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ER IS 
GEEN INLOOP!

Piet de Vries: over de oorlogstijd en de bevrijding
Geboren en getogen en –uiter-
aard- nog steeds woonachtig 
aan de Dijkweg in Andijk ver-
telt Piet de Vries op ons ver-
zoek over de oorlogstijd en 
vooral de bevrijding. Hij had de 
oproep wel gelezen in de Andij-
ker, maar had gedacht dat er 
wel anderen gereageerd zou-
den hebben. De groep die nog 
uit eigen beleving kan vertellen 
over die bijzondere tijd wordt 
natuurlijk als maar kleiner, dat 
begrijpt Piet ook. “Dus heb ik 
toch maar even met de redactie 
gebeld!”

Piet werd geboren in juni 1932 en 
was bij het uitbreken van de oor-
log een jong ventje. Thuis werd 
hij groot gebracht door vader en 
moeder die erg anti NSB en anti 
Nazi waren. Eén van zijn herin-
neringen uit die tijd gaat over de 
zangles op school. Iedereen 
mocht om beurten een lied noe-
men dat die dag gezongen zou 
worden. Piet was aan de beurt en 
vroeg zijn leerkracht om het lied 
met de regels:  “Hollands vlag, u 
bent mijn glorie…We willen Hol-
land houwen…Ons Holland vier 
en klein”. De leerkracht reageerde 
dat ‘we’ dat maar niet moesten 
zingen –omdat zo stelde hij- “We 
hebben ’t al niet meer.” Dat viel 
behoorlijk verkeerd bij de jonge 
Piet.

Spannende tijd
Zoals veel jongens was ook Piet 
op zijn manier een ‘stoer en on-
dernemend knaapje’.  De oorlog 
was in Andijk zeker aan het begin 
nog een redelijk rustige tijd, ze-
ker voor de kinderen van zijn 
leeftijd. “Wij ervaarden het als 
spannend en speelden oorlogje 

met elkaar. We gingen met elkaar 
voetbalen en eieren zoeken of 
zwemmen bij ’t Hoofd. Wij had-
den natuurlijk niet de zorg, die 
onze ouders wel op hun bordje 
kregen.

Onderduiker in huis
Ook bij de Vries thuis was er een 
onderduiker. Als er geen razzia 
was, was het rustig op Andijk. De 
man die eerst timmerman was 
geweest en later beroepsmilitair 

was geworden had verstand van 
wapens en gaf ook anderen in-
structies over wapengebruik. Piet 
wilde daar graag bij zijn. “Dat 
mocht natuurlijk niet, maar zoals 
jongentjes dat doen sloop ik toch 
altijd onopgemerkt en dichtbij 
genoeg om één en ander op te 
vangen.” Ook weet ik nog dat de 
vissersschepen ineens helemaal 
tot aan de dijk kwamen. In de 
hoop hun verse vis te kunnen 
ruilen tegen aardappels en groen-

te uit West-Friesland.”

Geen stroom meer
Nog iets wat Piet zich goed kan 
herinneren is de tijd dat stroom 
wegviel. “Gelukkig was vader 
handig en bouwde hij een wind-
molen die op de dakkapel van ’t 
huis werd geplaats. Het was no-
vember 1944 en er stond een 
flinke wind. Het proefdraaien 
met de windmolen liep anders 
dan gedacht. De lampen branden 
heel fel, maar ook heel kort en 
meteen zaten we weer in het 
donker. Dus werd er weer stroom 
opgewekt zoals we ervoor ook al 
deden. Met een fiets die op de 
kop stond in de woonkamer, om 
de beurt draaien aan de trappers 
en met de dynamo stroom op-
wekken.”

Diktee op school
Piet bewaard veel. “Misschien 

wel te veel,” lacht hij zelf. “Maar 
daardoor heb ik nog bijzondere 
dingen ook uit die oorlogstijd.” 
Piet heeft een oud dicteeschriftje, 
met daarin geplakt verhaaltjes uit 
de krant. De lijm laat los op en-
kele pagina’s en wat er onder 
vandaan komt is op zijn minst 
bijzonder te noemen. “Het vlieg-
tuig dat neerstortte in Andijk, 
was een enorm groot spektakel 
voor ons jonge kinderen. De 
meester verwerkte het gebeuren 
in een dictee. Hij dicteerde dat 
wat er die avond was gebeurt en 
wij moesten het foutloos note-
ren. Zoals je kunt lezen, is dat 
niet helemaal gelukt toen!”

(vervolg op pagina 4)

Piet met het schild dat hij heeft bewaard. Foto: OdB

Scan van het dictee.

Bevrijdingspoort Knokkel, hoek 
de Weet. Uit de collectie van 

Hessel de Greeuw.
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

Daar buiten op afspraak

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

AANLEVEREN KOPIJ
Advertenties: tot maandag 12.00 uur: info@andijker.nl. 

Kopij en fotomateriaal: 
tot maandag 12.00 uurinfo@andijker.nl

Familieberichten: 
(rouw- en geboorteberichten) tot dinsdag 8.30 uur!

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

Dit jaar is Koningsdag heel anders 
verlopen dan de bedoeling was. 
Zelfs voor de Koning wordt zijn 
werk heel anders dan al heel 
lang van te voren ingepland was. 
Wel pakt hij de telefoon en pro-
beert zo op een andere manier 
toch contacten te leggen en te 
onderhouden. We kunnen vast 
niet allemaal beeldbellen, maar 
gewoon even iemands stem 
horen kan al een stukje eenzaam-
heid oplossen.
Vanuit de HWK, Hulpverlening 
vanuit de West-Friese Kerken, is 
een project opgestart om klei-
ne telefooncirkels op te zetten. 
Pracht idee! Meer informatie of 
aanmelden HWK: 0229-271684. 
Doen!
Ook de dagen 4 en 5 mei zullen 
anders zijn. Ieder kan hier op zijn/
haar eigen manier aandacht aan 
schenken.
Welkom ook dinsdagmorgen tus-
sen 10-11 uur in onze kerk. Het 
blijkt de afgelopen weken, dat er 
heel goed met de afstand reke-
ning wordt gehouden. Welkom 
dus!

Lieve mensen,
Heel hartelijk dank voor uw medeleven na het overlijden  

van mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa

Chris Buijs
De vele bloemen, kaarten, brieven en telefoontjes,  

met lieve en troostende woorden, hebben ons heel  
goed gedaan in deze verdrietige en moeilijke tijd.

Het was hartverwarmend.

Een lieve groet van Sophia, de kinderen en kleinkinderen
 

Bovenkarspel, april 2020

Kerkdiensten, 3 mei
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

De zondag is voor veel christenen 
normaal gesproken een dag om 
naar de kerk te gaan. Maar helaas 
zijn de kerken  noodgedwongen 
gesloten door de Corona- maat-
regelen. Zo ook de West-Friese 
Evangelie Gemeente (de 
WEG) uit Grootebroek.

Maar  juist nu kunt u  online de 
kerkdienst van de WEG  volgen. 
U kunt deze online dienst bekij-
ken en beluisteren wanneer het u 
uitkomt.De diensten worden uit-
gevoerd inclusief liederen en een 

boodschap  die  er echt toe doet. 
De preek   wordt  opgenomen op 
verschillende locaties in de 
Streek.  Een  boodschap van Ge-
loof, Hoop en Liefde.  Wij nodi-
gen u van harte uit om onze regi-
onale kerkdiensten online te vol-
gen via het YouTube kanaal van 
de Westfriese Evangelie Gemeen-
te.
Voor vragen, opmerkingen en/
of  gratis link naar  het volgen 
de kerkdienst, mailt u met Arno 
van Engelenburg,  voorganger@
deweg.eu. 

Lolke Kooiman en Tineke van Beek 
zijn verhuisd van Hofkesland 7 via Oosterdijk 38E 

naar Schoolweg 2, 1619 AL in Andijk 
waar ze tot in lengte der dagen hopen te wonen.

Wij zijn verhuisd van Kleingouw 142 naar:
Meander 53, 1619 XR Andijk.
Nieuw tel. nummer 0228-852158

     Nel en Jan Dop

Online regionale kerkdienst volgen

Dorpshuis Centrum heeft ruim 
200 pakketten verkocht in An-
dijk! De pakketten waren rijk ge-
vuld met de eerste levensbehoef-
ten, om deze bijzonder konings-
dag toch feestelijk door te komen. 
Wethouder Joset Fit kwam haar 
pakket persoonlijk ophalen en 
liet zich bijpraten over de huidige 
situatie van het Dorpshuis. 
Alle maatregelen waren genomen 
om de pakketten Corona-proof te 
kunnen uitdelen. 

Dank aan de plaatselijke onder-
nemers die ons gesteund hebben 

bij het tot stand komen van dit 
pakket en dank aan beheerder 
Henny, initiatiefnemer Roos 
Mantel en Lynn Hovenga voor 
hun hulp!

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie,
maar de grootste daarvan is de liefde.

                                                   1 Korintiërs 13:13

Na een kort ziekbed is rustig overleden,
onze lieve moeder, oma en overgrootoma

Aagje Posch
 Sijbekarspel,  Hoorn,
 21 december 1937  26 april 2020

Nico en Til

Tineke en Bisrat 
Matthias en Sophie, Zarah, Tyson 
Yonas en Merlyne,♥

Ida 
Anouk 
Ivo

Correspondentieadres: 
Nico de Boer | Sweelincklaan 88 | 6815 BK Arnhem

Aagje is in haar eigen appartement opgebaard,  
Piet Kistemakerstraat 1 te Andijk. 
Als u daar persoonlijk afscheid wil nemen van haar,  
kunt u contact opnemen met Nico, 06 45 82 63 79.

Door de huidige omstandigheden vindt de begrafenis plaats  
in besloten kring.

Een kaartje per post of een bericht/herinnering via  
www.cbu-online.nl vinden wij erg fijn om te mogen ontvangen.

Aag wilde liever geen bloemen.

Veel dank aan een ieder die hun liefdevolle zorg en  
aandacht aan Aag hebben gegeven. In het bijzonder het  

team van Leviaan, woonlocatie Piet Kistemakerstraat te Andijk.

Wethouder Joset Fit haalde haar pakket op. Foto’s aangeleverd

Koningsdagpakketten Dorpshuis
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VOOR WIE IS DE KROONPRIJS? 
Van wie is de gewonnen prijs tijdens de Koningsdagtrekking of an-
dere loterij? Van tijd tot tijd krijgen we de vraag voorgelegd aan wie 
de prijs op een winnend lot toekomt. Want “als je met z’n tweeën 
bent, van wie is dan het geld?” Ben je voor 2018 in gemeenschap van 
goederen gehuwd, dat is het makkelijk: alles is van de partners sa-
men, dus ook de prijs. Bij een huwelijk na 2018 is het kort gezegd 
ook zo dat alles wat na het huwelijk wordt verkregen, van samen is. 
Hoewel er “tenzij’s” zijn, maar dat gaat voor deze column te ver. 

Maar hoe zit het, als je gehuwd bent op 
huwelijksvoorwaarden of samenwoont? 
Dan is sprake van gescheiden vermogens. Is de betaling van het lot 
geheel gedaan door degene die het lot heeft gekocht, dan is het ook 
duidelijk: het is diens prijs. 

Wat nu wanneer het lot door één van de partners wordt 
gekocht en het geld afkomstig is van een 
gemeenschappelijke rekening? 
Er zijn twee mogelijkheden. 1: het geld voor het lot komt van de 
gemeenschappelijke rekening, dus de prijs is ook van beide rekening-
houders. 2: de partner die het lot heeft gekocht (stel á € 25) heeft 
een privé-opname gedaan van de gemeenschappelijke rekening. Die 
partner heeft nu een schuld aan de gemeenschappelijke rekening van 
€ 25 danwel een privé-schuld aan zijn partner van € 12,50.

De moraal van dit verhaal
Als dit soort vragen aan ons gesteld worden dan snapt u vast dat de 
meningen van de partners verschillen. Daarbij speelt de hoogte van 
de prijs zeker een rol. De moraal is dus: Samen spelen, samen delen 
en wil je dus de prijs in een loterij geheel voor jezelf hebben, betaal 
het lot dan met privé geld/van je eigen rekening!

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

Vakkundig
schadeherstel

Handelsweg 7
1619 BJ Andijk

Tel: 06 21 83 22 62
info@ronkarremanautoschade.nl
www.ronkarremanautoschade.nl

Vrijblijvende
taxatie van

schade

Afhandeling
met de

verzekering

U kunt bij ons ook terecht voor:

Restauratie van Oldtimers

Budgetreparatie (met tweede-

hands of imitatie-onderdelen)

Leenauto mogelijk bij

schadeherstel

Trouwambtenaar
Rouwdienstbegeleider

 (Speech)schrijver

Ceremonieelbegeleider

06-23303882
info@daphnescholtens.nl
www.daphnescholtens.nl

‘Even stil staan om verder te kunnen gaan’

Zelf weet ik natuurlijk niet zo veel van de bevrijding na WO 2. Ik 
was 5,5  jaar toen.
Wij woonden op de Knokkel (nr. 36) naast het huis van Jan Kooi-
man (thans Mulder). Op 5 mei 1945  kon je van daar de kerkto-
ren van de Gereformeerde kerk zien, nu kan dat niet meer door 
bebouwing e.d. Wij moesten wachten totdat de toenmalige kos-
ter (ik denk Mellema) de Hollandse driekleur uit kerktoren stak, 
dan was het veilig.

En zo is het ook gebeurd. Mijn vader had in de gauwigheid een 
vlag aan een stok gespijkerd, maar met de blauwe baan boven.
Dit was aan de schoorsteen vastgemaakt en heeft zeker zo een 
week gehangen. Op 1 juni 1945 is mijn zus geboren, dus zeg 3 
weken na de bevrijding. Door alle hectiek van die dagen, kan ik 
mij er niets meer van herinneren. En dat terwijl  ± 1,5 jaar daar 
voor ook een zus geboren is, wat ik nu nog weet als de dag van 
gisteren en toen was ik 4 jaar. Zo veel indruk maakte die bevrij-
ding kennelijk.    
             
Het was toen denk ik elke dag feest en we aten biskwie en cho-
cola van de Amerikaanse militairen.
In mijn herinnering was het weken lang mooi weer. Iedereen 
was blij en dankbaar dat de oorlog voorbij was.
 
    Martinus L. de Vries

Ingezonden: Bevrijding

André Meester

Overbelasting.

In onze gemeente zijn er 
veel initiatieven om energie 
op te wekken cq te bespa-

ren.
Een daarvan zijn zonnepa-
nelen, er liggen inmiddels 

vele panelen op de daken en 
bedrijven die hun bedrijfs-
daken willen benutten wor-

den daar ook in gestimu-
leerd, maar er zit momenteel 

een “kink” in de kabel, in 
onze gemeente moet een 

bedrijf die zonnepanelen wil 
een vergunning aanvragen 
en zo zijn er bedrijven in 

Andijk die geen vergunning 
krijgen -van Liander- om de 
reden dat de capaciteit van 
de infrastructuur het niet 

meer aankan, er is zelfs een 
bedrijf die wil gaan uitbrei-
den en juist veel energie wil 
gaan afnemen ook geen ver-
gunning krijgt vanwege de 

capaciteit van het net!
En dan vraag je je af waar-
om een chinees bedrijf een 
vergunning heeft gekregen 
om een zonnepark aan te 

leggen aan de Gedeputeerde 
Laanweg -en gebouwd 

door een Duits bedrijf- die 
onevenredig het net belast.

En dan de vraag, wat 
beweegt in hemelsnaam een 
chinees bedrijf om hier in 

Nederland zonneparken te 
gaan aanleggen? Maar dat 

een andere keer.
Wij, de BAMM en 

GroenLinks, hebben hier 
raadsvragen over gesteld en 
er blijkt dat er capaciteits-/
spanningsproblemen in de 
kabels en beperkte capaci-
teit in de verdeelstations! 
We leven vandaag in 2020 
en Liander zit nog in 1900, 

als excuses geven ze op, 
lange vergunningstrajecten 
en er is een groot tekort aan 

technisch personeel!
En dan de ambitie van het 
Rijk om te gaan verduurza-
men nou met een bedrijf als 
Liander gaat dat zeker niet 
lukken, misschien moeten 

we maar net als die Chinese 
onderneming uitzien naar 

een Duits bedrijf…….

André Meester
Fractievoorzitter

BAMM

Ingezonden/Open brief
Bijna of helemaal

Hebben jullie dat ook? Het ge-
voel dat we nu maar weer ‘nor-
maal’ moeten gaan doen? Ik 
was flink teleurgesteld toen 
onze premier liet weten dat er 
tot 20 mei bijna niets veran-
dert, behalve voor de jeugd. 
Nog steeds moet ik in een boog 
om u heen lopen, nog steeds 
moet ik zoveel keer per dag met 
ontsmettingsmiddel in de weer 
(ik heb nog nooit zulke uitge-
droogde handen gehad…)  en 
nog steeds preek ik in een lege 
kerk. 
Ik wil weer terug naar normaal. 
Maar mijn verstand weet beter. 
Het algemeen belang vereist: 
volhouden. Zullen we dan 
maar?

Volhouden dus. Als je iets be-
reiken wil in het leven gaat dat 
trouwens nooit vanzelf. Vaak 
genoeg ben ik niet verder geko-
men dan de verzuchting: Bijna 
gehaald. Ik was net te laat. Wat 
scheelde het weinig...

Achter dat ene woordje ‘bijna’ 
gaat soms een wereld van te-
leurstelling schuil. We waren er 
bijna uit, samen. Ik was bijna 
voor mijn examen geslaagd. Ik 

lees er al van in de bijbel. 
Bijna was David zijn vrouw 
trouw gebleven, maar toen zag 
hij Batseba. 
Bijna had Petrus het volgehou-
den om zijn Heer trouw te blij-
ven en toen kraaide de haan. 
En wij? Gooien we de hand-
doek in de ring? Het is zo men-
selijk. Bijna hadden we het co-
ronavirus overwonnen, maar 
we zijn net te vroeg gestopt met 
ons te houden aan de maatre-
gelen…

Dus moeten we nog even met 
elkaar doorzetten. Ook op an-
dere terreinen dan corona. Is 
de communicatie met een goe-
de vriend verstoord? Probeer 
het nog een keer! Lukt het niet 
meer om te bidden? Doe het 
toch! Kon je de verleiding niet 
weerstaan? Aanvaard Gods 
vergeving en begin opnieuw. 

Wees niet te snel in jezelf te-
leurgesteld. Geen mens bereikt 
de finish zonder kleerscheuren. 
Denk aan Jezus: ‘Vader, laat 
deze beker aan mij voorbij-
gaan...’ In Gods kracht heeft Hij 
het toch volbracht. 
Bijna wordt toch helemaal.
    
ds.Koos Staat
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(vervolg van de voorpagina)

De dag van 5 mei
Op 5 mei waren we ‘gewoon’ 
thuis. Enkele dagen eerder waren 
er een aantal jongens van Andijk 
aangehouden, opgepakt en ver-
moord. “De bevrijding was hier 
een periode van rouw. Het hele 
dorp leefde mee met de families 
die in die laatste dagen hun jon-
gens hadden verloren.” De bevrij-
dingsfeesten zoals elders in het 

land, werden hier op Andijk pas 
maanden later gevierd. Toch 
stond het naoorlogse leven niet 
stil. Op 7 mei waren er twee grote 
vreugdevuren, aangestoken met 
de verduisteringspapieren. Ook 
de scholen kwamen voorzichtig 
weer op gang. Het gemeentear-
chief kwam weer ‘boven water’, 
dat had ten tijde van de oorlog 
onder de plankenvloer van een 
boerderij opgeslagen gelegen. De 
gaarkeuken werd overbodig en 
opgedoekt. Wapens werden inge-

leverd, dus werden uit de gehei-
me plaatsen weggeruimd. “In ons 
geval: uit het kippenhok ge-
haald!”

Bevrijdingsfeesten
De precieze datum heeft Piet op 
moeten zoeken. “Maar gelukkig 
heb ik veel bewaard en vond ik 
ook mijn ‘bevrijdingsboekje’ nog 
terug, waar dit soort data in terug 
te vinden zijn.” Andijk vierde de 
bevrijding op 6 en 7 september 
1945. De gemeenschap kon dat 
op dit moment weer aan. Elke 
buurtvereniging had van kisten 
een stapel gemaakt, uiteraard 
rood/wit/blauw geverfd. Daar 
overheen een plank zodat een 
ereboog ontstond. Aan de ere-

boog hing bijvoorbeeld een wa-
pen of schild. Piet vertelt: “Boven 
de erepoort van onze buurt hing 
een dijkwacht te paard. Ik vond 
het schitterend. Toen het geheel 
na alle festiviteiten werd neerge-
haald was ik er als de kippen bij, 
ik wilde dat bord dolgraag heb-
ben. Misschien ongelofelijk voor 
sommigen, maar dat bord heb ik 
nog steeds in mijn bezit! “Pak ‘m 
beet, jong!” Zijn gebedel werd 
beloond. 

Feestterrein met ranja
Het centrale feestterrein was bij 
de ‘Meiboom’. “Van drie Andijkse 
gezinnen was bekend dat het 
echte NSB-ers waren en hen was 
gemaand deze dagen uit het zicht 
te blijven. Daar hielden zij zich 
wijselijk aan,”weet piet nog te 
vertellen. “Er was muziek en er 
werd gedanst. Er was een mooie 
optocht met paard en wagen en 
zelfs een enkele auto in de stoet. 
De turnsters van de plaatselijke 
vereniging gaven een show. Op 
het terrein kon je deelnemen aan 
diverse volksspelen en de vrijheid 
werd gevierd met veel blijdschap 
en luid gelach. Nu kon dat weer! 
Er was zelfs een glaasje ranja voor 
een stuiver te krijg. “Smaakt het 
mijn jongen?” Ach, het smaakte 
natuurlijk niet echt ergens naar 
zo was het aangelengd met water, 
maar de kleur was goed: Oranje!”

De poort nabij het Palingpad. Collectie Hessel de Greeuw

Het schild. Foto: OdB

Naschrift van de redactie: 
Piet kon ons nog veel meer laten zien en vertellen over die tijd. 

Maar helaas is de ruimte in de Andijker beperkt. 
Piet, dank je wel dat je je beeldende verhalen met ons wilde delen.

Dodenherdenking
Het onderduikersmonumenten op de hoek van de Midden-
weg en Horn is door de Dr. A. Kuyperschool geadopteerd.
Door de coronacrisis is de herdenking op een andere ma-
nier ingevuld en kunnen de leerlingen niet bij het monu-
ment bijeen komen. De leerlingen van groep 8 kregen van 
meester André de opdracht om voor 4 mei een gedicht te 
schrijven. Bijgevoegd het gedicht “Stil” dat door Myrthe 
Steltenpool is geschreven.

Stil

Voor de mensen die hun leven voor ons gaven.
Voor de mensen die voor onze vrijheid zorgden.

Voor de mensen die de joden hielpen.
En voor de nabestaanden.

Twee minuten van je leven.
Wees stil voor hen.

Voor hen die deze twee minuten niet kunnen meemaken.
Voor hen die zorgden dat wij hier nu staan.

Voor hen die alle mooie dingen van het leven voor hun ogen
hebben zien wegvliegen.
Maar twee minuten stil.

Gun hen dat respect.
Stil …

Zoals het donker.
Stil …

Het laatste wat zij hoorden.
Stil …

Voor hen.
Stil …

Myrthe bij het monument. Foto: Gerard Heijstee

De Weid verwelkomt 
nieuwe bordsponsoren!
De Weid is hartstikke blij met maar liefst drie 
nieuwe bordsponsoren; Verloskundigenprak-
tijk Enkhuizen-Andijk, M. Hulzebos AgriE-
volution en De Kroon Hoveniers kiezen er-
voor om De Weid te helpen een heerlijk bad 
te blijven. Reuze bedankt daarvoor, vooral in 
deze vreemde Corona-tijd. En ook dank aan 
de sponsoren die al eerder een bord ophingen 

in De Weid! Naast de nieuwe bedrijven han-
gen er al borden van: Van Etten, Vrolijk Ver-
zekeringen, Kuin Makelaardij,  Pop Vriend 
Seeds, Nanne Kooiman, Dijkbouw,  Loonbu-
ro Westfriesland, Buro AA, Dol Finance, 
Adelaar Elektrotechniek, BDO,  Klaus Wiech-
mann, Mantel&Voors Notarissen, Kwantes 
Makelaardij, Dakservice Andijk, Oprecht 
Advocaten, Berend Botje en ZwartGroen. 

Coronanieuws
Helaas helaas; De Weid blijft gesloten op 2 
Mei aanstaande. De feestelijke opening van 
de splinternieuwe Peutertuin zal ook nog 
moeten wachten. Zwemmers missen De 
Weid en De Weid mist zijn zwemmers/be-
zoekers en de vrijwilligers. Hopelijk ontwik-
kelt de verspreiding van het virus zich zoda-

nig dat de overheid de komende periode meer 
kan toelaten en kan De Weid een vorm van 
openstelling gaan realiseren. Intussen houdt 
een klein groepje vrijwilligers de techniek en 
het bad up-to-date, uiteraard binnen de 
RIVM richtlijnen.

Nieuwe penningmeester gezocht!
Omdat De Weids penningmeester heeft aan-
gegeven binnenkort te willen gaan stoppen is 
het bad op zoek naar een enthousiaste pen-
ningmeester M/V. Heb je een achtergrond 
hierin en doe je graag iets voor de gemeen-
schap en werk je graag in een positieve sfeer? 

Neem dan eens vrijblijvend contact op voor 
informatie met voorzitter Elwin Houwen via 
info@deweid.nl of 06-11055091.

Nieuws van Zwembad de Weid
Gewijzigde 

aanleverdata
I.v.m. Bevrijdingsdag, 
krant woensdag 6 mei

Materiaal 
aanleveren: 

uiterlijk 
vrijdag 1 mei, 

12.00 uur
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De Andijker van zaterdag 19 mei 1945. Met dank aan Johan Konijn

Woensdag 29 april 2020, om 
12:00 uur start het onderzoek 
van de Stuurgroep Kernvisie 
Andijk 2020-2030 naar de 
“Verkeersveiligheid in Andijk”. 
Tegelijkertijd is het onderzoek 
naar “Wonen in Andijk” beëin-
digd.

Bij het onderzoek naar de ver-
keersveiligheid gaat het ons niet 
zo zeer op welke straat te hard 
wordt gereden want uit snel-
heidsmetingen die de dorpsraad 
Andijk in 2018 en 2019 heeft ge-
houden blijkt dat dit in vrijwel op 
elke straat, weg of laan gebeurd 
in Andijk. Het gaat er meer om 
wat jij ervan vindt wat er gedaan 
moet worden om de verkeersvei-
ligheid te vergroten. Ook hier 
moeten we al aangeven dat snel-
heidscontroles niet de manier is 
om de veiligheid in het verkeer te 
verbeteren maar moeten we het 
zoeken in structurele oplossin-
gen.

Tegelijkertijd moeten we reke-
ning houden met de functies van 
bepaalde wegen, zoals de hoofd-
wegen: Kleingouw, Middenweg, 
Dijkweg, Horn en de Knokkel. 

Dergelijke wegen zorgen niet al-
leen voor de ontsluiting van wij-
ken die aan weerskanten van weg 
zijn gesitueerd maar het zijn ook 
wegen waarover de hulpdiensten 
rijden om relatief snel bij de 
plaats des onheils te kunnen ko-

men. Maar ook het openbaar 
vervoer moet niet al te veel ge-
hinderd worden anders krijgt dat 
z’n weerslag op de dienstregeling. 
En zo zijn er nog meer redenen 
waarom bepaalde wegen niet 
‘dichtgetimmerd’ kunnen wor-

den. Maar wat kan er dan wel 
gedaan worden? Wat zijn jouw 
ideeën?

Maar ook, hoe zit dat in de wij-
ken? Wijken die een 30 km-zone 
zijn of woonerf. Gaat dat goed of 

moet het anders? En als het an-
ders moet, hoe dan? En het gaat 
niet altijd om ‘gemotoriseerd 
verkeer’, ook het ontbreken van 
een trottoir of fietspad kan pro-
blemen opleveren. Of een gebrek 
aan parkeerplaatsen kan ook een 
probleem zijn. Vergeet de 
‘schoolroutes’ niet, de polderwe-
gen, en het Waterkeringspad bo-
venop de Westfriese Omringdijk.
Het onderzoek vindt plaats mid-
dels een vragenformulier waarin 
ook voldoen gelegenheid is om 
jouw visie bekend te maken. Ver-
geet niet de namen van de stra-
ten, wegen. Lanen en paden te 
noemen waarover je ideeën hebt. 
Lees de vragen aandachtig door 
en laat ze op je inwerken voordat 
je antwoordt. Meerdere antwoor-
den zijn bij veel vragen mogelijk 
en er wordt ook regelmatig ge-
vraagd om jouw motivatie/reden 
of toelichting.

Ga naar www.kernvisieandijk.nl 
om de enquête in te vullen!

Heb je vragen? Mail naar dorps-
raadandijk@gmail.com of bel op 
werkdagen tussen 13:00 en 18:00 
uur 0228 75 18 98.

Kernvisie Andijk 
Onderzoek Verkeersveiligheid in Andijk

Veilige polderwegen! Foto Harry Woker

De Stichting Vrienden van Het 
Verzorgingshuis heeft op vrijdag 
24 april 40 fruitbakjes overhan-
digd aan de dagbestedingscoa-
ches Marieke en Isabelle van 
Sorghvliet om de bewoners een 
gezond steuntje te geven in deze 
moeilijke tijd. 
De Stichting probeert voorzie-
ningen te realiseren die de over-
heid niet voor haar rekening 
neemt en dat zijn voorzieningen 
die ertoe bijdragen het verblijf 

voor de bewoners van de huizen 
te veraangenamen dan wel iets 
extra’s te bieden zoals genoemd 
fruitbakje.   

Marieke en Isabelle met de fruitbakjes. Foto’s aangeleverd

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

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

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

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

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

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

20 aug
Maandag

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

(AC  DC tribute band) 

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

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

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

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

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

20 aug
Maandag

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

(AC  DC tribute band) 

Dat kan in Sarto 
natuurlijk!

Mooie zalen, gezellige sfeer, 
bel voor meer informatie 

voor uw feest of partij 
naar 0228 59 16 13, 

mail: info@sarto-andijk.nl of 
kijk op www.sarto-andijk.nl, 

Bangert 4, 1619 GJ Andijk

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

Startvermogen op maat!
Accu’s voor verschillende

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

Jetski • Grasmaaier • Aggregaat • Etc.

Luchtkasteel 
Voor wie het wil geloven, woont 
er een tovenaarsdochter in een 
luchtkasteel, hoog boven de wol-
ken. We noemen haar Corona en 
zodra zij in haar handen klapt, 
wordt alles stilgezet. De Aarde 
ruist niet meer. De condensstre-
pen van vliegtuigen waaieren niet 
langer uit, ze zijn verdwenen. De 
meeste sluierbewolking is vervlo-
gen, de lucht lijkt schoner. Het 
verkeer stroomt door, er zijn 
minder files. Haast alles wordt nu 
geregeld via de digitale snelweg. 
Mensen werken thuis en werk 
wordt ineens heel anders inge-
vuld.

En nu is het stil. De geur van 
versgemalen koffie hangt in de 
keuken en wekt je. Je bereidt een 
schaaltje kwark als ontbijt, brengt 
het op smaak met rozijnen, ha-
vermout en lijnzaad, om daarna 
– zoals iedere morgen – te genie-
ten van het chiazaad, dat altijd 
even lijkt te dansen, voordat de 
korreltjes blijven liggen in hun 
zuiveldiscotheek. Een paar drup-
pels honing erbovenop, een dub-
bele espresso ernaast en je werk-
dag begint. Zoals iedere morgen.    

Leeg 
Maar de werkdagen zien er sinds 
anderhalve maand heel anders 
uit. Het thuiswerken heeft voor 
iedereen gevolgen en dit geldt 

ook voor werken in het onder-
wijs. Je vertrekt nu niet langer 
naar het schoolgebouw, je rijdt 
nu niet langer de poort door, je 
hoort niet meer het gepiep op het 
vloerzeil in de ellenlange brede 
gangen. Het gebouw is leeg, het 
leeft niet meer. 
Je mist het meisjesachtige gegie-
chel achter jouw rug, je verlangt 
terug naar de lichte ergernis over 
stoeiende jongens, die dan ook 
nog eens door je uitleg heen tet-

teren. Je voelt niet langer de tin-
teling van een ontluikende liefde 
(tussen de leerlingen, soms tus-
sen collega’s) die altijd ontstaat 
als mensen samenkomen.

Kil 
Het is nu allemaal even weg. Nu 
kruip je achter je computer, gaat 
zitten voor je webcam. 
Je geeft op gepaste tijden instruc-
tie en praat meestal tegen een 
leeg scherm, omdat jonge men-

sen het nu eenmaal erg spannend 
vinden om in beeld te komen. Kil 
en zakelijk leveren jouw leerlin-
gen – met wie je lachte, discussi-
eerde en deelde, met wie je leefde 
– hun werk in via het internet. 
,,Heb je vragen? Zet ze maar op de 
mail,” hoor je jezelf ijzig zeggen.
 
Ongezellig 
Als leraar zie je nu ook de dingen 
die je eerst niet zag. De jongen 
die nooit werkte in de klas, ter-

wijl hij nu dagelijks inlogt tijdens 
de videoles, omdat het thuis al 
jarenlang niet gezellig is – ,,Ik 
wilde u gewoon even zien, me-
neer,” zegt hij dan, ,,ik hoop dat 
het goed met u gaat.”.  

Het vragende, wat onzekere 
meisje aan je bureau. Zij logt ook 
dagelijks in, maar je krijgt de in-
druk dat ze jou helemaal niet 
meer nodig lijkt te hebben; haar 
gemaakte werk, haar resultaat na 
de digitale toets. Alles ziet er 
vlekkeloos uit.   

Pauze 
Je neemt pauze en hoort de stilte: 
de Aarde ruist niet meer. Je be-
sluit buiten te lunchen, in de 
achtertuin. Er groeit gras tussen 
de tegels. Je hoort een roodborst-
je zingen. 
Je denkt: het nu bijna zes weken 
geïsoleerd leven en werken in 
quarantaine is niet altijd even 
makkelijk. Je overziet wie je bent 
en mist mensen. Je mist kansen. 
Maar de belangrijkste overpein-
zing blijft toch wel: je had nooit 
gedacht, dat je ooit nog eens voor 
de webcam je geld zou verdienen. 

Maarten Jong is leraar. 
Hij geeft les op het Martinus-

college in Grootebroek. 
Vanwege de Coronacrisis 

werkt hij thuis.

Het gebouw van het Martinus college is leeg. 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

Eén telefoontje of bericht
kan uw klus klaren

06 38 17 33 88 / help@wfkc.nl

Kleingouw 17,  1619 CA Andijk
www.wfkc.nl

@westfr iesekluscentrale

Het adres voor uw 
fiets, E-bike, verhuur 

en reparatie!

De 2wielerwacht voor snelle 
en vakkundige reparaties met 
gratis haal- en brengservice.

20
jaarTweewielers

Nieuwe webshop met alles 
op het gebied van fietsen. 

Aantrekkelijke prijzen, 
snel en gemakkelijk!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

t.w.v. €10,-
bij besteding v.a. € 35,-

Knip uit en lever in!
Geldig t/m 5 december, max. 1 bon per persoon.

FIETSWERELD
CADEAUBON

NIEUW!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

NIEUW!

Nieuwe webshop met alles op het gebied 
van fietsen. Aantrekkelijke prijzen, 

snel en gemakkelijk!

Een prettige kermis gewenst 
namens het hele team:

André, Carina, Dirk-Jan en Martijn.

Verkoop van jong 
gebruikte auto’s.

Industrieweg 1, Andijk • info@profijtauto.nl

o.a.  Nissan Qashqai Tekna 
 hand en automaat,   
 bouwjaar 2019

Auto’s met nog twee jaar garantie.

DEEN is de ander niet 
Handelsweg 33G  
Tel. 06. 2182 3000

www.deenisdeanderniet.nl
www.wieverhuistmij.nl

Aanhangers v.a. 350,- ex. Boottrailers v.a. 499 ex. 
Plateauwagens v.a. 1499,- ex.

Ook voor Focwa onderhoudsbeurt, packkeuring en verhuur.

Wij zijn een RDW en Focwa erkend bedrijf.

06 13 41 62 40
Ook voor uw trekhaak, banden, uitlaten en onderhoudsbeurten.

Handelsweg 31a - 1619 BJ Andijk
www.omc-andijk.nl

verhuur v.a. €2,50 per uur.

Laat nu ook uw reservesleutel maken bij OMC-Andijk

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72 info@solenergy.nl www.solenergy.nl

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72 info@solenergy.nl www.solenergy.nlAdvies, levering en installatie van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72 info@solenergy.nl www.solenergy.nl

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72 info@solenergy.nl www.solenergy.nl
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Meneer Gutter schreef - voor de jeugd - over de oorlog 
“Die 1e mei is de geschiedenis ingegaan als één der zwart-
ste bladzijden in de Andijker historie. Want vlakbij Zwaag 
werd een groep van 5 Andijker mannen aangehouden 
door een afdeling van de landwacht. Bij een onderzoek 
bleek, dat één van de jongens in het bezit was van een lege 
patroonhouder. Ze werden gearresteerd. Vier werden 
meegenomen. Slechts de vijfde heeft weten te ontsnap-
pen. Een paar uur later is het viertal voor het Raadhuis 
van Zwaag gefusilleerd. Hun leven is afgebroken door een 
stel op moord beluste naziknechten. Bijna aan het einde 
van de oorlog.”

Bovenstaande is maar een klein deel van het verhaal dat 
meneer Wim Gutter ter ere van ‘25 jaar bevrijding’ over 
de oorlog opschreef, als een soort naslagwerk voor de 
jeugd van Andijk. Dit gebeurde in samenspraak met het 
Oranje Comité. Het boekje op A5 formaat telde maar 
liefst 47 pagina’s en naast de tekst maakte Gutter ook de 
tekeningen zelf. Ook nu nog kan meneer flink vertellen 
over die bijzondere tijd: het einde van een oorlog en de 
bevrijding. 

Rouw in plaats van bevrijdingsvreugde
“Joost Smink, Jan Kort, Ruurd en Gosse Dijkstra hebben 
de bevrijding niet meer mogen beleven. Dat wij hier op 
ons rustige Andijk nog eens zoiets zouden beleven, had 
niemand meer verwacht. Zelden zal hier een rouwdienst 
zijn geweest, die aangrijpender was, dan op de 4e mei.” 
Nog klinkt de verbazing in zijn stem als hij vertelt over het 
nieuws van de bevrijding: “Waar de vlaggen en de wim-
pels vandaan kwamen, snapte je niet. In de oorlog mocht 
je ze niet in huis hebben,  maar aan alle huizen wapperde 
weer de nationale driekleur. Ik zie ze nog hossen en sprin-
gen op de avond van de 5e mei op het plein van de Kuij-
perschool.” Meneer Gutter vertelt verder: “Boven op de 
dijk brandde een vreugdevuur van alle mogelijke rommel. 
Al het gehate zwarte verduisteringspapier werd erop ge-
gooid. Midden op de brandstapel stond Hitler, gemaakt 
van latten en bekleed met zwart papier, toen die langzaam 
omviel en z’n kop, waar wat knalgoed in zat, met grote 
klappen uit elkaar barstte ging er gejoel op uit de monden 
van de aanwezige menigte.”

Verrassingen 
Op verschillende plaatsen in Andijk werd echt wittebrood 
uit Zweden uitgereikt. Moeder sneed het brood, het rook 
zo lekker en het zag heel mooi wit. We aten het zomaar 

op, zonder boter of beleg en vonden het toen nog lekker-
der dan nu het lekkerste gebakje. Iedere dag had weer een 
nieuwe verrassing. Soldatenbiskwie’s en legerchocola bij-
voorbeeld. Chocola hadden we ook al vijf jaar lang niet 
meer gezien. Daar waren we heel zuinig mee. En hele reep 
voor jezelf, ‘t was niet te geloven. Ook wat nieuws, vrou-
wen achter het stuur! Dat kon volgens ons nooit goed 
gaan. Maar toen even later die meisjes repen begonnen 
uit te delen, maakte dat voor ons de zaak natuurlijk al heel 
anders.” De echte bevrijdingsfeesten werden pas in sep-
tember gevierd. Pas toen was alles weer een beetje nor-
maal geworden, de mensen konden weer wat reizen en er 
was weer zo het één en ander te krijgen. Er is op Andijk 
toen drie dagen lang feest gevierd. Toen is er ook een ge-
denksteen onthuld voor onze plaatsgenoten en de piloten, 
die in de oorlog omgekomen waren.

Wedstrijden in ringsteken en veel meer 
“Op het feestterrein vóór van Dokkum werden wedstrij-
den gehouden voor de schooljeugd. Ook waren er volks-
spelen voor de ouderen. Het enthousiasme om mee te 
mogen doen was groot. Ook was er een optocht. Wagens, 
waarop het illegaal luisteren naar Radio Oranje werd uit-
gebeeld of herrijzend Nederland werd uitgebeeld, een ie-
der kon z’n fantasie naar hartenlust uitleven. In de op-
tocht  reed ook mee een wagen waarop een gaarkeuken 
werd uitgebeeld en wagen nr. 37 beeldde de schuur van 

K.Tensen Kz. aan de Kleingouw uit, waar mensen die hier 
voedsel verzamelden de nacht konden door brengen. 
Tenslotte werd aan het eind van die drie lange dagen nog 
een vuurwerk afgestoken. Zo’n feest als toen is er na die 
tijd niet meer geweest. Het was een reactie op vijf jaar 
onderdrukking, angst, vervolging en spanning.” Bijzonder 
zijn de foto’s die bewaard zijn gebleven zoals die van tij-
dens de feesten. Voor het oude gemeentehuis op de 
Kleingouw een komische voorstelling opgevoerd. In janu-
ari 1945 is het bevolkingsregister uit het gemeentehuis 
gestolen en nu werden de daders symbolisch opgehangen. 
Voor het schavot staan de kisten waarin het bevolkingsre-
gister is vervoerd.

Monument namens de onderduikers
“Als dank voor alles wat hier voor hen is gedaan, hebben 
de onderduikers de gemeente Andijk een monument aan-
geboden. Het kreeg een plaats in het hart van ons dorp. 
De woorden die erop staan zijn maar weinig. Er is geen 
veelheid van dure woorden gebruikt voor iets wat de An-
dijkers in de oorlogsjaren haast vanzelfsprekend vonden. 
De woorden van Jesaja spreken voor zichzelf: “Verberg de 
verdrevene en vermeld de omzwervenden niet!” 

Nawoord
Het boekje sluit af met de volgende woorden: “In dit 
boekje is lang niet alles verteld. Dat is ook niet nodig. 
Maar ik hoop dat jullie nu allemaal wel zult begrijpen wat 
het betekent, als de meest zinloze ellende, die oorlog heet, 
zich van de mensheid meester maakt. Vrijheid is één van 
de meest waardevolle dingen in het leven. Laten we dank-
baar zijn voor die vrijheid en hopen dat we nog heel lang 
als vrije Andijkers mogen leven.”

Een fragment uit het boekje.  
Scan en foto’s: D. Spijker Bevrijdingsfeest - voor de Meiboom.

Optocht - wagen 37.

Zicht op ‘t Buurtje.

Poort op de Molenweg.

Canadezen - kort na de bevrijding.

Optocht - gaarkeuken.

Gemeentehuis - schavot.

Canadezen - kort na de bevrijding.
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Wim Gutter (1934) was bij het 
uitbreken van de oorlog een 
jongetje van 7 jaar. Hij had 
enorme interesse voor vlieg-
tuigen. De nachtvluchten in 
de Andijker lucht vond hij 
schitterend. “Als jongetje van 
7 jaar oud was het vooral 
spannend en had je de angst 
niet, die de volwassenen wél 
hadden,” vertelt Wim over die 
tijd. “Het vliegtuig dat werd 
neergehaald en hier vlakbij 
neerstortte kwam vlak over 
ons huis en zag ik bij de Hoek-
weg neergaan, gevolgd door 
een grote vuurbal. Die keer 
maakte ik me wel zorgen dat 
hij bijvoorbeeld op ons huis 
zou storten. Maar de meeste 
tijd vonden wij ‘kleintjes’ het 
vooral één groot avontuur’.”

Van de oorlog weet Wim nog 
goed dat hij met zijn vriendjes 
‘de straat opging’. Binnen had 
moeder het netjes en aan kant. 

“Jullie jongens maken het toch 
maar vies, ga maar buiten spe-
len!” riep zij meer dan eens. Er 
werd gespeeld bij de Slibbert en 
vaak was er wel een voetbal mee 
weet Wim nog.

Aangrijpende taferelen
“Aan de deur kwamen soms 
mensen om een paar piepers en 
een paar bieten. Zij kwamen op 
de fiets, of wat daarvoor door 
moest gaan, vanuit bijvoorbeeld 
Amsterdam. Helemaal blauw 
van de kou vroeg mijn moeder 
ze dan binnen om zich bij de 
kachel wat te warmen. Daar 
konden we ons geen voorstel-
ling van maken, het was een 
aangrijpend tafereel, ook voor 
ons kleintjes.”

Verhalen verzamelen
De geschiedenis die Wim zelf 
had meegemaakt, het was span-
nend en afgrijselijk tegelijker-
tijd. “Nooit meer!” Maar zijn 

interesse was gewekt door de 
vele verhalen, de dingen die hij 
zelf had gezien en de zaken 
waar hij andere over hoorde 
praten. Voor zichzelf verzamel-
de hij die verhalen, van gewone 
mensen en van ‘Hotemetoten’. 
Toen kwam het jaar waarin 25 
jaar bevrijding werd herdacht. 
“Het Oranje Comité had het 
idee opgevat een boekje te laten 
maken over de oorlogstijd op 
Andijk en vooral de bevrijding. 
Daarvoor zochten ze iemand 
die veel verhalen kende en zo-
doende kwamen ze bij mij. Het 
was een zeer mooie opdracht, 
tijdrovend en waardevol. Het 
was lastig om van al die losse 
verhalen één lopend geheel te 
maken. Maar het is een mooi 
werkje geworden, dat de Andij-
ker kinderen van de hoogste 
groepen van de basisschool al-
lemaal heeft gekregen. Een 
mooi naslagwerk, met verhalen 
van en over de oorlog.”

Waarom schreef Meneer Gutter  
over de bevrijding

Wim Gutter, in 2020, met het naslagwerk wat hij maakte. Foto: OdB

Bevrijdingspoort Hornpad, hoek Knokkel.  
Uit de collectie van Hessel de Greeuw.

Samen spelen, 
leren & ontdekken
op onze peuterspeelgroep in 
basisschool De Piramide

Wij hebben 
plekjes 

vrij!

Meer info: berendbotje.nl

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

In de Julianastraat waren de overbuurtjes aardig in de weer om hun 
creativiteit op de stoep te tonen. Het werd een aardig kleurrijk geheel. 

Langs de Beldersweg stond dit spandoek in een tuin, de tekst zegt 
alles dacht ik zo. Foto’s Douwe Greydanus.

Bevrijdingsfeest 1945. Uit de collectie van Hessel de Greeuw.

Creatief
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De “Stichting Hulpverle-
ning vanuit de Westfriese 
Kerken” creëert in Ooste-
lijk West-Friesland een 
aantal  telefooncirkels. We 
bieden mensen die zich al-
leen voelen een unieke 
mogelijkheid om nieuwe 
contacten te leggen. Je 
wordt zelf gebeld, maar 
belt zelf ook iemand an-
ders op. Je bent dus niet 
een probleem, maar een 
deel van de oplossing.
 
Een telefooncirkel is een 
groep mensen. De leden 
van die groep bellen elkaar 
regelmatig even op  voor 
een praatje. Iedere West-
Fries kan zich daarvoor 
aanmelden bij de mede-
werksters van HWK.
  
Wendy en Ilse staan je di-
rect te woord of bellen je 

– als je je nummer achter-
laat op het antwoordappa-
raat – binnen twee uur te-
rug. Ze vertellen dan hoe 
het werkt en  noteren je 
naam en telefoonnummer. 
Ze brengen vier of vijf 
deelnemers samen in een 
groep en de telefooncirkel 
kan van start. 

Ook als je zelf eens met 
iemand door wil praten 
over een probleem waar je 
meezit, kun je bellen met 
HWK. Dat gaan over rela-
ties, over financiën, over je 
geloof of de angst die je in 
deze tijd bekruipt….Het 
begint bij HWK altijd met 
een echt luisterend oor… 
daarna komt vaak heel 
praktische hulp...

Het telefoonnummer van 
HWK: 0229-271684.

Aangezien de geplande vakantie naar Tenerife,  i.v.m. 
trouwdag (o)pa en (o)ma, niet door kon gaan hebben de 
(klein)kinderen Tenerife naar Andijk/ Knokkel gebracht. 

Foto’s aangeleverd

Tenerife naar Andijk HWK - Telefooncirkels 
in West-Friesland  

Langs de weg...

Het nestje wilde eenden eieren (waarvan de foto eerder in de Andijker 
stond) is afgelopen weekend uitgekomen. Foto: Mirjam de Boer 

Deze meerkoeten hebben aan de Beldersweg hun nest gebouwd, het 
vrouwtje heeft daar in zes eieren gelegd. Als ze uitgelegd is kan het 
broeden beginnen. De jonge meerkoeten komen dan na circa 21-25 
dagen later uit en worden door hun ouders gevoed. Na circa acht 

weken proberen ze te vliegen. Foto: P. Ligthart.

De zwarte tulp. Juist in deze zware tij-
den verscheen er ergens in Andijk deze 
zwarte tulp. Doch de corona zal ver-
dwijnen en deze tulp in grotere getale 

terugkomen. Ernst en Marjan.

Creatief door huisarrest, maakt men van de nood 
een deugd. Foto fam. Langbroek

Niet in Andijk maar in omgeving Julianadorp 
maakte dhr Nijdam deze mooie foto. 

Tijdens een inventarisatie ronde om de 
Koopmanspolder zagen wij een Blauwe 
reiger. Maar wat bungelde er onderaan 
de snavel vroegen wij ons af. Dichterbij 
gekomen bleek dat deze veelvraat een 
pul van een Grauwe gans te pakken 

had. De reiger draaide zich om en nam 
deze wel erg grote hap mee de lucht in 

hoe het verder is afgelopen is gissen. 
Douwe Greydanus.
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KIJK OP WWW.ANDIJKER VOOR 
DE MEEST ACTUELE AGENDA.

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
Dinsdag 8 december
• KVG Andijk, klaverjassen, Sarto, 19.45 uur
Vrijdag 11 december
• Seniorenbond Andijk, Kerstmiddag met entertainment van de 

Sjappetouwtjes , Sarto, 13.30 uur
Dinsdag 15 december
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost, Kerst of Sinterklaas avond. 

Dorpshuis, 19:45 uur
• KVG Andijk Kerst avond met een broodmaaltijd, Sarto,  18.00 uur
Woensdag 16 december
•   Vrouwen van Nu Andijk-West, Kerstdiner 
• met een muzikale omlijsting, 20.00 uur, Cultura
Zaterdag 26 december
• Koppel biljarten in ‘t Ankertje aanvang 14.00 uur
Dinsdag 29 december
• Koppel klaverjassen in ‘t Ankertje aanvang 19.15 uur

JANUARI 2021
Zondag 3 Januari 2021
• Traditionele Nieuwjaarsborrrel met The Blue Devils. Sarto Andijk. 

Aanvang 15.00 uur Vrij Entree

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 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. www.hvcgroep.nl

Mijn tijd in Andijk tijdens de hongerwinter van ’44-‘45
Het verhaal van mevrouw Annie 
van Loen-Zoutendijk valt te le-
zen op de website www.verzets-
museum.org. Wij werden hierop 
geattendeerd door de familie 
Rusting, hartelijk bedankt daar-
voor. 

Annie (toen 15) uit Amsterdam-
Oost kwam tijdens de honger-
winter van 1944-45 in een pleeg-
gezin in Andijk terecht. “Mijn 
herinneringen aan de honger-
winter van 1944/45 en de bevrij-
ding in mei 1945”,  luidt de titel 
van haar verhaal.

Mijn verhaal
Annie begint haar verhaal met de 
volgende tekst: “De winter van 
1944/45 is een zeer bijzondere 
geweest in mijn jeugd en uiter-
aard in die van velen van mijn 
generatie. Veel is daarover reeds 
geschreven, maar dit is mijn ver-
haal.” Annie schrijft daar over het 
begin van haar bijzondere reis 
naar Andijk: “Er kwam steeds 
minder voedsel en voor het wei- nig beschikbare stonden we uren in de rij. Veel kinderen uit de 

steden werden opgenomen in 
gezinnen op het platteland. De 
huishoudelijke hulp van de 
vrouw van mijn baas, mevrouw 
Mulder, zei dat ik via haar man 
misschien wel een plaatsje kon 
krijgen in West-Friesland. Te 
voet - in mijn eentje- trok ik 
Noord-Holland in, richting An-
dijk, een afstand van plm. 70 km.”

Een bijzondere tijd
In het verhaal van Annie schrijft 
zij over haar persoonlijke ver-
haal. Over het huisje en de fami-
lie waar ze terecht kwam. Over 
onmogelijke keuzes maken en 
dagelijkse bezigheden. Het geeft 
een mooi beeld van het leven van 
een jonge tiener in een bijzonde-
re tijd. “Op een gegeven moment 
kwam de vraag aan de orde wan-
neer ik weer naar huis zou kun-
nen, of moeten. Tante Jannie en 
oom Jan wilden wel dat ik bij hen 
zou blijven. Ik zou dan een cursus 
aan de plaatselijke landbouw/
huishoudschool kunnen volgen 
en verder hen kunnen helpen. 

Afgezien van de vraag of mijn 
ouders dat goed zouden vinden, 
wilde ik dat toch zelf niet. Het 
heeft mij echter wel slapeloze 
nachten bezorgd. Ik had het bij 
hen immers erg naar mijn zin.”

Vriendschap voor het leven
Annie schrijft: “Mijn verblijf bij 
de familie Krul heeft dus ruim 4 
maanden geduurd. Het is echter 
een vriendschap voor het leven 
geworden. Ik was er dan ook met 
enige regelmaat te vinden, ook 
later met mijn man Ivo, die ik in 
1947 leerde kennen. In de eerste 
jaren van ons huwelijk, begin ja-
ren vijftig, gingen we er in de va-
kantieperiode logeren. We gin-
gen dan mee naar het land, 
maakten ons verdienstelijk met 
allerlei werkzaamheden en geno-
ten intussen van de vrije natuur.”

Wie graag het hele verhaal zou 
lezen, u vindt dat op de website 
www.verzetsmuseum.org en ui-
teraard vindt u die link ook op 
www.andijker.nl

Annie van Loen-Zoutendijk. Foto: Jaap Boode

 
Wist u dat...

... 04 mei om 19.58 uur 

iedereen vanuit tuin/balkon de 

taptoe kan blazen en om 20.02 

uur na de twee minuten stilte 

het Wilhelmus kan spelen?

... berichten van gevonden en 

verloren voorwerpen gratis in 

deze krant op de site en 

Facebook worden geplaatst?

... oud Andijker Maarten Jong 

het artikel ‘Luchtkasteel’ in 

deze krant heeft geschreven?

... ook ouderen de 1,5 meter af-

stand in de supermarkt in 

acht moet nemen?

... afgelopen weekend 

Kleingouw even het circuit van 

Zandvoort bleek te zijn?

... het Gft afval i.p.v. op 

dinsdag 5 mei, op zaterdag 

2 mei wordt opgehaald?

 
Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

De Andijker publiceert regel-
matig de belevenissen van 
oud Andijker Jan Pijker. 

Kerkkaars
Het was april 1945 en de oorlog 
liep op zijn eind, het zou niet 
lang meer duren of de Duitsers 
zouden zich overgeven en Ne-
derland zou vrij zijn. Maar 
voorlopig was er nog een tekort 
aan alles. Die winter was er geen 
elektriciteit meer geweest en 
bijna alle bomen in Andijk wa-
ren gekapt om de kleine kachel-
tjes te laten branden. Kaarsen 
waren opgebrand en de mensen 
zaten ’s avonds bij een olielamp-
je elkaar wat aan te kijken. Je zat 
te wachten tot je naar bed kon 
gaan. Er waren verhalen dat de 
dijken nog zouden worden 
doorgestoken, zodat de polder 
onder zou lopen. Voor de Oos-
terschool stond een waterput 
en er werd snel nog een stuk 
opgemetseld, zodat het water 
van het IJsselmeer niet in de put 
zou stromen en smid Pijpker 
sloeg een metalen pen in het 
beton om aan te geven hoe 
hoog het water zou komen te 
staan. Gelukkig zag de Duitse 
commandant die in Enkhuizen 
zetelde de waanzin in van dit 
plan en de dijk bleef heel.

Maar in de Wieringermeer wa-
ren ze slechter af want die pol-
der werd wel onder water gezet. 
En als het water stijgt spoelen 
dingen weg uit huizen, schuren 
en kerken. En de wind stond zo 
dat er dingen uit de Wieringer-
meer in de richting van de Oos-
terdijk dreven. Siemen Groot 
was al eens op de dijk wezen 
kijken, wat er allemaal dreef en 
hij kon zijn ogen niet geloven. 
Daar dreef een grote kerkkaars, 
nog bijna helemaal intact en die 
beloofde uren licht in de duis-
ternis. Hij aarzelde niet, voor er 
iemand anders met de kaars 
vandoor zou gaan trok hij zijn 
kleren uit en waadde het koude 
water in. Hij kreeg de kaars te 
pakken en sleepte die bibberend 
naar de wal. Net had hij zich 
een beetje droog gewreven en 
zijn overall weer aangetrokken, 
toen er een bekend gezicht met 
daarop een politiepet boven op 
de dijk verscheen. Die pet en 
dat gezicht had hij liever niet 
gezien. De agent was blij met al 
het werk dat Siemen had ge-
daan,  nu hoefde hij niet het 
koude water in. En koud was dat 
water in april 1945, maar hij 
moest die kaars echt in beslag 
nemen. Want strandjutten dat 
mocht niet……

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

Door de coronacrisis konden we 
niet collecteren aan de deur, 
daarom hebben alle collectanten 
de gelegenheid gekregen om een 
digitale collectebus aan te maken.
Dit heeft landelijk het fantasti-
sche bedrag van € 220.742 opge-
bracht !Met dit geld kunnen 
mensen weer geholpen worden 
die getroffen zijn door oorlog of 
een natuurramp. Volgend jaar 

hopen we weer bij u aan de deur 
te komen.Wilt u meer weten over 
onze organisatie? Kijk dan op 
www.zoa.nl. Alle collectanten 
bedankt voor jullie inzet en bij-
drage, ik hoop dat ik b.l.e.w. vol-
gend jaar weer op jullie mag reke-
nen.  Hannie Bos

ZOA Vluchtelingenzorg Wereldwijd

Bevrijdingsfeest bij de Meiboom. Collectie van Hessel de Greeuw.
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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

De leerkrachten van de Bangert waren 
ontzettend blij, toen ze hoorden dat de 
kinderen na de meivakantie weer naar 
school mogen komen. De juffen van de 
kleuters besloten om dat aan hun geliefde 
kinderen op ludiek wijze kenbaar te ma-
ken. De kinderen werden in groepjes uit-
genodigd, zaten in een Arenavorm, keurig 
anderhalve meter van elkaar verwijderd, 
buiten in het zonnetje af te wachten wat er 
zou gaan gebeuren.

Kroonprinses Karina was boos en onte-
vreden. Haar lieve, zorgzame vader maak-
te zich daar zorgen over. De koning pro-
beerde haar op te vrolijken, ze mocht de 
hele dag in haar torenkamertje op de gou-
den computer spelen, haar privé professor 
mocht komen om haar privéles te geven, 
ze mocht met haar gouden bal bij de vijver 
spelen. Wat hij ook voorstelde:
Alles was saai en voldeed niet aan de wen-

sen van de verwende prinses.
Toen werd de hofnar ingeschakeld; die zou 
het prinsesje wel aan het lachen krijgen!
Voor de hofnar zijn grappen en grollen 
zou gaan vertonen, checkte hij met de an-
derhalve metermeetlat wel even of ieder-
een voldoende afstand hield. Hij maakte 
de ene grap na de andere, maar de prinses 
bleef chagrijnig, ondanks dat de ouders en 
kinderen wel om hem moesten lachen.
Toen kwam daar uit het niets een vrolijk, 
huppelend schoolmeisje aan. Ze zong, ze 
lachte en was enorm blij. De kroonprinses 
vroeg zich af waarom het meisje zo blij 
kon zijn, zij wilde dat ook!!
Het meisje vertelde dat zo vreselijk blij was 
omdat ze 11 mei weer naar school mag!
Dat wekte de interesse van de prinses: 
“Word je blij van naar school gaan, kinde-
ren?”
´Jaaaaaaah ’, klonk het vol overtuiging. 
Toen vroeg de prinses dezelfde vraag aan 

de ouders:
“Worden jullie blij als de kinderen weer 
naar school mogen?”
“JAAAAAAH”, was de kreet van de ou-
ders! (hoorden wij hier een vleugje wan-
hoop? Of was het vanuit een ander en-
thousiasme?)
De prinses vroeg aan de koning of zij ook 
alstublieft naar school mocht. De koning 
vond het na een beetje wikken en wegen 
wel goed: op school is nl wel veel lawaai en 
je kunt er vies worden…., maar hij ging 
overstag! 
Als we met de halve klas naar school ko-
men, goed de afstand bewaren, regelmatig 
handen wassen, dan vond de koning het 
goed!
Juichend verlieten de prinses, de hofnar en 

het schoolmeisje de speelplaats.
“YES, WE MOGEN WEER NAAR 
SCHOOL!!!!!!!!”
De koning deelde nog bellenblaas uit voor 
de kinderen en ze mochten een ballon 
meenemen. Voor alle kinderen van school 
was er een verrassing om de vakantie mee 
in te luiden.

Het team van de Bangert wil iedereen be-
danken voor de inzet van de afgelopen 
weken, we hebben het samen gedaan en 
daar zijn we heel trots op. 
Ook bedanken we onze gastspelers van dit 
bijzondere toneelstuk: Juf Nena en juf An-
gelique.
We hebben van jullie genoten en de kinde-
ren nog wel het meest!

Kroonprinses Karina gaat weer naar school!

De koning spreekt tot de prinses, hij weet niet hoe hij haar blij moet krijgen. 
Foto’s aangeleverd

De hofnar krijgt de kroonprinses niet aan het lachen. Hij houdt wel keurig anderhalve 
meter afstand. De koning kijkt vanuit een hoekje toe.
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