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Lekker ‘lulluh’ over voetbal in de Sporting Andijk-kantine
Na onder meer een Casino 
avond en een bier- en wijnproe-
verij, heeft de evenementen-
commissie van Sporting Andijk 
opnieuw een leuke activiteit op 
het programma. Niemand min-
der dan Aaron Meijers, voet-
baller bij ADO Den Haag en 
tevens oud AVV’er, komt name-
lijk naar de kantine van de 
sportvereniging. Aanstaan-
de vrijdag 17 februari zal hij 
afreizen naar Andijk, samen 
met zijn alom bekende ploeg-
genoot Tom Beugelsdijk. 

De organisatie, bestaande uit 
Patrick Schouten, Elja van der 
Thiel, Chris Schuitemaker, Mi-
chael Groot, Thijs van Diepen, 
Kim Haakman en Auke Kar-
sten, heeft er enorm veel zin in.

“Een spreker, in de vorm van een 
topsporter, wilden we al langer”, 
begint Chris. “Maar we kwamen 
er al vrij snel achter dat deze be-
hoorlijk duur waren.” Michael vult 
aan: “We hebben wel wat offertes 
opgevraagd voor diverse mensen. 
En daar kwam bijvoorbeeld een 
Tess Wester uit, of Erben Wenne-
mars. Met Erben hadden we ook 
redelijk serieus contact. Alleen 
dan kom je op een bedrag dat je 

bijna vijftien euro per persoon aan 
entree moet vragen. En dan moet 
je ook nog hopen op een minimaal 
aantal mensen. Dat was dus ge-
woon niet haalbaar.”

Petje op, petje af
“En nu komt Aaron dus”, gaat Elja 
verder. “Dat is een beetje via via 
geregeld, maar gelukkig was hij 
heel enthousiast om te komen.” 
Toch is het niet de bedoeling dat 
hij de hele avond alleen maar aan 
het woord is. “We hebben inder-

daad ook een spel-element, na-
melijk een quiz in de vorm van 
‘petje op, petje af ’. Zo is niet de 
hele avond de aandacht alleen 
maar op Aaron gevestigd.”

Daar moet ook de inbreng van 
Tom Beugelsdijk aan bijdragen. 
“De komst van Tom werd pas la-
ter duidelijk en is eigenlijk soort 
cadeautje”, zegt Chris. “Want het 
is in principe een avond voor 
Aaron, ook omdat al zijn familie 
en vrienden aanwezig zullen zijn. 

Dat maakt het ook wel speciaal 
natuurlijk.”

Floreren
Uiteraard hoopt de commissie op 
een zo groot mogelijke opkomst 
komende vrijdag. “Dat is toch een 
beetje waar we het voor doen op 
avonden zoals deze”, geeft Patrick 
aan. “Het is voor ons niet de be-
doeling dat wij als commissie zo-
veel mogelijk winst maken, maar 
vooral dat we de kantine laten 
floreren. Dus dat de kantine vol 

staat en de mensen een leuke 
avond hebben.”

Toch wil de evenementencom-
missie in de toekomst graag nog 
grotere evenementen dan deze te 
organiseren. “Bijvoorbeeld iets 
als de zandspelen”, zegt Elja. “Dus 
een toernooi met diverse spellen 
in het zand. Daar denken we al 
tijden over na, maar dat kost ge-
woon heel veel geld. En als we 
dan voor zoiets bijvoorbeeld een 
goede sponsor kunnen vinden, 
zouden we dat wel kunnen orga-
niseren.” 

En ook naar de verdere toekomst 
wordt al veelvuldig gekeken door 
de commissie. “Het plan is om al 
vanaf komend seizoen langzaam 
te beginnen met de organistie van 
het 5-jarig jubileum”, laat Patrick 
weten. “Natuurlijk was het ope-
ningsfeest van de vereniging 
fastastisch, dus ook van het jubi-
leum moet een geslaagd feest ge-
maakt worden”, sluit hij af. De 
avond met Aaron Meijers en Tom 
Beugelsdijk begint aanstaande 
vrijdag om 20.30 uur. Vanaf 20.00 
uur is de kantine open. Het en-
treegeld bedraagt €5,- en de 
avond is 16+.

De organistie: Michael Groot, Thijs van Diepen, Patrick Schouten, Elja van der Thiel en Chris 
Schuitemaker. Kim Haakman en Auke Karsten ontbreken op de foto. Foto: KD/De Andijker

Ook dit schooljaar hebben leerlingen uit 
groep 7 en 8 van basisscholen uit heel Neder-
land massaal meegedaan aan de 24e editie 
van De Nationale Voorleeswedstrijd, een ini-
tiatief van Stichting Lezen. Er zijn maar liefst 
3.206 kinderen tot voorleeskampioen van 
hun school gekroond. In de komende maan-
den zullen zij hun voorleestalent laten zien 
tijdens de lokale, regionale en provinciale 
voorrondes van De Nationale Voorleeswed-
strijd. Op 17 mei 2017 zullen uiteindelijk 
twaalf provinciale finalisten het tegen elkaar 
opnemen tijdens de landelijke finale in Am-
stelveen. Een jury onder leiding van de nieu-
we Kinderboekenambassadeur bepaalt dan 
wie zich De Nationale Voorleeskampioen 
2017 mag noemen.

Jasmijn Dijkstra werd in oktober 2016 voor-
leeskampioen van de Kuyperschool in An-
dijk. Ze las voor uit het boek: ‘Dirkje Bakkes, 
brandnetelspecialist’ geschreven door Tosca 
Menten. Jasmijn had dit boek gekozen omdat 
ze in 2016 ambassadeur was van Tosca Men-
ten en ze dit verhaal grappig en spannend 
vindt.  Ze heeft een gedeelte uit dit boek ook 
op “de dag van de ouderen” voorgelezen in 
verzorgingshuis Sorgvliet in Andijk. Ze wist 
de bewoners te boeien en kreeg veel compli-
menten.

Op 11 februari 2017 deed Jasmijn, namens de 
Kuyperschool, mee in de lokale vervolgronde 
die werd georganiseerd door de bibliotheek in 
Medemblik. Jasmijn gaf aan best zenuwachtig 
te zijn, maar daar merkte het publiek weinig 
van. Ze las vol enthousiasme voor en werd 
door de jury uitgeroepen tot ‘voorleeskampi-
oen van de gemeente Medemblik’.

Op 4 maart zal Jasmijn meedoen in de regio-
nale vervolgronde.
De Nationale Voorleeswedstrijd is een initia-
tief van Stichting Lezen in samenwerking met 
de Openbare Bibliotheken. De betrokken or-
ganisaties willen met deze wedstrijd een 
breed publiek laten zien dat voorlezen niet 
alleen belangrijk, maar vooral ook erg leuk is.

Jasmijn, de voorleeskampioen van de gemeente Medemblik. Foto's Ronald Dijkstra

Jasmijn Dijkstra voorleeskampioen gemeente Medemblik
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Een hoopgevende preek

John Egglen had nog nooit 
van zijn leven een preek ge-
houden. Nooit. Niet omdat hij 
dat niet wilde, maar omdat 
het nooit nodig was. Maar op 
zekere ochtend preekte hij 
wel. De stad Colchester (En-
geland) waar hij woonde, was 
bedolven onder een dik pak 
sneeuw. Toen hij die zondag-
ochtend in januari wakker 
werd, overwoog hij om thuis 
te blijven. Wie zou er nu met 
zulk weer naar de kerk gaan? 
Toen bedacht hij zich. Hij was 
tenslotte ambtsdrager. En als 
de kerkenraad al niet zou ko-
men, wie dan wel? Dus trok 
hij zijn jas en laarzen aan, zet-
te een hoed op en liep tien ki-
lometer naar de Methodisten-
kerk. Hij was niet de enige die 
met de gedachte had gespeeld 
om thuis te blijven. Hij was 
een van de weinigen die de 
tocht naar de kerk had onder-
nomen. Er waren die ochtend 
wel geteld dertien bezoekers: 
twaalf leden en een gast. Zelfs 
de voorganger was inge-
sneeuwd.  Bovendien: er was 
een gast. Een jongen van der-
tien jaar. Maar wie zou er 
spreken? Egglen was de enige 
diaken. Het lag op zijn weg. 
En dus preekte hij. Zijn toe-
spraak duurde maar tien mi-
nuten. Er was geen touw aan 
vast te knopen; in zijn poging 
een paar hoofdlijnen uit te 
zetten, raakte hij het spoor 
volledig bijster. Maar tegen 
het einde van zijn betoog 
maakte een buitengewone 
vrijmoedigheid zich van hem 
meester. Hij zag op, keek de 
jongen recht in zijn ogen en 
daagde hem uit: ‘Jongeman, 
kijk naar Jezus. Kijk! Kijk! 
Kijk!’ Heeft die aansporing ef-
fect gehad? Ik geef het woord 
aan de jongen, die nu een man 
geworden is. ‘Ik keek, en de 
wolk die boven mijn hart 
hing, trok op. De duisternis 
rolde opzij en op dat moment 
zag ik de zon.’ Hoe die jongen 
heette? Charles Haddon Spur-
geon. De prins der predikers 
uit de Engelse geschiedenis. 
Wist Egglen wat hij deed? 
Nee. Zijn helden het zich be-
wust wanneer ze heldhaftig 
handelen?  Zelden.  Wat ik ge-
zegd heb is geest en  leven. Jo-
hannes 6:63  Ter  bemoedi-
ging    het  mooie   lied:
Welk een  vriend  is onze Je-
zus, Die  in  onze  plaats   wil 
staan!  Welk een voorrecht, 
dat ik door Hem Altijd vrij tot 
God mag gaan. Dikwijls der-
ven wij veel vrede, Dikwijls 
drukt ons zonde neer, Juist 
omdat wij ‘t al niet brengen In 
‘t gebed tot onze Heer. Zijn 
wij zwak, belast, beladen  En 
terneer gedrukt door zorg, 
Dierb’re Heiland! onze Toe-
vlucht! Gij zijt onze Hulp en 
Borg. Als soms vrienden ons 
verlaten, Gaan wij biddend tot 
den Heer; In zijn armen zijn 
wij veilig, Hij verlaat ons nim-
mermeer.

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

Deze activiteit is speciaal voor 
mensen, die anders meestal al-
leen zitten te eten. Hier zoeken 
we elkaar op en maken er een ge-
zellige maaltijd van. De maaltijd 
vindt plaats in “de Lichtboei”, 
Hoekweg 12, en is bedoeld voor 
IEDEREEN, die anders alleen zit 
te eten.

De eerstvolgende maaltijd is op 
donderdag 2 maart 2017. Dan 
komt er weer een lekker drie gan-
gen menu op tafel. U bent vanaf 
17.30 uur welkom en rond 18 uur 

gaan we aan tafel. De kosten zijn 
€ 5. Na de maaltijd is er voor wie 
dat wil gelegenheid om nog even 
na te zitten onder het genot van 
een kopje koffie of thee. Opgave 
kan tot 26 februari via breekde-
weekandijk@gmail.com of bij 
Gerda Gorter (tel. 592594) of 
Sjanni de Vries (tel. 720179). Als 
vervoer een probleem is, lossen 
we dat op. Samen eten is gezellig!

Gerda Gorter, Sjanni de Vries, 
Clementine Bultsma en Petra 
Keesman

Schuif ook aan tafel bij “Breek de Week! 

Huisartsenpraktijk
M. Bartstra

R. Kant
Kleingouw 41e, 1619CC Andijk

de praktijk is

GESLOTEN
van maandag 20 februari  t/m vrijdag 24 februari 2017

            
WAARNEMING 

Dr. Kroon, Olympiaweg 141A,Wervershoof tel: 58 12 55
(voor afspraak bellen tussen 8.30 en 10.00 uur)

Voor spoedgevallen tel: 58 58 38 

Voor spoedgevallen na 17.00 uur, in de avond, nacht en het 
weekend, kunt u bellen met de CENTRALE HUISARTSENPOST 

IN HOORN. Tel: 0229 29 78 00
U kunt uitsluitend terecht na een telefonische afspraak.

Woensdag overdag kunt u de dienstdoende arts bereiken op te-
lefoonnummer: 0228 58 11 99

Het apotheekservicepunt is elke middag open van
 14.00 uur tot 17.00 uur voor herhaalrecepten

 en het ophalen van uw medicijnen.

Het prikpunt van het WFG is ook open!

Voor de vele reacties en blijken van belangstelling  
na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze  

zorgzame moeder, oma en oude oma

Maartje Mantel-Sluijs
willen wij u hartelijk bedanken. 
Uw medeleven heeft ons zeer geraakt en gesterkt.

Pieter Mantel, 
kinderen,  
klein- en achterkleinkinderen.

Andijk, februari 2017.

Bedroefd en ontdaan zijn wij door het,  
op veel te jonge leeftijd, overlijden van

Anouk van Geijtenbeek

Meer dan 15 jaar maakte zij, op zeer gedegen en 
plezierige wijze deel uit van Kwantes makelaardij.  
Wij zullen haar nauwe betrokkenheid ontzettend 
missen en wensen Luuk, Kylian, Mariëlle en familie 
heel veel sterkte bij dit ontroostbare verlies.

Jaap en Frances

Jorg en Maureen 
Lieve, Mans, Fransje

Zaterdag 18 februari 

Verkoopdag hobbymaterialen
door Hobby Greet

10.00 tot 16.00 uur
bibliotheekzaal Dorpshuis centrum
Sportlaan 1 Andijk

Het IVN West-Friesland organi-
seert in samenwerking met Land-
schap Noord-Holland een leuke 
en leerzame pluisavond voor vol-
wassenen én kinderen op woens-
dagavond 22 februari. Inloop 
vanaf 18.30 uur - 21.30 uur bij 
IVN in het Streekbos Paviljoen, 
Veilingweg 21a, 1611 BN Boven-
karspel.

Landschap Noord-Holland werkt 
aan een systematisch onderzoek 
naar kleine zoogdieren in onze 
provincie. Omdat kerkuilen zeer 
honkvast zijn en veel van deze 
diertjes eten, gaan we in hun ui-
lenballen op zoek naar skeletjes 
van hun prooien. Op deze manier 

kan met een zekere nauwkeurig-
heid worden bepaald hoeveel en 
welke zoogdiertjes er in een ge-
bied te vinden zijn. Kijk eens op 
www.uilenballenpluizen.nl  voor 
meer informatie. 

Het is gemakkelijk om mee te 
doen. Ervaring is niet vereist, en-
thousiasme wel.  
Voor de pluizers is er koffie, thee 
of limonade, en uiteraard uilen-
ballen en determinatiemateriaal. 
Neem een oude tandenborstel 
mee en eventueel een loep en 
pincet. Onder het pluizen wordt 
informatie verschaft over het on-
derzoek tot nu toe, en hoort u 
meer over uilen en zoogdiertjes. 

Muizenleed. Foto: Toos Brink

Uilen en braakballen 
Help mee met natuuronderzoek

 
Zie artikeltje elders 

in deze krant.

Ontdekt u het foutje op dit bord?  
Foto: KD/De Andijker

Langs de weg...
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Een echte Andijker

Recent was in het nieuws dat 
ze een verloskamer in het zie-
kenhuis in Amstelveen wilden 

benoemen tot Amsterdams 
grondgebied omdat veel 
Amsterdammers die daar 
moesten bevallen graag 

wilden dat hun kind tóch 
Amsterdammer zou worden. 

Zo is mijn dochter ook in 
Hoorn geboren, in tegenstel-
ling tot mijn zoon die wel een 
échte Andijker is.  Na de fusie 
kwamen er in Andijk en alle 

andere kernen alleen nog maar 
Medemblikkers ter wereld. Op 
de geboorteakte kwam uitslui-
tend gemeente Medemblik te 
staan. Hetzelfde gold voor de 
huwelijks- en overlijdensakte. 

Voor paspoorten en rijbewijzen 
is het verplicht de naam van 

de nieuwe gemeente te gebrui-
ken. Maar waarom is er voor 
gekozen dit dan ook maar te 

doen voor geboorte-, trouw- en 
overlijdensaktes?  Een groot 

aantal inwoners heeft een band 
met  zijn eigen dorp, vaak ook 
de plek waar men zélf geboren 
of getrouwd is. Wij kregen hier 

vragen over. Vorig jaar heeft 
collega raadslid Jack Stam 
daarom namens de VVD de 
burgemeester hierover vra-
gen gesteld. Wat bleek? De 

woonplaats werd niet vermeld 
omdat het computersysteem 
van de gemeente hier niet op 

was ingesteld. Dat vonden wij 
vreemd. In deze tijd van digi-
tale mogelijkheden zou maat-
werk toch mogelijk moeten 
zijn? Zeker als de gemeente 
hier een heleboel Andijkers 

blij mee maakt. Daarom heeft 
de VVD in 2016  een voorstel 
gemaakt waarin de gemeente 
werd opgeroepen de vermel-
ding van de woonplaats op 
geboorte-,trouw- en overlij-

densaktes opnieuw mogelijk te 
maken. Dit voorstel werd una-
niem aangenomen. Vervolgens 
heeft de burgemeester direct 

een onderzoek gestart naar de 
juridische mogelijkheden en 
is met de softwareleverancier 
overlegd over de digitale (on)

mogelijkheden.  Met resul-
taat: vanaf 1 januari 2017 is 
de gemeente weer begonnen 

met het vermelden van de 
woonplaats in de akten van de 
burgerlijke stand. Het lijkt een 
kleine moeite, maar je doet er 
veel mensen een groot plezier 

mee!  
Andrea van Langen, 

raadslid VVD 

Andrea van Langen

VALENTIJN EN ‘THE NITS’

Met een Valentijns diner in “Het Kerkje” in Andijk in het vooruitzicht, 
denk ik terug aan een Valentijns uitnodiging heel wat jaartjes terug, in 
de tijd dat ik nog studeerde. Nadat ik via thuisstudie aan de Open 
Universiteit, mijn propedeuse had behaald, besloot ik om mijn studie 
fulltime voort te zetten en verhuisde naar Utrecht. Dit was de stad 
waar mijn ouders hun leven, samen met mij, begonnen in een klein 
studentenkamertje aan de Oude Gracht, waar net een bed en een 
bureau in pasten. Voor mijn wieg was enkel nog ruimte aan het pla-
fond. Vele jaren later, in het prachtige huisje van mijn ouders dat in de 
achtertuin van zo’n mooi grachtenpand was gebouwd, hadden wij 
(mijn zusje en ik en ook nog een tijd één van onze broertjes) een 
veel ruimer verblijf. In dat betreffende weekend voor Valentijn, hoor-
den wij iets door de brievenbus in de deur vallen. Het bleek een 
cassettebandje van ‘The Nits’ te zijn, met een anonieme uitnodiging 
om een concert van deze band bij te wonen in Vredenburg. Even ter 
herinnering: grote hits waren: ‘Nescio’ en ‘In The Dutch Mountains.’ 
Met deze Valentijn werd het geen hit, maar het was wel een verras-
send originele uitnodiging, een grandioos concert en een leuke Va-
lentijns herinnering. 

Rinske Mantel, Mantel&Overtoom Notarissen. 

GRATIS INLOOP: do 16-02 Andijk 0228-
592224 en di 21-02 Benningbroek 0229-
591264 – 9.00-17.00 en 19.00-21.00 uur.

Mona Keijzer, first lady van het 
CDA, bracht een  bezoek in 
West-Friesland. Samen met veel 
lokale CDA’ers bezocht zij logeer-
boerderij De Bedstee en Bohe-
mien Meubels in Zwaagdijk-
Oost. 

Zeven jongemannen tussen de 18 
en 34 jaar vinden een thuis bij 
Joke en Erik Weber, en werken 
overdag bij Bohemien. Dit is een 
winkel met een schilders werk-
plaats en houtatelier, waar jonge-
ren met een beperking aan de 
slag gaan. Er worden de mooiste 
meubels, accessoires en cadeau-
artikelen gemaakt van gebruikt 
hout, zoals  pallets en oude fruit-

kisten uit de regio. Joke Weber 
vertelde over de gang van zaken 
in de logeerboerderij en de jonge-
ren zelf vertelden enthousiast 
over hun werk en hun hobby’s en 
verzorgden zelf de rondleiding 
door het huis en de winkel en de 
werkplaats. 
Mona is woordvoerder voor on-
der meer WLZ, WMO en jeugd-
zorg, allemaal zaken waar Erik en 
Joke Weber en hun bewoners 
mee te maken hebben. 
De CDA’ers blikken terug op een 
leerzaam maar bovenal hartver-
warmend werkbezoek, een pracht-
voorbeeld van hetgeen Mona zei; 
““Van elkaar houden en voor el-
kaar zorgen”.

Mona Keijzer in West-Friesland.Foto aangeleverd

Warm thuis in een gezinshuis

Vrijdagochtend 10 februari zijn 
reddingboten ’t Span uit An-
dijk en Bernardine uit Medem-
blik uitgevaren voor een mo-
torjacht met motorstoring. Met 
temperaturen rond het vries-
punt werd het een koude sleep 
richting Enkhuizen.

De opvarenden waren met het 
jacht onderweg van Vlieland naar 
Culemborg. De dag ervoor waren 
ze tot Harlingen gevaren en van-
daag stond een tocht over het 
IJsselmeer in de planning. Net 
voorbij het vogeleiland De Kreu-
pel, op het IJsselmeer ten noord-
oosten van Andijk, kregen ze 
problemen met de voortstuwing. 
Er zat niets anders op dan voor 
anker te gaan en de hulp in te 
schakelen van de KNRM.

Na alarmering voeren redding-
boten ’t Span en Bernardine snel 
uit naar de opgegeven positie. 
Door een straffe Oostenwind was 
de gevoelstemperatuur ruim on-

der nul en bleek het overlevings-
pak onmisbaar voor de beman-
ningsleden.

Ter plaatse aangekomen maakten 
de twee opvarenden het goed. Er 
werden opstappers overgezet van 
de reddingboot op het motor-
jacht, en een sleepverbinding ge-
maakt met reddingboot ’t Span. 
Deze heeft het motorjacht ge-
sleept naar Enkhuizen alwaar het 
is afgemeerd in de gemeenteha-
ven. 

Motorboot gezonken voor ha-
ven Medemblik, opvarenden 
gered
Zaterdagmiddag 11 februari zijn 
de reddingboten van KNRM Me-
demblik uitgevaren voor een 
motorboot die voor Medemblik 
op de keien was gelopen. Eerst 
werden de opvarenden in veilig-
heid gebracht, waarna de groten-
deels gezonken motorboot naar 
de haven is gesleept en daarna is 
leeggepompt. 

Het werd een koude sleep richting Enkhuizen. Foto KNRM Medemblik

Snerpend koude klus voor KNRM

 • 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

STICHTING VEILING DORPSHUISmaakt bekend dat, 
in verband met de vorig jaar gehouden veiling,  

verzoeken om financiële bijdragen door het Andijker 
verenigingsleven kunnen worden aangevraagd en uiterlijk 

op vrijdag 3 maart 2017 dienen te zijn ingeleverd bij: 
 

Yfke Abbekerk (penningmeester) 
Hofkesland24, 1619 DH Andijk. e-mail: robenyf@kpnmail.nl

De leden van Jong Sursum, het 
opleidingsorkest van Sursum 
Corda, zijn de komende maan-
den bezig om zelf een concert 
voor de jeugd van Andijk te orga-
niseren. 

Het muziekproject is een initia-
tief van componist en dirigent Ivo 
Kouwenhoven en is bedoeld om 
de jeugdleden actief te betrekken 
bij de muziekvereniging. Ze heb-
ben taken als het uitzoeken van 
muziekstukken, het maken en 
verspreiden van posters en flyers, 
het maken van het programma-
boekje, de zaal versieren en tek-

sten schrijven voor de presenta-
tor. Ook is er een groepje dat zich 
bezighoudt met het werven van 
nieuwe leden door het muziek-
project Windkracht 6. Dit is een 
project om leerlingen van de 
groepen 4 en 5 van het basison-
derwijs in contact te brengen met 
de verschillende instrumenten 
die in een fanfare voorkomen. 
Het thema van het concert is Mu-
ziek, een taal zonder grenzen. 
Aan het concert doet behalve 
Jong Sursum zelf ook een groep 
blokfluitleerlingen mee. Het con-
cert is op zaterdag 27 mei om 
15.00 uur in het Dorpshuis.

Project Jong Sursum richt zich op de jeugd

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2017 - week 07 Pagina 3



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 

 

 

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

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

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

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

• 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
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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

Marijke Jaspers, therapie op maat, goed voor lichaam en geest
De praktijk van Marijke Jaspers bestaat nu 
15 jaar, waarvan de laatste 2 jaar aan de 
Hoekweg 11 in Andijk.
Vanuit haar toenmalige werkzaamheden 
in de zorgverlening ontwikkelde ze een 
grote interesse voor de samenhang tussen 
lichaam en geest. Via deze interesse volgde 
ze toentertijd diverse opleidingen, zoals 
Hypnotherapie, EMDR-Therapie, familie-
opstellingen, professioneel Aurahealer 
enz. die allen succesvol werden afgerond, 
wat leidde tot een erkende drukbezochte 
therapiepraktijk.

Passie en drijfveer
Als je de praktijk binnenkomt valt al met-
een de ontspannen sfeer op. Het prachtige 
uitzicht op het Andijkse landschap vanuit 
de praktijk werkt hier ook aan mee. Ook 
hier in Andijk wist men de praktijk snel te 
vinden. Het cliëntenbestand is zeer gevari-
eerd. Er wordt veel samengewerkt met de 
reguliere zorg.

Marijke Jaspers zegt: 'Mijn passie en drijf-
veer is om een positieve bijdrage te leveren 
aan alles wat met de mens en zijn functio-
neren te maken heeft. Hoe we met ons li-
chaam omgaan;  gedachten, houding, voe-
len, voeding, angsten,  dit heeft zijn weer-
slag op ons hele welzijn. Vanuit de overtui-
ging dat dit alles in beweging is en verbon-
den met elkaar,  wordt mijn therapie hierop 
afgestemd'. 

Behandelplan
Ieder mens is verschillend en heeft zijn ei-
gen voorkeur waarmee hij de wereld om 
zich heen met zijn 5 zintuigen waarneemt. 
Vanuit de intake wordt een behandelplan 

opgesteld, waar ik de verschillende tech-
nieken met elkaar combineer, afgestemd 
op de persoon. Dit geeft een zeer goed re-
sultaat, getuige de vele tevreden cliënten. 
Dit goede resultaat is er vaak al na enkele 
sessies.

Maatwerk
In de praktijk van Marijke kan men dan 
ook rekenen op maatwerk en een nuchtere 
persoonlijke benadering, gecombineerd 
met haar helder voelend vermogen, met 
als uiteindelijk doel een optimaal functio-
neren en welbevinden van de cliënt.

De therapieën waarmee Marijke o.a. 
werkt; EMDR, hypnotherapie,  coaching, 
ontspanningstechnieken, regressiethera-
pie, mindfulness, aurahealing, NLP, li-
chaamstherapie, sociaal panorama, R.E.T. 
en familieopstellingen.

Zowel lichamelijke als psychische klachten 
worden hiermee behandeld, zoals: stress, 
depressie, pijn, roken, trauma, overge-
wicht, fobieën, chronische pijnklachten, 
eetproblemen, burn-out, slapeloosheid,  
pijn, relatieproblemen, rouwverwerking, 
angstaanvallen, trauma, assertiviteitspro-

blemen, negatief zelfbeeld, paniekaanval-
len, versterking van de afweer enz.
De therapieën op maat zijn geschikt voor 
volwassenen en kinderen vanaf 7 jaar.
In veel gevallen wordt deze therapie of een 
deel ervan door de zorgverzekering ver-
goed. 

Meer info Marijke Jaspers Therapieën:
Tel. 0228-755743 of 06 1808 9210 
www.marijkejaspers.nl

Of vraag een gratis en 
vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Marijke Jaspers in haar praktijk aan de Hoekweg. Foto: KD/De Andijker
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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

Villavakantiepark IJsselhof Andijk
Een prima plek om familie of

vrienden te laten overnachten als 
u zelf niet genoeg ruimte heeft. 

Het kan ook al voor 1 nacht. Ook 
handig voor als u een feest geeft! 

www.ijsselhof.eu of bel 591926. Ons 
IJsselhof team ontvangt u graag.

 
***VERS VAN HET LAND***

Bloeiend hout Forsythia
Beste Aardappelen div. soorten.
Alles natuurvriendelijk geteeld.

Jan&Tineke van der Jagt  
Middenweg 39

Pootaardappelen (N.A.K. gekeurd), 
waaronder phytophthora-resistente 

rassen. Ook volop zaden.
‘Tuinmagazine’ voor de zaden gratis 
af te halen. De eerste groenteplan-

ten zijn er weer.
Tuincentrum Boeder

Hornpad 8  -  Andijk  -  Tel. 
(0228)591813

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

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

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

Als gediplomeerd schadehersteller 
met ruim 30 jaar professionele ervaring, bied ik u :

• Vakkundig schadeherstel 
• Taxatie van de schade (vrijblijvend)
• Afhandeling met de verzekeringsmaatschappij
• Restauratie van Oldtimers
• Budgetreparatie (reparatie met tweedehands of imitatie 
 onderdelen om de prijs zo laag mogelijk te houden)

 Eventueel leenauto beschikbaar 
      Handelsweg 7
      1619 BJ Andijk
      06-2183 2262
info@ronkarremanautoschade.nl
www.ronkarremanautoschade.nl 

Administratie-en Belasting-advieskantoor

C.W.vanderJagt V.O.F.
Groothandelsmarkt 17-A • 1681 NN  Zwaagdijk
Telefoon 0228-562186 • Fax 0228-564052
info@cwvanderjagt.nl

Uw financiën op maat...
Verzorging belastingaangifte voor particulieren

Bedrijfsadministraties en adviezen voor midden- en kleinbedrijf

Zelfstandig adviseur RegioBank

Financieringen en hypotheken

Assurantiën en pensioenen

Gevonden op 9 februari in de 
bocht Klamptweid/ 

Schoutsland,

Fitness entree pas 
Sport en welnesscenter de 

Dars.

Ophalen kan bij Marjon Pas-
terkamp, Meikers 14 Andijk.

Gevonden op de Klamptweid: 
Rugtas Minions met Nike 

gymschoentjes en Cars sport-
tenue. Op te halen op de 
redactie, Industrieweg 1.

7 februari is Ans de Graaf 35 
euro verloren. 

Heeft u iets gevonden? 
Ans de Graaf  Elstar 7 Andijk

Woensdag  8 februari zijn mijn 
dochter en ik met de scooter 
onderuit gegaan aan het begin 
van het fietspad bij de 
Vleetweg, ter hoogte van het 
witte bedrijfspand (aardbeien) 
aan de linkerkant. Jij hebt ons 
zo lief geholpen dat ik je graag 
persoonlijk wil bedanken voor 
je hulp. Alleen heb ik geen 
idee wie je bent?
 
Dus ben jij het meisje met 
donkere krullen en volgens 
mij een bril die ons heeft 
geholpen? Of weet jij wie ons 
geholpen heeft? Ik hoor het 
graag. Groetjes Medha 
Boeijkens 0228 59 68 99
 

OPROEP

VERLOREN/GEVONDEN

Workshops over de Tweede Ka-
merverkiezingen, voor mensen 
met een (licht) verstandelijke 
beperking. 

Op 9 maart 2017 organiseert 
MEE & de Wering workshops 
‘Stem jij ook?’ voor mensen met 
een licht verstandelijke beper-
king. Tijdens de workshops wor-
den de deelnemers op praktische 
en informatieve wijze voorbereid 
op de Tweede Kamerverkiezin-
gen van 15 maart 2017. Kijk op 
www.meenwh.nl/stemjijook voor 
meer informatie en aanmelden.

Waarom een workshop over 
stemmen?
Nederland telt ongeveer 1.7 mil-
joen mensen boven de 18 jaar 
met een licht verstandelijke be-
perking. Voor deze mensen is het 
vaak lastig om de partijprogram-
ma’s te begrijpen, politieke debat-
ten goed te volgen en tot een 
stemkeuze te komen. De work-

shops worden georganiseerd om 
hen bewust te maken van het be-
lang om te stemmen. 

Programma 
De deelnemers krijgen antwoord 
op vragen als: Waarom is stem-
men belangrijk? Wat is de Tweede 
Kamer? Waar kan ik op stem-
men? Hoe kan ik stemmen? Hoe 
ziet het stembiljet eruit? Dit doen 
we onder andere met behulp van 
filmmateriaal (over de Tweede 
Kamer), presentaties (met beeld-
materiaal) en een quiz. 

Voor alle deelnemers aan de 
workshops, maar ook voor die-
gene die niet kunnen komen, is 
informatie over de verkiezingen 
en stemmen terug te vinden op 
www.stemjijook.nu. 

Locatie en tijd
Donderdag 9 maart 2017 van 
19.00 tot ca. 21.00 uur in het 
Stadhuis van Hoorn

Stem jij ook? 

Snelcursus  
kunstschaatsen
Tijdens de voorjaarsvakantie kan 
iedereen bij KVH op de ijsbaan 
De Westfries in Hoorn de basis-
beginselen leren van het kunstrij-
den! Kom 4x trainen voor slechts 
€ 5,00 jeugd t/m 12 jaar (tieners 
en volwassenen € 25,00). Dat is 
inclusief entree en exclusief even-
tuele huur van kunstschaatsen, 
zonder verdere verplichting. 
Meer informatie via www.
kvhoorn.nl of bel naar 06-
46391859 of mail naar info@
kvhoorn.nl. 

In de voorjaarsvakantie maakt 
de Museumstoomtram Hoorn-
Medemblik de ontdekkingsreis 
Op Stoomtramavontuur. Jong 
en oud ontdekken alles over de 
stoomtram op het museumter-
rein van de stoomtram in 
Hoorn en maken aansluitend 
een korte rit met de stoomtram 
naar Wognum. 
 
Ontdekkingsreizigers
Op  Stoomtramavontuur is een 
speurtocht  langs alles en ieder-
een die stoomtrams zo spannend 
maken. Hoogtepunt is natuurlijk 
het kijkje op de stoomlocomotief. 
Hier  moeten de kolen worden 
gestookt en verandert water in 
stoom. Vervolgens laden ware 

ontdekkingsreizigers de goede-
ren in de tram en kan de post in 
het postrijtuig worden gesor-
teerd. Wie nog energie over heeft 
kan onder begeleiding van de 
seinhuiswachter een wissel of 
sein bedienen, voordat de reis 
met de stoomtram begint.
Aan het eind van het Stoomtram-
avontuur is er een traktatie.

Op Stoomtramavontuur kan da-
gelijks vanaf maandag 20 tot en 
met zondag 26 februari. Het 
avontuur begint om 10.00, 12.00 
en 14.00 op het  tramstation in 
Hoorn. Het programma met de 
aansluitende rit naar Wognum 
duurt circa twee uur. Meer infor-
matie: www.stoomtram.nl

Ga mee op Stoomtramavontuur. Foto aangeleverd

Stoomtramavontuur in Voorjaarsvakantie
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Wist u dat...
 ... de maandag- en donderdag 

middag biljartclub van 

Sorghvliet er graag een paar 

biljarters/sters bij zouden 

willen hebben?

... er vrijdag 10 maart 

veiling is in Sarto?

… berichten van verloren en 

gevonden voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

… dat deze berichten ook op 

www.andijker.nl en op 

facebook geplaatst worden?

… Greet Davidse weer een ver-

koopdag hobbymaterialen in 

het Dorpshuis gaat houden?

… de nieuwe gemeentegids 

weer in de maak is?

… Aaron Meijers 17 februari 

naar Sporting Andijk komt?

Diva Bingo bij 
Sporting Andijk
Op vrijdag 17 maart organiseert 
Sporting Andijk een heuse Diva 
Bingo. Kom als echte Diva en 
maak kans op o.a. een Fasionche-
que, kappersbon, Diva worst, pe-
dicurebon, fotoshoot, Zinzi sie-
raad of Ray Ban zonnebril. Deur 
open 19.30 uur, start Bingo 20.00 
uur.

Kaarte à €20,- zijn verkrijgbaar in 
de kantine en bij bakkerij Stevers 
in Beldershof Andijk.
Let op: toegang 18+ en vol=vol!



Kerkdiensten, zondag 19 februari

Gereformeerde Kerk

Middenweg 4, Andijk

10.00 uur dhr. R. ten Hoopen, te Den Haag, 

 m.m.v. Sound of Praise

Gereformeerde Gemeente

Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen

09.30 uur Leesdienst

16.00 uur Ds. G. Heijkamp

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk

10.00 uur Pastor Gert Scholten     

 Organist: Andrew Orme

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 

10.00 uur Cees Hanemaayer

R.K. Kerk

Bangert 6, Andijk

10.00 uur Wo-Com. pastor A. Dekker, Vriendenkring

De Bovenzaal

De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu

19.00 uur Jack Nugter

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek

10.00 uur  John Jansen

New Life Church
Dorpshuis Centrum, Sportlaan 1 Andijk

10.00 uur Samenkomst

Slechte toegankelijkheid van 
openbare ruimte en gebouwen 
kunnen soms voor problemen 
zorgen voor mindervaliden. Om 
inzicht te krijgen of dit binnen 
onze gemeente aan de orde is en 
om welke straten en gebouwen, 
wordt een werkgroep samenge-
steld. De taak van de werkgroep 
is om goed inzicht te krijgen in 
eventuele toegankelijkheidspro-
blemen van openbare ruimte  ge-
bouwen. Andijk is hierbij als pi-
lot-dorpskern gekozen. 

VN-verdrag
Op 7 april 2016 heeft het college 
van Medemblik het burgerinitia-
tief van Gerrit van Keulen aange-
nomen om onderzoek te doen 
naar toegankelijkheidproblemen 
bij openbare ruimte en gebou-
wen. Dit besluit komt weer voort 
uit het VN-verdrag inzake rech-

ten van mensen met een beper-
king dat per 1 januari 2017 in 
werking is getreden. De bedoe-
ling van dit verdrag is dat mensen 
met een beperking op voet van 
gelijkheid deel kunnen nemen 
aan alle opzichten van de samen-
leving.  

Ervaringsdeskundigen 
gezocht!
Voor de werkgroep in Andijk 
zoeken we inwoners en erva-
ringsdeskundigen, dus mensen 
met die slecht of niet kunnen 
zien, moeilijk of niet kunnen lo-
pen of een andere beperking heb-
ben. Verder zal de werkgroep be-
staan uit initiatiefnemer Gerrit 
van Keulen en medewerkers van 
de gemeente. Wilt u helpen de 
toegankelijkheid van openbare 
ruimte en gebouwen in Andijk in 
kaart te brengen en meedenken 
over oplossingen?   Meld u dan 
aan voor de werkgroep en stuur 
een e-mail naar Dhr. van Keulen: 
gwtmedemblik@gmail.com of 
bellen naar 0228 – 75 18 98 op 
werkdagen van 13:00 tot 18:00. 

Voor meer informatie kijk op 
www.medemblik.nl/GWToegan-
kelijkheid of op www.facebook.
com/GWToegankelijkheid/  

Werkgroep Toegankelijkheid gaat obstakels in kaart brengen
Ervaringsdeskundigen in Andijk gezocht
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Het woord dramatisch gebruik 
ik liever niet, maar ook dat 
moet ik toch doen, want dat 
komt ook in het menselijk leven 
voor, maar ook in de sport. Dat 
zijn twee kardinale feiten die 
je moet aanvaarden of je wilt 
of niet. Zowel C.J. Verhoogt als 
G.P. Grent waren niet in staat 
om een partij te winnen en 
er twee partijen waren we de 
laatste carambole net niet wis-
ten te maken. Voor sommige 
klinkt dat misschien gek, maar 

we gingen evengoed vrolijk 
huiswaarts.
Onze gedachtegang was 
dan ook, volgende keer weer 
gewoon proberen er wat van 
zien te maken. Verder was het 
een gezellige sfeer in Café de 
Welkomst, waar we al jaren met 
plezier biljarten.
De slotzin is: “De slak bereikt de 
Ark door volharding.”
Sportgroeten van 
G.P. Grent
aflevering 1093

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 19 februari 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
De Vriendenkring; voorganger: 
pastor A. Dekker. Thema: “Geef 
niet toe aan haat, wraak of wrok”.
De collecte is voor onze paro-
chie.
Van harte aanbevolen en dank 
daarvoor.
Dinsdag 21 februari 10.00 uur:
Ontmoetingsochtend in de dag-
kerk.
16.00 uur in Sorghvliet:
Woord-Communieviering; voor-
ganger: pastor Nellie Pronk.
Allen van harte welkom.
*Huispaaskaarsen kunt u tot 13 
maart bestellen. Intekenlijst met 
voorbeelden hangt 
aan de kastdeur in het portaal.
*Voor wie het van toepassing is: 
een prettige Voorjaarsvakantie 
toegewenst!

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

Zaterdag op afspraak

FEBRUARI
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
• PCOB, Start dames� etstocht, iedere week, tot p.m. half septem-

ber start 19.00 uur.
• Vrouwen van Nu Andijk West Schaapskuddes en natuur, Marijke 

Dirkshorn van Landschapsbeheer Rinnegom, Cultura, 20.00 uur
Vrijdag  19 mei
•  PCOB, Hoe houd ik mijn brein gezond (Hersenstichting), 

Dorpshuis Centrum 14.30 uur.
Woensdag 24 mei
• KBO, Klaverjassen (laatste van seizoen) en Jeu de Boules, Sarto 

13.30 uur.

JUNI
• Juni/juli/augustus Zomeractiviteiten in en om Sorghvliet, zie 

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

Oud papier  Zaterdag 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 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

Op zaterdag 18 febr. heeft Hobby 
Greet weer een verkoopdag hob-
bymaterialen in de Bibliotheek-
zaal van Dorpshuis centrum.

De nieuwste artikelen op gebied 
van snijden/embossen, dots en 
do, stitch en do, stempels zijn 
aanwezig.
Veel aanbiedingen in groene 
mandjes, waarbij het 2e artikel 

voor halve prijs is, het 3e artikel 
voor 2 euro.
Door overname van de voorraad 
van een webwinkel zijn er diverse 
artikelen voor kleine prijsjes, b.v. 
3D knipvellen 3 voor 1 euro, stic-
kers 3 voor 1 euro, borduur- en
embossingmallen 3 voor 5 euro, 
scrapvellen 5  voor 1 euro.
De verkoop is van 10 tot 16 uur.
Ik hoop u te zien.

Verkoopdag hobbymaterialen



Te koop: 
Eettafel  
(lengte 220 x breedte 90 cm),

6 leren stoelen  
(4x donker blauw en 2 x creme) 

Salon tafel  
(lengte 140 x  breedte 70 cm)

Tel.0228-593181

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

Wij hebben 
plekjes 

vrij!

Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

Terwijl vrijwilligers, die om de week het oud papier in ons dorp ophalen en elk weertype 
trotseren, zijn er toch nog automobilisten die met hun vierwieler koste wat het kost er 

langs willen. Tip; wacht even een paar minuten en laat deze mensen hun werk doen, net 
zo veilig. Foto: PL/De Andijker

Langs de weg...

Inge en Tino de Wildt samen op de slee. 
Foto: PL/De Andijker

Winter in Andijk...

Deze mooie sneeuwpop is 
gemaakt door Meliina en Nicolai 

de Wit. Foto: KD/De Andijker

Afgelopen zaterdag waren een aantal kinderen op de dijk met hun slee bezig om van 
boven naar beneden te glijden. Voor De Andijker wilden zij wel even poseren. De foto 

sturen wij jullie digitaal wanneer jullie een mailtje sturen naar info@andijker.nl. Foto: 
PL/De Andijker

De gemeente Medemblik en uitgeverij 
Akse Media te Den Helder zijn gestart met 
de voorbereidingen van de nieuwe ge-
meentegids. Ook dit jaar is de gids weer 
een handige leidraad bij het zoeken naar 
informatie over uw gemeente. Zowel in de 
papieren versie als in onze gebruiksvrien-
delijke digitale gemeentegids vindt u infor-
matie over de meest uiteenlopende orga-
nisaties, verenigingen en bedrijven. 

Naast de digitale gemeentegids www.me-
demblik.smartmap.nl kunt u gebruikma-
ken van de Gemeentegids App. 

De gemeentegids ontvangt u ook dit jaar 
weer via huis-aan-huisverspreiding. Vanaf 
20 februari 2017 (week 8) worden instel-
lingen en verenigingen met een redactio-
nele vermelding benaderd om de juistheid 
van de gegevens te controleren.
Indien u in de vorige editie een vermelding 
heeft, ontvangt u van ons een e-mail. Deze 
e-mail bevat een unieke, persoonlijke in-
logcode waarmee u de gegevens op elk ge-
wenst moment kunt wijzigen. Is er bij ons 
geen mailadres bekend, dan wordt er ko-

mende weken telefonisch contact met u 
opgenomen. Wilt u zelf een wijziging 
doorgeven of staat uw vereniging/ organi-
satie nog niet in de gids? Geef dit dan door 
via redactie@aksemedia.nl (onder vermel-
ding van gemeentegids Medemblik) of bel 
(0223) 673 010.

Inmiddels is de afdeling Sales al begonnen 
met het benaderen van adverteerders, 
welke de verschijning van de gids mede 
mogelijk maken. Bent u nog niet benaderd 
of wilt u meer informatie, neem dan con-
tact op met onze salesmanager via (0223) 
673 121. 

Bent u benaderd en twijfelt u over de echt-
heid van uw gesprek, neemt u dan zeker 
contact met ons op. Wij kunnen dan in-
dien nodig door middel van ons adressen-
bestand en sociale media andere organisa-
ties binnen uw gemeente op de hoogte 
stellen. Als officiële uitgever van de ge-
meentegids Medemblik 2017-2018 bezit-
ten onze publiciteitsadviseurs een aanbe-
velingsbrief van uw gemeente. Hier kunt u 
te allen tijde naar vragen.

Winter op het Buurtje. Foto: KD/De Andijker

Gemeentegids Medemblik 2017-2018, de nieuwe editie

Gespot langs de 
Murillolaan.....een juf 
met een keukentrapje 

en een rij kleuters! Wat 
zijn ze van plan? De 

kinderen van groep 1-2 
van de Piramide had-
den voor Valentijnsdag 
kaarten gemaakt.Die 
moesten nog wel in 

de brievenbus...maar 
hoe doe je dat als je 

nog niet zo lang bent? 
Met een keukentrapje 

natuurlijk! En dat lukte 
prima.  

Foto aangeleverd

Langs de weg...
Alles in 1 koop 

voor €250,-
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