
Om 19.00 stond er een lange  rij 
mensen voor de deur te wachten 
om naar binnen te mogen, de eer-
ste 25 mensen ontvingen een 
goedgevulde goodie-bag van de 
ondernemers die aanwezig wa-
ren.  De sfeeer was uniek om te 
mogen ervaren, muziek, hapje, 
drankje, knusse locatie en onge-
dwongen rond kunnen snuffelen 
en kopen.

Van de ruim 100 bezoekers waren 
er uiteenlopende reacties. ‘Het is 
fijn om de artikelen eens in het 
echt te kunnen bekijken.’ Som-
migen bezoekers  zeiden: ‘Oh 
hoor jij bij deze webwinkel! Wat 
leuk!’ En zij namen meteen wat 
moois mee.   Andere bezoekers 
vonden het fijn om juist nog even 
na te kunnen denken en gingen 
met een hand vol visitekaartjes 
naar huis.

Wij ondernemers hebben alle-
maal genoten, wij hebben geleerd 
van de klanten, potentiële klan-
ten en van elkaar.  
Bedankt! En tot volgend jaar!
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Shoppen bij lokale web-ondernemers blijkt populair

Een impressie. Foto's KD/De Andijker

4 mei herdenking 2017 op de tocht!!!
Het Oranje Comité redt het niet langer om 
de 4-mei herdenking te organiseren door 
een tekort aan vrijwilligers. Daarom zijn 
wij op zoek naar een nieuw te vormen 
4-mei Comité voor de organisatie en 
uitvoering van deze herdenkingstraditie. 

Vind jij het belangrijk dat dit in ere wordt gehouden 
in ons dorp? Laat van je horen voor 20 februari a.s. 

via info@oranjecomite-andijk.nl 

Op 16 februari geeft Pedro Weel, 
voormalig eigenaar van groot-
handel Weel, inzicht in het voort-
durend veranderende onderne-
merslandschap. Hij zoomt in op 
verschillen en overeenkomsten 
tussen toen en nu. U bent van 
harte welkom op 16 februari 
vanaf 18.00 uur in ’t Fortuin Café, 
restaurant & Catering.

Voor bierminnend West-Fries-
land was de naam Weel lange tijd 
een fenomeen. Pedro was de der-
de generatie in de groothandel. 
Decennia lang voegde het bedrijf 
zich naar het voortdurend veran-
derende ondernemersklimaat. In 
2007 stapten Pedro en zijn An-
nemieke uit het bedrijfsleven, 
maar nog altijd is hij actief bin-
nen verschillende besturen. ‘Er is 
veel veranderd, maar sommige 
dingen veranderen nooit. Per-
soonlijk contact als basis voor 
klantenbinding blijft van groot, 
vaak onderschat, belang.

In 1916 startte opa Weel een 

brandstoffenhandel – mét benzi-
nepomp-  en een bierbottelarij.  
Al snel werd het bier gepasteuri-
seerd waardoor het langer houd-
baar werd. De onderneming ver-
kocht fusten bier en frisdranken 
aan de regionale horeca. Vader 
Weel nam het roer over en ver-
huisde naar de Nijverheidsweg 
waar de brandstoffen plaats 
maakten voor wijn en gedistil-
leerde dranken. Drankenhandel 

S.N. Weel & Zn. werd een be-
langrijke speler op de markt. Met 
zijn 19 jaar was Pedro de jongste 
frisdrankenfabrikant van Neder-
land. ‘Als vanzelfsprekend nam ik 
de zaak van mijn vader over. Het 
begin van roerige tijden.’

De onderneming overleefde een 
verwoestende storm, een grote 
brand en het verlies van het 
agentschap voor Heineken en 
Amstel. Het was incasseren en 
aanpassen. Om het bedrijf ge-
zond te houden breidde Pedro 
het assortiment uit tot een totaal-
pakket met food en non-food 
producten voor de horeca, uitge-
zonderd de versproducten. Ook 
de levering van kerstpakketten 
werd een belangrijker pijler, on-
der begeleiding van Annemieke. 
Een laatste resetmoment leidde 
tot een samenwerking met le-

vensmiddelengroothandel de 
Kweker die het bedrijf in 2003 
overnam. Pedro Weel, onderne-
mer pur sang, blikt terug.

Bezoek de presentatie 
Kom naar het OVW Café op don-
derdag 16 februari vanaf 18.00 
uur in ’t Fortuin aan de Dorps-
straat 190 te Wervershoof. Bent u 
geen lid van de ondernemersver-
eniging, maar wel geïnteresseerd 
in de OVW of het onderwerp van 
de presentatie? Kom vrijblijvend 
kennismaken. Naast de presenta-
tie is er volop ruimte voor vrij 
netwerken en kunt u genieten 
van het buffet. Graag tot ziens!

Pedro Weel. Foto aangeleverd

OVW Café op 16 februari 
Ondernemer Pedro Weel blikt terug

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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De parachute

Een Amerikaanse soldaat 
werkte vanaf een vliegdek-
schip als piloot op een ge-
vechtsvliegtuig. Hij stond 
bekend als een held en had 
verschillende medailles op 
zijn uniform. Vele jaren na 
zijn diensttijd ontmoete hij 
iemand in de drukke straten 
van een stad. Die persoon 
herkende hem en noemde 
hem zijn naam. Hij had die 
onthouden en bleek veel 
over hem te kunnen vertel-
len. Hij kon zich onder an-
dere herinneren hoe de vlie-
genier op zekere dag door de 
vijand was neergeschoten, 
hoe hij met een springstoel 
uit het vallende vliegtuig was 
gesprongen waardoor zijn 
leven was gered. Pas twaalf 
uren later had een helikopter 
hem gevonden en was hij uit 
het water gevist. De inmid-
dels bejaarde piloot begreep 
er niets van. Waar kreeg 
deze man het vandaan, want 
op zo’n vliegdekschip wer-
ken duizenden militairen. 
De oud-vliegenier vroeg hoe 
de man dit alles had kunnen 
onthouden. Toen vertelde 
hij hoe hij altijd onderdeks 
gewerkt had en altijd verant-
woordelijk was geweest voor 
het vouwen van zijn para-
chute. Voor vertrek had hij 
zijn parachute persoonlijk 
aan hem overhandigd. Op 
dat moment besefte de vete-
raan piloot wie eigenlijk zijn 
leven had gered. Nu begreep 
hij pas dat hij deze man nog 
nooit bedankt had. Hij had 
nooit beseft hoe belangrijk 
deze man in zijn leven was 
geweest. Andere vliegeniers 
waren ook afgeschoten en 
soms omgekomen omdat 
hun parachute niet op tijd 
wilde opengaan. Hier stond 
de man voor hem, die hij nog 
nooit had bedankt voor het 
redden van zijn leven. Hij 
was altijd hoogmoedig over 
zijn heldendaden geweest. 
Hij was altijd trots geweest 
en had moeite gehad om te 
salueren voor gewone ma-
trozen, waarop hij laag had 
neergezien. Hier stond de 
man die zijn leven had ge-
red. Door dit verhaal moe-
ten wij beseffen, hoeveel 
dankbaarheid en liefde wij 
verschuldigd zijn tegenover 
de Here Jezus. Hij heeft ons 
gered. Hij was bereid om in 
onze plaats te sterven aan 
het kruis. Hij stierf voor ons. 
Een lied zegt het als volgt: 
Veilig in Jezus’ armen, veilig aan 
Jezus’ hart; Daar in zijn teer er-
barmen, daar rust mijn ziel van 
smart.Hoor ‘t is het lied der 
eng’len, zingend van liefd’ en 
vreê, Ruisend uit ‘s hemels za-
len, over de glazen zee.Veilig in 
Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ 
hart; Daar in zijn teer erbar-
men, daar rust mijn ziel van 
smart. Jezus, mijn dierb’re toe-
vlucht, Jezus, Gij stierf voor mij! 
Dat op die rots der eeuwen, 
eeuwig mijn hope zij.

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

Lekker uitwaaien en energie op-
doen. Wie van ‘natuurlijk wande-
len’ houdt, kan op zondag 12 fe-
bruari meedoen aan een winterse 
tocht rond het Egboetswater.              
IVN-gids Henk Lanting weet veel 
over de natuur in dit waterrijke 
gebied te vertellen. Start 14.00 
uur bij het Egboetje, Liederik 15, 
1678 JC Oostwoud, afslag Hau-
wert. 
De wandeling is geschikt voor 
jonge en oudere bezoekers en 
eindigt in het knusse Egboetje 
met warme chocolademelk. Ad-
vies: Stevige schoenen of laarzen 

aantrekken en vooraf aanmelden 
bij h.lanting@ivn-westfriesland.
nl. Kosten: een vrijwillige bijdra-
ge.

Onderweg wordt aandacht be-
steed aan het weidelandschap, de 
(water)vogels, de vegetatie en wat 
verder wordt aangetroffen aan 
vroege lentesignalen. De Haze-
laar is er één van, en heeft kleine 
vrouwelijke, rode bloempluim-
pjes die mmv de wind worden 
bestoven door het mannelijke 
stuifmeel uit de gele hangende 
schubben. 

Rondje Egboetswater

Een warme handdruk, even een arm om ons heen,
een kaart, een brief, bloemen, of wat het ook maar is geweest.
Het was voor ons een troost in deze moeilijke tijd
en het geeft ons moed om verder te gaan. 

Voor al uw belangstelling en medeleven na het overlijden van

Lourens Diepgrond
Lous

betuigen wij u hiermee onze oprechte dank.

Anne en Geertiene
Sanny en Jaap
Neven en nichten

Andijk, februari 2017

Voor de vele blijken van belangstelling die wij van u mochten 
ontvangen na het overlijden van mijn innig geliefde man,  
onze lieve, zorgzame vader, groot- en overgrootvader

Jan van Dalfsen 
zeggen wij u hartelijk dank.
Het heeft ons goed gedaan.

C. van Dalfsen - Boeder
kinderen en kleinkinderen

Andijk, februari 2017

Enthousiaste medewerker gezocht!
Bovenste plank is een vakbedrijf wat eiken houten 
lamelvloeren produceert en ook monteert bij klanten thuis.

Wegens drukte in ons bedrijf zijn wij op zoek naar een 
enthousiaste medewerker die dit vak 
onder de knie wil krijgen. 

Lijkt dit wat voor jou? 
(Eventueel ook in combinatie met een opleiding).
Neem dan contact met ons op via 06-52 73 44 39

Gevonden op een parkeerplaats
op de Meander: 

twee sleutels, een kleine en een 
(voordeur)/sleutel aan een 
blauw geel geknoopt koord.

Af te halen bij de redactie van 
De Andijker. Industrieweg 1 Andijk

Op vrijdag  17 februari  is er 
weer Schrijfcafé Enkhuizen van 
10 tot  12 uur in grand café Van 
Bleiswijk, Enkhuizen. Voor wie 
zin heeft om samen te schrijven 
bij een heerlijk kopje thee of kof-
fie. Inspirerende schrijfopdrach-
ten nodigen je uit om de gedach-
ten de vrije loop te laten op pa-
pier en  te spelen met woorden. 
Het gaat hierbij niet om een mooi 
product, maar om wat er zoal 
naar boven komt aan associaties 
en herinneringen.  Het schrijfcafé 

is ook  geschikt voor mensen die 
weinig ervaring hebben met 
schrijven en het graag eens willen 
proberen. De bijeenkomsten 
staan los van elkaar. Ga op ont-
dekkingsreis en verras jezelf!  

Kosten per ochtend €12 (inclusief 
2 koffie/thee). Reserveren hoeft 
niet. Neem zelf pen en papier 
mee. De eerstvolgende schrijfca-
fés zijn op 17 maart en 21 april. 
Inlichtingen:
c.vandenhombergh@quicknet.nl  

Creatief schrijven in Schrijfcafé Enkhuizen
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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

Turkse tortel. Foto: Toos Brink

Muziekvereniging Excelsior en 
Fanfare Accordando presenteren 
als het Highland Orchestra u 2 
maal “de Avond van de Filmmu-
ziek” op vrijdag 7 en zaterdag 8 
april a.s.  Meer dan 50 muzikan-
ten vertolken de grootste film-
klassiekers en deze worden alle-
maal vertoond op een megagroot 
filmscherm. Waan uzelf in de 
‘grootste bioscoop’ van Andijk, 
sporthal de Klamp.

Denk eens aan: The Godfather, 

Indiana Jones en Saving Private 
Ryan.

Kaarten zijn verkrijgbaar via de 
website: www.excelsior-andijk.
nl of via de leden.
Er zijn VIP mogelijkheden voor 
bedrijven / groepen: neem hier-
voor contact op via info@excel-
sior-andijk.nl

Houd voor updates de media, 
website en social media in de ga-
ten!

Een spectaculair concert voor de 
prijs van een bioscoopkaartje!



PLAATSVERVANGEND 
TROTS

Op ons dorp Andijk barst 
het van de mooie initiatie-
ven. Ik voel me daar vaak 

plaatsvervangend trots 
over. Daarom nodig ik soms 

Tweede Kamerleden uit, 
om met mij op bezoek te 

gaan. In december ging ik 
met Mona Keijzer (CDA) 

naar de Tulp en naar Wings 
of Change, deze week naar 
Bohemien op Zwaagdijk-

Oost. Zo probeer ik op mijn 
manier de mensen dichter 
bij de politiek te brengen, 
en andersom. In april gaat 

CDA Tweede Kamerlid 
Hanke Bruins Slot met 

me mee op bezoek bij de 
G-Soos.  Tot de doelgroep 
behoren:  jongeren met een 

beperking zoals bijvoorbeeld 
autisme, ADHD, PDD-
NOS of een lichamelijke 
beperking. Elke vrijdag-

avond kunnen de jongeren 
naar de G-Soos, die wordt 
gerund door vrijwilligers 
en er komen ca. 22 jonge-
ren per vrijdagavond. De 

G-Soos is gestart op initia-
tief van een aantal ouders. 

DE G VAN..
Die  “G”  is overgenomen 

van de G-Sport, spor-
ten voor mensen met een 
beperking. Zo bestaat er 
bijvoorbeeld   G-voetbal 
en  G-schaatsen en meer.  
Het lijkt dat  de G staat 
voor Gehandicapt, maar 

dat is dus niet zo. De G is 
voortgekomen vanuit de 

teamindeling van de KNVB 
(voetbal). Daar had je voor 
de junioren A, B, C, D, E 

en F teams en voor de jeugd 
met een beperking werd dit 

de volgende letter en dat 
was dus de G. Deze G werd 
door alle sporten overgeno-
men en nu dus ook bij de 

G-Soos. De G kan gebruikt 
worden voor Gehandicapt, 

maar het kan ook staan voor 
Goed, Geweldig, Gewoon, 

Grappig of  Grandioos. Heb 
je nog meer suggesties voor 
die G? Laat ze me gerust 

weten.

Els van den Bosch

’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

VIA MEDIATION GESCHEIDEN OUDERS HEBBEN 
MINDER CONFLICTEN OVER DE KINDEREN

Jaarlijks krijgen bijna 60.000 minderjarige kinderen te maken met 
een scheiding van hun al dan niet gehuwde ouders. Een deel van deze 
scheidingen escaleert in een “vechtscheiding”, waarbij kinderen ern-
stig klem komen te zitten. Om dit te voorkomen heeft de kinderom-
budsman is in de wet verplicht gesteld, dat ouders die uit elkaar gaan 
een ouderschapsplan op moeten stellen.

Verbeteren situatie van kinderen bij een scheiding
Het is de bedoeling, dat door het opstellen van een ouderschapsplan 
de ouders van te voren beter nadenken over de situatie van kinde-
ren na hun scheiding. Dit in de hoop, dat hiermee conflictsituaties of 
een vechtscheiding, kunnen worden voorkomen. Uit verschillende 
nationale en internationale onderzoeken blijkt, dat mediation inder-
daad leidt tot minder conflicten tussen ouders. Zij maken betere af-
spraken met elkaar en gaan met meer respect met elkaar om. Ook 
blijkt dat zij, jegens hun kinderen, positiever spreken over de andere 
ouder. Hierdoor zijn de effecten van een scheiding op de kinderen 
minder ernstig. 

Meer informatie over de inhoud van een ouderschapsplan
Wilt u meer weten over afspraken die in een ouderschapsplan kun-
nen worden vastgelegd, lees dan onze nieuwsbrief. Een gratis abon-
nement kunt u aanvragen via onze website: www.mantelovertoom.nl 
of bel ons kantoor in Andijk: 0228-592224 of Benningbroek 0229-
591264.

Mantel&Overtoom 
Notarissen en Mediators - 
Rinske Mantel

Gratis inloop 9-17 en 19-21 uur: 
16 februari Andijk en 
21 februari Benningbroek 

Aaron Meijers
Voetbalavond met

Entree €5,- leeftijd 16+
Aanvang 20.30 uur, kantine open 20.00 uur

Vrijdag
17 februari

MET
QUIZ!

Aaron Meijers
Voetbalavond met

Entree €5,- leeftijd 16+
Aanvang 20.30 uur, kantine open 20.00 uur

Vrijdag
17 februari

MET
QUIZ!

Aaron Meijers
Voetbalavond met

Entree €5,- leeftijd 16+
Aanvang 20.30 uur, kantine open 20.00 uur

Vrijdag
17 februari

MET
QUIZ!

Rustaagh!

 en eenSpecial GueSt

De meeste kleuters doen niets 
liever. Kleutergym stimuleert 
kinderen van 4-6 jaar om op een 
veilige, leuke manier ervaringen 
op te doen en plezier te ervaren 
in het bewegen. Elke les is anders. 
Kinderen zullen worden uitgeno-
digd tot bijvoorbeeld het rollen 
van een schuin valk, klauteren in 
een wandrek, klimmen over ban-
ken, springen over blokjes, kop-
peltje duiken en het vangen en 
stuiteren met een bal. De 
trainster zorgt ervoor dat iedere 
kleuter op zijn eigen manier en in 

zijn eigen tempo bezig kan zijn.  
Nieuwsgierig geworden? 
Kom dan met uw kleuter op 
woensdagmiddag om 13.15 uur  
(3 en 4 jarigen) of om 14.15 uur (5 
en 6 jarigen)  langs in de Krimper 
om kennis te maken met dit les-
uur.   De eerste 2 lessen zijn ter 
kennismaking en daarom ook 
vrijblijvend. 
Gymvereniging VVW

Hollen, springen, klimmen en 
klauteren kortom kleutergym

Heeft u nieuws of tips?
Mail naar: 

info@andijker.nl 
of bel: 59 36 05

Deze familie komt in verschillen-
de variaties voor. Aan de vlier 
hingen deze oren genaamd echte 
Judas oor met een diameter van
ongeveer 8 cm. Dit is een alge-
meen soort in Europa.
U ziet dat deze vergelijkbaar zijn 
met onze oren zo is het vlees iets

doorschijnend en geaderd. In een 
droge periode zakken ze in zodra 
het weer vochtig wordt “herleeft”
deze. Het is een parasiet die op 
loofbomen en struiken voort 
leeft ook als zijn gastheer het 
loodje heeft gelegd.
Met vriendelijke groet, Douwe. 

Foto: Douwe Greydanus

Trilzwammen
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Verkoop plannen? 
Vraag om een 
vrijblijvende 

waardebepaling! 

Louisa Heddes

Tel 06 - 18451142

www.heddesmakelaardij.nl

Heddes makelaardij

GYMVERENIGING

VVW



Een sfeervolle, hygiënische en 
warme badkamer: Rinus Laan 
van Baderie Laan neemt een nog 
diepere duik in de wereld van 
badkamers. Hij startte onlangs 
Lahn Solutions waarmee hij 
een nieuw product voor badka-
mers naar Nederland haalt. Het 
product met de naam Cossolid, 
biedt sfeervolle en op maat ge-
maakte wand- en vloerpanelen, 
die zich kenmerken door gemak 
in onderhoud en installatie. 

Rinus kwam door zijn internatio-
nale netwerk in contact met het 
bedrijf achter Cossolid. Hij is de 
eerste en nog altijd de enige die 
het product naar Nederland 
brengt. In plaats van tegels, 
wordt een badkamer met Cosso-
lid van grote panelen voorzien. 

Onderhoudsvriendelijk
Lahn Solutions haalt hiermee een 
product met vele voordelen naar 
Nederland. “Cossolid heeft geen 
voegen en is dus onderhouds-
vriendelijk”, benadrukt Rinus. De 
toplaag is extreem poriëndicht, 
waardoor de panelen hygiënisch 
zijn en eenvoudig te reinigen. 
Daarbij voelt deze bovenste anti-
slip laag zacht, glad en warm aan. 
Het is tevens krasvast, kleurvast, 
slijtvast en drukvast. 

Douchebak
Cossolid is een paneel van alumi-

nium, pvc en kunststof. “De bo-
demplaten zijn onder afschot ge-
perst en gelijmd, waardoor een 
goede afvloei van water wordt ge-
garandeerd”, legt Rinus uit. Daar-
mee is het ook geschikt als dou-
cheondergrond, waardoor de dou-
chevloer op één niveau is met de 

badkamervloer.  Een douchebak 
van Cossolid kan in alle vormen en 
formaten gemaakt worden.

Sfeer en gemak 
Het product is verkrijgbaar in 
natuurtinten, maar ook een hout- 
en betonlook kunnen de badka-

mer sfeervoller maken. Daar-
naast kenmerkt Cossolid zich 
door het gemak: in onderhoud én 
in installatie. Zo is een oude bad-
kamer gemakkelijk omgetoverd 
tot een moderne badkamer. “In 
sommige huizen is het lastig om 
een badkamer te renoveren. In 

een ouder huis kan soms niet te 
veel gewicht op de vloer komen 
te liggen, dit lichte product 
neemt die zorg weg.”

Ideaal voor renovatie
Andere badkamers hebben weer 
onmogelijke maatvoeringen.
Lahn Solutions kan het product 
in elke gewenste maat installeren. 
Cossolid staat dan ook voor puur 
maatwerk. “Gespecialiseerde 
monteurs brengen de panelen 
aan”, vertelt Rinus. “De panelen 
kunnen zelfs over bestaande te-
gels of houten vloeren worden 
aangebracht.”

Ook voor (badkamer)meubels
Het materiaal zorgt voor een 
warme, harmonieuze sfeer in de 
badkamer. In de showroom laat 
Rinus zien dat hij tevens badka-
mermeubels van het materiaal 
weet te maken. Het is dus zeker 
niet alleen geschikt voor badka-
mers en het toilet. Voor toepas-
singen in andere ruimtes is Cos-
solid ook zeer bruikbaar, bijvoor-
beeld voor kasten en eetkamerta-
fels. De showroom van Lahn So-
lutions is gevestigd in Baderie 
Laan aan Nijverheidsweg 1 in 
Grootebroek. Meer informatie 
over Cossolid en Lahn Solutions 
is te vinden op www.lahnsoluti-
ons.com. Of neem contact op 
met Lahn Solutions via telefoon-
nummer 0228-745342.

Oude badkamer verandert in sfeervolle ruimte vol gemak

Rinus Laan toont producten van Lahn Solutions in de showroom van Baderie Laan. Foto: Nicolet Reus. 
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Harten
jagen

Onder toeziend oog van 
cupido zijn deze sieraden 

vervaardigd. Perfect cadeaus om de 
liefde te vieren.

ZIO 1098 | oorknoppen

29.95

ZIO 1378Z | oorknoppen

29.95

ZIC 1098
ketting 43cm

69.95

ZIR 1390

34.95

ZIR 1391

39.95

ZIH 903
hanger 14mm
met Swarovski 

Nú 14.95

ZIA 1188 
armband

19.95 
         

Nú 

ZIR 1098

34.95 
         

Nú 

J E W E L S  &  W A T C H E S

34.95
                                             

ZIA 1098
armband

59.95

ZIC 1307G
ketting 42cm

34.95

ZIC 1307G
ketting 42cm

34

ZIR 1307

29.95

FATIMA: 

‘Deze sieraden kun je ook laten 

customizen, door er iets in te laten 

graveren. Dat kost niet veel en het 

kan heel simpel, een datum of een 

letter. Als je dat als man voor je 

vrouw doet, dan heb je er echt over 

nagedacht.’

CH-276 CH-240

CH-226

Van 24.95

Nú 19.95

CH-237

Van 44.95

Nú 29.95

CH-276

Van 19.95

Nú 14.95

CH-240

Van 49.95

Nú 29.95

For Lovely girls!
Leuke betaalbare bedels met sluiting. 

Dus gemakkelijk aan ketting of armband te hangen.16mm

Ruime keuze aan ‘Love’ charms. 
Bedels met liefdestekens of  mooie 

woorden...

ZIC 1307
ketting 42cm

34.95

ZIO 1378GZIO 1378G

ZIO 1378

19.95 
         

  p.p.

ZIO 1256

ZIH 1256
hanger

Nú 14.95

ZI 42 CB
collier 42cm

Nú 9.95

19.95 
         

  p.p.

Nú 
J E W E L S  &  W A T C H E S
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34.95

ZIC 1307G
ketting 42cm

34

ZIR 1307

29.95
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kan heel simpel, een datum of een 

letter. Als je dat als man voor je 

vrouw doet, dan heb je er echt over 

nagedacht.’

CH-276 CH-240

CH-226

Van 24.95

Nú 19.95

CH-237

Van 44.95

Nú 29.95

CH-276

Van 19.95

Nú 14.95

CH-240

Van 49.95

Nú 29.95

For Lovely girls!
Leuke betaalbare bedels met sluiting. 

Dus gemakkelijk aan ketting of armband te hangen.16mm

Ruime keuze aan ‘Love’ charms. 
Bedels met liefdestekens of  mooie 

woorden...

ZIC 1307
ketting 42cm

34.95

ZIO 1378GZIO 1378G

ZIO 1378

19.95 
         

  p.p.

ZIO 1256

ZIH 1256
hanger

Nú 14.95

ZI 42 CB
collier 42cm

Nú 9.95

19.95 
         

  p.p.

Nú 
J E W E L S  &  W A T C H E S



Zoals ieder jaar bevolken kieviten, schol-
eksters, tureluurs en grutto’s binnen enke-
le weken de akkers en weilanden van onze 
provincie. Om deze fraaie vogels van ons 
landelijk gebied te behouden, dienen ze 
goed beschermd te worden. Landschap 
Noord-Holland is daarom op zoek naar 
vrijwilligers die hun steentje bij willen dra-
gen en organiseert een basiscursus ‘weide-
vogelbescherming’. Tijdens deze cursus 
maak je kennis met de meest voorkomen-
de weidevogels en word je opgeleid tot 
echte weidevogelbeschermer.

Weidevogels in kaart brengen
Inventariseren is de basis van de bescher-
ming van weidevogels. Met een verrekijker 
wordt het gedrag van de vogels bekeken. 
Alleen als het echt nodig is, worden stokjes 
bij nesten gezet en kuikens beschermd. 
Alle gegevens over het gedrag worden di-
gitaal ingevoerd, zodat duidelijk is waar de 
weidevogels zich bevinden. Boeren kun-
nen daar hun werkzaamheden op aanpas-
sen zodat nesten en jonge weidevogels 
worden gespaard.

Boerenlandvogelkenner
Na de basiscursus ben je in staat zelfstan-
dig of in groepsverband de verschillende 

soorten vogels van het boerenland te in-
ventariseren ten behoeve van het (agrari-
sche) natuurbeheer in onze provincie. Wil 
je je verder verdiepen na deze basiscursus, 
dan hebben we een vervolgcursus (moni-
toring weidevogels) in ons aanbod.

Voor wie?
De cursus is voor jong en oud, voor ieder-
een met interesse voor de natuur en het 
landelijk gebied. Voor de cursus is geen 
bestaande kennis vereist. Boeren die deze 
basiscursus willen volgen en/of aan weide-
vogelbescherming willen doen, kunnen 
zich uiteraard ook aanmelden.

Data en locatie
De basiscursus wordt onder andere gege-
ven in het Dorpshuis Westerland op Wie-
ringen op maandag 6 maart en maandag 
13 maart. Aanmelden verplicht. Alle avon-
den starten om 20:00 uur. Na de theorie 
volgt begeleiding in het veld. De cursisten 
dienen na de basiscursus van half maart 
t/m half juni wekelijks beschikbaar zijn.
Kijk op www.boerenlandvogels.nu voor 
meer informatie of het aanmelden. U kunt 
ook bellen met Wim Tijsen of Peter Mol 
van Landschap Noord-Holland, tel. 088-
0064455.

Volg een cursus en help de weidevogels 
in de Noordkop en Westfriesland

De tureluur. Foto aangeleverd

De Andijker publiceert regelmatig de 
belevenissen van oud Andijker Jan Pij-
ker. 
 
Tien cent.
Geen wachtkamer voor de bus, of tien 
cent. Dat stond op een briefje op de deur 
van cafe Schotsman. We lieten de deur 
dus maar dicht en schuilden in het por-
tiekje voor de deur. Als je vroeg was 
stond je droog, maar de laatkomers die 
op de bus naar Enkhuizen moesten 
wachten, raakten nog wel eens van de 
regen in de drup. Nu gingen we als scho-
lier meestal op de fiets naar de MULO in 
Enkhuizen. Vaak met een hele groep, die 
verzamelde bij de Oosterschool.

Maar op een dag waaide het zo hard en 
de regen viel met bakken uit de lucht. 
Mijn vader vond het weer te bar en zei: 
Ga maar met de bus naar school. En zo 
stonden we half in het hokje in de drup 
dus en er was geen mens op straat. Geen 
mens? Toch wel, in de verte kwam een 
eenzame fietser uit het westen naderen. 
Hij had voor de wind en het schoot lek-

ker op. Toen hij ons zag staan stopte hij 
en we zagen dat het Piet Hein Vriend 
was, die helemaal uit west was komen 
trappen. Hij had een regenpak aan en 
was van buiten en binnen even nat. Dat 
had je met regenkleding vroeger.                                              
We wenkten hem en hij besloot ook met 
de bus te gaan. Alleen was onze halte de 
laatste van oost en toen de bus aan 
kwam rijden, knipperde de chauffeur 
met zijn lichten ten teken dat de bus vol 
was en onder luid gejoel reed de bus 
door. Daar stonden we, de volgende bus 
kwam pas over twee uur. Nood breekt 
wetten, we sukkelden door de storm 
naar huis, zetten het tafelbiljart op tafel 
en Piet en ik speelden menig potje. Ge-
zellig was het met koekjes en thee en 
lekker warm en droog. We schrokken 
ervan toen mijn vader vroeg of we nu 
niet eens met de volgende bus naar 
school moesten. Het liep tegen tienen en 
de bus die nu kwam was helaas niet vol, 
zodat we tegen half elf met een goed ex-
cuus het lokaal binnen kwamen. Die 
spelletjes biljart pakte niemand ons 
meer af……..

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

Op zaterdag 11 februari (om 20.00 uur) en 
zondag 12 februari (om 15.30 uur) vindt er 
in respectievelijk de Victorkerk in Obdam 
en de Oosterkerk in Hoorn een prachtig 
concert plaats.

Vanuit een aantal koren in West-Friesland 
is afgelopen september een projectkoor 
gevormd om de Petite Messe Solennelle 
van de componist Rossini in te studeren. 
In het koor zitten ook zangers uit Andijk, 
Onderdijk en Wervershoof. Op 11 en 12 
februari wordt deze ‘feministische’ mis 
uitgevoerd met als dirigent ‘onze’ Jan Laan 
en met begeleiding van piano en harmo-
nium.

In 1863 componeerde Rossini deze ‘kleine 
mis’. Daarmee hoopte hij, niet lang voor 
zijn dood, alsnog een plaatsje in de Hemel 
te verdienen. 
In deze mis zingen ook vrouwen, terwijl 
vrouwen destijds niet in de kerk mochten 

optreden. De mis werd daarom in onder 
meer kapellen gezongen. En soms werden 
castraten ingeschakeld.
Oorspronkelijk telde het koor bij Rossini 
12 zangers, inclusief de solisten. Het pro-
jectkoor doet het nu met ruim 60 koorzan-
gers en 4 solisten.

De muziekstukken in deze mis zijn veel-
kleurig, soms a capella gezongen, soms 
verstild, soms met grote dynamiek. Meer 
lijkend op een levenslustige opera dan op 
een klassiek gezongen hoogmis. Kortom: 
een prachtige compositie, niet makkelijk 
om te zingen, maar heerlijk om naar te 
luisteren. 

Mocht u willen komen luisteren: entree-
kaarten kosten € 15,-. Kinderen t/m 12 jaar 
betalen €. 7,50. Voorverkoop van kaarten 
vindt plaats via email project@koggeklas-
siek.nl en per telefoon: 06-134.50.548. Na 
betaling worden de kaarten toegestuurd.

Rossini concert in Obdam en Hoorn 
met ruim 60 zangers

In het koor zitten ook zangers uit Andijk. Foto aangeleverd
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WERKZAAMHEDEN;
• Klaarzetten van hout- en bouwmaterialen voor transport.
• Laden van materialen in de vrachtauto.
• Lossen van materialen bij de klant.

FUNCTIE-EISEN:
• In bezit van rijbewijs B.
• Stressbestendig, representatief en klantvriendelijk.
• MBO werk en denkniveau.
• Actieve en fl exibele inzet (geen 9 tot 5 mentaliteit).

BEN JE GEÏNTRESSEERD?
Stuur binnen 10 dagen, 
uitsluitend per email, je 
gemotiveerde sollicitatie met CV 
en recente pasfoto naar: 
christel@bakkerdehouthandel.nl

Voldoe je niet aan bovenstaande 
eisen, dan kunnen we je sollicitatie 
helaas niet in behandeling nemen!
*de voorwaarden worden besproken 
  als u wordt uitgenodigd op gesprek.

BAKKER ZOEKT JOU!
CHAUFFEUR RIJBEWIJS B M/V

(WIJ BETALEN JE C RIJBEWIJS!!)*

Bakker dé Houthandel is een begrip in West-Friesland. Bakker is met 15.000m² één van de grootste 
houthandels van Nederland. Al meer dan 20 jaar vormt Bakker met zijn uitgebreide assortiment, 
optimale service en uitstekende garanties de basis voor iedere aannemer, klussenier, tuinier en particulier.

• Actieve en fl exibele inzet (geen 9 tot 5 mentaliteit).

gemotiveerde sollicitatie met CV 

christel@bakkerdehouthandel.nl

Voldoe je niet aan bovenstaande 
eisen, dan kunnen we je sollicitatie 
helaas niet in behandeling nemen!
*de voorwaarden worden besproken 
  als u wordt uitgenodigd op gesprek.

Bakker dé Houthandel is een begrip in West-Friesland. Bakker is met 15.000m² één van de grootste 
houthandels van Nederland. Al meer dan 20 jaar vormt Bakker met zijn uitgebreide assortiment, 

• Klaarzetten van hout- en bouwmaterialen voor transport.

• Actieve en fl exibele inzet (geen 9 tot 5 mentaliteit).• Actieve en fl exibele inzet (geen 9 tot 5 mentaliteit).



In een jaar tijd kan er veel ge-
beuren. Ronald Drenth legde 
zijn boekhoudwerkzaamheden 
opzij, om zich volledig op de 
markt van zonne-energie te 
richten. De SolarFabriek is 
ruim een jaar in zijn handen en 
heeft een grote groei doorge-
maakt. Naast de zonnepanelen, 
die in een opslagloods aan de 

Dijkweg in Andijk liggen, heeft 
de Solarfabriek zijn producten 
uitgebreid met LED verlich-
ting, infraroodpanelen, vloe-
risolatie en warmtepompen. 

Ondanks dat hier en daar nog een 
winterse periode wordt voor-
speld, is Ronald al bezig met het 
voorjaar. “In de wintermaanden 

heb ik het bewust een beetje rus-
tig gehouden”, laat hij weten. “Als 
ik dan het dak op klim voor zon-
nepanelen, glijd ik er net zo hard 
weer van af.” 

Maar hij heeft het afgelopen jaar 
echt niet stilgezeten. De SolarFa-
briek verdrievoudigde, plaatste 
meer dan duizend zonnepanelen 

en breidde de diensten en het 
werkgebied uit. Want naast het 
Poldermuseum en veertien wo-
ningen in de Kees Veerstraat, 
heeft een zorgcentrum in Ermelo 
nu 169 panelen uit de Andijker 
onderneming op het dak.

Duurzaamheidsscan
Zonnepanelen zijn één van vele 
manieren om een huis of be-
drijfspand te verduurzamen. Ro-
nald wil bij geïnteresseerde klan-
ten binnen komen om een ener-
giescan te maken van het te ver-
duurzamen pand. “Daarmee kij-
ken we op welke manieren we een 
gebouw kunnen verduurzamen 
en een besparing realiseren, ui-
teraard staat de vraag van de 
klant daarbij centraal.” 

“We hebben inmiddels een scala 
aan producten, op duurzaam-
heidsgebied”, vertelt Ronald. Zo is 
er LED verlichting, vloerisolatie, 
warmtepompen, zonneboilers, 
warmtepanelen en verkoopt de 
SolarFabriek energie. De produc-
ten verduurzamen niet alleen – 
ze zorgen ook voor een besparing 
op de energierekening. Voor be-
sparing op gas doen infraroodpa-
nelen en warmtepompen precies 
hetzelfde werk. 

Alle informatie hierover ver-
schijnt medio maart op een ge-
heel vernieuwde website.

Subsidie agrariërs en 
sportverenigingen
Andijk is volgens Ronald goed op 
weg als het om duurzame ener-
gieproductie gaat. Voor verschil-
lende soorten organisaties is dat 
door subsidieregelingen dan ook 
erg aantrekkelijk. Zo is er voor 
agrariërs de regeling “asbest eraf, 
zonnepanelen erop”, voor sport-
verenigingen is er ook een subsi-
dieregeling en voor de bedrijfs-
matige grootverbruikers bestaat 
de SDE+ regeling. De openstel-
ling hiervan is in maart/april en 
september/oktober 2017. De So-
larFabriek kan dit gehele proces 
uit handen nemen.

Toekomst
Met nieuwe producten en duur-
zame ontwikkelingen gaat de So-
larFabriek de toekomst zonnig 
tegemoet. De groei van de Solar-
Fabriek brengt Ronald inmiddels 
op plekken in heel Nederland, 
maar geeft hem ook de mogelijk-
heid om zich maatschappelijk in 
te zetten. Zo is de SolarFabriek 
een trotse sponsor van het Hut-
tendorp Andijk en de jeugdtoer-
nooien bij Sporting Andijk en VV 
Twisk.

Meer informatie over de SolarFa-
briek staat op www.solarfabriek.
nl, of neem contact op met Ro-
nald Drenth via info@solarfa-
briek.nl of 0228-597272.

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 tot vrijdag van 10.00-18.00 uur  

Zaterdag de gehele dag gesloten.

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

De SolarFabriek groeit en broeit

Overhandiging certificaat kansarm gezin in Bangladesh aan familie M. Groot. 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? 
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



De Dierenambulance Hoorn 
e.o. is een stichting en heeft 
derhalve geen winstoogmerk. 
De stichting is afhankelijk van 
donateurs en sponsors. De 
stichting wordt volledig gerund 
door vrijwilligers, zonder en-
kele vergoeding.

De dierenambulance biedt eerste 
hulp aan aangereden en zieke/
gewonden huisdieren en alle die-
ren levend in de natuur en ver-
voert deze naar een dierenarts en 
daarna na een geschikte opvang. 

Wat doen wij nog meer:
 zvervoer van gewonde of zieke 
dieren levend in de natuur, zo-
als alle soorten vogels, egels, 
knaagdieren naar de vogel en 
egelopvang de "De Bonte Piet" 
in Midwoud
 zeigenaren met huisdieren naar 
de dierenartsen vervoeren te-
gen betaling van de geldende 
ritprijzen
 zophalen van zwerfdieren t.w. 
honden en katten in overleg 
met Dierentehuis Hoorn 
en de Amivedi Hoorn (meld-
punt voor vermiste en gevon-
den huisdieren in de regio)
 zvervoer van dieren, zoals bij 
overlijden van eigenaar, huis-

uitzettingen of huisdieren die 
door de deurwaarders of in-
spectie van de Dierenpolitie in 
beslag zijn genomen
 zbij verkeersongevallen en huis-
branden waar dieren bij betrok-

ken zijn, assisteren en deze 
naar een dierenarts te vervoeren
 zophalen van overleden huis-
dieren (door welke oorzaak 
dan ook) waarvan geen eige-
naar bekend is en deze bewa-

ren. Trachten in samenwerking 
met Amivedi Hoorn de eige-
naar te vinden, zodat deze er 
afscheid van kan nemen en zelf 
beslissen wat er met zijn/haar 
huisdier moet gebeuren

 zop wens van eigenaren hun 
overleden huisdieren te ver-
voeren naar het Dierencrema-
torium in Heerhugowaard of 
dierenbegraafplaats "De Stille 
Weiden" in Berkhout.

Wat doet de dierenambulance  
en wat deze voor u kan betekenen

De stichting dierenambulance Hoorn e.o. is afhankelijk van donateurs en sponsors. Foto: De Streker.

• Wij maken alle gordijnen, vitrage en raamdecoratie exact voor u op maat.
• Eigen bezorgdienst, inmeet en montageservice
• Absolute bodemprijzen
• Gratis parkeren
• Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 10.00 - 17.30 uur.

JEFFREY BUNSCHOTEN [EIGENAAR] SIEM HAAKMAN [VERKOPER]
E
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BAKKER ZOEKT JOU!

Bakker dé Houthandel is een begrip in West-Friesland. Bakker is met 15.000m² één van de grootste 
houthandels van Nederland. Al meer dan 20 jaar vormt Bakker met zijn uitgebreide assortiment, opti-
male service en uitstekende garanties de basis voor iedere aannemer, klussenier, tuinier en particulier.

WERKZAAMHEDEN;
• Klaarzetten van hout- en bouwmaterialen voor transport.
• Laden en lossen van vrachtauto’s.

FUNCTIE-EISEN:
• Teamplayer.
• Stressbestendig.
• Nauwkeurig.
• Actieve en fl exibele inzet (geen 9 tot 5 mentaliteit).
• In bezit van minimaal rijbewijs B en heftruckrijbewijs.

BEN JE GEÏNTRESSEERD?
Stuur binnen 10 dagen, uitsluitend per email, 
je gemotiveerde sollicitatie met CV 
en recente pasfoto naar: 
christel@bakkerdehouthandel.nl

Voldoe je niet aan bovenstaande 
eisen, dan kunnen we je sollicitatie 
helaas niet in behandeling nemen!

Ben jij op zoek naar een afwisselende baan in een enthousiast team? Ben jij 
die actieve persoon die van aanpakken weet? Dan is Bakker op zoek naar jou!

ORDERPICKER M/V
 fulltime

Zaterdag 11 februari start de ‘blind-date 
actie’ voor het Dijkpop festival in Andijk. 
Verras jouw Valentijn met een ticket en 
geniet samen op 8 juli van zon, vrienden, 
heerlijke muziek, lekker eten en een relax-
te sfeer! Is dat een super origineel Valen-
tijnscadeau of niet?

Voor de nieuwsgierigen onder ons: Op 
Facebook en via de website plaatsen we 
komend weekend een Dijkpop 2017 remix. 
De artiesten die editie 2017 tot een feestje 
zullen maken hebben we hierin bewerkt. 
Dus test je muziekkennis en verras jouw 

geliefde met deze romantische mix.
 
Dijkpop Blind-date entreekaarten bestel je 
voor slechts € 22,50 (ipv reguliere voorver-
koop € 35,- excl. reserveringskosten) al-
leen op zaterdag 11 februari   LET OP! 
Slechts 1000 ‘liefdevolle’ blinddatekaarten 
verkrijgbaar vanaf 10 uur via www.dijk-
pop.nl/tickets!

Tevens begint zaterdag de voorverkoop 
voor De Avond van Andijk, de Dijkpop 
pendeldienst-tickets en de Jong & Fris en-
treekaarten. 

Dijkpop. Foto aangeleverd

Dijkpop start kaartverkoop met 
speciale ‘blind-date tickets’

Inwoners in West-Friesland kunnen te-
recht voor sociaal-emotionele onder-
steuning en voor bijvoorbeeld hulp hun 
thuisadministratie bij het steunpunt 
van MEE & de Wering. Zij  koppelen 
mensen met een vraag (of vragen) aan 
een vrijwilliger.  De vrijwilliger is er 
soms als aanvulling op het sociale net-
werk en soms om zijn of haar maatje 
naar een mooiere toekomst te coachen.

Wering Steunpunt is volop in ontwikke-
ling en daarom zoeken wij enthousiaste 
mensen, die onze projecten willen ver-
sterken. Op dit moment hebben we nog 
plaats voor nieuwe vrijwilligers in verschil-
lende coaching projecten. Bijvoorbeeld 
voor kwetsbare jongeren (ca 16-24 jaar), 
die hulp nodig hebben bij het opbouwen 
van zelfvertrouwen en zelfstandig leven. 

Mensen met een beperking, maar ook met 
een taalachterstand die in financiële pro-
blemen dreigen te raken of geen overzicht 
(meer) hebben in hun thuisadministratie. 
mensen, die het moeilijk vinden om con-
tact te leggen of te onderhouden. Je moti-
veert hen om bewust te worden van hun 
eigen mogelijkheden en wensen en onder-
steun je hen bij de stappen die zij zetten 
om het netwerk te versterken. 

En jij?
Draai jij voor het ordenen van de thuisad-
ministratie of het opbouwen van een soci-
aal netwerk je hand niet om? Laat je je niet 
snel uit het veld slaan? Kan je je inleven in 
de  situaties waarin mensen die met bo-
venstaande problematiek te maken heb-
ben en een vertrouwensband met hen op-
bouwen? Lijkt het je een leuke uitdaging, 
wil je iemand helpen? Ben je betrouwbaar, 
enthousiast, motiverend, overtuigend en 
niet voor één gat te vangen? Dan nodigen 
wij je van harte uit om je aan te melden bij 
Wering Steunpunt.  

Wij bieden
Vrijwilligers zijn het goud van onze orga-
nisatie. Daarom stellen we er graag wat 
tegen over. Inzet als vrijwillige coach biedt 
verdieping in problematiek,   uitbreiding 
van je communicatieve vaardigheden en 
zingeving. Je wordt tijdens jouw inzet ge-
coacht, begeleid en getraind. En inzet als 
coach is een mooie aanvulling op je CV. 
Uiteraard vergoeden wij de reiskosten die 
je maakt bij je inzet. 

Contact
Wil je meer weten of je aanmelden voor 
een gesprek? Mail dan naar steunpunt@
dewering.nl. We nemen gauw contact op. 

Vrijwilligers gezocht! 
Zelfredzaamheid, met een beetje hulp

Een eigen 
(promotie) 

krant?

www.andijker.nl

Dijkprint  •  Industrieweg 1  •  1619 BZ Andijk

info@dijkprint.nl  •  www.dijkprint.nl  •  Tel. (0228) 59 29 34

Nu 8 pagina’s geheel in fullcolour.

5.000 kranten al v.a. 575 euro 

(exclusief opmaakkosten).

De opmaak kan desgewenst 

door ons worden uitgevoerd.
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Andijkertjes

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

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

Pootaardappelen  
(N.A.K. gekeurd).
Ook volop zaden.

‘Tuinmagazine’ voor de zaden gra-
tis af te halen. De eerste groente-

planten zijn er weer.
Tuincentrum Boeder

Hornpad 8  Tel. (0228)591813

Zat. 18 febr. verkoopdag hobbyma-
terialen 10 – 16 uur

bibliotheekzaal,  
Dorpshuis centrum

Knijn Inkt Speciaalzaak
LET OP  Wegens vakantie

Is onze winkel gesloten
van 18 t/m 26 Februari.

Dus controleer uw inktvoorraad !
Ook voor uw pasfoto’s  !  

Klant bij ons = gratis printerser-
vice.  Onze huismerk inktcartridges

zijn goedkoper dan de 
grootste webwinkel in inkt

dus hup 123 naar Knijn
of bestel online:

www.inktsnel.nl 
De Hoek 8a Wervershoof 
(naast fietswinkel Boos) 

0228-582223
Normale openingstijden:

Maandag: 13.30-18.00
Di t/m vr:  09.30-18.00
Zaterdag:  09.30-17.00

Allereerst een warme groet van 
Sam en Rodica Zwagerman. Het 
gaat goed met hen en de meiden 
die zij in huis hebben en begelei-
den in de Shelter.
Naast de naschoolse opvang met 
zo’n 55 kinderen komen er dage-
lijks 15 ouderen naar het dagcen-
trum voor ontmoeting en een 
warme maaltijd. Ook worden er 
nog bij zo’n 25 ouderen thuis 
maaltijden gebracht en is er een 
thuiszorg project gestart voor 
hulpbehoevenden.

Dit jaar komen we weer op 
woensdagavond 15 februari bij u 
aan t.b.v. deze projecten in Mol-
davië tulpen te verkopen (van 
18.00 uur tot ongeveer 19.30 
uur).
We hopen dat we op deze manier 
met elkaar een steentje kunnen 
bijdragen aan het werk in Molda-
vië!

Hartelijke groet, Namens de 
ZWO commissie Geref. Kerk 
Andijk

Tulpenactie voor 
St. Hart voor Moldavië

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

Keukens met smaak gemaakt

Wij zijn verhuisd!

Jaarlijks organiseert de kolfclub 
uit Wieringerwaard een kolfwed-
strijd voor alle kolfsters uit 
Noord-Holland. In iedere klasse 
kan een gouden tientje worden 
gewonnen. Daar hadden 12 vrou-
wen van kolfclub “De Vrouwen-
kliek” wel oren naar. 

Finale
Na het spelen van de voorrondes 
mochten Hannie Bakker, Anneke 
Berkhout,  Lucia van de Klashorst 
en Anita Vis  terugkomen voor de 
finale.  Hannie stond  op dat mo-
ment als 2e geklasseerd in de 1e  
klasse,  Anneke en Lucia respec-
tievelijk als 2e en 3e in de 2e klasse 
en Anita was als 6e geplaatst in de 
4e klasse. In de 1e klasse was het 
verschil tussen de als eerste en 
tweede geplaatsten zo groot  dat 
het voor Hannie vrijwel onmoge-
lijk was om als eerste te eindigen. 
Zij liet wel de anderen in deze 
klasse met ruime afstand achter 
zich. Een mooie  tweede plaats 
dus voor haar.
Het werd in de  2e klasse een hele 
spannende finale. De start van 
zowel Anneke als Lucia was niet 
heel sterk, maar uiteindelijk sloe-

gen zij toch voldoende punten 
erbij voor een tweede plaats voor 
Anneke en een  eerste  voor Lu-
cia. Prachtige prestatie dus.  
Voor Anita pakte het iets minder 
goed uit. Zij sloeg er te weinig bij 
om de zesde plaats te behouden 
en werd dus de laatste van haar 
klasse. Och, volgend jaar weer 
opnieuw proberen en dat geldt 
dus ook voor de anderen die deze 
keer niet terug mochten komen.
Er mag gerust gezegd worden dat 
de kolfclubs  uit Andijk op be-
hoorlijk hoog niveau spelen.  

Gouden tientje
Bij de mannenclub “Onder Ons”  
werd dit jaar al een gouden tientje 
gewonnen en nu  kwamen de da-
mes ook  nog eens thuis  met een 
gouden tientje en  twee  zilveren 
rijksdaalders. 
Wil je ook eens komen kolven 
dan ben je van harte welkom op 
de dinsdagavond in Cultura. 
Durf/wil je niet alleen kom dan 
gerust samen met je liefste zus, je 
gezelligste buurvrouw of je aller-
aardigste vriendin.
Marry Boon, secretaris van kolf-
club “De Vrouwenkliek”

Goud en zilver voor dames 
van “De Vrouwenkliek””

Gevonden: 
Zilveren ring met groene steen. 
Op te halen op de redactie van De Andijker, Industrieweg 1
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Wist u dat...
... MAX 9 februari 6 jaar 

wordt, dat hij dan stopt met 

duimen en als tegenprestatie 

wil hij graag pokémonkaarten.

… het de gewoonste zaak is 

60 kilometer per uur of meer 

over de Kleingouw te rijden 

met de auto?

… berichten van verloren en 

gevonden voorwerpen in deze 

rubriek gratis worden 

geplaatst?

… de redactie nog op zoek is 

naar kermisfoto's van 

Bovenkarspel, Hoogkarspel 

en Venhuizen?

… Aaron Meijers 17 februari 

naar Sporting Andijk komt?

… er ook Andijker 

automobilisten zijn die géén 

voorrang verlenen van het 

verkeer dat van rechts komt?



Kerkdiensten, zondag 12 februari

Gereformeerde Kerk

Middenweg 4, Andijk
10.00 uur  ds. J. Staat
19.00 uur Mevr. A.C. Winter

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 Ton Heijboer uit Hoorn
 Organist: Wim Broer

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 Euch. pastor J. van Dril. Gemengd koor

De Bovenzaal

De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu

19.00 uur F. ter Velde

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

Op 13 februari a.s. bent u welkom 
in: Verenigingsgebouw St.Pieter, 
Ridderstraat 9 in Medemblik.
Informatie: Maron van Oosten-
rijk; telefoon: 06 – 22 47 23 68
Vanaf 19.00 uur is de ontvangst 
met een kopje koffie.
Het programma duurt van 19.30 
– 21.30 uur. De toegang is gratis.

Het onderwerp voor deze avond 
luidt: 
“WMO, keukentafelgesprek
Dementievriendelijke gemeente”
Hoe kom ik in contact met de 
WMO en wat valt er allemaal 
onder?

Angelique Vlaar, werkzaam bij 

Jonkerszorg Hoogwoud,, gaat in 
gesprek met Sanne Rikkers van 
het wijksteunpunt Medemblik.

Na de pauze krijgen de bezoekers 
volop de gelegenheid om vragen 
te stellen en hun ervaringen met 
elkaar te delen.
 
Waarom zou u komen?
Het Alzheimer Café is een tref-
punt voor mensen met dementie, 
hun partners, mantelzorgers, fa-
milieleden en vrienden, hulpver-
leners en andere belangstellen-
den.

De volgende bijeenkomst zal zijn 
13 maart a.s. in Opmeer.

Het Alzheimer Café terug in Medemblik
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Zoals gewoonlijk hebben we 
uiteraard er weer een gezellige 
biljartmiddag van zien te ma-
ken, wat de resultaten betreft 
kunnen we niet anders zeggen 
mooi gaan. Hierbij bedoel ik 
alle twee hadden we twee 
winstpartijen. Zowel C.J. Ver-
hoogt als G.P. Grent met de uit-
eindelijke uitslag 6 om 6, mijn 
liefste wat wil je nog meer. 

C.J. Verhoogt de winstpartijen 
in het libre en G.P. Grent in het 

bandstoten en het driebanden 
met 0,666 en dat is zeer goed.
Onze gedachten gaan weer 
naar de volgende week en dan 
zien we wel weer wat het ople-
vert wat de partijen betreft.
De slotzin is: “Doe datgene wat 
in je eigen hart goed voelt. Kri-
tiek krijg je toch wel.”
Adios Biljartos

Sportgroeten 
G.P. Grent
Aflevering 1092

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 12 februari 10.00 uur: 
Eucharistieviering met Gemengd 
koor; voorganger: pastor J. van 
Dril.

Thema: “Kies voor echtheid en 
oprechtheid”.
De collecte is voor onze kerk.
Van harte aanbevolen en dank 
daarvoor.
Welkom in de viering.

*Het Triduüm in Wognum is op 
vrijdag 21 en zaterdag 22 april. 
Wilt u daar naar toe, dan graag 
opgeven voor 10 maart bij: Ton-
ny Smit tel. 593379.
En wilt u meelopen met de Stille 
Omgang op zaterdag 18 maart 
dan graag voor 15 maart opge-
ven bij: Truus de Vries tel. 591759. 
Alle informatie kunt u lezen in 
Kontakt.

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 17.00 uur

Zaterdag op afspraak

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

middag voor bewoners en buurtbewoners, Dorpshuis 14.30-
16.30 uur

Vrijdag 10 februari
• Pubquiz, aanvang 20:30 Dorpshuis Centrum
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
Donderdag 16 februari
• Seniorensoos, aanvang 12:00 uur, Dorpshuis Centrum
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.
Dinsdag 16 mei 
• KVG, Sarto, 19.00 uur puzzelwandeltocht 
Woensdag 17 mei

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 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



Ben jij op zoek naar een afwisselende baan in een enthousiast team? Ben jij 
die actieve persoon die van aanpakken weet? Dan is Bakker op zoek naar jou!

BAKKER ZOEKT JOU!

Bakker dé Houthandel is een begrip in West-Friesland. Bakker is met 15.000m² één van de grootste 
houthandels van Nederland. Al meer dan 20 jaar vormt Bakker met zijn uitgebreide assortiment, opti-
male service en uitstekende garanties de basis voor iedere aannemer, klussenier, tuinier en particulier.

WERKZAAMHEDEN;
• Klaarzetten van hout- en bouwmaterialen voor transport.
• Laden van materialen in de vrachtauto.
• Lossen van materialen bij de klant.

FUNCTIE-EISEN:
• Stressbestendig.
• Representatief en klantvriendelijk.
• Actieve en fl exibele inzet (geen 9 tot 5 mentaliteit).
• In bezit van rijbewijs C of CE en chauffeursdiploma/code 95.
• In bezit van heftruckcertifi caat is een pré 

BEN JE GEÏNTRESSEERD?
Stuur binnen 10 dagen, uitsluitend per email, 
je gemotiveerde sollicitatie met CV 
en recente pasfoto naar: 
christel@bakkerdehouthandel.nl

Voldoe je niet aan bovenstaande 
eisen, dan kunnen we je sollicitatie 
helaas niet in behandeling nemen!

CHAUFFEUR RIJBEWIJS C/CE M/V
 fulltime

Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

Wij hebben 
plekjes vrij!

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

De aanmelding voor de Vakantiespelen in 
de zomervakantie 2017 is weer geopend! 
Dus meld uw kind(eren) nu aan. Dit kan 
via de website, www.stichtingvakantiespe-
len.nl, of via het aanmeldformulier uit de 
folder die op de meeste basisscholen wordt 
uitgedeeld. Er is geen wachtlijst en geen 
inschrijfavond, uw kind kan gegarandeerd 
meedoen in de leukste week van het jaar.

Wanneer doet uw woonplaats mee?
Week 34 (21, 22, 24 en 25 augustus 2017)
Andijk, Barsingerhorn, Berkhout, Bobel-
dijk, Enkhuizen, Grosthuizen, Kolhorn, 
Lutjewinkel, Nieuwe Niedorp, Onderdijk, 
Oosterblokker, Oosterdijk, Oudendijk, 

Oude Niedorp, Scharwoude, Spierdijk,
‘t Veld, Wervershoof, Winkel en Zwaag-
dijk-Oost

Heeft u toevallig nèt een vakantie geboekt 
in de week waarin uw kind mee zou kun-
nen doen met de Vakantiespelen? Doe 
mee in een andere week! Bij aanmelding 
voor een andere week hoeft u alleen aan te 
geven naar welke opstapplaats u uw kind 
wilt brengen. Voor welke week u uw kind 
ook aanmeldt, vriendjes en vriendinnetjes 
maken ze altijd in het bos!

Kijk voor meer informatie en het aanmel-
den op: www.stichtingvakantiespelen.nl

IVN West-Friesland heeft een werkgroep 
die met de Natuurkoffer de verpleeg- en 
verzorgingshuizen bezoekt. Doel is om 
ouderen die niet meer zelfstandig naar 
buiten kunnen met de natuur in aanraking 
te brengen. 

Op zondag 19 februari is er bij IVN in het 
Streekbos Paviljoen in Bovenkarspel van 
14.00 - 16.00 uur een gratis demonstratie- 
en informatiemiddag over de Natuurkoffer 

o.a. voor mantelzorgers en verpleegkundi-
gen. 

De Natuurkoffer is ontwikkeld om zo veel 
mogelijk zintuigen te prikkelen. Geurige 
kruiden, bloemen en aaibare opgezette die-
ren bieden aanknopingspunten voor een 
gesprek over vroeger. Natuurbeleving heeft 
een positieve invloed op de gezondheid van 
dementerende ouderen. En het levert 
blijmakende, enthousiaste reacties op. 

Natuur op bezoek. Foto Toos Brink

IVN Natuurkoffer mantelzorg voor ouderen
De natuur op bezoek – informatiemiddag voor verpleegkundigen

Vakantiespelen Dijkgatbos

Afgelopen weken zijn de mannen van de 
techniek van De Weid eens op een voor 
hen niet alledaagse plek bezig. Het lei-
dingwerk en verdeling in de regelkast 
van de douches, die in de dameskleed-
kamer hangt, was na 25 jaar  verkalkt en 
op. De techneuten leggen deze opnieuw 
aan en hebben meteen een simpeler op-
zet bedacht. Daarnaast wordt op dit 
moment gewerkt aan de motoren van de 
afdekrollen, is de walkant aan de west-
zijde van het complex helemaal aange-
pakt en wordt de hoofdpomp binnen-
kort terug geplaatst. Hulde voor zoveel 
tomeloze inzet! 

Eigendomsoverdracht
Het bestuur is bezig met afrondende ge-
sprekken met de gemeente Medemblik 
over de eigendomsoverdracht van het ter-
rein, baden en gebouwen aan de vrijwilli-
gersstichting. Samen met Medemblik is 
afgesproken dat de RUD (Regionale Uit-
voeringsDienst) van de provincie, die toe-
zicht houdt op de naleving van wet- en re-
gelgeving, een inspectie uitvoert en dat 
Medemblik en de vrijwilligersclub samen 
de laatste punten die daaruit komen aan-

pakken. Daarna is het complex klaar om te 
worden overgedragen.

Nestschommel
Een paar enthousiastelingen uit de vrijwil-
ligersgroep zijn druk om de beloofde nest-
schommel uit te zoeken. Die plaatsen de 
vrijwilligers in het voorjaar op de speel-
weide. Na de investeringen voor de iets 
oudere jeugd zoals de glijbaan en airtram-
poline vindt De Weid het tijd om iets voor 
de allerkleinste te doen. De bijdragen van 
Tulpenwandeltocht, buurtvereniging en 
dorpsveilingen maken dit mogelijk. Top!

Ook vrijwilliger worden? info@deweid.nl

Nieuwe verdeling voor de douches. Foto's aangeleverd.

Mannen in dameskleedkamer zwembad

Werk aan de afdekrollen.

Nieuws of tips?
info@andijker.nl of 59 36 05
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