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De Kapel decor van Valentijnsconcert Roon Staal
Liefdesliedjes in alle soorten en 
maten: van John Denver tot 
Chris de Burgh en eigen ge-
schreven muziek. Singer-song-
writer Roon Staal brengt het 
publiek met zijn stem en piano-
spel in de Valentijnstemming. 
De Kapel is op zondag 12 febru-
ari het decor van zijn valen-
tijnsconcert.

“Ik zal de liedjes vanuit mijn hart 
zingen”, belooft Roon. “In De Ka-
pel zit ik dicht op het publiek, zo 
wil ik het gevoel dat ik in de mu-
ziek stop aan hen overdragen.” 
Een uiteenlopend liefdesreper-
toire komt voorbij: Annie’s Song 
van John Denver, Always a Wo-
man van Billy Joel, De Wereld 
Stond Heel Even Stil van Ina Ei-
lander en muziek van zijn eigen 
hand. 

Liefdesdingen
“Ook ik heb liefdesdingen meege-
maakt”, vertelt Roon over de in-
spiratie van zijn liefdesnummers. 
“De liefde is een mooie inspiratie-
bron voor muziek.” Het is echter 
niet het enige waar Roon – die 
Art Garfunkel en Gilbert 
O’Sullivan in zijn tienerjaren als 
grote inspiratiebronnen zag – 

doorgaans over zingt. “Ik schrijf 
teksten over het leven”, legt hij 
uit. “Zo kan muziek over thema’s 
als dood en verdriet heel fijn zijn 
voor veel mensen. Maar ik zing 

ook over vreugde en genieten van 
het leven.”

Roon deed verschillende werk-
zaamheden in de muziekwereld, 

zoals de musicals Petticoat, Rem-
brandt en Tommy, en televisiepro-
ducties van Joop van den Ende. 
Zijn hart ligt echter bij het zingen 
en songwriten, zo laat hij weten.

Concerttour
Als neefje van de Groningse 
streektaalzanger Ede Staal stond 
Roon vooral in noord Nederland 
op het podium. Toch is het niet 
gek dat de geboren Hoornaar 
binnenkort in Andijk optreedt. 
“Mensen komen steeds meer en 
vaker terug naar mijn concerten. 
Ik voel me goed en ben in vorm. 
Ik woon nu op Wieringen en heb 
ook veel optredens in de kop van 
Noord-Holland. Daar heeft ie-
mand van de organisatie in An-
dijk mij horen spelen”, vertelt hij. 
In april start een concerttour 
waarbij hij zichzelf ook wil laten 
zien in het zuiden van het land.
Het valentijnsconcert is op zon-
dag 12 februari om 15.00 uur. De 
Kapel is een halfuur voor aan-
vang geopend. Het concert be-
staat uit twee blokken van veertig 
minuten. 

Tickets kosten vijftien euro en 
zijn te bestellen via www.roon-
staal.com of via telefoonnummer 
06-3002 55992 of  59 29 57 (Jan 
Gorter)

Roon Staal zingt liefdesliedjes in De Kapel. Foto aangeleverd

Koninklijke onderscheidingen 
waren er zaterdagavond 21 janu-
ari voor Richard Bleeker en Johan 
Gorter.

Richard Bleeker was ruim 23 jaar 

vrijwilliger waarvan 15 jaar bij 
het brandweerkorps van Andijk. 
In 1992 startte zijn loopbaan als 
vrijwilliger bij de bedrijfsbrand-
weer van zijn toemalig werkge-
ver.

Op 1 oktober 2001 trad hij in 
dienst bij het gemeentelijk brand-
weerkorps Andijk. Daar heeft hij 
zich ruim 15 jaar verdienstelijk 
gemaakt. Zijn huidige baan en 
zijn werkzaamheden voor de 

brandweer vielen niet meer te 
combineren. Reden waarom hij 
op 30 september 2015 ontslag 
nam bij de vrijwillige brandweer 
Andijk.

Voor zijn 23 jaren in dienst van 
de vrijwillige brandweer is Ri-
chard Bleeker nu onderscheiden 
tot Lid in de Orde van Oranje 
Nassau.

Verder werden er twee onder-
scheidingen uitgereikt aan Ro-
bert Werkhoven en Peter Jansma 
voor 25-jarig dienstverband. Zij 
werden onderscheiden met een 
zilveren brandweerkruis.

Johan Gorter nam afscheid na 10 
jaar lid te zijn geweest van het 
brandweerkorps. Hij werd voor 
zijn inzet als hulpverlener onder-
scheiden met een Vrijwilliger-
smedaille Openbare Orde & Vei-
ligheid.

Vlnr: Richard Bleeker, zijn vrouw Diana, Johan Gorter, Burgemeester Frank Streng, Robert Werkhoven en 
Peter Jansma. Foto Medemblik Actueel

Onderscheidingen bij Brandweer Andijk

Nieuws of tips?
Mail naar info@andijker.nl of bel: 59 36 05



ALLE HUIDEN ZIJN TE VERBETEREN! 
METEN  HUIDADVIES BEHANDELING 

 
ACTIE 1: Meting, huidadvies, behandeling 30 min. 

Van € 52,- Voor € 39,- (60 min.) 

ACTIE 2: Meting, huidadvies, behandeling 60 min. 
Van € 82,- Voor € 64,- (90 min.) 

(aanbieding geldig tot 1 maart 2017) 

 

 
Handelsweg 33E, 1619 BJ Andijk, 06 373 14148 

COLUMN (5)

Redactie:K.Gorter

Een rechtzaak

Een tengere en kleine zwarte 
vrouw van in de zeventig 
stond in de rechtszaal. Haar 
gelaat toonde de sporen van 
haar leeftijd. Er stonden en-
kele blanke politiemannen te-
recht voor de moord op haar 
man en haar zoon. Eerst werd 
haar zoon doodgeschoten en 
ergens verbrand. Later werd 
haar man meegenomen. Ze 
hoorde niets meer van hem 
totdat de politieman B., terug-
kwam om ook de vrouw op te 
halen. Ze werd naar een plaats 
aan de rivier gebracht. Daar 
zag ze haar man terug, vastge-
bonden, kennelijk mishan-
deld, liggend op een stapel 
hout. De laatste woorden van 
zijn lippen waren “Vader, ver-
geef hen” toen ze hem overgo-
ten met benzine en in de 
brand staken. Politieman B. 
en enkele helpende collega’s 
werden schuldig bevonden. 
Op de dag van de uitspraak 
vroeg de rechter aan de kleine 
zwarte vrouw: “Wat zou u wil-
len? Hoe kan er recht worden 
gedaan aan een man als B., die 
uw gezin zo gruwelijk heeft 
vernietigd?” Het oude vrouw-
tje zei, na enkele ogenblikken 
van stilte:  “Mijn man en zoon 
waren mijn enige familie. 
Daarom wil ik, dat mijnheer 
B. mijn zoon wordt. Ik zou 
willen dat hij mij tenminste 
tweemaal per maand zal be-
zoeken in de sloppenwijk 
waar ik woon, zodat ik de lief-
de die nog in mij is aan hem 
kan geven. Vervolgens zei ze 
“Ik wil dat mijnheer B. weet, 
dat ik hem mijn vergeving 
aanbied, omdat Jezus Christus 
stierf om te vergeven. Dit was 
ook de wens en het gebed van 
mijn man. Ik wil iemand 
vriendelijk vragen mij te on-
dersteunen naar de andere 
kant van deze zaal, zodat ik 
mijnheer B. kan omarmen om 
hem te laten weten dat hij 
waarlijk vergeving heeft ont-
vangen. Toen een ambtenaar 
van het gerechtshof de oude 
vrouw begeleidde naar de an-
dere kant van de grote zaal, 
viel B., overweldigd door het-
geen hij had gehoord, flauw. 
Vanuit het publiek in rechts-
zaal, bekenden en buren van 
het oude vrouwtje, klonk 
zachtjes een melodie, die ster-
ker aanzwelde tot een voluit 
gezongen lied: Amazing grace! 
Genade, zo oneindig groot. 
Dat ik, die ‘t niet verdien, het 
leven vond, want ik was dood, 
en blind,   maar    nu   kan   ‘k 
zien. Genade die mij heeft ge-
leerd, te vrezen voor het 
kwaad. Maar ook - als ik mij 
tot Hem keer, dat God mij 
nooit verlaat. Want Jezus 
droeg mijn zondelast, en tra-
nen aan het kruis. Hij houdt 
mij door genade vast en 
brengt mij veilig thuis. Als ik 
daar in zijn heerlijkheid, mag 
stralen als de zon, dan prijs ik 
Hem in eeuwigheid, dat ik ge-
nade vond.        

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

Wist u dat …
63 % van de Spaanstaligen geen 
Engels spreekt of verstaat?

Het aantal reizigers naar Spaans-
talige landen nog nooit zo groot 
is geweest?

Er ook in de Verenigde Staten al 
50 miljoen mensen Spaans spre-
ken?

Er elk jaar een record aantal pel-
grimgangers de Camino de Santi-
ago loopt, fietst of op een andere 
manier aflegt?

En dat de communicatie met de 
bevolking een stuk soepeler ver-
loopt met een basiskennis 
Spaans?

Binnenkort start er in de Schoof 
in Wervershoof een cursus 
Spaans voor de vakantie. Deze 
cursus is bedoeld voor mensen 
die naar Spanje op vakantie gaan 
en in alledaagse en noodsituaties 
wat Spaans willen spreken. Aller-
lei praktische onderwerpen ko-
men aan bod, zoals boodschap-
pen doen, iets bestellen in een 
restaurant, kamperen en een ho-
tel reserveren. Door middel van 
allerlei spelvormen leren cursis-
ten handige uitdrukkingen en 
voeren eenvoudige gesprekken .

La Academia, mw. drs. Connie 
Dhauw.  Tel.: 0228-321640. 

E-mail: cdhauw@laacademia.nl 
en op www.laacademia.nl 

Badmintonvereniging ASONIA 
heeft een actieve jeugdafdeling. 
De kinderen variëren in leeftijd 
van 6 tot en met 14 jaar. Iedere 
woensdagavond wordt er in 
sporthal “de Klamp” les gegeven 
door een gediplomeerde trainer, 
de heer Adri Verberg uit Hoog-
karspel. Met een team van vrij-
willigers krijgt ieder jeugdlid die 
begeleiding, die past bij hem of 
haar om de techniek, spelinzicht 
en daardoor het enthousiasme 
voor het badminton te vergroten. 
De doelstelling van onze mooie 
vereniging is namelijk om door 
sport en spel, het kind samen met 
andere kinderen op een gezonde 
wijze te laten bewegen. 

Enkele malen in het seizoen 
wordt een toernooi georgani-
seerd of gaan vrijwilligers met de 
kinderen erop uit. Dit kan naar 
een attractie zijn of een uitwisse-
ling met een zustervereniging. Zo 
wordt er onder andere traditio-
neel ieder jaar aandacht besteed 
aan het Sint Nicolaasfeest, com-
pleet met voor ieder kind een ca-

deau. Viermaal per jaar brengen 
wij de badmintonsport onder de 
aandacht van de jeugd door mid-
del van het vervangen van een 
gymnastiekles door badminton 
op de basisscholen.
Dit jaar heeft de vereniging ieder 
jeugdlid een verenigingsshirt ge-
geven compleet met op de ach-
terzijde de naam van het kind. 
Op deze wijze draag je de naams-
bekendheid van de vereniging uit 
en voelt het kind zich verbonden 
met de badmintonvereniging 
ASONIA.

Wanneer de jeugd in de leeftijd 
van 6 tot en met 14 jaar op dit 
moment geen sport beoefent en 
dat graag zou willen, dan weten 
wij een sport om dit in te vullen, 
BADMINTON.

Wanneer u meer informatie wilt, 
neem contact op met Anja Fi-
scher-Molenaar,   telefoon: 0228-
593409 of mail: 
1619pb44@hetnet.nl. Anja ziet 
met grote belangstelling naar jul-
lie reacties uit.

Badmintonvereniging ASONIA

Spaans voor de Vakantie
Met Spaans kom je overal! 
Binnenkort in de Schoof 
in Wervershoof op maandagavond 
10 lessen Spaans op reis. 

Info: www.laacademia.nl 0228-321640

Spaans leer je bij La Academia

De Andijker schaakclub heet niet 
zomaar Schaaklust. Dat zie je di-
rect bij deze drie leden Klaas 
Tensen, Simon de Vries en Durk 
Dijkstra (v.l.n.r.). Deze 80-ers 
combineren nog altijd routine en 
sluwheid op het schaakbord. Je 
ziet het wekelijks op de club-
avond en de jongere garde krijgt 
niks kado.  Even uniek  is dat ze 

alle drie al zo’n 50 tot 60 jaar lid 
zijn en daaraan werd op de 
schaakavond terecht aandacht 
besteed. We zijn blij met deze 
trouwe en gezellige leden en ho-
pen dat ze er nog lang bij blijven. 
Men stelt wel dat schaken een 
uitstekend middel is om de her-
sens soepel  te houden. U ziet het, 
dit trio is het bewijs! AV

Klaas Tensen, Simon de Vries en Durk Dijkstra. Foto: Arjen Vriend

Ruim 240 jaar schaakervaring!

Sjaak Schuitemaker uit 
Andijk is dinsdag 24 janu-
ari als winnaar geëindigd 
bij de 1e Alternatieve Elf-
stedentocht van 2017. 

Schuitemaker schaatste de 
afstand van 200 kilometer 
in 7:27:28. 

Gefeliciteerd met deze 
prachtige prestatie!

Sjaak Schuitemaker eerste 
op de Weissensee

Sjaak Schuitemaker. Foto: Pieter Prins

Handelsweg 33e, 1619 BJ Andijk 06 373 14148

ALLE HUIDEN ZIJN TE VERBETEREN! 
METEN  HUIDADVIES BEHANDELING 

 
ACTIE 1: Meting, huidadvies, behandeling 30 min. 

Van € 52,- Voor € 39,- (60 min.) 

ACTIE 2: Meting, huidadvies, behandeling 60 min. 
Van € 82,- Voor € 64,- (90 min.) 

(aanbieding geldig tot 1 maart 2017) 

 

 
Handelsweg 33E, 1619 BJ Andijk, 06 373 14148 
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Kent Medemblik 
tienermoeders?

De CU vroeg aandacht bij 
het college voor tienermoe-

ders. Deze verdienen volgens 
ons speciale aandacht. Je 

moet snel volwassen worden, 
je omgeving vindt wat van je 
en soms ontbreekt steun van 
je ouders. Genoeg redenen 

om hier eens naar te vragen. 
In Medemblik is 8 op de 

1000 meisjes een tienermoe-
der. Hieronder de antwoor-

den.

Er zijn vier belangrijke 
knelpunten rond de onder-
steuning en zorg vanuit de 

gemeente aan jonge moeders: 

Schotten in de financiering 

Tekort aan huisvesting 

Onvoldoende afstemming 18- 
en 18+ 

Onvoldoende integrale 
aanpak. 

  
De problematiek is te com-

plex en te veelomvattend om 
dit als individuele gemeente 
op te pakken. Geprobeerd 
wordt om hier regionaal 
afspraken over te maken. 

In de regio Westfriesland is 
aandacht voor de zorg voor 

18-/18+. Hier zijn tiener-
moeders ook onderdeel van. 

Tienermoeders worden finan-
cieel ondersteund door ont-
vangst van een zogenaamde 

‘alleenstaande ouderkop’ toe-
slag van de belastingdienst of 

bijstand via WerkSaam. 
De eerste gesprekken met 
instellingen, gemeenten en 
woningbouwverenigingen 
over 18-/18+ problematiek 

heeft in 2016 plaatsgevonden. 
In 2017 krijgt dit een vervolg. 
Goede afspraken met scholen 
en opleidingscentra over het 
volgen van onderwijs door 
jonge moeders is gewaar-

borgd voor voortijdige 
schoolverlaters. Dit geldt niet 

alleen voor jonge moeders. 

Tienermoeder, je zult er maar 
voor staan. Het zijn 8 nieuwe 
levens in onze gemeenschap 

en dat beschermen we.  Doet 
U als ouder er ook wat aan 

waar mogelijk?

Silva Visser 

Silva Visser

’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

EUTHANSIE, EEN GEVOELIG ONDERWERP
Over een gevoelig onderwerp als euthanasie zullen de meningen al-
tijd verdeeld zijn. Zo zal de ene persoon van mening zijn dat eutha-
nasie te ver gaat. Dat men nooit zelf over leven en dood mag beslis-
sen. De ander zal van mening zijn dat de wet juist niet ver genoeg 
gaat. Artsen kunnen in bijzondere omstandigheden euthanasie ver-
richten en hulp bij zelfdoding verlenen. De euthanasiewet, ofwel de 
Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding, 
benoemt de voorwaarden waaronder dit mogelijk is. Er is sprake van 
euthanasie als het handelen van de arts direct gericht is op de le-
vensbeëindiging van de patiënt. Hierbij moet de arts voldoen aan 
wettelijke zorgvuldigheidseisen. Levensbeëindigend handelen op 
verzoek van de patiënt is een uiterst middel in die situaties waarin de 
patiënt en de arts voor hun gevoel met de rug tegen de muur staan, 
omdat het lijden op geen enkele andere, redelijke manier kan wor-
den verlicht. 

Levenstestament en wilsverklaring
In het levenstestament kunt u, naast een volmacht voor uw vermo-
gensrechtelijke zaken (denk aan uw financiën, uw huis, belastingzaken 
e.d.) omschrijven wat uw wensen ten aanzien van uw (medische) 
verzorging zijn. Denkt u daarbij aan zaken als een behandelgebod, 
een behandelverbod, een euthanasieverklaring danwel een demen-
tieverklaring.

Wilt u meer informatie over 
het levenstestament? Vraag 
dan het gratis informatiepak-
ket aan bij ons kantoor: 
Mantel&Overtoom Notaris-
sen.

GRATIS INLOOP: donderdag 
02/02 Andijk 0228-592224 en dinsdag 07/02 Benningbroek 0229-
591264 van: 9-17 en 19-21 uur (zonder afspraak). 

Wordt u dit jaar één van de vele 
collectanten die de straat opgaan 
om geld in te zamelen voor Am-
nesty International? Deze keer 
vindt de Amnesty-collecte plaats 
van 6 t/m 11 maart 2017. 
Amnesty zoekt in  Wervershoof, 
Onderdijk en Andijk nog vrijwil-
ligers die in hun woonplaats een 
paar uur willen collecteren. Meer 

informatie, of aanmelden als col-
lectant? Kijk op www.amnesty.nl/
collecte. U kunt ook contact op-
nemen met de collectecoördina-
tor bij u in de buurt: Voor  Wer-
vershoof en Onderdijk: dhr. D. de 
Vries, tel. 0228-584233, voor An-
dijk: dhr. Schenk, tel. 0229-
591875 of mevr. Rootlieb, 0228-
583243. 

Dringende oproep
Amnesty International zoekt collectanten

Op 25 januari was de start van de 
nationale voorleesdagen en na-
tuurlijk deden de peuters van het 
Dijkje daar ook aan mee.

Het was wel een beetje vreemd, 
want we mochten allemaal in 
onze pyjama komen!
Wij hadden als bekende Andijker 
Maartje Berkhout uitgenodigd, 
iedere peuter kent haar van het 
consultatiebureau en dat is an-
dersom ook zo.
Maartje las het boek voor van de 
kleine walvis. dat gaat over een 
jongetje Boy, die een walvis vindt 
en weer terug brengt naar de zee.

Iedereen luisterde zeer geboeid.
Daarna gingen we “ontbijten”. 
Alle kinderen mochten zelf hun 
krentenbol smeren en kregen een 
smeerdiploma mee naar huis.
De komende periode zal dit boek 
centraal staan en zullen we het 
thema gaan verdiepen. 
Ondertussen hebben we al een 
verteltafel gemaakt over het 
boek, samen met de peuters.
Wij willen Maartje bedanken dat 
zij bij ons heeft willen voorlezen 
en wie weet welke bekende An-
dijker volgend jaar bij ons komt, 
want natuurlijk doen wij dan 
weer mee.

Voorleesontbijt op 't Dijkje. Foto aangeleverd

Nationale Voorleesdagen

Kan zij/hij daardoor moeilijk een 
keuze maken? Daar heeft gym-
vereniging VVW een zeer goede 
oplossing voor; SportMix. De 
naam spreekt voor zich, binnen 
dit lesuur worden in blokken van 
3 weken allerlei sport- en spelac-
tiviteiten aangeboden aan kinde-
ren in de leeftijd van 6 tot 11 jaar 
in gymzaal De Krimper. Kinderen 
kunnen op deze manier kennis 
maken met allerlei verschillende 

leuke sporten zoals handbal, 
korfbal, tennis, basketbal en tur-
nen. De afwisseling is dus groot 
en er zijn geen weekend verplich-
tingen aan verbonden. Stap eens 
binnen voor een gratis proefles 
op donderdag van 17.30 – 18.30 
in de Krimper.

Vindt uw kind alle sporten leuk?

GYMVERENIGING

VVW

Vrijdag scheen het zonnetje op 
het landgoed van de Toekomst-
groep aan de Ged. Laanweg.
Een lichte bries uit het oosten 
blies de waterdruppels van de 
spuitende fontein de grasmat op.
Met de temperatuur net onder 

nul bevroor de waterdruppels 
waardoor er een witte ijslaag 
ontstond.

Is dit het laatste ijzige beeld van 
de winter of heeft de natuur nog 
een verrassing in petto?

Een klein beetje winter. Foto Douwe Greydanus

IJsvorming

Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een

advertentieverkoper m/v. 
Voor 12-15 uur per week.

Denk jij de juiste persoon te zijn voor deze functie, 
mail dan je cv en foto naar info@streker.nl. 

Kandidaten die bekend zijn met social media genieten 
de voorkeur.
 
Ons kantoor is gevestigd 
aan de Industrieweg 1, 
1619 BZ Andijk
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De beste behandeling van de huid begint na een uitgebreide huidanalyse. Dat klinkt mis-
schien ingewikkeld, maar dat is het absoluut niet. LNC Huidverbetering aan de Handels-
weg 33E in Andijk werkt met de nieuwste technologie op het gebied van analyse: de Skin 
Analyser van Skeyndor. Binnen een half uur weet u precies waar u aan toe bent, wat uw 
huid nodig heeft en welke behandeling en producten u kunt toepassen voor de beste 
verzorging.

Wat doet de Skin Analyser precies
De Skin Analyser is een uitgebreid digitaal huidanalyse apparaat dat werkt met foto’s van 
huid en huidlagen. Er wordt gekeken naar:
•	 Huidtype: talgklier werking: droog, vet of gecombineerd
•	 Hydratatie: vocht niveau in de huid en vochtlijntjes in je huid
•	 Rimpelvorming en rimpeldiepte
•	 Huidstructuur: van fijne tot verwijde poriën
•	 Roodheden in de huid: van kleine adertjes tot rosacea
•	 Pigmentaties: van sproetjes tot grote pigmentaties
•	 Keratine: verhoorning van de huid; hoe dik is je huid
•	 Verstopte poriën: puistjes en onzuiverheden
Deze analyse geeft inzicht in je huid, geeft aandachtspunten weer en is leidend voor een 
optimaal behandel–en product advies. We kunnen altijd terugkijken om te vergelijken 
met eerdere analyses! Kortom: meten = weten!

Resultaten
Tessa Hoogendoorn-Ligthart en Talitha Klein Gunnewiek hebben jarenlang ervaring op 
het gebied van huidverbetering. “Werken op het gebied van huidmeting met de Skin 
Analyser is de beste manier om de behoefte van de huid weer te geven”. Als de analyse 
eenmaal is uitgevoerd kan de behandeling beginnen en weten de huidspecialistes precies 
wat iedere cliënt nodig heeft: “Iedere huid vergt een andere aanpak want dit is voor ie-
dereen persoonlijk. Hier ligt voor ons dan ook de uitdaging en voldoening van het vak”.
Door op deze gerichte manier te werken worden er geweldige resultaten behaald. Niet 
alleen door de analyse en behandelingen bij LNC Huidverbetering, maar ook door de 
huid thuis goed te verzorgen zijn grote, maar ook kleine problemen al snel verleden tijd. 
Immers, elke huid is te verbeteren!
LNC Huidverbetering is ook gespecialiseerd in rimpels verminderen  en vervagen en 
ontsierende pigmentstoringen aanpakken. Maar ook simpelweg de conditie van de huid 
verbeteren is wat ze volop doen!  “Onze filosofie is, dat we ieder mens in staat stellen de 
eigen huid optimaal te verbeteren en te verzorgen. Herstel van de beschadigde huid en 
behoud van de gezonde huid, daar gaat het om!”

LNC Huidverbetering, Handelsweg 33e 06 373 14148, www.lnchuidverbetering.nl

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

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

I www.indehaak.nl

Erkend schildersbedrijf voor al uw 
binnen- en buitenschilderwerk, 

glas- en behangwerk! 

 

Bel voor een afspraak: 06 53 74 82 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc  van den Braber 
Hoekweg 13  
1619 EA  ANDIJK 
info@vandenbraber.nl  -  www.vandenbraber.nl 
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• Acupunctuur RADTS
 Kelly Groot

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan
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TOUGH JOB

EASY TO 
HANDLE

Ga voor een deskundig aankoopadvies naar uw geautoriseerde Husqvarna dealer:
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HUSQVARNA BOSMAAIER 128C

V A N  €  2 5 5  N U  S L E C H T S

€ 229
ACTIE

HUSQVARNA BOSMAAIER 128R
COMPLEET MET MES EN TRIMMERKOP!

V A N  €  4 0 5  N U  S L E C H T S

€ 299

*Deze acties zijn geldig t/m 31-08-2016.

ACTIE

Gaa voor een deskundig aankoopao dv

IE

095_HQ_Dealer_Adv_NL_FC_Magazine.indd   3 05-02-16   14:13

Officieel Husqvarna dealer

Husqvarna 
front rider  

v.a. 

€ 2649,- 
incl. btw

Officieel Husqvarna dealer

Husqvarna 
front rider  

v.a. 

€ 2649,- 
incl. btw

Officieel Husqvarna dealer

Husqvarna 
front rider  

v.a. 

€ 2649,- 
incl. btw

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.

Het adres 
voor uw 

e-bike, fietsen 
en scooters!

www. 2wielerwacht.nl
Dr. d’ Arnaudstraat 22, 1619 CX Andijk

06-2738 0707

Erik Kort

Verbouw - Onderhoud 
& Bouwadvies

Hoe goed kent u uw huid? Meten = weten!

Thalita en Tessa van LNC Huidverbetering. Foto: aangeleverd

Actie huidmeting
Tot en met 1 maart heeft LNC Huidverbetering een speciale actie. 

Een meting, huidadvies en behandeling van 60 minuten van € 52 voor € 39 
euro, of 90 minuten van € 82 euro voor € 64 euro. (zie advertentie pagina 2). 
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 Marco van der Lee

✿ Voor natuurexcursies in de omgeving

✿ Voor natuurpresentaties over soorten 
 en/of gebieden

✿ Vogels, planten, vlinders, paddenstoelen

Marco van der Lee, Buurtje 30
marcovanderlee@quicknet.nl, 

www.marcovanderlee.nl

Gratis wifi kit
op ál onze omvormers!

Voor meer info gaat u naar:

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

Volg de opbrengst

  van je zonnepanelen 
via

   een app op je mobiel!

“ D e N i euw e B a k k eri j ”
 KLEINGOUW 53 - TEL. 591556

Opgelet: op deze dagen gelden 
deze vaste aanbiedingen

  Bakker-Ontbijtkoek

 Van €2,50 nu voor €1,75

 Krentenbollen

 6 halen, 4 betalen

 Andijker Rondo's

 5 halen, 3 betalen

•   Dé schadespecialist voor elke autoschade

• Voor particulier en verzekeraar

• Als kwaliteit en service voor u belangrijk zijn

•   Gratis vervangend vervoer/haal- en brengservice

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) 
Feestje of iets 

te vieren?
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

Hoveniersbedrijf de Kroon
Dijkweg 128, 1619 HH Andijk

tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

B. DE KROON

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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

Maarten,

kun je van het logo rechtsboven een advertentie maken

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

Gr

Tuin aanleggen of restylen?

Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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



 
Andijkertjes

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

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

www.andijker.nl

Pootaardappelen (N.A.K. ge-
keurd), waaronder phytophthora-

resistente rassen. Ook volop zaden.
‘Tuinmagazine’ voor de zaden gra-

tis af te halen.
Tuincentrum Boeder

Hornpad 8, Tel. (0228)591813

 • 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

De geschikte lokatie voor:

 Huwelijksvoltrekkingen
 Lezingen
 Concerten
 Uitvaarten
 Repetities
 Tentoonstellingen
 Vergaderingen

Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl

Contactpersoon:
Dhr. Jan Gorter
0228 - 592957

Afgelopen vrijdag, 27 januari, 
werd door 11 Andijkers een be-
zoek gebracht aan Paviljoen Wel-
gelegen, oftewel het provincie-
huis van Noord-Holland, in 
Haarlem. De rondleiding was op 
Veiling Dorpshuis aangeboden 
door Rolf en Heleen Keur en ge-
kocht door de deelnemers. Het 
bezoek aan Haarlem werd vooraf 
gegaan door een lunch mét een 
toelichting op de provincie poli-
tiek door Heleen. 
Eenmaal aangekomen in Haar-
lem, werd het gezelschap verwel-

komd door een enthousiaste vrij-
williger, die 2 uur lang de tijd nam 
om de mooiste plekjes van het 
paviljoen te laten zien én uitge-
breid uitleg deed over de geschie-
denis van het paviljoen. Nog on-
der de indruk van alle informatie 
en de mooie dingen die getoond 
waren, gingen de Andijkers aan 
het eind van de middag weer 
huiswaarts. Al met al een heel 
mooi en gezellig uitje, dat onge-
twijfeld opnieuw gaat worden 
aangeboden op toekomstige vei-
lingen!

Theologe Carla Frederiks houdt 
woensdag 22 februari om 20.00 
uur een lezing in De Kapel over de 
teksten van Leonard Cohen, met 
woorden en muziek. Wie kent 
Suzanne en So long Marianne 
niet? Wereldwijd vertaald, in Ne-
derland o.a. door Herman van 
Veen en Liesbeth List. Dat bijbelse 
motieven soms een rol in de tek-
sten speelt blijkt een interessante 
insteek voor de lezing. In songs als 
Anthem en Halleluja staan duide-
lijke religieuze verwijzingen.

Carla Frederiks bezocht in 1971 
in het Concertgebouw een optre-
den van de nog jonge en onbe-
kende zanger Leonard Cohen. “Ik 
was onder de indruk van zijn ori-
ginele teksten en unieke stemge-
luid. Toch werd de belangstelling 
pas 40 jaar later intenser. Bij 

concerten in Gent en Antwerpen 
in 2012 en 2013 viel mij op hoe-
veel religieuze noties op een origi-
nele manier in zijn teksten ver-
werkt zit. Als theoloog wekte dat 
mijn grote interesse”. 

In de lezing zal Carla het leven 
van Leonard Cohen bespreken 
met nadruk op zijn religieus geïn-
spireerde songteksten.
Toegang gratis, koffie/thee € 1.50
De Kapel, Middenweg 48, 
1619BN Andijk

Lezing in De Kapel

Leonard Cohen. Foto aangeleverd

De rondleiding in het Provinciehuis. Foto aangeleverd

Bezoek paviljoen Welgelegen Haarlem

Eind januari is het 5 jaar geleden 
dat onze woonvorm aan de Piet 
Kistemakerstraat bewoond werd 
door 25 cliënten met een psychi-
sche kwetsbaarheid. Inmiddels is 
de organisatie en het wooncom-
plex bekend in de omgeving en 
voelen de bewoners zich thuis en 
vertrouwd in het dorp Andijk. 
Het RIBW heeft zich de afgelo-
pen jaren ingezet voor allerlei ac-
tiviteiten en evenementen waar-
door het contact met de buurtbe-
woners is gegroeid. Zo nemen wij 
deel aan de Kunst- en tuinroute 
en organiseren wij in de Week 
van de Psychiatrie een open dag. 
Iedereen is dan van harte welkom 
om een kijkje te komen nemen op 
de locatie. Wij werken ook samen 
met andere organisaties, het 
wijkteam en het Dorpshuis. Wij 

vinden het erg belangrijk om 
(nieuwe) contacten te leggen in 
de buurt maar vooral onze bewo-
ners vinden dit erg fijn!
 
Wij zijn trots op waar wij nu 
staan en willen het 5-jarig be-
staan dan ook graag met u vieren! 
Op donderdag 9 februari 2017 
organiseren wij een inloop/spel-
letjesmiddag voor bewoners en 
buurtbewoners in het dorpshuis 
Andijk. Vanaf 14.30 uur staat de 
koffie en wat lekkers klaar. De 
middag duurt tot 16.30 uur. Ie-
dereen is welkom! De entree is 
gratis.

Wij hopen dat u er gezellig bij 
bent! Hopelijk tot dan!
voor meer informatie over het 
RIBW: www.ribwzwwf.nl

RIBW Piet Kistemakerstraat viert 5 
jarig jubileum in Dorpshuis Andijk! 

•	Hoeveel	 zal	 ik	 sparen	 of	 apart	
zetten? 
•	Hoe	kom	ik	elke	maand	rond?	
•	 Hoe	 veel	 zakgeld	 geef	 ik	 aan	
mijn kinderen? 
•	Wanneer	is	genoeg,	genoeg?	
•	Misschien	moet	 ik	wat	bewus-
ter en duurzamer inkopen doen? 
•	Hoe	kan	ik	met	mijn	budget	mij	
toch leuk kleden? 
•	Wat	zegt	de	Bijbel	eigenlijk	over	
geld?

Bijna iedereen denkt wel eens 
over deze vragen na. Op zondag 5 
februari om 10.00 uur ben je van 
harte welkom in de R.S.G. En-
khuizen. Tijdens deze carrousel 
– dienst kan je twee verschillende 

workshops volgen over de boven-
staande zeven onderwerpen.  
Tijdens deze workshops zal er 
uitgebreid worden ingegaan op 
deze thema’s en zal er ook ruimte 
zijn om vragen te stellen. 
U kunt zich opgeven voor de 
workshops, door naar onze web-
site te gaan: www.baptistenenk-
huizen.nl/activiteiten 
Of je kan je, voor de dienst be-
gint, op geven bij de tafels bij de 
ingang.
Vragen? ceeshanemaayer@gmail.
com  www.facebook.com/VB-
GEnkhuizen
Datum: 5 februari
Tijd: 10.00 uur
Plaats: R.S.G. Enkhuizen

Workshops financiën
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Wist u dat...
... (o)pa Piet op 5 februari 65 

kaarsjes mag uitblazen! en dat 
het die dag 45 jaar geleden is 

dat hij verkering kreeg met zijn 
Annemarie?

... er in Andijk een witte reiger 
is gesignaleerd?

... Johnny Besseling op 
31 januari alweer 30 jaar 

wordt? 

... Jan met de foto van Lars op 
een keurige tweede plaats is 

geeindigd?

... het RIBW Piet Kistemaker-
straat haar 5-jarig jubileum 

viert in het Dorpshuis?

… verloren en gevonden voor-
werpen gratis in de Andijker 

worden geplaatst?

… vuurtoren de Ven 
één van de oudste vuurtorens 

is in Nederland?

West-Frisia boeg-
beeld zwaait af

Het ploegleidersgilde van West-
Frisia verliest één van haar boeg-
beelden. Sjaak Schuitemaker doet 
een stap terug. De Andijker die 
aan de basis staat van het succes 
van de huidige formatie, draait 
alweer meer dan vijftien jaar mee. 
Van een ploeg waarin uitrijden 
een doel was, groeide de Mabo-
Enra-formatie uit tot één van de 
toonaangevende teams. Meerde-
re klassiekers werden gewonnen 
en West-Frisia eindigde maar 
liefst viermaal op het podium van 
de Clubcompetitie. Schuitemaker 
zal zeker niet verdwijnen. “Mocht 
het nodig zijn dan ben ik inzet-
baar, maar achter het stuur kruip 
ik niet meer”, aldus de zestiger.



Kerkdiensten, zondag 5 februari
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur dhr. R. Pasterkamp te Urk, Werelddiaconaat

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

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk
10.00 uur Pastor Gert Scholten Avondmaal   
 Organist: Andrew Orme

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Verschillende sprekers

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Wo-Com. groep Andijk, Vriendenkring

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Nanne Groot

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur  Tom de Lange

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

Een nieuwe wereld kan er voor u 
open gaan. Samen mediteren, sa-
men stil zijn bij God,  je mede-
mens en jezelf. Het is een weg van 
aandachtig zijn en oog hebben 
voor de werkelijkheid in al zijn 
facetten. Het is een ervaring om te 
leren onthaasten. Misschien een 
ontbrekende plek in uw leven, om 
je terug te brengen naar de stilte 
en de Bron waar je ziel naar ver-
langt. 

Christelijke Meditatie is een heel 
oude, maar ook moderne manier 
van contemplatief bidden. De 
methode werd herontdekt door 
de Benedictijner monnik John 
Main (1926-1982) en biedt een 
reële opening voor het beoefenen 
van spiritualiteit in het dagelijkse, 
soms heel drukke, bestaan.

Samen mediteren of dagelijks 
thuis mediteren kunt u leren en 
daarom kunt u meedoen aan de 
cursus die in februari 2017 be-
gint. Het is niet nodig hierin er-
varing te hebben.
Voor wie: Voor iedereen die zich 
hierdoor aangesproken voelt.
Wanneer: 21, 28 februari, 7, 14, 
21 maart van 19.00 -20.30 uur.
Waar: De Kapel, Middenweg 48, 
1619BN Andijk.
Kosten: € 7.50 per avond incl. 
materiaal en koffie/thee  

Opgave en info: Pastor Louise 
Kooiman, tel: 0228-592970

“In de stilte wordt de mens aan-
gesproken door ’t oneindige ge-
heim, het diepste Jij”
Martin Gutl

‘Samen’ even op ademen
Meditatie schept gemeenschap

Wie heeft onze kater Bol-
lie gezien? Vermist sinds 
23 januari. Niet gecas-
treerd, een beetje schuw 
voor andere mensen. Wij 
wonen op Dwarsland 4 en 
we missen hem erg! 

Fam. Tesselaar. 
0228 59 29 65 

of 06 218 72 277

VERMIST: BOLLIE

Gevonden:
op de Ged. Laanweg

Samsung mobiele telefoon 
(geen smartphone) 

Inlichtingen: 
redactie Andijker 59 36 05

Gevonden:
Gevonden bij kruising Kleingouw / Kadijkweg: 

een huissleutel aan leren driehoek met met opschrift Ecco

Op sleutel staat JMA. 

Inlichtingen via redactie De Andijker. info@andijker.nl
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Op deze biljartmiddag waren 
de resultaten op een hand te 
tellen, het liep niet zoals we wil-
den, maar klagen moet je niet 
doen, als je maar gezond blijft, 
daar hamer ik zoveel keer op 
tegen bepaalde medemensen. 
Een goed resultaat behalen wil-
len we allemaal op sportgebied, 
maar die vlieger gaat niet altijd 
op. De oogst was zeer matig tot 
slecht, het woord slecht mag je 
gerust gebruiken, want je moet 
ook slechte resultaten vermel-
den, niet alleen de goede, dan 
ben je de juiste sportman. 
Voor C.J. Verhoogt was het een 

bizarre biljartmiddag en voor 
G.P. Grent ging het iets beter 
door winst in het driebanden 
en bandstoten, iedere week is 
weer anders en dan maar weer 
afwachten, niet te lang vast-
houden de slechte resultaten 
want na regen komt zonne-
schijn ook op biljartgebied.
De slotzin is deze keer: “Humor 
is de grootste activiteit van het 
menselijk brein.”
Adios Biljartos

Sportgroeten van 
G.P. Grent
aflevering 1091

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 5 februari 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
De Vriendenkring; voorgangers 
van groep Andijk.
Thema: “Wees zout en licht voor 
de wereld”. De collecte is voor 
onderhoud van ons kerkgebouw.
Van harte aanbevolen en dank 
daarvoor. Welkom in de viering 
en bij het koffiedrinken!
*Gelezen in een ander parochie-
blad: “Op de wind heb je geen 
invloed, maar wel op hoe je de 
zeilen zet!”. Om over na te den-
ken!

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
telefoon:  0228-593605
e-mail: info@andijker.nl
website: www.andijker.nl
redactie: Maarten Jong
 Jolien Harders 
 Hessel Waardenburg
lay-out:  Karin Venekamp
foto’s:  Peter Ligthart, Koos  
 Dol, DVD Temme,  
 Douwe Greydanus
Niets uit deze uitgave of voorgaande uitgaven van 
“De Andijker” mag op enigerlei wijze worden geko-
pieerd, gepubliceerd of op andere wijze openbaar 
worden gemaakt zonder uitdrukkelijke, schriftelij-
ke en voorafgaand verkregen toestemming van de 
uitgever. De uitgeverij, cq. de redactie kan nimmer 
verantwoordelijk gehouden worden voor ‘Ingezon-
den stukken’ of stukken die ter publicatie worden 
aangeboden. De redactie behoudt te allen tijde het 
recht voor artikelen te redigeren, in te korten of 
voor plaatsing te weigeren, zulks zonder opgaaf 
van redenen. Daarnaast behoudt de uitgeverij te 
allen tijde het recht voor artikelen op een andere 
datum te plaatsen. Met betrekking tot adverten-
ties, los of contractueel, zijn de levering- en ad-
vertentievoorwaarden van De Nederlandse/De 
Andijker van toepassing. Deze zijn gedeponeerd 
bij de Kamer van Koophandel te Hoorn.

© 2017 - De Nederlandse

OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 17.00 uur

Zaterdag op afspraak

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
Donderdag 9 februari
• 5 jarig jubileum RIBW Piet Kistemakerstraat: inloop/spelletjes-

middag voor bewoners en buurtbewoners, Dorpshuis 14.30-
16.30 uur

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
• Vrouwen van Nu, afd. Andijk Oost, Dorpshuis 19.45 uur: Jaarver-

gadering met Bingo      
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 
• 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-West Gezamenlijke avond met Afd. Oost 

Dorpshuis 19.45 uur: Modeshow van  Sammy Yo uit  Andijk
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
• Vrouwen van Nu, afd. Andijk Oost, Dorpshuis 19.45 uur: De heer 

Gerber geeft een lezing over Stichting Leeuw  -   Hoenderdael     
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
Zaterdag 22 april
• Uitvoering Andijker Toneel: Bravo, 20.00 uur, Cultura
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
Dinsdag 9  mei      
• Vrouwen van Nu, afd. Andijk Oost, Dorpshuis 19.45 uur: Het  

EENDAGS bestuur gaat ons deze avond verrassen   
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. 

Zie t.z.t. de Nieuwsbrief.

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

Oud papier  Zaterdag 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



Samen spelen,  
leren & ontdekken
bij onze gastouders natuurlijk!

Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

“Sparen, goed rondkomen, zakgeld, genoeg hebben, 
duurzamer inkopen doen, low budget kleding shoppen 

en hoe past de Bijbel in mijn financiële plaatje?”

Allemaal thema’s die ons wellicht wel eens bezig houden.

Op zondag 5 februari hebben we een speciale carrousel-dienst, waarin je (GRATIS!) 
2 workshops kunt volgen waarin deze thema’s besproken worden.

Voordat de dienst begint, kan je kiezen tussen 7 workshops, die allemaal draaien 
rond het thema “Financiën”.

Je kan je van tevoren opgeven via onze website: 
www.baptistenenkhuizen.nl/activiteiten

Of je kan zondag ter plekke 2 workshops kiezen

5 februari  10.00 uur  R.S.G. Enkhuizen

Voor meer informatie: www.baptistenenkhuizen.nl / facebook.com/VBGEnkhuizen

Mona Keijzer, CDA tweede kamerlid,  be-
zoekt in gezelschap van lokale CDA’ers 
dinsdagavond 7 februari logeerboerderij 
De Bedstee en Bohemien Dagbesteding 
aan de  Zwaagdijk 132a in Zwaagdijk-Oost.  

Gezinshuis  en Meubelmakerij 
De Bedstee is een zogenaamd gezinshuis,  
waar verblijfscliënten wonen bij een ‘ge-
woon gezin’. Ook is er hier een geweldige 
dagbesteding:  Bohemien.  Erik Weber van 
Bohemien geeft aan: ‘Wij zijn een enthou-
siaste groep meubelmakers, sommigen 
van ons hebben een beperking.  Anderen 
niet.’  De verblijfscliënten die hun dagbe-
steding invullen bij Bohemien hebben een 
verstandelijke beperking en ASS. Els van 
den Bosch (CDA Medemblik): ‘Door een 
bezoek te brengen aan  juist deze locatie, 

komen we in gesprek  met cliënten en  er-
varingsdeskundigen op het gebied van Be-
schermd  Wonen, Jeugdhulp, WMO en de 
Participatiewet.’  Mona Keijzer vult aan: 
‘Voor veel inwoners is het buitengewoon 
ingewikkeld om op de juiste plek terecht te 
komen voor zorg, voor hulp. Ik ben blij dat 
de familie Weber ons met enthousiasme 
wil ontvangen op hun logeerboerderij en 
dagbesteding en zie uit naar het bezoek.’  
Adres werkbezoek Zwaagdijk 132a, 
Zwaagdijk-Oost aanvang 19.30 uur

Dorpshuis Zwaagdijk 
Na afloop van het werkbezoek is het CDA 
gezelschap vanaf ca. 21.30 uur in het 
Dorpshuis Zwaagdijk, gevestigd in de 
MFA aan de Zwaagdijk 204a, waar u als 
inwoner ook van harte welkom bent.

Vuurtoren De Ven. Foto: Linda Mantel

De vuurtoren

Toen Corrie Kwantes-Trompetter deze 
foto zag begon ze spontaan het gedicht 
over vuurtoren De Ven voor te dragen. 
Haar vader, Jaap Trompetter Czn. leefde 
van 1890 toto 1970. Hij maakte onder-
staand gedicht over De Ven. Ook het An-

dijker volkslied is van hem afkomstig. Zijn 
schrijven ondertekende hij heel beschei-
den met J.v Andijk (Jan van Andijk)
Vuurtoren De Ven is één van de oudste 
vuurtorens van Nederland. Op 1 juli 1700 
werd de eerste steen gelegd.

Foto aangeleverd

"Klein wit Kasteel" aan 't IJsselmeer.
Lichtbaken in de nacht;
Daar sta je aan de dijk en weer
Zie ik je stille pracht.
Je staat twee honderd vijftig jaar
Bij stormtij en mooi weer,
En blikt naar West en Noord en Zuid,
Naar 't land en 't rustloos meer....
Eens stond je aan de Zuiderzee,
Met wisselend' eb en vloed.
Toen trok driemaster en galjoot
Voorbij... en 't deed je goed;
Toen bracht de rijkbeladen vloot
Haar schatten op de reê,
En vulde menig magazijn,
Hier aan de Zuiderzee.
Enkhuizen, Hoorn en Amsterdam,
Doen zien in steen en hout;
Wat d'ijver van het voorgeslacht
Voorheen heeft opgebouwd...

Nu glijdt de witte Friese boot
In 't Oosten langs je heen,
En snijdt de golf bij tegenwind
In snelle vaart vaneen...
Nu sta je in de twintigst' eeuw,
En ziet hier aan je voet,
't Modern verkeer dat in een vaart
Zich langs je henen spoed...
En boven je eerwaardig hoofd

Gromt, met een dof gerucht,
De blank-metalen vogel voort,
In wondersnelle vlucht...
En is de Lente weergekeerd,
Dan drijft aan alle kant;
De geur van 't blinkend bloemenkleed
Van over 't Polderland.
Maar, wat verander' of verkeer,
Nog immer blijft van kracht,
De scheppingsorde en regelmaat:
"Op 't daglicht volgt de nacht."
Als 's avonds 't licht in West verzinkt
Steekt ge uw fakkel aan
En over 't deinend golvenveld,
Wijst ge een veil'ge baan...
Geslachten tuurden naar uw licht
Bij noodweer, in de nachtr...
En nog, in de "verlichte" eeuw,
Blijft uwe taak van kracht.
Daar sta je tussen meer en land,
Steeds jong - en toch verweerd;
Wat wordt die kale Oosterdijk
Door u fijn "gestoffeerd"...
"Klein wit Kasteel" aan 't IJsselmeer,
Uw aanblik doet me goed.
Versprei nog lang daar aan de Ven,
Uw vriendelijke groet.

door: J. v. Andijk

Op 1 juli 1950 was het 250 jaar geleden dat de eerste steen werd gelegd 
van de vuurtoren. Ter gelegenheid daarvan werd dit gedicht geschreven.Te koop: 

Eettafel €175,00  
(lengte 220 x breedte 90 cm),

6 leren stoelen €25,00 p.st.
(4x donker blauw en 2 x creme) 

Salon tafel €75,00
(lengte 140 x  breedte 70 cm)

Tel.0228-593181

Mona Keijzer (CDA) bezoekt Zwaagdijk-Oost  

Het Andijker Toneel zoekt 
figuranten (m/v v.a. 16 jaar) voor 
de uitvoering op 22 april.

Heb je ambitie voor toneel of wil je 
gewoon eens een keer een klein 
rolletje?

Tevens zijn we op zoek naar een 
souffleur die ons tijdens de 

repetities en uitvoering kan 
ondersteunen met onze teksten.

Daarnaast zoeken wij toppers die 
kunnen assisteren met de toneel 
opbouw.

Wil jij ons helpen?
Stuur dan  mail naar 
info@andijkertoneel.nlO
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