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Voorproefje op Olympische 
droom voor Joep Kalverdijk

Joep Kalverdijk in actie. Foto: Jan Kalverdijk i.o. Spindl Speed Skating

Met de koude temperaturen van de afgelopen 
weken is de schaatskoorts weer naar grote 
hoogtes gestegen, alsmede de discussie over 
een mogelijke Elfstedentocht. Ook voor Joep 
Kalverdijk zijn het spannende tijden. Niet 
vanwege een mogelijk startbewijs voor de 
‘tocht der tochten’, maar door zijn deelname 
aan de Winter Universiade. Dit multisporte-
venement wordt gezien als de Olympische 
Spelen voor studenten en de wintereditie zal 
dit jaar plaatsvinden in Almaty, Kazachstan.

Op 26 januari reist Joep af naar Almaty, waar 
hij in actie komt op de 500, 1000 en 1500 me-
ter. “Deze afstanden zal ik rijden op 1, 2 en 3 
februari”, zegt de 21-jarige langebaanschaat-
ser. “Hierbij is de 1000 meter mijn favoriet. 
Daar wil ik pieken en het liefst een persoon-
lijk record neerzetten.” 

Ook qua rangschikking hoopt hij op een 
mooie prestatie. “In de top 10 rijden op elke 
afstand is echt het doel. Twee jaar geleden 
reed ik ook al in Almaty, destijds op het WK 
voor studenten. Toen werd ik 16e op de 1000 
meter en 14e op de 1500 meter. Dus om dat nu 
te verbeteren zou geweldig zijn.”

700 miljoen
Aan de faciliteiten in Kazachstan zal het in 
ieder geval niet liggen. Almaty was lange tijd 
in de race voor de organisatie van de Olympi-
sche Winterspelen van 2022, maar verloor 
uiteindelijk van Peking. “Maar er staat nu dus 
wel een compleet Olympisch dorp”, vervolgt 
Joep. “Almaty heeft naar verluid ongeveer 700 
miljoen geïnvesteerd om de Olympische Spe-
len te kunnen organiseren, met onder meer 
compleet nieuwe hallen en faciliteiten. Dus ik 
ben heel benieuwd hoe het er nu uitziet daar.”

Toch was het lange tijd niet zeker of hij über-
haupt wel zou meedoen aan de Winter Uni-
versiade van dit jaar. “De tickets zijn bijvoor-
beeld best duur en er wordt niks vergoed. 
Gelukkig heb ik deels een financiering kun-
nen krijgen uit een topsportfonds in Amster-
dam, dus daar was ik enorm blij mee. En de 
rest hoop ik bij elkaar te krijgen via kleine 
sponsoren.” Gelukkig kon hij wel op de nodige 
medewerking rekenen vanuit zijn studie. “Ik 
zit momenteel in het laatste jaar van mijn 
opleiding Sportmarketing aan de Johan Cruy-
ff University in Amsterdam. Vanuit daar krijg 
ik veel vrijheid om alles zelf te plannen. En ze 
vonden het enorm leuk dat ik dit ga doen.”

Topsport
Met deze deelname aan de Winter Universia-
de reist natuurlijk de vraag of Joep ook ooit op 

de ‘echte’ Olympische Winterspelen actief zal 
zijn. “Dat is hij natuurlijk het ultieme doel”, 
zegt hij meteen. “Maar ik heb me in ieder ge-
val voorgenomen om mij niet helemaal blind 
te staren op de topsport. Het moet wel leuk 
blijven natuurlijk. En als ik de kansen niet 
krijg om door te stoten of mijn progressie 
houdt op, dan is het ook gewoon over en 
hoop ik m’n studie te hebben afgerond.”

Maar voor nu kan dus eerst de focus op de 
Winter Universiade. Met een Nederlands 
team van ongeveer twintig sporters, bestaan-
de uit langebaanschaatsers, skiërs, snowboar-
ders, kunstschaatsers en shorttrackers, stapt 
Joep in het vliegtuig. Het evenement vindt 
plaats van 29 januari tot 8 februari en Joep zal 
zijn belevenissen onder andere delen op zijn 
website, www.joepkalverdijk.nl.  

Vrijdag jl. heeft de loterijclub de 
Volharding dit jubileum in Cul-
tura gevierd.
De leden en partners werden ont-
vangen met koffie en gebak aan-
geboden door de Staatsloterij. 
Tijdens de 120e jaarvergadering 
werden de oprichtingnotulen uit 
1987 door Ari Vlaar voorgelezen. 
(deze notulen zijn na te lezen op 
onze website: www.andijker.nl)

Na het nuttigen van en warm- en 
koudbuffet  werden de leden ver-
rast op een gezellige casino 
avond. 

Leden van Loterijclub De Volharding afgelopen vrijdag in Cultura. Foto: KD/De Andijker

Loterijclub de Volharding 120 jaar
Veiling Cultura, 
vrijdag 14 april.
Noteer het alvast in uw agenda. 
Voor 1 keer weer op vrijdag 
ivm de Paasdagen.
In februari hebben we weer 
onze Jaarvergadering, waarin 
ook
de aanvragen worden behan-
deld.
Heeft u nog geen aanvraag in-
gediend, maar wilt u het nog 
doen, het formulier kan nog 
t/m 3 februari ingeleverd wor-
den bij het secretariaat.
Voor eventuele vragen, secr: 
R.van der Thiel-Hazewindus 
0228593229.

Volg ons op: 

0228-592253 

   

Bij opdracht een donatie voor 
een goed doel naar keuze 

Uw woning verkopen? 

Grat i s  advies 
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Neem de Zoon!

Een welvarende man en zijn 
zoon verzamelden zeldzame 
kunst als hobby. Toen het 
conflict in Vietnam uitbrak 
werd de zoon opgeroepen en 
naar het oorlogsgebied ge-
stuurd. De zoon was een moe-
dig soldaat en stierf in de 
strijd terwijl hij het leven red-
de van een ander soldaat. De 
vader kreeg het bericht en 
rouwde hevig om het verlies 
van zijn enige zoon. Ongeveer 
een maand later, vlak voor 
kerst, werd er bij de vader op 
de deur geklopt. Een jonge 
man stond aan de deur met 
een groot pakket in zijn han-
den. “Meneer,” zei hij, “u kent 
mij niet. Uw zoon is gestorven 
terwijl hij mijn leven redde. 
Hij heeft meerdere levens ge-
red die dag en terwijl hij mij 
droeg werd hij dodelijk in het 
hart getroffen door een kogel. 
Uw zoon sprak vaak over u en 
uw liefde voor kunst.” De jon-
ge man overhandigde het pak-
ket. “Ik weet dat het niet veel 
is en zeker niets vergeleken 
met de grote kunstwerken die 
u hebt, maar ik geloof dat uw 
zoon zou willen dat u dit 
kreeg.” De vader opende het 
pakket. Het was een portret 
van zijn zoon, geschilderd 
door de jonge man. Hij keek 
met bewondering naar de ma-
nier waarop de jonge man de 
persoonlijkheid van zijn zoon 
had weten vast te leggen in 
zijn schilderij. Tranen vulde 
de ogen van de vader terwijl 
hij de schilderij verder be-
keek. Hij dankte de jonge man 
en bood aan om voor de schil-
derij te betalen. “Nee, echt 
niet. Ik kan niet terugbetalen 
wat uw zoon voor mij heeft 
gedaan. Dit is een geschenk.” 
De vader overleed enkele 
maanden later. Er zou een 
grote veiling worden gehou-
den van alle verzamelde 
kunstwerken.   De veiling-
meester begon met “De zoon! 
De zoon! Wie neemt de 
zoon?” Uiteindelijk kwam er 
een stem van achter uit de 
zaal. Het was de tuinman die 
al jaren voor het gezin had 
gewerkt. “Ik bied € 10 voor de 
schilderij.”  De veilingmeester 
klopte met zijn hamer “Een-
maal, andermaal, VER-
KOCHT voor € 10!” De vei-
lingmeester legde zijn hamer 
neer en kondigde aan: “De 
veiling is nu afgelopen.” Alleen 
de schilderij van de zoon zou 
worden geveild. De persoon 
die de schilderij kocht zou 
automatisch alles erven, in-
clusief de schilderijen van de 
grote meesters. De persoon 
die de zoon nam krijgt alles!” 
2000 jaar geleden gaf God 
Zijn zoon om aan het kruis te 
sterven. Zijn boodschap is 
vandaag: Want alzo lief heeft 
God de wereld gehad, dat Hij 
zijn eniggeboren Zoon gege-
ven heeft, opdat een ieder, die 
in Hem gelooft, niet verloren 
ga, maar eeuwig leven hebbe. 
Johannes 3:16

FAMILIEBERICHTEN

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

Uitvaartvereniging

De Laatste Eer

Met trots presenteert het prijs-
winnende Highland Orchestra u 
een unieke concertervaring. “De 
Avond van de Filmmuziek”

Op vrijdag 7 en zaterdag 8 april 
a.s. organiseert Muziekvereni-
ging Excelsior Andijk samen met 
Fanfare Accordando Spierdijk 
gezamenlijk als het Highland Or-
chestra maar liefst 2 maal
 “De Avond van de Filmmuziek”.
Een spectaculaire  concertbeleve-
nis in het teken van memorabele 
filmmuziek in de ‘grootste bios-
coop’ van Andijk, Sporthal de 
Klamp, Klamptweid 70 in Andijk. 
Op een groot filmbeeld worden 
alle te spelen muziekstukken ge-
toond. 

Een spectaculair evenement waar 
u als muziekliefhebber van de al-
ler grootste filmmuziek toch bij 
wilt zijn?

De voorverkoop is nu reeds ge-
start via de website: 
www.excelsior-andijk.nl of via 
de leden.
VIP mogelijkheden voor bedrij-
ven / groepen: neem contact op 
via info@excelsior-andijk.nl

Reserveer snel, dan bent u verze-
kerd van een mooi plekje voor dit 
unieke concert van ruim 50 mu-
zikanten!
Houd voor updates de media, 
website en social media in de ga-
ten!

Wij als kinderen van moeder Mart
bedanken u recht uit ons hart. 

Martje Trijntje Schenk-Bakker 

De belangstelling en steun heeft ons diep geraakt,
maar heeft het afscheid bijzonder gemaakt.

We bedanken u voor de laatste wenk.
Namens ons, de familie Schenk.

Andijk, januari 2017

Kerkbalans  2017 heeft opgebracht:
(stand per 22 jan)

  

€ 19.440,- 

Hartelijk dank voor uw bijdrage. Parochieraad Andijk

Hoe later de doorbraak, des te 
rijper de songs. Hans Hanne-
mann is al een tijdje onderweg en 
ja, dan komt toch de dag dat je als 
Groninger op de bühne van Club 
Jazz & Pop staat. Terecht! Han-
neman wordt wel eens de ‘outlaw 
crooner’ genoemd wat hij te dan-
ken heeft aan zijn donkere en 
ronkende stem en zijn songs die 
sterk zijn beïnvloed door outlaws 
als Kris Kristofferson en Billy-Jo 
Shaver. Deze helden beleefden 
hun hoogtijdagen in de jaren ze-
ventig en zo klinken de songs van 
Hannemann ook. Hij heeft het 

beste van roots uit die tijd om 
weten te zetten naar pakkende 
songs die anno 2017 nog niet 
sleets zijn. Eind vorig jaar ver-
zorgde Hannemann het voorpro-
gramma van de succesvolle tour 
van Douwe Bob. Kom zaterdag 
28 januari kijken bij Club Jazz & 
pop om 22:00 uur, in Cultura An-
dijk. Kun je het zelf meebeleven.
 
Aanvang: 22.00 uur
Entree regulier: €7,50
Entree donateur/65+: €5,-
Locatie: Cultura Andijk
www.clubjazz&pop.nl

Hans Hannemann bij Jazz & Pop. Foto aangeleverd

 Zaterdag 28 januari Hans Hannemann

“De avond van de filmmuziek”

28 en 29 januari wordt weer de 
Nationale tuinvogel telling ge-
houden. Dit wordt georganiseerd 
door Vogel Bescherming Neder-
land (VBN).Lekker gemakkelijk 
van uit de stoel in huis kijkt u 
naar de vogels in uw tuin die naar 
voer zoeken. Altijd weer een uit-
daging om de meeste vogels in de 
tuin thuis of op school te krijgen.                                 
Het is leuk en ook leerzaam voor 
de kinderen en of kleinkinderen.                                          
Dit doet u een halfuur achter el-

kaar op het tijdstip dat u uit komt 
en u de meeste vogels in de tuin 
verwacht. Als u de vogels bijvoert 
dan bent u zeker van hun komst.                                            
Scholen kunnen op 27 januari er 
ook aan deelnemen in klas ver-
band.                  
                       
Kijk voor meer informatie op de 
site van VBN. https://www.vogel-
bescherming.nl/in-mijn-tuin/na-
tionale-tuinvogeltelling
Veel plezier, Douwe Greydanus

De mensen van de gemeente haalden de bomen op. Foto's aangeleverd

Tuinvogeltelling. Doe mee!

Heeft u nieuws of tips?
Mail naar: 

info@andijker.nl 
of bel: 59 36 05
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 • Elektrische installaties

 • Alarm- en telefooninstallaties

 • Water- en gasleidingen en sanitair

 • C.V. en warmwatervoorziening

 • Mechanische ventilatie

 • Lood- en zinkwerk

 • Riool - en ontstoppingswerkzaamheden

0228 – 56 12 01 
info@gebrkok.nl



Medemblik, hulp 
en “De Tulp”.

Het is het beste om nog 
even niet als cliënt binnen-
gehaald te worden bij zorg-
boerderij “De Tulp”,  op de 
Kleingouw in Andijk, ook al 
wordt je door zorg omringd, 
is het er keurig voor elkaar, 

alles netjes, en in feite 
gewoon goed toeven, maar 
om daar eerst Altzheimer 
voor te moeten krijgen is 

nog iets wat me weerhoudt. 
In politieke zin zijn vrijwel 
alle partijen het ook eens, 

we willen allen goede zorg, 
en ook werkgelegenheid, en 
bedrijvigheid en sommigen 
hebben ook gesteld dat ze 

bij  goede plannen ja (tenzij) 
inruilden voor hun vroegere 

nee (mits), maar papier is 
geduldig en de werkelijkheid 

vaak halsstarriger, en toen 
de Tulp met een prima plan 

kwam, de buren hadden 
gepolst die geen problemen 

zagen, en ermee naar de 
gemeente togen, kwamen ze 
niet voorbij de ambtenaren 
en in hun kielzog ons  “ja 

tenzij” college want strijdig 
met het bestemmingsplan, en 
Bla Bla, en  vroegen ze zich 

zelfs af of  er wel genoeg 
klandizie onderweg was, 

dus plan in de prullenbak. 
Pas toen werd de raad daar 
mee bekend, die zich deels 
afvroegen of dit wel goed 
ging, maar sommigen ook 
in de stress schoten, want 
het landschap en de ver-

dichting van de linten, enz. 
maar met een apart bezoek 
en uitleg dat argumenten 

van het college nergens op 
sloegen, en deels ook puur 
onwaar waren,  is zo onge-
veer gesteld dat er nog naar 
mogelijkheden kon worden 
gezocht, en kan het ergens 
aan het einde van de tunnel 
nog gloren dat na strijd en 
moeite, met verlies aan tijd, 

geld en energie, en jaren 
verder zijnde er toch nog 
wat moois gaat komen.  

Piet Groot

’T WAPEN VAN ANDIJK

Huisregels op www.wapenvanandijk.nl 
www.facebook.com/wapenvanandijk  info@wapenvanandijk.nl 

Kleingouw 10 1619 CA Andijk 0228-592080

8 Flugel + 2 GRATIS 8 muntjes
Verrassing shots 1 tot 7 1 muntje

En natuurlijk onze overheerlijke 
betaalbare snacks

We hebben verschillende HOUSE SHOTS
We hebben ook MIXED SHOTS

En ook allerhande SNOEP SHOTS
Per 2 te bestellen slechts 3 muntjes.

 
Amstel Pils per glas 1 muntje

Amstel Radler per fles 1,5 muntje
Desperados per fles 2 muntjes

Jilz Rood-Wit per fles 1,5 muntje
En natuurlijk onze huis gemaakte
COKTAILS probeer ’t nu 3 muntjes

Elk weekend je eigen muziek aanvragen al 39 
jaar bij onze huis-dj’s 

En open tot 4:00 uur GRATIS ENTREE 
Geen tabak voor losse verkoop ivm controle sorry. SEE YOU

HUURKOOP
Op 1 januari 2017 is de nieuwe wet consumentenkredietovereen-
komsten, goederenkrediet en geldlening in werking getreden. Door 
deze wet worden – volgens het Ministerie van Veiligheid en Justitie 
– consumenten beter beschermd. Ook is hierin bepaald dat bij huur-
koop van onroerende zaken een notariële akte verplicht is. Een 
huurkoopovereenkomst van woonruimte, zonder notariële akte, is 
vernietigbaar. De huurverkoper en huurkoper van een onroerende 
zaak, zijn dus verplicht om van de huurkoopovereenkomst een nota-
riële akte op te laten maken. Deze akte wordt dan ingeschreven in 
de openbare registers (kadaster). De eerdere tijdelijke wet huur-
koop onroerende zaken komt met deze nieuwe wet te vervallen.

Wat is huurkoop?
Bij huurkoop is het de bedoeling om de eigendom over te dragen, 
maar qua vorm gaat het om huur. De eigendom gaat pas na de beta-
ling van de laatste huurkooptermijn van de verkoper naar de koper 
over. Huurkoop verschilt van lease doordat de eigendomsoverdracht 
aan het einde van het traject van rechtswege gebeurt, dit is dus niet 
optioneel. U doet een aanbetaling en betaalt het restant in termijnen. 
Pas na de laatste termijn bent u de eigenaar. Huurkoop is een speci-
ale vorm van koop op afbetaling. In tegenstelling tot de koop op af-
betaling bent u bij huurkoop echter pas na volledige aflossing de ei-
genaar. Zolang dus nog niet alles is afgelost, bent u aansprakelijk voor 
eventuele schade en loopt u ook risico indien de huurverkoper fail-
liet zou gaan. Overweegt u huurkoop, laat u dan goed informeren 
door uw notaris over de voor- en nadelen daarvan.

GRATIS INLOOP: 
do 2/2 Andijk en 
di 7 februari 
Benningbroek 
van 9-17 en 19-21 uur. 

Mantel&Overtoom 
Notarissen.

Canadees singer-songwriter duo 
JOAL KAMPS is weer terug in 
Nederland! Dit jaar zullen ze 
door heel Nederland meer dan 25 
intieme (huiskamer)concerten 
verzorgen. Joal en zijn vrouw 
Lauren zullen komende vrijdag 
hier in Andijk hun Rocky Moun-
tain Folk-Pop muziek ten gehore 
brengen in het pand van de oude 
Kegelbaan van Andijk, Dijkweg 
178. De muziek wordt afgewis-
seld met inspirerende en humo-
ristische anekdotes over het ver-
leden en de achtergrond van de 
teksten die ten gehore worden 
gebracht. 

De wortels van Joal liggen in An-
dijk; zijn opa en oma van moe-
ders kant (Kooiman en Zee) zijn 
beiden in Andijk opgegroeid en 
getrouwd in de Gereformeerde 
kerk aan de Middenweg. Vanaf 

2005 is Joal meerdere malen in 
West Friesland geweest, de char-
me van het Nederlandse platte-
land inspireert hem!

Deze keer hebben de Kamps hun 
eigen nieuwste aanwinst meege-
nomen, namelijk hun drie en een 
halve maand oude dochter Luna.

Komende vrijdag wacht u een 
gezellige avond met goede mu-
ziek, verhalen en veel plezier, 
waar het nodige te lachen valt.  
Wees welkom! Voor details en 
info zie de advertentie elders in 
deze Andijker. 
Naast de muziek zijn de handge-
maakte sieraden van Lauren voor 
de liefhebber te zien en te koop.

Voor meer informatie over JOAL 
KAMPS kunt u terecht op: www.
joalkamps.com

Canadees singer-songwriter duo 
geeft concert in Andijk

Komende vrijdag is er een optreden op Dijkweg 178. Foto aangeleverd

Vorige week werd in Oudkarspel 
het Gouden Tientjes Kolftour-
nooi georganiseerd. 
Er wordt per klas gekolfd en in 
elke klas is een Gouden Tientje 
de eerste prijs. Acht Andijkers 
hebben hier aan deel genomen en 
4 wisten zich voor de finale te 
plaatsen. Derdeklasser Bob de 
Wilde ging als tweede de finale in 
en  werd  4e. Ernst Franken  ook 
in deze klas behaalde met een 
mooi partij van 52 punten de 2e  
prijs. Eerste klasser Fred de Haas 
had sterke tegenstanders maar 

wist een mooie derde prijs te be-
halen. Superklaskolver Dirk Spij-
ker ging als vierde de finale in 
met 8 punten achterstand op de 
koploper. Met een topserie van 
57 punten zette hij de boel op 
scherp en in de laatste partij van 
de dag kwamen zijn tegenstan-
ders met de hogere scores in de 
baan en zij wisten dat zij zich 
geen missers konden permitte-
ren. Alle drie lieten steekjes val-
len en zo kon Dirk Spijker het 
Gouden Tientje meenemen naar 
Andijk.

V.l.n.r.: Bob de Wilde, Ernst Franken, Fred de Haas en Dirk Spijker. 
Foto aangeleverd

Kolvers succesvol op Gouden 
Tientjes Tournooi
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Verkoop plannen? 
Vraag om een 
vrijblijvende 

waardebepaling! 

Louisa Heddes

Tel 06 - 18451142

www.heddesmakelaardij.nl

Heddes makelaardij



De Andijker publiceert regelmatig de belevenissen van 
oud Andijker Jan Pijker. 
 
Een auto.
Toen mijn vader vijfenvijftig was geworden, vonden wij 
kinderen dat het toch zo niet langer kon.  Als hij voor zijn 
werk buitenshuis moest werken, dus niet in de smederij, 
pakte hij zijn brommer, koppelde er een karretje achter, 
deed zijn gereedschap erin en vertrok. We hadden al eens 
gezegd: “Als de politie je aanhoudt, halen ze je van de 
weg!’ Maar volgens mijn vader was het een degelijke con-
structie, niets op aan te merken.                                                                                                                                      
Tot de zwager van mijn broer en dus de broer van mijn 
schoonzus een prima tweedehandse DKW bestelwagen 
in de aanbieding had. Hij heette Ruud Venekamp, dus 
een betrouwbaar persoon. Zijn kinderen noemden de 
auto duk-duk naar het geluid dat hij maakte. Het was een 
tweetakt motor.  Mijn vader ging kijken en het leek hem 
wel wat. Er was een probleempje, hij had geen rijbewijs. 
Maar in die tijd mocht je een bordje op je auto bevestigen 

met daarop 20 km. En dan mocht je zonder rijbewijs het 
vehikel besturen. De auto had een stuurversnelling en 
mijn vader zette een buisje op die versnelling, zodat al-
leen de 1 en de 2 gebruikt konden worden. Na een paar 
keer oefenen durfde hij het wel aan. In het begin hield hij 
zich keurig aan de snelheid maar een mens durft steeds 
meer en als hij in de tweede versnelling reed en flink gas 
gaf, reed de auto zo een kilometer of 60 per uur. Op een 
dag toen hij weer onderweg was en flink gas gaf, werd hij 
staande gehouden door een politieagent. Mijn vader 
wees op het bordje met 20 km, maar de agent sprak ver-
manend: “Dat kan zo echt niet Pijpker!” En mijn vader 
moest hem wel gelijk geven en monteerde een houten 
blokje onder het gaspedaal en zo reed hij nog een poosje.                                     
                                                                                                         
Tenslotte haalde hij op latere leeftijd toch zijn rijbewijs, 
maar op lange ritten vroeg hij vaak Frans Rusting even 
mee en hij dokterde zijn route altijd zo uit, dat hij niet 
achteruit hoefde te rijden, want dat bleef hij moeilijk vin-
den……..

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

Op zaterdag 14 en zondag 15 ja-
nuari vonden de tweede voor-
wedstrijden plaats van de meisjes 
in de categorieën D1, D2, D3 en 
4e, 5e, 6e divisie. Deze wedstrij-
den werden gehouden in de 
Sporthal De Kers in Hoorn. Na-
mens VVW verschenen 33 turn-
sters voor de jury.

De zaterdag werd geopend door 
Nikki Grent en Rory Corver in de 
categorie Pupillen 1 D1 en door 
Sanne Vriend en Kim Smith in de 
categorie Instap D2. Nikki heeft 
de ochtend bekroond met een 
gouden medaille. Rory en Sanne 
eindigden op de 5e plaats en Kim 
behaalde een mooie 6e plaats.

In de categorie pupillen 1 
D2  kwamen 7 VVW turnsters in 
actie. Het resultaat was als volgt: 
Shayenna Otsen 2e plaats, Rens-
ke Verbruggen 4e, Kaily Moll 10e, 

Noor Dol 11e, Silva Schenk 13e, 
Joy Immen 16e, Nimke Zalm 25e. 
Noor heeft in deze categorie de 
beste vloeroefening laten zien 
met 14,150 punten.

Nadat Isabel van Galen de beste 
balkoefening liet zien mocht zij 
op de podium staan en kreeg de 
bronzen medaille. Maud Nugter 
was 12e en Donna Kolenberg was 
13e geworden bij de groep Jeugd 
1 D2. Bij de Jeugd 2 meiden in de 
5e divisie werden Laura van Vel-
zen 4e en Marit Broersen en Liz-
zy Buis samen 5e. Lizzy heeft 
weer een prachtige vloeroefening 
laten zien waarmee zij de hoogste 
score heeft behaald in haar cate-
gorie.

De zondag begon ook heel mooi. 
Meteen 2 bronzen medailles be-
haald door Wendy Aker en Eva 
Stroet. Bij de Jeugd 1 D1 werd Isa 

Hair 7e en Sanne van Velzen 8e, 
bij de Pupillen 2 D1 heeft Julia 
Beemsterboer de 7e plaats be-
haald, bij de Junioren 5e divisie 
was Myrthe Nugter 4e en bij de 
Junioren 4e divisie is Orla de Ja-
ger 7e geworden. Orla heeft in 
haar groep de beste cijfers be-

haald op sprong en op vloer.

Na een prachtig prestatie en een 
mooie balkoefening mocht Kiera 
de Jager de zilveren medaille in 
ontvangst nemen bij de Senioren 
4e divisie. Eline Boots werd 5e, 
Britt Haakman 9e, Fleur Huis-

man 10e. In de categorie Senio-
ren 5e divisie is Karlijn de Boer 
11e geworden en in de 6e divisie 
heeft Carmen Hollenberg de 10e 
plaats behaald.Er bleef nog een 
groep over, de Pupillen 2 D2 met 
de volgende resultaat: Meike 
Stroet 4e, Fu-Ni de Boer 9e en 
Kim Nieuweboer 11e.
De meiden die door zijn naar de 
volgende ronde zijn, Nikki, Rory, 
Julia, Isa, Kim, Shayenna, Renske, 
Noor, Meike, Isabel, Maud, Sanne 
Vriend, Anna Commandeur, 
Orla, Naomi Heinis, Kiera, Eline, 
Britt, Fleur, Laura, Eva Stroet, 
Myrthe en Carmen.
Als reserve staan de volgende 
turnsters op onze lijst, Marit, 
Lizzy, Fu-Ni, Silva, Luna en Kir-
sten Mantel.

Goed gedaan meiden! We zijn 
trots op jullie! We wensen jullie 
veel succes bij de volgende ronde!

Veel podiumplaatsen voor VVW. Foto aangeleverd

12 VVW meiden door naar de volgende ronde

Van 30 januari tot 5 januari vraagt de Hersen-
stichting uw steun. Vele enthousiaste collec-
tanten gaan op pad om geld in te zamelen voor 
al die mensen met een hersenaandoening. 
Vrijwel iedereen krijgt ooit te maken met een 
hersenaandoening. Hieronder vallen onder 
meer beroerte, dementie, autisme, hersentu-
mor, de ziekte van Parkinson en ADHD. Er ko-
men per jaar 160.000 mensen met een hersen-
ziekte bij. Bijna een half miljoen mensen 
kampen met blijvende ernstige gevolgen. 
De Hersenstichting zet alles op alles om herse-
nen gezond te houden en hersenaandoeningen 
te genezen. Om dit te bereiken laten we on-
derzoek doen, geven we voorlichting, voeren 
we vernieuwende projecten uit en werken we 
aan goede patiëntenzorg. Voor dit werk is veel 
geld nodig. Geef daarom aan de collectant.
Hartelijk dank voor uw steun. Meer informatie 
kunt u vinden op www.hersenstichting.nl.

Geef aan de collectant 
van de Hersenstichting
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Andijk heeft de Nederlandse primeur. 
In Andijk is het allereerste WINDpost-
coderoosproject van Nederland gestart 
en wij zijn al goed op weg! We zijn de 
eerste 50% geinteresseerde deelnemers 
onverwacht snel gepasseerd en geven je 
graag de kans je bij de volgende 50% te 
voegen.  Centraal staat de 29 jaar oude 
windmolen aan de Gedeputeerde Laan-
weg.  De WINDcoöperatie Andijk gaat, 
gebruik makend van de postcoderege-
ling, de turbine vervangen voor een 
nieuwe. Wordt nu lid van deze coöpera-
tie en oogst samen de wind.

Hoe werkt het?  
Huishoudens en bedrijven met postcode 
1601, 1602, 1611, 1613, 1614, 1616, 1619 of 
1693 kunnen een windkavel in de nieuwe 
WINDcoöperatie kopen. Met de aankoop 
van een windkavel ben je voor 15 jaar me-
de-eigenaar van de windturbine én neem 
je rechtstreeks de lokaal en duurzaam op-
gewekte energie af. 

Jouw voordeel
De grootte van je windkavel bepaalt je af-
name van elektriciteit. Voor iedere inge-

legde kWh in de windkavel, krijg je jaar-
lijks korting op je energie rekening. In het 
Energie Akkoord is vastgelegd dat jij, over 
de eigen geproduceerde elektriciteit, geen 
energie belasting betaalt. Een jaarlijks 
voordeel van 12,2 cent per kWh. Na 15 jaar 
heb jij, via het voordeel op de energie nota, 
je inleg terug én een rendement van ca. 5%!

Waarom samen de wind delen?
In 2020 moet 14% van onze energie duur-
zaam zijn opgewekt. Deze doelstelling is 
alleen te behalen door samen, meer lokaal 
op te wekken. Door behoud van de huidige 
windlokaties op land, helpen we mee deze 
doelstelling te behalen. Samen, de verou-
derde turbines vervangen door  turbines 
met nieuwe technologieën en er zelf de 
groene energie én een goed rendement 
van nemen, doe je mee?

Informatieavonden
Ook in januari organiseren wij weer infor-
matieavonden waar wij je graag meer in-
formatie geven over de WINDPostco-
deroos. Wij nodigen jou én jouw relaties 
van harte uit langs te komen bij één van 
onderstaande bijeenkomsten:

Woensdag 25 januari 19.30 – 21.15 uur
Bovenkarspel, Vereenigingsgebouw

Donderdag 26 januari 
19.30 – 21.15 uur 

Wervershoof, Cultureel Centrum 
de Schoof

Draag uw deelname uit
Ben je al lid? Wij zouden het enorm waar-
deren wanneer je ook andere mensen in 

jouw omgeving enthousiast kunt maken 
om deel te nemen.

Blijf op de hoogte
Volg WINDpostcoderoos op facebook of 
linkedin en blijf op de hoogte van actuele 
regelgeving, interessante weetjes en de 
voortgang van onze projecten.

Meer informatie en inschrijven via:
www.windpostcoderoos.nl, info@wind-

postcoderoos, of 0226-425150.

Samen de wind delen
Inschrijving eerste WINDpostcoderoos loopt door!

Er zijn nog bijeenkomsten te bezoeken. Foto aangeleverd



Dieren opzetten, hoe doe je dat? 

Preparateur Jan van Hout laat zondag 5 februari zien hoe het pro-
ces van villen en prepareren van een klein dier in zijn werk gaat. 
Hij neemt verschillende soorten opgezette dieren mee om te ver-
tellen wat de specifieke eisen zijn voor een mooi, natuurlijk ogend 
resultaat. Aanvang 14.00 uur bij IVN West-Friesland in het 
Streekbos Paviljoen. Een respectvolle demonstratie voor volwas-
senen en kinderen. Entree is gratis, maar een donatie in de bus is 
welkom. 

Dieren opzetten is een karwei dat aan vele eisen en voorwaar-
den moet voldoen. 
De meeste in het wild voorkomende dieren mogen alleen door een 
vergunning houdende preparateur worden opgezet. Het vullen en 
modelleren van dode dieren is een zorgvuldige procedure. Er 
komt weinig tot geen bloed aan te pas. De gesteldheid van de in-
wendige organen kunnen soms veel over de doodsoorzaak vertel-
len. Door het conserveren worden ze langdurig houdbaar en krij-
gen zo ‘een tweede leven’. 

Foto opgezette Buizerd: Jan van Hout 
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2017 wordt weer een 
mooi jaar als het aan 
ons ligt. Lekkere dag-
happen, Mam’s Appel-
taart, feestjes en partij-
en, bijéénkomsten, live 
muziek en andere leuke 
evenementen, het gaat 
allemaal gewoon door. 
Gelukkig maar, want 
daar doen we het voor 
en daar zijn we goed in. 
Gezelligheid en reuring 
op het dorp. 

We beginnen deze 
woensdag 25 januari, 
zoals we gewend zijn, met de Comedy Show. Een 
stuk of 5 grapjassen worden deze avond aangekon-
digd door een Master of Ceremony. Elke laatste 
woensdag van de maand Woensdag Lachdag! Aan-
vang 20.30 uur en de entree is gratis.

Zondag 29 januari staan de Giel Montanjes in het 
voorcafé. Nederlandstalige prachtige liedjes van 
Andre Hazes tot De Dijk en van Willy Alberti tot 
Herman van Keeken. Deze dag is ook Winterstop-
pop bij ’t Fortuin. Een prachtig jaarlijks terugkerend 
evenement wat al het goede van de regionale live 
bands laat zien. Een mooie dag voor de live muziek 
maar ook voor Wervershoof e.o.

Zaterdag 4 februari tappen we uit een heel ander 
vaatje wat live muziek betreft. Het Eindhovense 
Black Bone heeft er net een tour op zitten door 
Duitsland en Spanje maar vinden Wervershoof mis-
schien wel nog leuker. Rechttoerechtaan rock van 
dit trio wat al een aantal keren bij ons op het podi-
um heeft gestaan. Gooien hoge ogen in de rock-
scene van Nederland. Deur open van de concertzaal 

om 21:30 uur en de entree is gewoon gratis.

Zaterdag 11 februari staat onze HuisDJ Henny weer 
van vinyl te draaien in het voorcafe. En natuurlijk 
draait de HuisDJ ook op verzoek. Snuffel in de col-
lectie en haal er prachtige nummers uit. Ook mag je 
natuurlijk je vinylplaatjes van thuis meenemen. 
Henny draait zijn hand er niet voor om en draait 
alles wat los en vast zit. Het draait tenslotte allemaal 
om plezier, laten we daar niet omheen draaien. 
Aanvang is 21:00 uur.

Hét Café van Wervershoof biedt vele mogelijkhe-
den. Van trouw tot rouw, van geboorte tot verjaar-
dag, van zakelijke vergaderingen tot presentaties, 
van jubilea tot reünie, van High Tea tot daghap en 
van uw wensen tot onbegrensde mogelijkheden. 
Schroom niet en neem contact met ons op. We zijn 
tot veel in staat.

Hèt Café van Wervershoof
Dorpsstraat 76
0228-754223         www. hetcafevanwervershoof.nl

De Giel Montanjes. Foto Armand Hoogland

Hèt Café: Gezelligheid en reuring op het dorp

nieuwe collectie

maandag 13.00-18.00
di t/m vrijdag 10.00-18.00
zaterdag 10.00-17.00

donderdag 19.00-21.00

  in vele kleuren leverbaar    NU  

                  in vele kleuren                                  vanaf   

met fijne koudschuim zitkussens
leverbaar in vele kleuren
(ook als 3+2 zits)                               

                  in vele kleuren   

2x box    2x matras   1x hoofdbord   2x potenset    
1x topdekmatras
in zwart/bruin en antraciet           nu vanaf   499

box + matras + potenset, 
1 persoons  vanaf   

geheel compleet    € 1399,–

bankstel 2,5+2
Leverbaar in vele kleuren al vanaf  €1499,-

Zweefdeurkasten
vele kleuren/afmetingen mogelijk 

vanaf

€323,-

Boxspring
nu met  €1300,-

maandag  13.00-18.00

  

Landelijk 
meubelprogramma

voordeel

maandag gesloten
di t/m vrijdag 10.00-18.00
zaterdag 10.00-17.00

donderdag 19.00-21.00

Uitverkoop
diverse showmodellen met kortingen tot 50%

 

leverbaar in vele kleuren. 

ledikant  + nachtkastjes + zweefdeur kast

(excl bodem en matras)          

NAJAARSAKTIES

Jubilee 130JubileeJubileeJubilee 130Boxspringset
Nu met liefst  1.300,- jubileumkorting!

NU MET € 250,00 EXTRA VOORDEEL:
- GRATIS SPLITUITVOERING VAN DE TOPPER (T.W.V. 150,00)
- € 100,00 KORTING OP DE RF ECO AFSTANDSBEDIENING!

Een echte boxspring, het aangename gevoel van een diepe vering.
Supercomfort, en dat allemaal voor een feestprijs. Dat is deJubilee 130,
een complete boxspringset, speciaal gemaakt ter gelegenheid van 
onze 130ste verjaardag! Ja, mét fraai hoofdbord voorzien van kapnaad, 
twee gestoffeerde pocketveringmatrassen, luxe meubelstof en een 
dikke, comfortabele en duurzame topper. Een voetbord en hockers zijn 
los verkrijgbare accessoires. Verkrijgbaar in een vlakke en een elek-
trisch verstelbare uitvoering. Nu: vlakke uitvoering vanaf €  3.095,00       
                            voor € 1.795,00.
          Overtuig uzelf bij:  

    

Jubilee 130JubileeJubileeJubilee 130Boxspringset
Nu met liefst  1.300,- jubileumkorting!

NU MET € 250,00 EXTRA VOORDEEL:
- GRATIS SPLITUITVOERING VAN DE TOPPER (T.W.V. 150,00)
- € 100,00 KORTING OP DE RF ECO AFSTANDSBEDIENING!

Een echte boxspring, het aangename gevoel van een diepe vering.
Supercomfort, en dat allemaal voor een feestprijs. Dat is deJubilee 130,
een complete boxspringset, speciaal gemaakt ter gelegenheid van 
onze 130ste verjaardag! Ja, mét fraai hoofdbord voorzien van kapnaad, 
twee gestoffeerde pocketveringmatrassen, luxe meubelstof en een 
dikke, comfortabele en duurzame topper. Een voetbord en hockers zijn 
los verkrijgbare accessoires. Verkrijgbaar in een vlakke en een elek-
trisch verstelbare uitvoering. Nu: vlakke uitvoering vanaf €  3.095,00       
                            voor € 1.795,00.
          Overtuig uzelf bij:  

    

Zweefdeurkasten
ruime keus in afmetingen en uitvoering   

 vanaf e399,-

 vanaf e

Comfortabel bankstel
 vanaf e999,-

Hotelbed compleet
box + matras + potenset

1 persoons                         vanaf e149,-

maandag 13.00-18.00

di t/m vrijdag 10.00-18.00

zaterdag 10.00-17.00
donderdag 19.00-21.00

  in vele kleuren leverbaar    NU  

                  in vele kleuren                                  vanaf   

met fijne koudschuim zitkussens
leverbaar in vele kleuren
(ook als 3+2 zits)                               

                  in vele kleuren   

2x box    2x matras   1x hoofdbord   2x potenset    

1x topdekmatras
in zwart/bruin en antraciet           nu vanaf   499

box + matras + potenset, 
1 persoons  vanaf   

geheel compleet    € 1399,–

bankstel 2,5+2
Leverbaar in vele kleuren al vanaf  €1499,-

Zweefdeurkasten
vele kleuren/afmetingen mogelijk 

vanaf

€323,-

Boxspring

nu met  €1300,-

maandag  13.00-18.00

  

Landelijk 
meubelprogramma

voordeel

maandag gesloten

di t/m vrijdag 10.00-18.00

zaterdag 10.00-17.00

donderdag 19.00-21.00

Uitverkoop
diverse showmodellen met kortingen tot 50%

 

leverbaar in vele kleuren. 

ledikant  + nachtkastjes + zweefdeur kast

(excl bodem en matras)          

maandag 13.00-18.00

di t/m vrijdag 10.00-18.00

zaterdag 10.00-17.00
donderdag 19.00-21.00

  in vele kleuren leverbaar    NU  

                  in vele kleuren                                  vanaf   

met fijne koudschuim zitkussens
leverbaar in vele kleuren
(ook als 3+2 zits)                               

                  in vele kleuren   

2x box    2x matras   1x hoofdbord   2x potenset    

1x topdekmatra
in zwart/bruin en antraciet           nu vanaf   499

box + matras + potenset, 
1 persoons  vanaf   

geheel compleet    € 1399,–

bankstel 2,5+2
Leverbaar in vele kleuren al vanaf  €1499,-

Zweefdeurkasten
vele kleuren/afmetingen mogelijk 

vanaf

€323,-

Boxspring

nu met  €1300,-

maandag  13.00-18.00

  

Landelijk 
meubelprogramma

voordeel

maandag gesloten

di t/m vrijdag 10.00-18.00

zaterdag 10.00-17.00

donderdag 19.00-21.00

Uitverkoop
diverse showmodellen met kortingen tot 50%

 

leverbaar in vele kleuren. 

ledikant  + nachtkastjes + zweefdeur kast

(excl bodem en matras)          

Relaxfauteuils    

                                     

vanaf e495,-

set vlak
140x200  v.a.
E 1795,-

elektrisch v.a. E 2495,-

Voor de vierde keer in drie jaar prijkt Norma bovenaan in de ‘Eredivisie van het 

Slaapcomfort’. Want de Consumentenbond heeft zojuist ons Solara Combispring 

20 Latexmatras opnieuw als beste getest! Na de hoge waarderingen voor onze 

Timeless Flow boxspring (voorjaar 2011), het Solara Pocketvering Traagschuim-

matras (najaar 2011) en vorig jaar ons Solara Combispring 20 Latex matras is dit 

dan de vierde opsteker van jewelste. Fantastisch nieuws, zeker omdat Combispring® 

een innovatie van Norma is. Deze matraskern verenigt de beste eigenschappen 

van alle bekende matrassoorten. De eerste plaats is vooral een mooie beves-

tiging van de continu-kwaliteit die Norma levert. Maak er ook kennis mee en 

ontvang tijdelijk een kwaliteitskussen gratis bij aankoop van het onderscheiden 

Solara Combispring matras! Tot ziens bij 

www.norma.nl

Norma’s
Solara Combispring® matras 
opnieuw officieel de beste!

     

Middenweg 10 • 1611 KP Bovenkarspel • 0228 51 80 10 • www.basic-design.nl

i.v.m. nieuwe collectie hoge kortingen op div. showmodellen

opruiming diverse

showmodellen met 

grote kortingenZweefdeurkast v.a.

in diverse kleuren

(leverbaar in 9 breedtes   

en 3 hoogtes

€ 468,-

Sta-op fauteuils 

v.a.€ 899,-

Relax fauteuils

v.a € 649,-

Lekker slapen. 
De normaalste zaak 

van de wereld.

het origineel dat altijd goed ligt.

Vlak

 2795,-

 1499,-
alle maten

Elektrisch 
verstelbaar 3815,-

 2499,-
alle maten

 

OPRUIMING SHOWMODELLEN KORTING TOT 70%

San Remo Urban sofa 2 + lounge

nu v.a. € 1295,-



De technologie in voertuigen staat niet stil. 
Sterker nog, het doet de laatste jaren zelfs 
een enorme sprong vooruit. Stilstaan be-
hoort – in dit geval letterlijk – tot het ver-
leden, want met de juiste accu gaat een 
voertuig weer jaren vooruit. Fred, Ank en 
Mirjam de Boer verkopen de nieuwste ac-
cu’s voor alle voertuigen.

Motorfietsen, scooters, personenauto’s, 
vrachtwagens, trekkers, oldtimers, cam-
pers, boten en bedrijfsauto’s: voor elk type 
voertuig heeft familiebedrijf F.J. de Boer 
een passende accu van het eersteklas merk 
Varta. 

Schokbestendig en 
onderhoudsvrij
Het is de nieuwste ontwikkeling op accu-
gebied: de zogenoemde AGM-technolo-
gie, bestaande uit verschillende lagen van 
platen en roosters in de accu. “Dit zorgt 
ervoor dat de accu’s sneller opladen, een 
langere levensduur hebben door de acht 
keer hogere cyclusvastheid en daardoor 
kostenbesparend zijn”, legt Mirjam uit. 
“Ook hebben ze een zeer hoge tril- en 
schokbestendigheid en zijn ze onder-
houdsvrij.”

Van trekker tot camper
Vanzelfsprekend heeft een camper – met 
verlichting, koelkast en satelliet televisie – 
een andere accu nodig dan een trekker die 
over ruwe ondergrond rijdt. Varta heeft 
tientallen accu’s die precies aansluiten op 
het voertuig. Voor oldtimers en oude mo-
torfietsen zijn zelfs 6 volt batterijen ver-
krijgbaar. 

Bijpassende accu
Maar ook verschilt de accu per personen-
auto. “We kijken naar merk, bouwjaar en 
motorinhoud. Een 3-cilinder of een V8, 
daar zit namelijk wel een verschil in”, aldus 
Mirjam. “Neem nu de Golf 1 en de Golf 6. 
De Golf 1 heeft nagenoeg geen elektroni-
ca, daar kan een vrij simpele accu in. Maar 

een Golf 6 heeft airco en stoelverwarming, 
dat vraagt een uitgebreidere accu en meer 
vermogen.” 

Gratis accutest
“Soms gaat een accu in één keer niet meer 
aan, maar het kan ook zijn dat je hem 
steeds langzamer hoort ronddraaien”, ver-

telt Mirjam. F.J. de Boer test de staat van de 
accu. Naast de gebruikelijke voltagetest, 
kijken Fred, Ank en Mirjam hier nog uitge-
breider naar, want ook de inhoud wordt 
getest. 
Meer informatie over F.J. de Boer staat op 
www.fjdeboer.com. Het bedrijf is te vinden 
aan Hoekweg 21a in Andijk.

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
Dijkweg 378 • 1619 JM Andijk • 06 - 51 88 37 74

www.jocozonwering.nl • info@jocozonwering.nl

voorheen

Voor zonneschermen, 
markiezen, reparatie 

en onderhoud. Handelsweg 33E
1619 BJ Andijk
06-373 1414 8

www.LNChuidverbetering.nl

De RuimteDe RuimteDe RuimteDe Ruimtevoor oplossingen

Bouwadvies � Architectuur � Kostenbeheersing

Neem vrijblijvend contact op met Ard Botman.
06-53710671• www.deruimtevooroplossingen.nl

Wij kunnen het 
ontwerp en alle 

benodigde tekeningen 
voor uw nieuw- of 
verbouwplan verzorgen.

Staat voor kwaliteit en zorg: 

Europasingel 118
1693 GV Wervershoof

Tel 0228-582270

Keizerskroon 1
1619 XK Andijk

0228-592717

In curatie:
• Fysiotherapie
• Manuele therapie
• Sportfysiotherapie
• Kinderfysiotherapie
• Ontspanningstherapie
• Bekkentherapie
• Diverse doelgroepen:  Diabetes, 
 COPD, valpreventie, claudicatio

En preventie:
• FysioSport
• Doelgroep chronische aandoeningen

www.fysio-wfo.nl 
e-mail: groepspraktijken.wfo@planet.nl

➜  Scherpe winkel prijzen door inkoop 
 via Electronic Partner.

➜  Eigen reparatie technische dienst WITGOED zowel  
 keuken apparatuur als vrijstaand, 
 tevens vervangen wij uw apparatuur.
 (geen voorrijkosten tot 25km)

➜  Verkoop elektra schakel materialen.

➜  Hier volop verkrijgbaar pickup snaren, naalden 
 en electronica.

Electro Andijk

Openingstijden
Maandag-Dinsdag-Donderdag-Vrijdag van 10.00-18.00 uur  

Woensdagochtend gesloten, 
woensdagmiddag van 13.30-18.00 uur geopend.

Zaterdag open van 9.00 uur-17.00uur

Electro Andijk, Middenweg 0228 591873    
www.electro-andijk.nl

F.J. de Boer heeft een geschikte accu voor elk voertuig

Mirjam, Ank en Fred de Boer verkopen de nieuwste accu's voor alle voertuigen. Foto: KD/De Andijker
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Elke zaterdag 
open van 

10:00 - 17:00 

Nijverheidsweg 7 A
Wervershoof 

(0228) 72 49 07

Bovenste plank is een vakbedrijf dat
zelf haar vloer- en trapdelen importeert,
bewerkt en monteert. Hierdoor hebben
onze klanten volledige zeggenschap
over het eindresultaat. Wij leveren een
eerlijk product tegen een eerlijke prijs.

Kiest u ook voor de kwaliteit van de
bovenste plank?

Service & 
Onderhoud

CV-ketel onderhoud & storingen
Luchtbehandeling & elektra

Handelsweg 33D
1619 BJ Andijk
0228 - 58 67 66

info@valkservice.nl
www.valkservice.nl

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.

maandag t/m vrijdag 
geopend van 08.00 tot 17.30 uur

Zaterdag geopend 
van 09.00 tot 13.00 uur

Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk
0228 – 59 2222

www.garagejong.nl

ALLEEN GELDIG INDIEN U EEN 
AFSPRAAK MAAKT VIA DE GRATIS

GARAGE JONG APP

ALLEEN GELDIG 
VOOR PERSONENAUTO’S

APK
€ 15,-

Nieuw jaar Nieuwe Kansen....!!
Heb je je sportroutine een beetje laten versloffen? Is het 
de hoogste tijd om het gewone ritme weer op te pakken 
in het nieuwe jaar? En ben je op zoek naar een effectief 
programma om je workouts nieuw leven in te blazen?

 •  Sweat & Shape (women only)
 •  Strength & Conditioning
 •  Art of Protection
 •  Boksen
 •  Olympisch gewichtheffen
 •  Pink Boxing

Kijk voor meer informatie op:
www.scwestfriesland.nl

hairstyling

Pietersbuur 25 Andijk | 0228-855874
Info@hairstylingsabine.nl |www.hairstylingsabine.nl

Voor een unieke 
haarbeleving!
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De Andijker Onderneemt!
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

Architectenbureau
De Ruimte • Ard Botman

Tel. 06-53710671 • www.deruimtevooroplossingen.nl

Autoschade
Autoschade Schepenwijk • De Dol� jn 17, 1601 ME Enkhuizen

Tel. 0228 - 31 67 63 • www.autoschadeschepenwijk.nl

Bloemen
Flower in a Box • Ibislaan 18 • 06-37792231

 info@bouquetinabox.nl • www.� owerinabox.nl

Brood en Banket
De Nieuwe Bakkerij • Kleingouw 53

Tel. 0228-591556 • denieuwebakkerij@hotmail.com

CV Monteur
Valk Service & Onderhoud • Tel. 0228 - 59 16 13

info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

Dorpshuis
Sarto • Bangert 4, 1619 GJ Andijk • Tel. 0228 - 58 67 66

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

Fietsenwinkel
André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof

0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.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
Garage Jong • Handelsweg 29 Andijk
0228 - 59 22 22 • www.garagejong.nl

Hovenier
Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk 

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

Kantoormeubelen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G

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

Kapsalon
Hairstyling Sabine • Pietersbuur 25 Andijk
0228 855 874 • www.hairstylingsabine.nl

Nagelstyliste/Pedicure
Salon Beautylounge, • R. Luisantestr. 14, Andijk

06-12505352 • www.salonbeautylounge.nl

Natuur
Marco van der Lee • Buurtje 30, Andijk

06 23 14 98 70 • www.marcovanderlee.nl

Podologie
Marian van Zwieten • Keizerskroon 1

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

Printen & drukwerk
Dijkprint • Tel. 0228 59 36 05

info@dijkprint.nl • www.dijkprint.nl

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

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

Schoonheidssalon
LNC Huidverbetering • Handelsweg 33e, Andijk

Tel. 06-373 1414 8 • www.salonlnc.nl

Sportschool
Strength-Conditioning-West-Friesland • Ged. Laanweg 43 

Tel. 06 1077 2538 • www.scwestfriesland.nl

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

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

Trekkers en werktuigen
Manshanden • Dijkweg 321 Andijk 

Tel. 0228 - 597410 • www.manshandentuinenpark.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
Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

www.kleinvolendam.nl • info@kleinvolendam.nl

Vloeren
De Bovenste Plank • Nijverheidsweg 7A Wervershoof

Tel. 0228 724907 • www.bovensteplank.nl

Witgoed
Electro Andijk • Middenweg 39 Andijk 

Tel. 0228 - 591873 • www.electro-andijk.nl

Yoga
Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk

0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Zonnepanelen
Solarfabriek • Dijkweg 163, 1619 HJ Andijk

0228-597272 • www.solarfabriek.nl

Zonwering
Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk

06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl



Raadhuislaan 21a   Grootebroek   (0228) 51 58 83
www.keukencentrumstedebroec.nl

Keukens met smaak gemaakt

Wij zijn verhuisd!

Wie weet wie de personen op de foto zijn? Het is een foto 
van een kleuterschool ca. 1951 waarschijnlijk. De enige 

persoon die ik weet is Sjaak van der Gulik geb. 1947.
Dat is het blijde jongetje vooraan 3e van rechts.

 
H. de Greeuw

Dijkweg 80
1619 HD Andijk
0228-591965

hdegreeuw@quicknet.nl

Gefeliciteerd! Oproep

Nieuws of tips?
info@andijker.nl of bel: 59 36 05
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Alle leerlingen groep 8 van de Dr. A. Kyperschool zijn vrijdag 20 januari jl. geslaagd en hebben een oorkonde 
ontvangen voor het halen van Jeugd EHBO. Namens EHBO afdeling Andijk gefeliciteerd!
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Op vrijdag 20 januari onderte-
kenden Rob Veenman, hoog-
heemraad bij Hoogheemraad-
schap Hollands Noorderkwartier 
en Nico Slagter, voorzitter van 
het Recreatieschap Westfriesland 
de Intentieovereenkomst Wa-
terrecreatie West-Friesland. 
Met de ondertekening geven 
beide schappen aan samen het 
beheer van de recreatieve vaar-
routes in Westfriesland te verbe-
teren. 

De Westfriezen zijn opgegroeid 
met water. Als vriend en als vij-
and. Het Recreatieschap en het 
hoogheemraadschap zijn het er 
over eens dat de vaarrecreatie 
een belangrijke motor is voor de 
regionale economie in Westfries-
land en karakteristiek is voor het 
gebied en zijn identiteit. Om deze 
potentie te behouden en te ver-
groten is het belangrijk om een 
aantrekkelijk vaarnetwerk te bie-
den met goede verbindingen. 

Goed vaarrecreatiebeheer 
Vaarrecreatie is afhankelijk van 
de bevaarbaarheid van het water. 

Sloten en vaarten moeten diep en 
breed genoeg zijn, duikers groot 
genoeg en waterplanten mogen 
geen overlast veroorzaken. 

Het hoogheemraadschap is dé 
waterbeheerder, maar niet ver-
antwoordelijk voor de vaarrecre-
atie. De verantwoordelijkheid 
voor het beheer en onderhoud 
van de vaarroutes is verdeeld 
over gemeenten, Recreatieschap, 
het hoogheemraadschap en der-

den. Om duidelijkheid te krijgen 
over wie verantwoordelijk is voor 
het beheer en onderhoud van de 
(binnendijkse) recreatieve vaar-
routes in Westfriesland, zijn goe-
de afspraken tussen de Westfriese 
gemeenten, hoogheemraadschap 
en het Recreatieschap noodzake-
lijk. 
Met de ondertekening van de in-
tentieovereenkomst is de eerste 
stap gezet om te komen tot goed 
en adequaat vaarrecreatiebeheer.

Eerste stap aantrekkelijk  
vaarnetwerk Westfriesland

Ondertekening van de Intentieverklaring Waterrecreatie door Rob 
Veenman van het HHNK (l) en Nico Slagter van het Recreatieschap. 

Foto aangeleverd

Concert door singer-songwriter duo 
JOAL KAMPS, ben jij benieuwd naar 
de Rocky Mountain Folk-popmuziek?  
Komende vrijdag 27 januari 2017 kun jij van deze muziek ge-
nieten in de oude kegelbaan aan de Dijkweg 178 te Andijk. 
Inloop vanaf 19:30uur, het concert start om 20:00 uur.  
ENTREE: 10 euro per persoon, dit is inclusief 1 koffie of thee 
en een huisgemaakt stuk taart naar keuze. Voor jongeren tot 
21 jaar geldt een korting van 2,50 euro op de entree. 
Van harte welkom!! 
Voor vragen kunt u mailen naar: steffie_man@hotmail.com

De leerlingen van het Martinus 
College werken aan een nieuwe 
eigen verzonnen ontwerp voor 
Het Rode Kruis

Op 18 januari gingen de leerlin-
gen van het Martinus College, 
Marieke van Dijke, Marenthe 
Sweerts, Lise Bos op weg naar 
Alkmaar naar de Kaasfabriek. (de 
Vakkanjerdag)   Om daar te strij-
den tegen andere scholen voor 
hun eigen verzonnen ontwerp 
(groot scherm voor reklame) 
voor het Rode Kruis.

Na een dag hard werken zijn de 
meiden door naar de volgende 
ronde en mogen zij hun ontwerp 
op 9 maart presenteren in Heer-
hugowaard.
Als ze ook daar gekozen worden 
mogen ze hun ontwerp uitvoeren 
in Utrecht. Onder begeleiding 
van Mevrouw Bos (zij zorgde 
voor de hulp en vervoer) was het 
een geslaagde dag en wachten wij 
in spanning af of ze de eindbe-
stemming in Utrecht zullen ha-
len!! 
Verslag Astrid Ottenhoff 

De meiden mogen op 9 maart opnieuw presenteren. Foto: mevr. Bos

Leerlingen Martinuscollege door naar 
volgende ronde ontwerpwedstrijd

www.andijker.nl

Bij gebrek aan echte sneeuw haalt 
IVN West-Friesland de witte 
neerslag naar binnen om het eens 
anders te bekijken. Want hoe 
mooi is een sneeuwvlok van 
dichtbij? Iedere vlok is anders en 
verrassend van vorm. 

Op zondag 29 januari start om 
14.00 uur een winterse activiteit 
voor kinderen van de basisschool 
bij IVN in het Streekbos Pavil-
joen. Alléén als er buiten echte 

sneeuw ligt wordt er een korte 
wandeling door het Streekbos 
gemaakt om een mooi winterver-
haal te vertellen. Anders wordt er 
binnen verteld over sneeuw en 
geknutseld met papier, karton, 
lijm en glitter. Maak je eigen 
sneeuwvlok naar voorbeeld en 
met hulp van (groot)ouders 
wordt het een schitterende crea-
tie. Meedoen is gratis maar een 
vrijwillige bijdrage voor de on-
kosten wordt op prijs gesteld. 

Streekbos. Foto: Toos Brink

Winterpret met sneeuw

Ja inderdaad, een kermisborrel in 
januari! Bij ‘Stichting Oud Wervers-
hoof ’ is het namelijk een jaar lang 
kermis. Iedere laatste zaterdag van 
de maand kunt u tijdens de open-
stelling in het oude Raadhuis de fo-
to-expositie ‘Wervershoofse kermis 
in de vorige eeuw’ bezichtigen. 
Door middel van een expositie met 
ruim 200 kermisfoto’s, oude kran-
tenberichten en een overzicht van 
(verdwenen) cafés kijken we terug 
op de Wervershoofse kermis over 
de hele vorige eeuw, die ook 100 
jaar geleden al uitbundig werd ge-
vierd. Het publiek werd in die tijd 
weliswaar op heel andere wijze vermaakt, met de 
Kinematograaf, Bioscope, optocht met potsierlijke 
kleding, Circus Renseman, kramen en luchtschom-
mel, maar ook toen al spraken de kranten over 
‘stampvolle herbergen, waar het er gezellig en jolig 
aan toe ging’.
 
Vanwege het 25-jarig jubileum van Stichting Oud 
Wervershoof zijn we deze keer het hele weekend 
open. Daarom nodigen wij u op zaterdag 28 of zon-
dag 29 januari van harte uit voor de open dag mét 
een kermisborrel (een kopje koffie of thee schenken 
we ook) en een stukje ‘halve Abraham’. Als extra 
bezienswaardigheid is deze dag ook de miniatuur-

kermis van Marcel Deen weer te bewonderen. Deze 
minikermis, met veel attracties tot in de kleinste 
details nagebouwd en waarin alles beweegt en is 
verlicht, is zeker een bezoekje waard. Voor de kin-
deren hebben we bovendien een grabbelton, een 
touwtje-trekkraam en enkele oudhollandse spelle-
tjes en met bijgaande bon mogen ze een gratis sui-
kerspin halen.

Voor de ouderen hebben we een fotoquiz samenge-
steld, waarmee u met 25 foto-vragen uw kennis 
kunt testen over Wervershoof door de jaren heen. 
Onder de goede inzenders verloten we een prijs van 
€ 25,-. Met een beetje speurwerk zijn de antwoor-
den terug te vinden in de 20 edities van de Skriemer 
of op de beeldbank van Oud Wervershoof. Al zoe-
kend krijgt u zo gelijk een mooi beeld van waarmee 
Oud Wervershoof zich zoals heeft bezig gehouden 
in die 25 jaar. U kunt de quiz ophalen in het Raad-
huis tijdens ons feestweekend, of downloaden van 
de site www.oudwervershoof.nl op de pagina 
Activiteiten/25-jarig jubileum.
De openingstijd is beide dagen van 12.00 uur tot 
16.00 uur, Raadhuisplein 1 in Wervershoof.

Er is een expositie met o.a. ruim 200 kermisfoto's. Foto aangeleverd

Wie komt er om een kermisborrel?



 
Andijkertjes

***VERS VAN HET LAND***
HEERLIJKE AARDAPPELEN

DIVERSE SOORTEN
Jan&Tineke van der Jagt

Middenweg 39 tel 593245

Op elk slotje past een sleuteltje, 
en wij maken ze.

www.sleutelserviceandijk.nl
Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

De Dorcaswinkel is vanaf  
1 februari op woensdag geopend 

van 9.00-15.00 uur

4 Bevlogen muzikanten uit ogen-
schijnlijk onverenigbare muziek-
stromingen als Metal en Jazz, 
spelen een geheel eigen repertoi-
re onder de naam “Greenhouse”.
Wat een jaar geleden begon als 
een akoestisch project is uitge-
groeid tot een band met een vol-
wassen sound en gedurfd reper-
toire.
Nummers van oa Eric Clapton, 
Pink Floyd, Roger Waters, INXS 
alsook REM , Steve Earle en Da-
vid Bowie worden door Green-
house met enthousiasme ge-
bracht. 

Greenhouse neemt je mee op een 

(her)ontdekkingstocht langs pa-
reltjes uit het verleden en door 
een veelzijdig, muzikaal palet. 
Laat je meeslepen door de strak-
ke grooves van Jos Grooteman, je 
verrassen door de strakke mee-
slepende baspartijen van Arjen 
Smit en in vervoering brengen 
door het onnavolgbare gitaarspel 
van Bert Wolters. Dit alles, on-
dersteund door de akoestische 
gitaarpartij van Henk Vlaar, 
maakt Greenhouse tot een band 
met durf en lef die een geheel ei-
gen en gevarieerde setlist afwer-
ken.

Aanvang 15.30 uur. Vrij Entree

De Rabo MTB Vooroevertocht 
die afgelopen zondag werd geor-
ganiseerd door de Stichting 
Westfriese Wielerevenementen 
(SWW) was een groot succes. 
Een record aantal van ruim 300 
deelnemers fietste over het 
prachtige parcours. De deelne-
mers genoten van de winterse 
omstandigheden die zorgden 
voor schitterend helder weer en 
een harde ondergrond om op te 
fietsen. Ook de koek en zopie 
werd goed bezocht; de krenten-
bollen van Bakker Swart uit Wer-
vershoof vonden gretig aftrek 
onder de grote groep sportieve-

lingen en waren helaas niet meer 
voor iedereen beschikbaar. Deel-
nemers roemden het parcours 
met daarin rijden door een koei-
enstal en ook de organisatie is 
zeer tevreden over het verloop 
van de tocht. 

De Rabo MTB Vooroevertocht 
kan niet plaatsvinden zonder de 
inzet en het enthousiasme van 
alle betrokken vrijwilligers. Ook 
zonder de bijdrage van sponsors 
kan dit evenement niet plaatsvin-
den. SWW wil dan ook alle vrij-
willigers en sponsors hartelijk 
bedanken. 

Deelnemers roemden het parcours. Foto aangeleverd

Peuterschool De Kuyper Klointjes
Nu ook geopend op de maandagochtend.

Openingstijden maandag t/m vrijdag van 8.30 uur – 12.00uur

Op de peuterschool worden kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar in een 
vertrouwde speel- en leeromgeving, spelenderwijs gemotiveerd om zich te 

ontwikkelen. Een van de mooiste en belangrijkste meerwaarde van de 
peuterschool is dat jonge kinderen van en met elkaar leren spelen, ontdekken 

en plezier beleven. De ontwikkelingsstimulans en ondersteuning die de 
peuterleidsters bieden op het gebied van taal ontwikkeling, sociaal emotionele 
ontwikkeling en motorische ontwikkeling maakt dat kinderen met een gezonde 

bagage en vertrouwen aan het basisonderwijs kunnen beginnen. 

Wij werken nauw samen met de onderbouwgroepen van de Kuyperschool.

Informatie en aanmelden kan via www.kappio.nl / 0223 534797
Ons bezoek adres: De Kuyper Klointjes, Buttervin 1, Andijk

Zondagmiddag 29 januari SARTO ANDIJK
Greenhouse, een andere coverband

Rabo MTB Vooroevertocht groot succes

De aftrap van ons jubileumjaar is 
feestelijk begonnen. Gebak van 
ons oudste lid, Mevrouw J. Swart, 
die in november 100 jaar is ge-
worden en een leuk gevouwen 
hoedje van papier op tafel. Deze 
ter ere van voordrachtskunste-
naar Wil Gorter van het hoeden-
museum Zet’ m Op. Je mag haar 
best zo noemen, want in een 
smeuig Westfries vertelt ze de 
ene gebeurtenis na de andere en 
liggen we herhaaldelijk in een 
deuk. We kunnen dat hier niet 
verwoorden, daar moet je ge-
woon bij zijn. 
Dat was ze ook in Engeland, bij de 
paardenraces op Ascott. Daar 
kom je niet zonder hoed binnen 
en samen met Astrid Dol is er een 
paarse jurk met opgenaaide rozen 
ontstaan met bijbehorende hoed. 
Niet zo’n kleintje, maar een hele 
hoge, pilon vormig. Zo’n 35 jaar 
terug in de verkleedkist van de 
kinderen is het begonnen. Ook 
haar vader had een liedje/spelle-
tje met hoeden. Want op de feest-
jes van toen had je niet alleen een 
stoelendans, maar kon dit ook 
doen met het doorgeven van 
hoedjes. Dan valt een keer de zin, 
het lijkt wel een museum en 
wordt op dit thema voort  gebor-
duurd. Ondernemersplan schrij-
ven, naam verzinnen “petje, bar-
retje, wat let je”. Nee toch maar 
Zet ‘m Op. En hoed beschermt je 
tegen de kou. In de winter met 
o.a. De Unox muts, hou je de 
warmte binnen. 30 % van de 
warmte blijft onder het hoofd-
deksel. (bont muts, met sjaal en 
mof) of tegen de zon. Zonne-
hoedje met zonnepaneeltje voor 
het aandrijven van het ventilator-
tje. Hoe verzin je het. 

Ook broerlief draagt ‘s zomers 
een fietshelm. Ja die zijn open van 
boven en zijn kale kop ziet er dan 
in de zomer  uit als een zebra. 
Hoeden met grote randen -lastig 
bij begroetingen, maar ook 
vouw-hoedjes. Lijkt op een soort 

vaas en als je hem uit rekt, dan is 
het ineens een hoedje. Als je al 
zoveel hoeden krijgt/verzamelt 
wil je er ook wel een van het Ko-
ninklijk Huis. Geschreven, maar 
nee, daar beginnen ze niet aan. 

Wil heeft ook de nodige spreek-
woorden met hoedjes er in. Dan 
gaan we even de aardbol over. 
Peru, Marokko, Jamaica, Lapland 
waar de herenmuts staat voor de 
4 windstreken. Schotland. Thai-
land en Indonesie met een soort 
waaier van bamboe. Is heel klein 
opgevouwen, maar wordt toch 
een hoed tegen de warmte. De 
Fez uit Egypte en een hoedje met 
kurken aan touwtjes die in Au-
stralië gedragen worden tegen de 
vliegen. Gekkigheid als een petje 
met golfbal en vlaggetje. Je kan 
het soms niet zo gek bedenken of 
er is wel wat. Wil showt ze met 
een vaardigheid die we bijna niet 
bij kunnen houden. De hoge zij-
den hoeden die je zo slecht vast 
kan houden, worden uit eindelijk 
in geklapte modellen. Draag hoe-
den die lekker zitten, daar voel je 
je het lekkerst bij is haar advies. 

Wil staat geregeld voor groepen 
in de leeftijd van 2 tot 104 jaar, 
zoals ze zelf zegt. Dan gaat ze nog 
steeds op les om zelf ook hoeden 
te kunnen maken. Vilt of bewerk-
te haren van konijnen. Lekker 
zacht. Je moet het verven, krim-
pen, maar ook weer warm sto-
men en over een mal trekken. 
Ook een zelf gemaakt hoedje van 
restjes vilt staat op haar hoofd. 
Een hoed versieren met de hob-
by’s die je hebt, is ook een moge-
lijkheid. 

Ten slotte krijgen we allen een 
hoedje op en sluiten we de avond 
af met een hoedenlied. Heel veel 
selfies worden er genomen, want 
we hebben niet alle dagen een 
mooie hoed op. Wil je hebt ons 
een hilarische avond bezorgd. 
Dank je.

De dames luisteren naar Wil Gorter. Foto aangeleverd

Vrouwen van Nu Andijk West
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Wist u dat...

... de leerlingen van het Marti-

nus College Marieke van Dijke, 

Lise Bos en Marenthe Sweerts 

een geslaagde vakkanjerdag in 

Alkmaar hebben gehad. En 

door mogen voor uitvoer van 

hun opdracht in Heerhugo-

waard! Ze zitten nog in de race!

... de Dorcaswinkel weer open 

gaat per 1 februari?

 ... er een trouwring met; 

Ria 24-1-’70 (en nog een da-

tum) af te halen is op Horn 25?

... Joep Kalverdijk 

mee gaat doen aan de 

Winter Universiade?

... Veiling Cultura voor één 

keer weer op vrijdag zal 

plaatsvinden?

... aankomend weekend de 

Nationale tuinvogeltelling 

wordt gehouden?

... Hessel de Greeuw op zoek is 

naar namen van personen op 

een oude schoolfoto?

... de leerlingen van groep 8 

van de Kuyperschool allemaal 

hun Jeugd EHBO diploma 

hebben gehaald?



Kerkdiensten, zondag 29 januari
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur mevr. C. Veldhuizen, gezinsdienst

Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen
09.30 uur Leesdienst
16.00 uur Ds. G. Heijkamp

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk
10.00 uur Ds. Herrianne Allewijn uit Landsmeer
 Organist: Arie Heemsbergen

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Cees Hanemaayer

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Wo-Com. pastor A. Dekker, Gemengd Koor

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Jack Nugter                 IK BEN  1

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur  Simon van Groningen

New Life Church
Dorpshuis Centrum, Sportlaan 1 Andijk
10.00 uur Samenkomst

Een vraag die ons al 2000 jaar be-
zighoudt.  Een vraag die aan ie-
dereen persoonlijk wordt gesteld: 
wie denk jij dat de Here Jezus is?  
Deze vraag had Johannes voor 
ogen toen hij zijn evangelie 
schreef.  Hij wilde zijn lezers 
meenemen in hun zoektocht ge-
baseerd op velerlei getuigen.  Hij 
wilde zijn lezers ervan overtuigen 
dat de Here Jezus de Messias is, 
de Zoon van God.  Hij wilde zijn 
lezers ervan overtuigen dat er 
eeuwig leven mogelijk is door te 
geloven in de machtige naam van 
de Here Jezus.  In zeven verschil-
lende uitspraken vinden we in het 
evangelie naar Johannes de ver-
klaring van de Here Jezus ‘Ik ben’   
Deze ‘Ik ben’ uitspraken zijn alle-
maal van de Here Jezus zelf af-
komstig.  Opvallend bij al deze 7 
verklaringen is het gebruik van 
een bepaald lidwoord en geen 
onbepaald lidwoord. De Here Je-
zus zegt daarmee dat Hij  de 
waarheid is en niet  een waar-
heid. Hiermee benadrukt de 
Here Jezus zijn exclusieve positie. 

Er is geen ander op wie dergelijke 
uitspraken van toepassing kun-
nen zijn !!
Jack Nugter wil deze  uitspraken  
van de Here Jezus in het Bijbel-
boek  Johannes behandelen in 7 
avonden.  De studies worden ge-
geven  in: De Bovenzaal, Midden-
weg 48, ANDIJK, aanvang 19.00 
uur.

Hieronder de datums, zet ze in 
uw agenda!
29  januari inleiding                                                                                                                      
19  februari ‘Ik ben het licht van 
de wereld’ (8:12)
30  april ‘Ik ben het brood des 
levens’ (6:35)
28  mei ‘Ik ben de deur der scha-
pen’ (10:7)
22  oktober  
‘Ik ben de goede Herder’(10:11)
26  november ‘Ik ben  het leven’ 
(11:25) + (14:6)
10  december  ‘Ik ben de ware 
wijnstok’ (15:1)
                         
De toegang is vrij en na elke stu-
die is er koffie/thee

Wie is de Here Jezus ?
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Over deze biljartmiddag kun-
nen we zeggen dat de resulta-
ten van de gespeelde partijen 
zeer redelijk waren. Zowel C.J. 
Verhoogt als G.P. Grent waren 
aardig bezig. De ups en downs 
zullen altijd blijven bestaan 
daar heeft iedere sport mee 
te maken. Bij ons tweeën kun 
je geen prognose stellen, we 
doen beiden ons best om tot 
een goed resultaat te komen. 

De uitslag was in matchpunten 
uitgedrukt, acht voor Cees en 
acht voor G.P. , 8-8 dus een 
prachtige uitslag. 

De slotzin is: “In de stilte kan je 
horen wat je ziel wil zeggen.”  
Adios biljartos.

Sportgroeten van 
G.P. Grent
aflevering 1090

Biljartvereniging De Vlieringboys

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

Zondag 29 januari 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Gemengd koor; voorganger: 
pastor A. Dekker.
Thema: “Goed nieuws voor u”.
De collecte is voor onze kerk.
Van harte aanbevolen en dank 
daarvoor.
Welkom in de viering,

*Het resultaat van Actie 
Kerkbalans is tot nu toe  
€ 18.500,-- (ongeveer hetzelfde 
als vorig jaar).

Geweldig, u heeft weer laten 
zien, dat u de parochie een warm 
hart toedraag!

Heel hartelijk dank aan allen, die 
hiertoe hebben bijgedragen.

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
telefoon:  0228-593605
e-mail: info@andijker.nl
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redactie: Maarten Jong
 Jolien Harders 
 Hessel Waardenburg
lay-out:  Karin Venekamp
foto’s:  Peter Ligthart, Koos  
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 Douwe Greydanus
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 17.00 uur

Zaterdag op afspraak

JANUARI
Zaterdag 28 januari 
• Hans Hannemann bij Club Jazz & Pop, Cultura, 22.00 uur
• Cheers @ Sarto, aanvang 22.00uur tot 04.00uur, met DJ’s Joost

Lakeman & Nano en Doubsession, Dorpshuis Sarto, 16+
Zondag 29 januari 
• Sarto, 15.30 uur. 60’s, 70’s, 80’s Rock met de Band, Greenhouse 

(voorcafe) Vrij Entree
Dinsdag 31 januari 
• Kontaktdag KVG, 9.30 uur vertrek � ets Sarto naar 

fruitkwekerij  ‘t Keetje Kadijkweg

FEBRUARI
Woensdag 1 februari
• KBO, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Vrijdag 3 februari
• Klaverjas, Dorpshuis Centrum
• Shopevenemen, 19.00 uur – 21.30 uur. De Kapel, Middenweg 48
Zondag 5 februari
• Koppelbiljarten, aanvang 14.00uur, Dorpshuis Sarto
Zondag 12 februari
• Valentijns concert met Roon Staal, 15.00 uur

Toegang: € 15,- De Kapel, Middenweg 48
Dinsdag 14 februari 
• KVG kaartavond 19.45 uur Sarto
Woensdag 15 februari
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
• Tulpenactie Moldavië
Vrijdag 17 februari 
• PCOB, Jaarvergadering met daarna gezellige middag, 

Dorpshuis Centrum 14.00 uur.
Zaterdag 18 februari
• Band ‘Kratje Bier’ in Sarto, aanvang 19:30, 

optreden 22:00 - 01:00, gratis entree.
• Verkoopdag hobbymaterialen, 10 tot 16 uur,  Bibliotheekzaal 

van Dorpshuis centrum,
Zondag 19 februari
• Countrymiddag, vrij dansen met de Dutch Country Collage 

Dancers, aanvang 13.30 uur tot ca. 17.15 uur, Dorpshuis Sarto
• Koppelbiljarten aanvang 14.00 uur, Café Pension ‘t Ankertje
21-28 februari 7-14-21-maart:
• Meditatie cursus door pastor Louise Kooiman, 19.00 – 20.30 uur

Kosten €7.50 per avond incl. materiaal, ko�  e/thee, De Kapel
Woensdag 22 februari 
• Vrouwen van Nu Andijk West Jaarvergadering Bingo, Cultura, 

20.00 uur
• Lezing over Leonard Cohen door Carla Frederiks, 20.00 uur

De Kapel, Middenweg 48
Vrijdag 24 februari 
• PCOB, Jaarvergadering met daarna gezellige middag, Dorpshuis 

Centrum 14.00 uur.
• The Fruitmachine, aanvang 21.30 uur Café Pension ‘t Ankertje
Zaterdag 25 februari
• Yellow Grass bij Club Jazz & Pop, Cultura, 22.00u
Zondag 26 februari
• Prijsklaverjassen, aanvang 14.00uur, Dorpshuis Sarto
Dinsdag 28 februari 
• KVG, Sarto, 20.00 uur Eendagsbestuur

MAART
Woensdag 1 maart
• KBO, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
1-15-29-maart en 12 april:
• Teken en schilderavonden door Ineke Ruiter, 19.45 – 21.45 uur

De Kapel, Middenweg 48
Donderdag 2 maart
• Breek de Week maaltijd, 17.30 uur, Lichtboei, Hoekweg 12a
Vrijdag 3 maart
• Bedrijfsbezoek bij de Fam. Schouten, Veenakkers 14.00 uur.
Zondag 5 maart
• Koppelbiljarten, aanvang 14.00uur, Dorpshuis Sarto
• Karibu/Bluegrass concert m.m.v. Stringtime, 15.00 uur

Toegang € 10,- De Kapel, Middenweg 48
Dinsdag 14 maart
• KVG kaartavond 19.45 uur Sarto
• Vrouwen van Nu Andijk-WestGezamenlijke avond met Afd. Oost 

In Dorpshuis Centrum.
Woensdag  15 maart
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Maandag 27 maart
• LSBO-Zonnebloem, Diner Martinuscollege Grootbroek 17.45 uur.
Dinsdag 28 maart 
• KVG, Sarto, 20 00 uur kom uit de kast m.m.v Carola de Vries
Woensdag 29 maart
• KBO, klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.

APRIL
Dinsdag 11 april 
• KVG kaartavond 19.45 uur Sarto
Woensdag 12 april
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Woensdag 19 april
• Vrouwen van Nu Andijk West “West Friesland” Bregtje Buishand 

en Dilly Koetsier, Cultura, 20.00 uur
Dinsdag 25 april 
• KVG, Sarto, 20 00 uur Comédienne Nicole Kovacs
Woensdag 26 april
• KBO, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.

MEI
Woensdag 10 mei
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Donderdag 11 mei
• Breek de Week maaltijd, 17.30 uur, Lichtboei, Hoekweg 12a
Vrijdag 12 mei
• LSBO, Bezoek Paprikakwekerij Barendse, Agriport 09.30 uur. 

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

Oud papier  Zaterdag 28 januari, 11 & 25 februari, 11 & 25 maart,  
 8 & 22 april, 6 & 20 mei, 3 & 17 juni, 1, 15 en 29 juli,  
 12 & 26 augustus, 9 & 23 september, 7 & 21   
 oktober, 4 & 18 november, 2, 16 & 30 december.
Plastic:  Dinsdag 7 februari, 7 maart, 4 april, 2 en 30 mei, 
 27 juni, 25 juli, 22 augustus, 19 september, 
 17 oktober, 14 november en 12 december
Restafval:  Dinsdag 21 februari, 21 maart, 18 april, 
 16 mei, 13 juni, 11 juli, 8 augustus, 5 september, 3 
 en 31 oktober, 28 november en vrijdag 29 december
Gft:  overige dinsdagen

Let op: Op adressen waar het plastic nog in zakken wordt 
opgehaald zijn de data als volgt: vrijdag 10 februari, 10 maart, 7 
april, 5 mei, 2 juni, 28 juli, 25 augustus, 22 september, 20 oktober, 

17 november en 15 december

Kijk voor meer informatie op hvcgroep.nl 
Wapen van Andijk 
Elke zaterdag geopend vanaf 20.00 uur, HUIS DJ vanaf 22.00 uur
Di., wo., do., vrij. open om 20.00 uur. Zondag vanaf 16.00 uur

AANLEVEREN KOPIJ
Advertenties:

tot maandag 12.00 uur – 
info@andijker.nl. 

Onder advertenties vallen 
ook: Andijkertjes, 

Wist u datjes, Agenda, Kerk-
berichten en Verjaardagen

Kopij en fotomateriaal:
tot maandag 12.00 uur – 

info@andijker.nl

Familieberichten: 
(rouw- en geboorteberich-
ten) tot dinsdag 8.30 uur – 

info@andijker.nl
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“DE AVOND  
VAN DE 

FILMMUZIEK” 

HIGHLAND ORCHESTRA 

o.l.v. Nick Hoogland 

VOORVERKOOP	via	de	
website:	

www.excelsior-andijk.nl	

 

Op	beide	avonden	kan	
er	tot	lang	na	de	
‘voorstelling’	nagepraat	
worden	onder	het	genot	
van	een	drankje	en	DJ	

Een spectaculaire concertbelevenis van memorabele filmmuziek 

VRIJDAG 7 EN ZATERDAG 8 APRIL 
Locatie: SPORTHAL DE KLAMP, Klamptweid 70, Andijk 

Aanvang: 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur 

Regulier:	€	10,00	

Vriend:				€	7,50	

Aan	de	zaal:	

Regulier:	€	12,50	

Vriend:	€	10,00	

Afgelopen zaterdag reed een bij-
zonder transport door Andijk: 
twee kraanwagens en een diepla-
der van de firma Brouwer uit 
Nieuwegein kwamen een tram-
metje afleveren op het parkeer-
terrein van het voormalige kan-
toor van bouwbedrijf Scholtens 
op de kruising Middenweg en 
Horn. 

Vier uur eerder hadden ze dit 
trammetje opgehaald bij het Slo-
terdijkstation in Amsterdam. 
Daar heeft het zes jaar lang dienst 
gedaan als broodjeszaak. De vo-
rige eigenaar, Edwin Weigert, 
heeft de tram volledig laten res-
taureren in het kader een leer-
project voor jongeren. Die heb-
ben een geweldige prestatie gele-
verd. De tram ziet er prachtig uit 
en kan weer jaren mee. 

De tram telt twintig zitplaatsen, 
een keuken en twee toiletten. De 
zitplaatsen zijn uiteraard niet zo 
breed als in een echt restaurant, 
maar het interieur is bijzonder 
sfeervol. De Amsterdamsche 
Tram, zoals Edwin de tram heeft 

genoemd, was zeer in populair bij 
de bezoekers van station Sloter-
dijk. Zo zeer zelfs, dat de ruimte 
te klein was om de toestroom aan 
klanten aan te kunnen. Daarom is 

de tram verkocht en wordt er op 
de oude locatie iets nieuws ge-
bouwd.

De huidige eigenaar heeft er ech-

ter nog geen concrete bestem-
ming voor, maar moest de tram 
natuurlijk wel ergens kwijt. En 
toen Chris van de Velde van Out 
of the Box 020 (de huidige huur-

der van de oude huishoudschool) 
dat hoorde, wist hij er meteen 
een hele mooi locatie voor. 

En dus staat die prachtige tram 
sinds afgelopen zaterdag naast de 
oude huishoudschool. Natuurlijk 
is het een bijzonder gezicht, maar 
die tram is te mooi om er alleen 
maar naar te kijken. In maart, als 
het wat warmer is en als het wa-
ter en de elektriciteit weer zijn 
aangesloten, worden de buurtbe-
woners uitgenodigd voor een na-
dere kennismaking met de tram. 

Daarnaast wordt de tram ge-
bruikt tijdens de pauzes van de 
cursussen in de verschillende 
druktechnieken (vanaf maart: 
meer informatie volgt binnen-
kort). Voor mensen, al dan niet 
uit de buurt,  die graag eerder de 
Amsterdamsche Tram willen be-
zichtigen, wordt een aantal 
kijkuurtjes georganiseerd. Meer 
weten? Hou de etalage naast de 
voordeur van de huishoudschool 
in de gaten of stuur een e-mail 
naar info@outofthebox020.nl 

Een trammetje in Andijk?

Fotocollage: KD/De Andijker

ALPHA TOURS HEM

DAGTOCHTEN NAAR  

 
 

DE HUISHOUDBEURS        

dinsdag               21-02-2017  
donderdag          23-02-2017 *
* = 9-maandenbeurs

Prijs:  €  30,00 p.p.    (vervoer incl. entree)
of      €  17,00 p.p.    (uitsluitend vervoer)
Vertrek vanuit Enkhuizen, Bovenkarspel, Grootebroek, Lutjebroek,
Hoogkarspel, Hem en Hoorn. 
                

Voor informatie + reserveringen bel:  0228-542424 
                           of kijk op onze site:  www.alphatours.nl/dagtochten

 

Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk 0228 - 59 29 34  •  
info@dijkprint.nl www.dijkprint.nl

Tuindoeken 
in soorten en maten


