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Op Dijkgraaf Grootweg 2 zal op 27 
april een snoepauto staan met de be-
kende zakjes snoep voor de kinderen 
in Moldavië. Op Handelsweg 39 in het 
stalletje aan de weg. 
Alle snoep was al ingekocht toen het 
virus uitbrak! Toch kunnen we probe-
ren om op deze wijze wat te kunnen 
betekenen voor de kinderen in het zo 
arme land. 

Voor € 2,-- kan je een lekkere zak uit-
zoeken terwijl je een wandelingetje of 
fietstochtje wilt maken. 

Namens St. Hart 
voor Moldavië 
alvast hartelijk 
bedankt. Snoep te koop vanuit de auto. Foto aangeleverd

Toch snoepjes kopen op Konings/woningsdag!

Ruziemakende futen. Gefotografeerd door Henk Groenewoud

Heibel bij de futen
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“De Rus is een konijnenras dat 
helemaal wit is, met zwarte oor-
tjes, een zwart neusje en zwarte 
pootjes”, vertelt Henk Bankert. 
De Rus is het voorkeursras van 
deze Andijker, die al ruim vijftig 
jaar konijnenfokker is. Dat is een 
indrukwekkende periode. Henk 
bevestigt: “Dat maak je niet veel 
meer mee.” Sinds hun kinderen 
het huis uit zijn, is Henks vrouw 
Gerda steeds meer bij de hobby 
betrokken geraakt. Naast konij-
nen hebben ze overigens ook ca-
via’s. Het echtpaar deelt de zorg 
voor de dieren en ze gaan ook 
samen naar shows. Op de vraag 
of ze er veel tijd aan kwijt zijn, 
antwoordt Henk: “Ach, wat is 
veel tijd? Maar je bent er wel alle 
dagen mee bezig.” Hij doet het 
duidelijk met veel plezier en dan 
tel je de uren natuurlijk niet.

Familie-hobby
Als tiener voerde Henk de konij-
nen van zijn broer, Jaap, als die 
zelf bijvoorbeeld op vakantie 
was. Hun vader vond het wel een 
mooie bezigheid voor zijn zoons. 
“Mijn broer heeft me toen bij de 
vereniging opgegeven”, vertelt 
Henk. En die hobby is altijd ge-
bleven. Ook Jaap fokt nog altijd 
konijnen. De liefhebberij is even-

eens overgeslagen op de volgende 
generatie, want beide kinderen 
van Henk en Gerda hebben ko-
nijnen als huisdier. En als hun 
kleindochter van drie op bezoek 
komt, gaat ze altijd graag kijken 
bij de konijntjes en de cavia’s van 
opa en oma.

Naam van kleindochter
Henk neemt zijn Russen regel-

matig mee naar shows. Het is 
lastig om met een Rus te winnen, 
omdat dit ras zogenaamde ‘teke-
ningsdieren’. Zulke dieren zijn 
moeilijker dan bijvoorbeeld de 
witte Wener, die helemaal wit 
zijn, legt Henk uit. Toch staat zijn 
prijzenkast helemaal vol. En hij 
heeft zelfs een paar keer de over-
winning binnengesleept. Hoe 
bijzonder dat is, illustreert het 

volgende verhaal: In de week dat 
Henk won met een van zijn Rus-
sen was ook zijn jongste klein-
dochter, Emma, geboren. Ter ere 
van dit dubbel heuglijke moment 
besloot hij het winnende konijn 
een naam te geven. Dat had hij 
nog nooit eerder gedaan. En de 
naam, u raadt het vast al, werd 
natuurlijk Emma!

Nagels knippen 
en haren wassen
Gerda vertelt dat je uiteraard niet 
overal invloed op hebt bij het ui-
terlijk van de konijnen en cavia’s. 
“Als een konijn bijvoorbeeld ‘oli-
fantstanden’ heeft, hoef je hem 
niet eens in te sturen voor een 
show”, vertelt ze. Toch kan je zelf 
nog een hoop doen om de beest-
jes zo mooi mogelijk te presente-
ren. Zo moeten bij de cavia’s een 
week van tevoren de haren ge-
wassen worden met speciale 
shampoo (“maar babyshampoo 
mag ook”, aldus Gerda). Bij de 
konijnen moet je er onder andere 
voor zorgen dat de nagels netjes 
geknipt zijn. En de diertjes moe-
ten er natuurlijk schoon en ver-
zorgd uitzien. Met vuile poten 
maakt niemand een goede indruk 
op de keurmeester.
De konijnen en cavia’s houden 
Henk en Gerda in hun schuur, 
een hobby die zij gelukkig dus 
kunnen blijven uitoefenen in 
deze tijden van het coronavirus. 
De shows zijn tot Henks teleur-
stelling voorlopig wel afgelast, 
maar ze staan deze week wel 
mooi in de krant!

Geen shows maar wel mooi in de krant! Foto: Bas Hoekstra

Russen met zwarte oortjes

De viering van de verjaardag van koning Wil-
lem-Alexander krijgt door de coronacrisis een 
heel ander karakter. Geen Koningsspelen, vrij-
markten en massaal bezochte concerten in de 
open lucht, geen Koningsdag maar Woningsdag. 

Maandag 27 april begint om 9.45 uur met het 
luiden van de klokken door het hele land. Om 
10.10 uur begint op TV een programma met 
een terugblik op voorgaande Koningsdagen.

Om 12.00 uur luidt de bel voor de digitale 
kleedjesmarkt, een vrijmarkt op internet. 

Het is de bedoeling dat de dag wordt afgeslo-
ten met een thuistoost. 

Om 16.00 uur heft iedereen het glas op de 
koning, die 53 jaar wordt. Hij zou zijn verjaar-
dag eigenlijk in Maastricht vieren, maar blijft 
nu noodgedwongen thuis.

Koningsdag dit jaar Woningsdag



FAMILIEBERICHTEN Parochieberichten
R.K. Kerk Andijk
Adres: Bangert 6
Pastor A. Dekker
tel. 06-28449410. 
Mail: pastorandredekker@ziggo.nl
secr: Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412, tel. 591408
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046
site regio: rkregiowh.nl

Gehoord: het begint al wat te 
wennen… Thuis, niet van alles 
bedenken, een beetje rommelen.
Dit geldt niet voor mensen die 
echt met ziekte te maken hebben 
of eenzaam zijn, dat went nooit.
Wat is een beetje aandacht en tijd 
dan welkom. Een lief kaartje, 
bloemetje telefoontje, er kan zo-
veel…
Het went al wel dat de kerk op 
dinsdagochtend van 10-11 uur 
open is. Even een moment van 
rust en bezinning en pastor Dek-
ker is er dan ook. De ruimte is 
groot genoeg. Welkom!
U kunt pastor Dekker ook altijd 
bellen of mailen, bezoek is nu wat 
lastiger. Dus mocht u even willen 
praten: bel gewoon.
Op de regiosite staat een brief 
van pastor Juan Andrés aan u al-
len. Zie de regiowebsite.
Gezondheid, een goed humeur 
en alle goeds!

Colofon
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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

Jolanda en Leo Wim de Kroon-Weverink 
verhuizen met ingang van vrijdag 24 april 2020 van: 

Buttervin 55, 1619 DC Andijk naar: 
Narcis 2, 1619 BC Andijk  

Kerkdiensten, 26 april
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 
Internetkerkdienst met ds. Koos Staat op 
www.gereformeerdekerkandijk.nl

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

Ingezonden/Open brief

Ik wist niet dat de prijs be-
stond. 
Voor de tiende keer is de snur-
ker van het jaar gekozen. Dit 
keer viel de eer te beurt aan een 
man uit Weesp, een internatio-
nale truckchauffeur.
Volgens mijn dagblad telt Ne-
derland zo’n 4 miljoen chroni-
sche snurkers, van wie “een 
flink aantal elke nacht bijna het 
behang van de slaapkamermu-
ren snurkt”. 

De man die dit jaar goud won, 
zo blijkt uit metingen van de 
Kliniek voor Snurken en 
Apneu, haalde een niveau van 
85 decibel. Dat is ongeveer het 
geluidsniveau van zijn eigen 
vrachtwagen! Strikt genomen 
zou deze man krachtens de 
hinderwet uit zijn huis gezet 
kunnen worden wegens buren-
gerucht. 

Ik heb me wel eens afgevraagd 
of bijbelse personen als Abra-
ham, David en Petrus ook last 
hadden van snurken. Als het 
waar is dat ruim één op de vijf 
mannen snurkt, is daar best 
kans op. Maar kennelijk is 
snurken te onbetekenend om 
daar de bijbel mee vol te schrij-

ven. Veel belangrijker vindt de 
bijbel de ‘geluiden’ die wij men-
sen overdag produceren. Hoe is 
ons spreken? Wat hebben wij 
aan elkaar te vertellen?

Eerlijk, je zou bijna willen dat 
mensen mondkapjes droegen, 
niet vanwege corona, maar om 
niet te hoeven horen wat ze al-
lemaal uitkramen. We zwetsen, 
raaskallen, leuteren, zwam-
men, liegen en overdrijven wat 
af. Is daar nu geen vaccin te-
gen?

In één van zijn psalmen bidt 
David: ‘Heer, stel een wacht voor 
mijn mond, waak over de deu-
ren van mijn lippen.’ David weet 
dat een mens de neiging heeft 
dingen te zeggen die beter niet 
gezegd kunnen worden. Terwijl 
we met onze stem ook zoveel 
prachtige geluiden kunnen 
voortbrengen. We kunnen ie-
mand bemoedigen, bidden, 
zingen, noem maar op. Laten 
we goed letten op de geluiden 
uit onze mond.

Want snurken is zilver, 
maar goed spreken is goud!

ds. Koos Staat 

Spreken is zilver, snurken is goud

Verhuisd:
Gea Abbekerk van Sorghvlietlaan 49 

naar Sorghvlietlaan 122, 1619 XZ Andijk

Gevonden
Portomonnee met rij- en ID bewijs van Poolse man, 

voornaam Jarek van 15-2-1980.

Meer informatie: redactie de Andijker. Tel 59 3605

Witte Adidas schoenen maat 38. Gevonden langs de Dijk-
graaf Grootweg. Informatie: Annemarie Kooiman

Aan komen vliegen
Zondag 19 april is er een parkiet aan komen vliegen langs 

de Dijkweg, in de buurt van de Gereformeerde kerk.

Mist u hem/haar? Informatie: 06 30 24 56 03

Foto: Douwe Greydanus

Deze Ransuil houdt alles goed in 
de gaten en blijft onverstoorbaar.
Wanneer het dag wordt komen 
meerdere Ransuilen bij elkaar in 
de zelfde boom zitten om te sla-
pen. Deze boom wordt gebruikt 
als roestplaats, dat wil zeggen 
goed beschut zitten met goed 
uitzicht op de omgeving met één 
oogje dicht en de ander op een-
kier. Ook andere vogels doen dat 
zodat ze niet verrast kunnen wor-
den door een vijand die hen zou 

kunnen verrassen tijdens de slaap 
maar dan in de nacht. In de sche-
mer gaan uilen weer op jacht en 
kunnen ze overdag weer uitbui-
ken. Deze had mij al gauw in de 
gaten, veelal met een oogje dicht 
geknepen blijft deze je gewoon 
volgen. Ransuilen maken graag 
gebruik van oude ekster nesten 
om te broeden. Kijk ook eens op 
https://www.vogelbescherming.
nl/beleefdelente. 
Douwe Greydanus.

Roestig
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DE MAAND VAN HET SLIMME TESTAMENT 
EN HET LEVENSTESTAMENT 2020

Afgelopen maandag 20 april hebben wij online een lezing gegeven. 
Dit was de 13e keer. Normaal doen we de lezingen in zes verschil-
lende zalen. Toch was de wijze via ons webinar ook handig en kon 
men thuis op de bank kijken. Iets minder interactie dan in de zaal, 
maar er konden wel vragen via de chat gesteld worden.

Waarom een slim testament?
Het slimme testament is er voor partners met kinderen. Met deze 
vorm van testament kan de langstlevende nog vele keuzes maken. 
Hierdoor kan de langstlevende de fiscaal zo optimaal mogelijke af-
wikkeling kiezen. Zo kan bijvoorbeeld erfbelasting in de meeste ge-
vallen worden voorkomen of anders beperkt.

Waarom een levenstestament?
Stel dat u wilsonbekwaam zou worden, dan kunt u met een levens-
testament regelen wie er dan voor u bevoegd is om beslissingen te 
nemen. Het levenstestament bevat een volmacht op vermogens-
rechtelijk gebied, denk aan uw bankzaken of uw huis. In het levens-
testament kan ook een medische volmacht worden opgenomen.

IN APRIL en MEI 10% KORTING 
OP UW TESTAMENT TARIEF 
Maakt u in april of mei een afspraak voor een bespreking, dan komt 
u nog in aanmerking voor de korting van 10% op uw testament ta-
rief. Heeft u voor 2013 een testament gemaakt, dan doet u er ver-
standig aan dit in ieder geval na te laten kijken. Op onder meer fiscaal 
gebied zijn er de laatste jaren veel veranderingen geweest. We kun-
nen de bespreking in bepaal-
de gevallen ook bij u thuis of 
telefonisch doen.

Mantel & Voors Notarissen 
en Mediators: Andijk 0228-
592224 – Benningbroek 
0229-591264

Bas de Wit

De Corona-crisis: nu focus op 
gezondheid, straks op naar 

het nieuwe normaal

Het leek allemaal niet kapot 
te kunnen: jarenlange econo-
mische groei, historisch lage 
werkloosheid, overheidsfi-
nanciën weer op orde. En 
toen was daar ineens CO-

VID-19… Het doet mij besef-
fen hoe kwetsbaar wij als 

mens zijn, en wat die kwets-
baarheid betekent voor ons 

economisch en sociaal-maat-
schappelijk verkeer. Onze 

welvaart en welzijn zijn niet 
vanzelfsprekend. 

De Corona-crisis is begon-
nen. De inzet van het kabinet 
is helder: we gaan er met el-

kaar alles aan doen om de ge-
zondheidsrisico’s te beheer-
sen. In tegenstelling tot wat 

de PVV en Forum roeptoete-
ren, denk ik dat het voor nu 
de juiste aanpak is. Die aan-
pak vraagt veel van bijvoor-

beeld de zorgprofessionals en 
mensen in vitale beroepen, 
maar ook van ons allemaal. 

En ik zie dat we leveren. De 
voorschriften van het RIVM 
worden in grote mate opge-

volgd. In het bijzonder mogen 
we trots zijn op de samenwer-
kingsbereid bij al die mensen 
die helpen de Corona-crisis 
het hoofd te bieden. Zeker 

ook in de zorg zie ik dat, iets 
waar trots op mogen zijn. 

Misplaatst en slecht getimed 
vind ik daarom de kritiek van 
onder andere de SP dat deze 
crisis zou aantonen dat ons 
zorgsysteem niet deugt. Dat 
helpt ons niet om na te den-
ken over de toekomst na de 

Corona-crisis. 

Want de ernst van de situatie 
verplicht ons om na te denken 
over die toekomst. De Coro-
na-crisis is immers de groot-
ste bedreiging sinds WOII. 

Dat leidt tot belangrijke vra-
gen. In welke mate willen we 
als Nederland of Europa zelf-
voorzienend zijn voor de leve-
ring van bepaalde producten? 
Wat betekent deze crisis voor 
de toenemende digitalisering? 
En hoe zullen we ons gedrag 
veranderen, als we straks een 
haast onwerkelijke 1,5-meter-
samenleving hebben ervaren? 
Leiderschap van het bedrijfs-
leven en de politiek zijn ge-

vraagd om ons naar het nieu-
we normaal te gidsen. Ik wil 
daarbij niet denken in syste-
men, maar in de kracht van 

ons allemaal.  

Bas de Wit
Statenlid VVD

Het zijn spannende en onzekere 
tijden voor iedereen. Gelukkig 
lijken alle beperkingen die zijn 
opgelegd, effect te hebben en 
houden we ons dus niet voor 
niets aan de Corona maatregelen. 
Helaas ondervindt ook Dorps-
huis Centrum de heftige gevol-
gen van de maatregelen. Al we-
ken zijn de deuren noodgedwon-
gen gesloten en kunnen we de 
verenigingen en clubs die gebruik 
maken van het Dorpshuis, niet 
ontvangen. Ook alle feesten die 
in de agenda stonden, hebben we 
moeten doorstrepen en ook Ko-
ningsdag en 5 mei kunnen niet 
met elkaar gevierd worden.

Om toch de moed er in te houden 
en af en toe wat lucht door het 
Dorpshuis te laten stromen, is 
onze beheerder Henny aan de 
slag gegaan om de ‘break-de-
week’ afhaalmaaltijden aan te 
bieden. Even weer lekker in de 
keuken werken en de Andijkers 
voorzien van een overheerlijke 
maaltijd. Het voelde als een 

enorme steun in de rug, toen de 
bestellingen binnen kwamen! 

Omdat we elkaar niet kunnen 
treffen met Koningsdag bij het 
Dorpshuis, bieden we een Ko-
ningsdag Feestbox aan! Een 
prachtig pakket met alle beno-
digdheden voor een onvergetelij-
ke en gezellige Koningsdag in ei-
gen huis en tuin, met leuke en 
lekkere bijdrages van plaatselijke 
ondernemers. Als u de feestbox 
in huis haalt, heeft u een Corona-
proof Koningsdagfeest en steunt 
u het Dorpshuis Centrum. 

Want eerlijk is eerlijk…. zonder 
uw steun nu en uw aanwezigheid 
op een later moment, kan het 
Dorpshuis niet. We hopen dat we 
elkaar weer heel snel kunnen zien 
en spreken in het Dorpshuis. 
Wellicht anders dan we voorheen 
gewend waren, met minder men-
sen tegelijk en op gepaste afstand.  
Tot die tijd hopen we dat u ons 
mee wilt helpen om door deze 
nare tijd te komen. 

Nieuws Dorpshuis Centrum

Myrthe en Naomi. Foto: Gerard Heijstee

Maaltijden afhalen in het Dorpshuis. Foto aangeleverd

De maatregelen om het coronavi-
rus tegen te gaan, hebben ook 
veel impact voor huurders van 
Het Grootslag. Volgens Hans 
Kröger, directeur-bestuurder, le-
ven er vele hulpvragen achter de 
voordeuren die de corporatie niet 
bereiken. “Om hulp te bieden aan 
mensen, die dat goed kunnen ge-
bruiken, werken we samen met 
Vrijwilligerspunt. Zij zijn aange-
sloten bij het landelijke initiatief 
Corona Helpers. Veel vrijwilli-
gers staan nu klaar om de hel-
pende hand te bieden, dat willen 
we onze huurders laten weten.”

Hulp bij boodschappen, huis-
werk maken of eenzaamheid
Vrijwilligerspunt brengt hulpvra-
gers en hulpbieders samen. Hun 
bemiddeling zorgt ervoor dat de 
juiste vrijwilliger zich bij de hulp-
vrager meldt. De nieuwe Corona 
Helpers staan te trappelen om de 
helpende hand te bieden. Voor 
West-Friesland hebben zich al 
ruim 130 mensen opgegeven. Het 
gaat om bijvoorbeeld studenten, 
mensen uit de horeca, maar ook 
mensen met een pedagogische 

achtergrond die kunnen helpen 
bij het maken en plannen van 
huiswerk. Andere klusjes zijn 
boodschappen doen, medicijnen 
ophalen, tuinonderhoud of gezel-
lig een praatje houden via de tele-
foon. Het Grootslag en Vrijwilli-
gerspunt roepen op om gebruik 
te maken van die hulp, juist nu de 
nood zo hoog is. Bel naar 0229 
216 499 of mail naar  info@vrij-
willigerspunt.com. Ook mensen 
die zich willen inzetten als vrij-
williger kunnen via deze contact-
gegevens zichzelf aanmelden om 
een ander uit de buurt te helpen.

Blijf vriendelijk voor elkaar
Nu alle mensen zoveel mogelijk 
thuis moeten blijven, doet Hans 
Kröger beroep op alle huurders. 
“Juist nu ervaren mensen meer 
geluidsoverlast van elkaar. Zeker 
wanneer het weer warmer wordt 
en mensen in hun tuin of op het 
balkon zitten. Daarom vraag ik 
iedereen: houd rekening met el-
kaar en toon begrip. Ga op een 
vriendelijke manier het gesprek 
aan met elkaar om ergernissen te 
voorkomen.”

Woningstichting Het Grootslag 
schakelt Corona Helpers in

Tulpen voor Sorghvliet

Myrthe Steltenpool (11) en Na-
omi Groen (8) wilden de bewo-
ners van Sorghvliet graag verras-
sen met mooie bossen tulpen.

Zij hebben hiervoor armbandjes 
en schilderijtjes gemaakt en ver-

kocht. Van de opbrengst konden 
zij 45 bossen tulpen kopen.
Afgelopen zondag hebben zij de 
tulpen bij Sorghvliet aangeboden. 
De bossen werden namens de 
bewoners door Marieke Dudink 
in ontvangst genomen.

De aardbeiplanten-verkoop
kunnen wij dit jaar helaas

niet door laten gaan.
Zorg goed voor elkaar,

houdt afstand en
#LetHopeBloom!
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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

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 

 

 

Cornelis Kuinweg 22
www.bosmantel.nl

Groenteplantjes!
Vanaf 12 maart

Ten tijde van het schrijven van 
dit artikel ligt een groot deel 
van het leven stil door het CO-
VID-19 virus. Ook de (sport)
massage praktijk van Jan Per-
ton is op last van de regering 
gesloten om verspreiding van 
het coronavirus te beperken. 
“Begrijpelijk, een massage ge-
ven en tegelijkertijd anderhal-
ve meter afstand van de klant 
bewaren zal niet gaan,” aldus 
Jan.

Jan heeft gelukkig voldoende be-
zigheden naast zijn massage-
praktijk, dus vervelen hoeft hij 
zich niet. “Ik werk nog drie dagen 
in de week in een meubelzaak en 
dat werk gaat voor alsnog ge-
woon door. Het vrijwilligerswerk 
dat ik doe voor de buurtbus ligt 
helaas wél stil. Het zijn bijzonde-
re tijden, die door velen als zwaar 
ervaren worden.”

Je prettig voelen
“Een massage zou nu voor veel 
mensen een uitkomst zijn. Ge-
woon even een momentje voor 
jezelf. Even de dingen van je af 
kletsen terwijl vakkundige han-
den de spieren los masseren,” al-
dus Jan. “Maar veiligheid voor 
alles en dus hoop ik dat iedereen 
nog even volhoudt en zich straks 
als alle rust is teruggekeerd zich 
bij mij meldt. Blijf niet onnodig 
met klachten lopen, zeker niet als 

ze vrij simpel te behandelen zijn. 
Ik help u graag.”

Alle ballen hooghouden
Jan luistert goed en hoort vanuit 
allerlei kanten mensen klagen 
over zere nekken, pijn in de rug, 
bewegingsklachten. Veel van die 
zaken zijn stress gerelateerd weet 

Jan uit ervaring. “In mijn praktijk 
komen mensen vaak met een li-
chamelijke pijnklacht of bewe-
gingsbeperking. Maar wie goed 
luistert hoort de achterliggende 
klacht en dat is vaak stress. Nu 
iedereen door de uitgebroken 
pandemie en de bijbehorende re-
gels en verboden thuis zit kan 

stress heel bepalend zijn voor 
hoe je je voelt. ”

Om op te letten
Jan waarschuwt ook voor het vele 
kijken op schermpjes deze dagen. 
“Vooral de kleine telefoons en 
handzame tablets worden vaak in 
de hand gehouden en de zithou-

ding is dan voorovergebogen en 
met een zwaar hoofd dat trekt 
aan de nekspieren en wervels. Dit 
leidt tot allerlei klachten, zoals 
hoofdpijn en nekklachten, maar 
kan op langere termijn zelfs tot 
vergroeiing van de rug leiden. 
Zeker bij jongeren die nog in de 
groei zijn, is dit iets om echt alert 
op te zijn.” Het advies van Jan: 
“Let een beetje (extra) op je hou-
ding, voorkomen is altijd beter 
dan genezen.”

Goed gekozen naam
“Boven Jan’ helpt mensen ook 
echt weer boven Jan. “Of mensen 
nu komen met een sportblessure, 
met stressklachten of met andere 
pijnlijke aandoening (die spier 
gerelateerd is) de behandeling is 
hetzelfde. Goed luisteren, vak-
kundig masseren van de knopen 
en de doorbloeding verbeteren.” 
De naam ‘Boven Jan’ is goed ge-
kozen en inmiddels zit bij vele er 
echt in gebeiteld. “Als mensen me 
nu ook nog gaan bezoeken, zodat 
ze zelf ook weer ‘Boven Jan raken, 
dan heb ik mijn doel bereikt,” al-
dus de goedlachse masseur. “Leg 
deze Andijker dus op een plek 
waar u hem snel terug vindt.  

Zodra minister Rutte zegt dat we 
weer dichter bij elkaar mogen 
komen, bel mij dan.  Dan help ik 
u zo spoedig mogelijk  ‘Boven 
Jan’!

Ook bij stressklachten helpt hij u ‘Boven Jan’

Jan Perton helpt u weer ‘Boven Jan’ bij sportblessures, maar ook bij stress of andere klachten in de spieren. 
Tekst en foto: OdB
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Ondernemen in Andijk!
Aanhangwagens

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

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

Tel. 0228 - 592075 • www.� deboer.com

Administratie
In de Haak • Sterappel 28 Andijk 

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

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
SolEnergy • Industrieweg 5, 1619 BZ 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

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

maandag t/m vrijdag 
geopend van 

08.00 tot 17.00 uur

 Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk
0228 – 59 2222

www.autoserviceandijk.nl

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  

Kijk voor de actuele 
aanbiedingen 

op onze website
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Walbeschoeiingen 

Veranda's 

Schuttingen 

Vlonders 

Diverse 

 

 
06-38261594 

 info@dendwalbeschoeiingen.nl 
www.dendwalbeschoeiingen.nl 

 

P.J.Jongstraat 70  •  1614 LG Lutjebroek
www. dehortensiagroothandel.nl  •  06-23 46 61 24

5 hortensia’s halen
4 betalen

zondag 26 april en 
koningsdag 27 april

GEOPEND

De bloemisterij aan de P.J. Jongstraat in 
Lutjebroek staat bekend om zijn prachtige 
bloemen en boeketten. De rijke bloemen-
pracht is tot ver buiten het dorp bekend. 
“Onze bloemisterij ‘De Hortensia’ heet 
natuurlijk niet voor niets zo. Wij zijn ge-
specialiseerd in deze schitterende tuin-
plant, die het overigens ook prachtig doet 
in een pot op het balkon of terras.”

Cees en Wilma Veenbrink zijn nog steeds 
open. Weliswaar met de nodige aanpas-
singen, zoals het RIWM deze voorschrijft. 
“Het COVID-19 virus treft iedereen. Veel 
mensen zitten nu meer dan ooit thuis, in 

hun eigen tuin of op het balkon. Reden te 
meer om juist nu een gezellige en vrolijke 
plek te maken volop kleurrijke bloemen. 
Beter wordt u er niet van, het voorkomt 
ook niet dat u ziek wordt. Maar uw hu-
meur vrolijkt er vast en zeker van op!”

In tuin, op terras of balkon
De Hortensia is een heel dankbare plant. 
Met een klein beetje onderhoud trakteert 
hij elk jaar weer op een enorme bloemen-
zee. “We hebben deze plant dan ook in vele 
soorten, maten en kleuren. Trakteer uzelf 
of een ander!” Cees vertelt: “Boerenhorten-
sia’s, pluimhortensia’s maar ook klimvari-

anten, we hebben hortensia’s in vele soor-
ten en maten en uiteraard in verschillende 
kleuren. Voor elke plek in de tuin of in een 
pot hebben wij een geschikte plant en we 
adviseren u graag. Dan kunt u extra lang 
van de bloemenpracht genieten.”

De Hortensia
Naast prachtige planten en bloemen voor 
in de volle grond, een pot of zelfs voor een 
hang-hortensia kunt u hier terecht. Ook 
voor een schitterend boeket voor op de 
vaas, dagelijks verse voorraad en volop 
keus. Cees vertelt: “We zijn uitgegroeid 
van een klein stalletje langs de kant van de 
weg tot een volwaardige bloemenwinkel. 
Een stalletje met enkele hortensia’s bij zijn 
huis was het begin. Inmiddels komen er 
dagelijks vele karren vol met hortensia’s en 
andere mooie planten en vooral ook veel 

snijbloemen de winkel in. Mensen kwa-
men terug vanwege de kwaliteit, het ruime 
assortiment en het juiste advies. Die ser-
vice hebben we nog steeds hoog in het 
vaandel staan.”

Mooie acties
De bijzondere ‘Strong Annabel’ aanschaf-
fen? Op zoek naar een pluimhortensia of 
een hortensia op stam? Kom langs voor 
deze mooie actie: alle hortensia’s -in ver-
schillende kleuren- nu 5 halen 4 betalen! 
Voor de laatste nieuwtjes kijkt u op de 
Facebookpagina of rijdt u even langs de 
winkel. Kunt u meteen even kijken of er 
nog van die lekkere aardbeien rondo’s zijn 
voor bij de koffie vanmiddag. “Want na 
een uurtje lekker tuinieren, moet je ook 
even de tijd nemen en van de kleuren-
pracht genieten!” 

Kom langs
De bloemisterij vindt u aan de P.J. Jongs-
traat 70, 1614 LG Lutjebroek. Voor bestel-
lingen en vragen kunt u contact opnemen 
met 0228 520 217/ 06-23466124 of kijk op 
www.dehortensia.nl

De mooiste hortensia’s komen van Cees en Wilma

Cees en Wilma Veenbrink zijn nog steeds open. Tekst en foto’s: OdB

Rouwwerk

“Het blijft een bijzondere op-
dracht, als je gevraagd wordt 
rouwwerk te maken. Iemands part-
ner, familielid of vriend is wegge-
vallen en daar is veel verdriet van. 
Met een vakkundig en persoonlijk 
rouwstuk maak je het mensen mo-
gelijk mooi en waardig afscheid te 
nemen. Ook in deze moeilijke tij-
den, met alle aangepaste regels 
zijn bloemen en rouwwerk moge-
lijk. Wij verzorgen het graag voor 
u. Neem contact met ons op voor 
de mogelijkheden. Bezorgen is nu 
gratis i.v.m. de corona-pandemie.”
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KIJK OP WWW.ANDIJKER VOOR 
DE MEEST ACTUELE AGENDA.

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, GEANNULEERD!
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, GEANNULEERD!

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 

den Bosch. Tussen 19.00 en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum    

DECEMBER

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

Oud papier:  Zaterdag 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 28-04, 26-05, 23-06, 21-07, 18-08, 15-09,  
 13-10, 10-11, 08-12.
Restafval:  Dinsdag 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 01-05, 26-06, 
24-07, 21-08, 18-09, 16-10, 13-11, 11-12. hvcgroep.nl

De geschikte lokatie voor:

 Huwelijksvoltrekkingen
 Lezingen
 Concerten
 Uitvaarten
 Repetities
 Tentoonstellingen
 Vergaderingen

Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl

Contactpersoon:
Dhr. Jan Gorter
0228 - 592957

De ene veredelaar woont in An-
dijk en werkt in Enkhuizen, de 
andere veredelaar werkt in An-
dijk en woont in De Streek. Ze 
zijn onafhankelijk van elkaar op-
genomen in de lijst van 20 Meest 
Innovatieve Veredelaars in de 
Europese Zaadsector in 2019. 
Daarmee wordt Andijk maar 
weer mooi op de kaart gezet als 
centrum voor vernieuwende 
plantenveredeling.

Bij alle groenten en fruit die je eet 
geniet je van het werk van ver-
edelaars! Zij zijn het die allerlei 

rassen ontwikkelen voor een be-
tere smaak, die meer vitamines 
bevatten, bestand zijn tegen ziek-
tes, makkelijker zijn om te oog-
sten en ga zo maar door. 

Zo ook Siem Groen, Senior 
Bloemkool Veredelaar bij Syn-
genta Vegetable Seeds. Hij siert 
de lijst omdat hij over de jaren 
vele succesvolle bloemkool ras-
sen ontwikkeld heeft met als 
laatste succesnummer de Andro-
meda, een bloemkool die wit 
blijft zelfs in de volle zon. Dit 
scheelt in het werk: de kool hoeft 

niet continue afgedekt te worden 
met de bladeren. Siem gaat na 43 
jaar toewijding aan de Brassica 
(de kool) aan het eind van dit jaar 
met pensioen.  

Gé Bentvelsen van ABZ Seeds 
staat in de lijst vanwege zijn werk 
in aardbei F1 hybride rassen uit 
zaad, hierin is hij uniek in de we-
reld! De voordelen van zaad in 
plaats van stekken zijn bijvoor-
beeld dat er geen ziektes met het 
zaad overgaan en het aardbei-
zaad veel gemakkelijker ver-
stuurd kan worden. Verder blin-
ken zijn aardbeirassen niet alleen 
uit in de overheerlijke smaak 
maar ook nog in de prachtige 
bloemkleuren. Daarmee zijn ze 
ook nog eens een lust voor het 
oog!

Als u de volgende keer een 
bloemkool of een aardbei eet, 
denk dan ook eens aan vele jaren 
arbeid die deze veredelaars erin 
gestopt hebben. Uw eten smaakt 
dan nóg lekkerder!

Wilt u zien wie de andere 18 in-
novatieve veredelaars in Europa 
zijn? Kijkt u dan op www.euro-
pean-seed.com 

Gé Bentvelsen en Siem Groen. Foto aangeleverd

Wonen en werken in Andijk

 
Wist u dat...
 ... Leonie haar “kindjes” heel 

erg mist op de Hoekweg? 

… Anne-Marie den Hond 

vandaag 65 jaar wordt?

... de vele beren in Andijk voor 

het raam heel gezellig staan?

...Schilderclub Andijk dit jaar 

hun schilderijen niet in 

“De Kapel” zal exposeren 

maar digitaal via 

www.schilderclubandijk.nl 

en wel vanaf 27 april 2020?

 
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 
handig voor als u een feest geeft! 
www. ijsselhof.eu of bel 591926. 
Ons IJsselhof team ontvangt u 

graag.

De 11-jarige Romy Groot uit 
Wervershoof is dol op tekenen. 

Met deze tekeningen zegt ze dank 
je wel tegen de zorg en de hulp-

verleners! Foto’s aangeleverd

Bedankt!

In deze moeilijke tijd waar de 
vereniging Sporting Andijk ge-
heel geen inkomsten heeft is de 
‘‘club van 50’’ van Sporting van 
groot belang voor de vereniging. 
Begonnen met een bijdrage van 
100,00 gulden en in 2002 veran-
dert in € 50,00 per lid per jaar.

Wat doet “de Club van 50”?  Jaar-
lijks steekt de club ruim zo’n 
tienduizend Euro in activiteiten 
en in aankoop van materialen. 
Hiermee ondersteunen zij alle 
takken van sport die Sporting 
Andijk heeft. Te weten Voetbal, 
Korfbal, Handbal en Zaalvoetbal. 
Het meeste geld gaat naar de 
jeugd.

“De club van 50” is een club die 
volledig los staat van de sport-

club en de leden beslissen zelf 
waar het geld aan wordt besteed. 
De kommissies van de vereniging 
kunnen jaarlijks (in maart) hun 
wensen opgeven aan het bestuur. 
Het bestuur doet een voorstel 
aan de ledenvergadering en die 
beslist.

Door geen kantine-inkomsten en 
geen activiteiten i.v.m. het Coro-
na-virus zijn aankoop van ver-
schillende materialen en activi-
teiten financieel niet meer moge-
lijk maar door de schenking van 
de club van 50 worden deze mo-
gelijk gemaakt. 

De club van 50 voorziet in een 
behoefte “Wij ondersteunen de 
vereniging door geld te steken in 
zaken waar het bestuur de mid-

delen eigenlijk niet voor heeft. 
Zoals alle verenigingen moet ook 
Sporting Andijk de touwtjes aan 
elkaar zien te knopen, dan is het 
goed dat er geld beschikbaar 
komt uit de hoek van vereni-
gingsmensen.

Ook dit jaar wordt er weer flinke 
bedragen uitgekeerd voor mate-
riaal en trainer-scheidsrechter 
cursussen.

Ook investeringen, die de totale 
vereniging ten goede komen, 
worden gedaan b.v. de onder-
houdsgroep krijgt ieder jaar weer 
een bijdrage om verschillende 
onderhoudsklussen te doen 
Sporting Andijk heeft op het 
ogenblik 175 leden en is nog 
steeds op zoek naar nieuwe leden 

en het doel is in 2021 de 200 le-
den te bereiken.

Iedereen kan lid worden van “de 
club van 50 “en ook zien we graag 
dat meer jongeren zich bij onze 
club aanmelden. Ook teams en 
bedrijven kunnen zich aanmel-
den om voor maar € 50,00 per 
jaar om dit alles mogelijk te ma-
ken. Daarmee krijgen zij, en ook 
wij, het voldane gevoel dat je echt 
iets betekent voor de jeugd van 
Sporting Andijk én voor de club 
als geheel.
U kunt zich opgeven bij één van 
onze bestuursleden!
Bestuur:  George Douma, Wendy 
Vertelman, Conny de Wit, Heidi 
Veninga-Wierstra, Bertus Dale-
man, Rob Beek en Arnold Vriend 
tel: 591963

Club van 50 ondersteunt weer Sporting Andijk
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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: 0228-75 60 96

Heeft u nog steeds de juiste hypotheek?
Kunnen uw maandlasten omlaag?

ANDIJK  Kleingouw 28, 1619 CB Andijk  T 0228 59 24 20

ENKHUIZEN  Reigerweg 43, 1602 PA Enkhuizen  T 0228 31 67 86

Zeker in deze onzekere tijden wil je  
duidelijkheid. En zo goed mogelijk omgaan  

met alles wat je bezit. 

Herkenbaar? Denk dan eens aan een  
vrijblijvende woonscan bij Vrolijk fd. Samen  

met u bekijken we of het interessant is om uw 
huidige hypotheek over te sluiten of open te  

breken. We berekenen of het aantrekkelijk is  
om de overwaarde van uw woning op te nemen 

voor bijvoorbeeld een verbouwing, of om  
gewoon wat ruimer te kunnen leven. En als u 

wilt, zoeken we meteen even voor u uit of u kunt 
besparen op uw verzekeringen, uiteraard met 

behoud van de beste dekking en voorwaarden.

Wij zijn onafhankelijk financieel adviseurs en  
vergelijken de voorwaarden en premies van  

vrijwel alle aanbieders in Nederland.  Zowel voor  
hypotheken als verzekeringen, particulier en 

zakelijk. 
 

EEN WOONSCAN OF ADVIESGESPREK?
Maak snel een afspraak met Arend Vrolijk  

of Susan van Diepen om de mogelijkheden  
te bespreken.

vrolijkfd.nlvrolijkfd.nl

Op maandag 27 april, Koningsdag, is onze 
boerderij geopend voor een unieke Drive-
Thru beleving. Bekijk onze pasgeboren 
lammetjes en melkschapen van dichtbij 
vanuit uw eigen auto. In de stal hangen 
leuke weetjes uit onze boerderij. Bij bin-
nenkomst vragen wij u om een kleine bij-
drage van €10 per auto. Hiervoor mag u 
met uw eigen auto door de stal rijden, kun-
nen de kinderen mee doen met een leuke 
boerderijbingo en krijgt u een heerlijk stuk 

schapenkaas mee. Gemaakt van de melk 
van onze eigen schapen. Bekijk ook onze 
Facebookpagina “De Westfriesedijk” htt-
ps://www.facebook.com/DeWestfriese-
dijk/ of de website: website: www.west-
friesedijk.nl.

•  Wij zijn geopend van 13:00 tot 16:30 uur.
•  Kom met uw eigen auto, wij verzoeken 
 u om daarin te blijven zitten.
• De betaling wordt vanzelfsprekend op
 gepaste afstand gedaan, net als het 
 aangeven van uw pakketje met daarin  
 onder andere uw stukje kaas.
•  U kunt contant gepast betalen of per pin.
• Wilt u nog een extra stuk kaas kopen?  
 Dat kan! Geef dit even aan bij 
 binnenkomst.
• Wij volgen de richtlijnen van het RIVM.

Wij zien u graag op Koningsdag, tot dan!
Ons adres is Driehuizen 35 te Andijk.

Beleef de boerderij vanuit uw auto! Foto’s aangeleverd

Nog geen plannen met Koningsdag? 
Beleef onze schapenboerderij op vanuit uw auto.

Henk Groenewoud fotografeerde deze lammetjes nabij de Gereformeerde kerk

Langs de weg...
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