldienst van ons vuilnis 
gaan nog steeds door met hun 
werk. Maak het ze gemakkelijk! 
Zorg dat uw kliko-container op 
tijd aan de weg staat, zet ze netjes 
naast elkaar op de juiste afstand. 
Dan hoeft de medewerker niet 
elk container aan te raken. Zorg 

dat de container niet overvol is, 
dat de klep goed sluit. Zorg dat 
‘besmet afval’ in een dichtge-
knoopte zak in de kliko wordt 
aangeboden! “We willen heel 
graag alles blijven doen zoals u 
van ons gewend bent, maar dan 
moeten we wel zorgen dat wij 
niet ziek worden. U kunt daarbij 
helpen. Daarvoor onze dank.” De 
brengstations hebben het opeens 
razend druk, maar ook daar moet 
afstand gehouden worden. Het 
verzoek is dan ook op grofvuil 
tijdelijk op eigen terrein te bewa-
ren en zo drukte op de brengsta-
tions te voorkomen.”

Kanjers, zij die doorwerken in ieders belang

Groeten uit de vuilniswagen van Mark en Pieter, foto aangeleverd.Houd afstand van het personeel, zij zijn voor u bezig. Foto aangeleverd

Bij zuster Els bent u in goede 
handen, foto aangeleverd.

Heeft u een foto 
van uw bedrijf? 

Het team of bent u zzp’er 
en werkt u ook door?

Mail deze naar: 
info@andijker.nl
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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

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
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• Lifestyle-test
 Kelly Groot

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan

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

www.vishandel-antonoverweel.nl
E. info@vishandel-antonoverweel.nl

T. 06 5111 0860 of 06 1542 1555

Wilt u tijdens de Paasdagen 
genieten van één van 

onze schotels?

Kijk dan op onze website 
www.vishandel-antonoverweel.nl 

en bestel tijdig

Kijk dan op onze website 

maandag t/m vrijdag 
geopend van 

08.00 tot 17.00 uur
 Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk

0228 – 59 2222

www.autoserviceandijk.nl

voorheen Garage Jong
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  
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Wist u dat...
… er bij de ingang van Sorgh-
vliet een bak staat waar u een 
brief/kaart/tekening in kunt 

doen om de ouderen in Sorgh-
vliet even blij te maken in deze 

moeilijke/eenzame tijd!

... u op www.bol.com/nl/m/
thuisblijvertjes digitale lees en 
luisterboeken kunt downloa-

den voor 1 cent?

...Nel iedereen hartelijk 
bedankt voor alle berichtjes 

en cadeaus?

... de vrijwilligers van 
#nietalleen hulp aanbieden? 

(boodschappen doen etc.) 
Bel 0800-1322 of doe uw 

verzoek op www.nietalleen.nl.

… berichten van gevonden en 
verloren voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

… de redactie van de Andijker 
i.v.m. het Coronavirus alleen 

telefonisch en per mail te 
bereiken is?

 
Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

Villavakantiepark IJsselhof Andijk 
Een prima plek om familie of

vrienden te laten overnachten als u 
zelf niet genoeg ruimte heeft. Het 
kan ook al voor 1 nacht. Ook han-
dig voor als u een feest geeft! www. 
ijsselhof.eu of bel 591926. Ons IJs-

selhof team ontvangt u graag.

Het is een moeilijke periode voor vele be-
drijven. Zo ook voor tulpenbedrijven. 
Door het coronavirus ligt de handel stil. 
Hierdoor is het erg moeilijk voor de tul-
penkwekers om hun tulpen nu nog te ver-
kopen. Soms kan het niet anders en wor-
den tulpen weggegooid.  
Bloembollenbedrijf Kaagman Schoone-
man BV aan de Vleetweg 21 Andijk van Pé 
Kaagman en zoons Rick en Quint Kaag-
man heeft ook vele tulpen die nu niet ver-
kocht kunnen worden en dus weg gaan. 

Kleinzoons in actie
De (klein)zoons Thiago en Xavi vonden 
dat erg zonde. Nadat ze al veel tulpen mee 
naar huis namen wilden ze ook proberen 
om ze zelf te gaan verkopen.  In de voor-
tuin hebben ze een eigen kraampje ge-
maakt om ze te verkopen. Er kwam een 
foto op Facebook om iedereen het te laten 
weten. 

De kracht van Fb
“Dat Facebook een bericht snel kan ver-
spreiden hebben we gemerkt. Antonio 
Archidona zag het bericht en vond het een 
leuk idee. Aangezien hij niet in de buurt 
woont, kwam hij met het idee om sponsor 
te worden. Hij wilde ons sponsoren met 
een voor een mooie levering aan het ver-
zorgingshuis in Andijk.” A
ntonio: “De oudere mensen die hebben het 
erg moeilijk. Ze zitten in isolement en mo-
gen nu ook niet meer hun geliefde bezoek 
ontvangen.”

Mooie reacties
“Hopelijk doet een bloemetje in deze peri-
ode ze goed! Wij zijn Antonio Archidona 
in elk geval erg dankbaar voor zijn sponso-
ring. De reacties van de mensen waren 
hartverwarmend. In dit soort lastige tijden 
is een vriendelijk gezicht en een lieve lach 
erg welkom.”

AFGELAST!
Géén Kunst- en Tuinroute!
I.v.m. de corona-crisis wordt dit jaar géén Kunst- en Tuin-
route georganiseerd.

Géén dagtocht 
I.v.m. de corona-crisis gaat de dagtocht 30 april van de 
Zonnebloem, PCOB en KBO niet door. 

Prachtige tulpen voor verzorgingshuis Andijk

Rick Kaagman met Thiago en Xavi met de tulpen voor Sorghvliet. Foto Hoekstra

De kinderen van de opvang “de Kleine Speeltuin” hebben heel erg hun 
best gedaan om de mensen in Sorghvliet een beetje kleur en blijd-

schap te geven in de rare tijden dat ze geen bezoek mogen ontvangen. 
Astrid Ottenhof heeft er voor gezorgd dat de kleurplaten in Sorghvliet 
bezorgd zijn. Respect voor alle mensen die toch nog hun werkzaam-

heden moeten uitvoeren in deze tijd! Foto’s aangeleverd

ZOA heeft besloten om de col-
lecteweek die eind maart gehou-
den zou worden niet in de ge-
bruikelijke vorm door te laten 
gaan vanwege de opmars van het 
coronavirus. Collectanten gaan 
niet met de collectebus langs de 
deuren. Als gevolg daarvan komt 
de hulp die ZOA kan bieden aan 
slachtoffers van oorlogen en ram-
pen onder druk te staan. Om dit 
te voorkomen zal de collecte in 
de week van 23 maart volledig 
online plaatsvinden.

Hulp ter plekke
Hannie Bos organiseert de col-
lecteweek in Andijk. 
Hannie: ‘We willen onze verant-
woordelijkheid nemen voor de 
collectanten en de mensen aan de 
deur. Langs de deuren gaan is nu 
geen optie. Maar tegelijk willen 
we er zijn voor mensen die door 
een oorlog of een natuurramp al-
les zijn kwijtraakt! Ik hoop daar-
om dat ook mensen in Andijk 
online een donatie zullen doen. 
Een deel van onze collectanten 
maakt daarvoor een online col-
lectebus aan, maar geven kan ook 

via SMS en via de website van 
ZOA.’

Donatie online
Vorig jaar haalden we in Andijk 
€1597,07 op. De opbrengst van 
de collecte is van groot belang. 
Met deze donaties kan ZOA in 
noodsituaties snel te hulp schie-
ten en mannen, vrouwen en kin-
deren in oorlogsgebieden onder-
steunen. Steun uw naasten in 
nood, help mee op zoa.nl/done-
ren of sms ‘ZOA’ naar 4333 (een-
malig €3,00).

Bent u niet in de gelegenheid om 
via internet te kunnen doneren 
en u wil wel doneren?
Vraag dan aan een familielid of 
en buurman/vrouw om het voor 
u te willen doen en geef deze dan 
uw donatie in contant geld. Dan 
heeft u toch uw bijdrage kunnen 
leveren. Voor iedereen die wil 
doneren of gedoneerd heeft, al-
vast mijn hartelijke dank.

Primeur: volledig online collecte 
voor ZOA vanwege corona

De Koninklijke EHBO verenging afdeling Andijk wil alle kinderen van 
groep 8 van basisschool De Kuyperschool  feliciteren. De leerlingen 
hebben 11 maart jl. hun oorkonde ontvangen voor het behalen van 

hun Jeugd EHBO. Foto aangeleverd

Jeugd EHBO Kuyperschool
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N.A.V. DE NIEUWE MAATREGELEN  WAARBIJ 
ALLE BIJEENKOMSTEN WORDEN VERBODEN 

TOT 1 JUNI, OOK MET MINDER DAN 100 MEN-
SEN, GAAT DE AGENDA VERDER VANAF  JUNI

JUNI
• Juni/juli/augustus Zomeractiviteiten, zie publicaties. Organisatie; 

Breed samenwerkingsverband ouderen.
• Elke woensdag, Seniorenbond Andijk, Jeu de Boules, Sarto, 

13.30 uur
Zaterdag 6 juni 
• Club Jazz&Pop in Cultura
• Beachvolleybal bij Dorpshuis Centrum
Zaterdag 13 en 20 juni
• Sporting Andijk jeugdvoetbaltoernooi
Dinsdag 16 juni
• KVG Andijk Wandelen in Enkhuizen, Sarto,  19.00 (op eigen gele-

genheid naar Enkhuizen)
Zondag 21 juni
• Koppel biljarten in ‘t Ankertje aanvang 14.00 uur
Vrijdag 26 juni
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum
Zondag 28 juni
• Zomerfestijn Wervershoof

JULI
Zondag 19 juli
• Koppel biljarten in ‘t Ankertje aanvang 14.00 uur

AUGUSTUS
Donderdag 13 augustus
• Seniorenbond Andijk, Kermis Jeu de Boules Sarto, 13.30 uur
Zondag 23 augustus
• Koppel biljarten in ‘t Ankertje aanvang 14.00 uur
Vrijdag 28 augustus
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum

SEPTEMBER
Woensdag 2 september
• Seniorenbond Andijk , Klaverjassen, begin van competitie. Sarto, 

13.30 uur
Dinsdag 15 september
• Vrouwen v. Nu Andijk-Oost, Spelletjes avond. Dorpshuis, 19:45 u
• KVG Andijk De Horn Singers, Sarto,  20.00 uur
Woensdag 16 september
•  Vrouwen van Nu Andijk-West, doe avond met Marijke en Hetty, 

20.00 uur, Cultura
• Seniorenbond Andijk , Bingo en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur
Vrijdag 18 september
• Seniorenbond Andijk, Ledenjaarvergadering en Entertaiment, 

de band ZO WAS UT. Sarto 13.30 uur
Zondag 20 september
• Koppel biljarten in ‘t Ankertje aanvang 14.00 uur
• The New Hurricanes. Sarto Andijk, 15.00 uur. Entree  € 5.-
Vrijdag 25 september
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum
Woensdag 30 september
• Seniorenbond Andijk , Klaverjassen en Jeu de Boules. Sarto, 

13.30 uur

OKTOBER
Dinsdag 6 oktober
• KVG Andijk Spreker Maretty  van den Mosselaar, Sarto,  20.00 

uur.
Dinsdag 13 oktober
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost, Stichting Leviaan met lezing.

Woonlocatie Piet Kistemakerstraat. Dorpshuis, 19:45 uur 
Woensdag 14 oktober
• Soos LSBO en Zonnebloem, Spellenmiddag, Sarto, 13.30 uur. 

Org. KBO
Zondag 18 oktober
• Koppel biljarten in ‘t Ankertje aanvang 14.00 uur
Dinsdag 20 oktober
• KVG Andijk, klaverjassen, Sarto, 19.45 uur
Woensdag 21 oktober
• Vrouwen van Nu Andijk-West, Anke de Wol�  en haar Fantasie 

Kostuums, 20.00 uur, Cultura
Woensdag 28 oktober
• Seniorenbond Andijk, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Vrijdag 30 oktober
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum

NOVEMBER
Dinsdag 10 november 
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost, Smid in beeld Lezing over IJsland 

Dorpshuis, 19:45 uur. 
• KVG Andijk Filmavond over Andijk, Sarto,  20.00 uur
Woensdag 11 november
• Seniorenbond Andijk, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto, 

13.30 uur
• 
Zondag 15 november
• Koppel biljarten in ‘t Ankertje aanvang 14.00 uur
Woensdag 18 november
•   Vrouwen van Nu Andijk-West, De geschiedenis van de Vroed-

vrouw Joke Kool, 20.00 uur, Cultura
Dinsdag 24 november
• KVG Andijk, klaverjassen, Sarto, 19.45 uur
Woensdag 25 november
• Seniorenbond Andijk, Bingo en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur
Vrijdag 27 november
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

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

Oud papier:  Zaterdag 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 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

De provincie Noord-Holland voert van 27 maart tot 
en met 6 april 2020 herstelwerkzaamheden uit aan 
de Markerwaardweg (N240) in Medemblik/Zwaag-
dijk. Op diverse locaties in de weg is scheurvorming 
in het asfalt geconstateerd. Om het herstelwerk 
veilig en zo snel mogelijk uit te voeren, wordt de 
Markerwaardweg tussen de aansluitingen met de 
Almereweg en Zwaagdijk van 27 maart tot en met 6 
april in beide richtingen volledig afgesloten voor 
alle verkeer.
 
Omleidingsroute
Het wegdeel is dicht van vrijdagavond 27 maart, 
20.00 uur, tot maandagochtend 6 april, 05.00 uur. 
Tijdens deze afsluitingsperiode geldt voor zowel 
weggebruikers in noordelijke als zuidelijke richting 
een omleidingsroute via de N307, A7 en N239 (vi-
ce-versa). Weggebruikers moeten rekening houden 

met een extra reistijd van circa 15 minuten. 
Landbouwvoertuigen, (brom)fietsers en nood- en 
hulpdiensten worden door verkeersregelaars over 
de parallelweg langs het afgesloten deel van de Mar-
kerwaardweg geleid.
 
Oversteken Markerwaardweg
De afsluiting betreft alleen het gedeelte van de Mar-
kerwaardweg tussen de aansluitingen met de Alme-
reweg en Zwaagdijk. Alle kruisingen kunnen in 
westelijke en oostelijke richting normaal worden 
overgestoken, behalve de rotonde Droge Wijmers-
weg. De rotonde Droge Wijmersweg is dicht omdat 
het groen in de rotonde wordt vervangen, gelijktij-
dig met het asfaltwerk. 
 
Nood- en hulpdiensten
De afsluitingsperiode van 27 maart tot en met 6 
april geldt voor alle verkeer, ook voor nood- en 
hulpdiensten. Vanzelfsprekend blijft de bereikbaar-
heid door nood- en hulpdiensten te allen tijde ge-
waarborgd: nood- en hulpdiensten maken gebruik 
van de parallelweg. 
 
Meer informatie
Met vragen of klachten kunt u contact opnemen 
met het Servicepunt van de provincie, 0800 0200 
600 (gratis) of: servicepunt@noord-holland.nl. De 
werkzaamheden zijn ook te volgen via de website 
www.noord-holland.nl of Twitter (@ProvincieNH).

Volledige afsluiting Markerwaardweg (N240): 
27 maart t/m 6 april tussen Almereweg en Zwaagdijk

Foto aangeleverd

Verkoop van 
jong gebruikte auto’s.

Industrieweg 1, Andijk • info@profijtauto.nl

Nissan Qashqai Tekna 1.3 DIG-T Tekna 

Nieuwstaat/Garantie

Bouwjaar: 30-07-2019
Kilometerstand:   6637
Kleur:  wit
Brandstof: benzine
APK tot   30-07-2023

Prijs € 23.900,-

Peugeot 2008 1.2 Puretech 110 Desire Sky

Allerluxste uitvoering

Bouwjaar: 19-07-2018
Kilometerstand:   18.409
Kleur:  zwart
Brandstof: benzine
APK tot   19-07-2022

Prijs € 16.950,-

KERK DICHT – KERK OPEN
Alle inwoners van Andijk wensen we sterkte in deze ontwrichtende tijden.

Onze premier roept ons op: Nederlanders, laten we om elkaar heen staan. 
De Gereformeerde Kerk van Andijk biedt daarom het volgende aan:

•  Elke zondagmorgen om 10.00 uur een internetkerkdienst 
 via www.gereformeerdekerkandijk.nl

•  Het kerkgebouw staat elke werkdag (behalve woensdag) 
 van 11.00 – 12.00 uur voor u open voor een stiltemoment

•  Elke werkdag (behalve woensdag) van 9.00 – 10.00 uur 
 houdt ds. Staat telefonisch spreekuur: 0228-756096

•  Op woensdagavond om 19.00 uur luiden we de kerkklok als morele 
 ondersteuning voor zorgmedewerkers en als onderlinge bemoediging

Skoda Fabia Combi 1.0 TSI Style DSG 110 pk

Garantie/luxe uitvoering

Bouwjaar: 12-08-2019
Kilometerstand: 5470
Kleur:  zwart
Brandstof: benzine
APK tot  12-08-2023

Prijs € 17.995,-
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Stuurgroep Kernvisie Andijk 2020-2030

ENQUÊTE
WONEN IN ANDIJK

De Stuurgroep Kernvisie Andijk 
start woensdag 25 maart om 
12.00 uur met het onderzoek 

naar “Wonen in Andijk”
 

We brengen hiermee de huidige 
situatie maar ook de wensen in 

kaart. Daarnaast wordt er 
onderzocht hoe men in Andijk 
over de voorzieningen denkt.

 
Inwoners met een beperking 

kunnen ook meedoen aan een 
onderzoek naar 

toegankelijkheid van  openbare 
voorzieningen.

 
Doe mee en vul deze enquête in!

Vragen? Mail naar: 
dorpsraadandijk@gmail.com

Geen computer of internet, 
maar wel meedoen? 

Schrijf een briefje naar Kernvisie 
Andijk - Witte Valkstraat 12 - 
1619 XN Andijk. Vermeld je 

naam, adres en de code EWIA

GA NAAR ONZE WEBSITE EN VUL DE ENQUÊTE IN

KERNVISIEANDIJK.NL
Zie ook artikel “Wonen in Andijk” elders in dit blad

De Stuurgroep had al in een 
vroeg stadium rekening gehou-
den met de ontwikkeling rond 
het uitbreken van de corona-vi-
rus en had besloten geen open-
bare bijeenkomst te organiseren 
in maart, maar daarvoor in de 
plaats ‘Plan B’ van de plank te 
halen voor het geplande onder-
zoek dat over “Wonen in Andijk” 
gaat. Dit onderzoek, een enquête, 
moet onder andere duidelijkheid 
geven wat de inwoners van An-
dijk voor ogen hebben als het om 
woningen en woningbouw gaat. 
Wat is de huidige situatie en hoe 
moet het er uitzien in de komen-
de 10 jaar, 20 jaar? In dit onder-
zoek passeren ook de voorzienin-
gen die we in het dorp hebben en 
wat het gebruik daarvan is. Maar 
ook: wat missen wij hier op het 
dorp?

Inwoners met een beperking 
Inwoners met een beperking 
kunnen naast dit onderzoek ook 
nog meedoen aan een speciaal 
onderzoek naar de toegankelijk-
heid. Dat gaat niet alleen over de 
woning zelf, maar ook over toe-
komstig te bouwen woningen, 
over de toegankelijkheid van 
voorzieningen en van openbare 
ruimte en gebouwen! In de en-
quête “Wonen in Andijk” kan 
men aangeven daaraan te willen 
meewerken door het e-mailadres 
op te geven bij de vraag hierover!

Plan B
Op het moment dat dit artikel 
werd geschreven is Harry Woker, 
als lid van de stuurgroep, voorbe-
reidingen aan het treffen om 
maandag interviews te filmen 
voor een korte film die woensdag 
a.s. ook wordt uitgezonden via de 
website van de Kernvisie Andijk. 
Daarin een vraaggesprek met 
Dick Visser van Woningstichting 
“Het Grootslag” (sociale huur-
woningen) en met Allard Kuin, 
van Kuin Makerlaardij (koopwo-

ningen). We vragen de beide 
mannen hoe zij de woningbouw 
zien in de komende 10, 20 jaar 
vanuit hun expertise. Verrassen-
de antwoorden, kunnen we alvast 
verklappen! Kijken dus, woens-
dag!

Code “EWIA”
Corina Sas heeft weer mooie fo-
to’s gemaakt die je in de enquête 
zult zien en op de website, maar 
ook in de film. Anderen hebben 
vragen verzameld en ingediend 

en al met al moeten de uitkom-
sten straks een beeld geven hoe 
Andijk hiertegen aankijkt! Heb je 
geen computer of internet, dan 
kun je een papieren versie bij ons 
opvragen: stuur een briefje naar 
Dorpsraad Andijk – KVA20, 
Witte Valkstraat 12, 1619 XN 
Andijk of op hetzelfde adres in de 
brievenbus doen. In de brief 
moeten wel jou naam en adres 
staan vermeld en de code “EWIA” 
Je kunt ook iemand vragen een 
mailtje te sturen naar dorpsraad-

andijk@gmail.com, zet in het on-
derwerp EWIA en in de mail zelf 
jouw naam en adresgegevens! 
Eens in de week worden dergelij-
ke aanvragen van een papieren 
versie voorzien.
De enquête staat vanaf 12:00 uur 
online en is te vinden op de web-
site van de Stuurgroep: kernvi-
sieandijk.nl of kijk op onze 
Facebookpagina: KernvisieAn-
dijk.

Corona
Tenslotte: neem de maatregelen 
goed in acht, die de regering 
heeft afgekondigd om verdere 
verspreiding van het coronavirus 
te voorkomen, mijd contacten, 
was je handen regelmatig, hoest 
in je elleboog, geef geen handen, 
blijf thuis, houdt 1.5 meter af-
stand, ben je verkouden of voel je 
je grieperig blijf dan thuis en ziek 
goed uit. Heb je ergere klachten 
of koorts boven de 38° C, bel dan 
je huisarts! Hamster niet! Ver-
spreid ook geen nepnieuws op 
social media, houd je bij de fei-
ten! Wees hulpvaardig voor men-
sen die hulpbehoevend zijn, maar 
neem de juiste voorzorgsmaatre-
gelen, niet alleen voor de mensen 
die je wilt helpen maar ook voor 
jezelf! We moeten het samen 
doen! Blijf gezond! En sterkte!                      
                                
Stuurgroep Kernvisie Andijk - 
Dorpsraad Andijk

STUURGROEP KERNVISIE ANDIJK 2020-2030 
Nieuw onderzoek in het kader van de Toekomstvisie Andijk: “Wonen in Andijk”

Wonen in Andijk – Foto © Corina Sas | KVA20

G-Maxx

Ivy Beau

C&S

Aangepaste 

openingstijden van 

10.00 tot 15.00 uur.

 We volgen de regels 

van het RVIM. 

Raadhuisplein 47  •  1616 AV Hoogkarspel
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