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Schippers reddingboten starten zoekactie
KNRM-reddingstations Medemblik & Andijk zijn opzoek naar vrijwilligers

Schippers Menno Betzema (29)
en Wouter de Boer (42) zijn naarstig opzoek naar nieuwe bemanningsleden voor het bemannen
van de reddingboten. Waar ze
normaal zoekacties doen op het
IJsselmeer, zoeken de schippers
met hun bemanning nu op de wal
naar nieuwe vrijwilligers.
Bij noodgevallen wordt de
KNRM gealarmeerd door het
Kustwachtcentrum of de Alarmcentrale. Er wordt gewerkt met
een beschikbaarheidssysteem dat
ervoor zorgt dat dag en nacht
minimaal vier bemanningsleden
paraat zijn. De bemanningsleden
vormen een gemotiveerd, hecht,
enthousiast vrijwilligersteam. De
reddingbootbemanning verleent
eerste hulp waar nodig. Het reddingwerk is avontuurlijk, verantwoordelijk maar vooral dankbaar
werk. KNRM-vrijwilligers werken met het beste en modernste
materieel en ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

www.mantelovertoom.nl

Tel. 0228 59 22 24 | 0229 59 12 64

zelf in ons pak, maken de boot
klaar en ondertussen hebben we
contact met de Kustwacht over
wat er nu aan de hand is. Tijdens
het uitvaren wordt iedereen gebriefd. Dan gaat het los!”
Kom langs op een oefenavond!
Wil jij samen met ons enthousiaste team van vrijwilligers het
dankbare reddingswerk uitvoeren? Zoek je een hobby met veel
uitdaging en zelfstandigheid? Ben
je gedreven en toon je initiatief?
Heb je affiniteit met watersport
en wil je mensen helpen? Dan ben
je wellicht het nieuwe bemanningslid voor reddingboten!
Wie past dit pak? Foto KD/De Andijker
Wat verwachten we van jou?
En het vraagt tijd, je kunt zelf bepalen hoeveel. De één steekt er
drie uur per week in, de ander
veel meer. Maar het blijft van belang dat je oproepbaar bent.
Komt er een oproep binnen, dan
moeten de beschikbare bemanningsleden binnen tien minuten
aan boord zijn en uitvaren. Een
alarmering komt vaak onverwacht: tijdens een vergadering op
je werk, het eten of om 02:00 uur
‘s nachts. Wie zich aanmeldt als
bemanningslid, doet de wekelijkse oefenavonden mee en volgt de
vereiste (en vergoede) trainingen
en cursussen. Daarnaast krijgen
bemanningsleden een eigen overlevingspak op maat. Het vraagt
tijd: “Als we één keer per jaar het
verschil kunnen maken tussen
leven of dood, dan geeft mij dit al
de voldoening om me te blijven
inzetten”, aldus Wouter.

KNRM-reddingstations Medemblik en Andijk komen jaarlijks
circa 40 keer in actie voor noodgevallen en hulpverleningen op
het IJsselmeer. De reddingsacties
zijn altijd anders. Op het ene moment varen de vrijwilligers uit
voor een zeiljacht met een vastgelopen roer, het andere moment
voor een grote zoekactie naar een
vermiste visserman. Een recente
grote inzet was op 19 januari
voor de lege olietanker ‘Mars’ die
brand aan boord had. De situatie
werd al snel naar ‘GRIP 1’ opgeschaald,
reddingboten
van
KNRM Enkhuizen en Den Oever
waren ook ter plaatse. De vrijwil-

ligers van Medemblik en Andijk
hebben uiteindelijk het schip
naar de werkhaven van de Oude
Zeug gesleept. Daar werd het afgemeerd aan de kade en konden
brandweer en politie de zaak verder afhandelen.
Reddingstation
Station Medemblik beschikt op
dit moment over 20 vrijwilligers
waaronder twaalf bemanningsleden. In Andijk zijn het in totaal
21 vrijwilligers, van wie twee aan
wal blijven op het station. Menno
en Wouter: “Krijgen we die oproep, dan zorgen we dat we er zo
snel mogelijk zijn. We hijsen ons-

De Dijkwacht is weer thuis

Toen mijn vrouw en ik vanuit
Leiden in het voormalige gemeentehuis van Andijk kwamen
wonen, ging ik op onderzoek uit
naar hoe de oude situatie was geweest.

Ik vond een foto met op de gevel
een bord met de afbeelding van
een ruiter. Na onderzoek bleek
dit het wapen van Andijk te zijn
en beeldt een Dijkruiter uit.
Ik ben toen op onderzoek uitgegaan en kwam er uiteindelijk via
een wethouder van de gemeente
achter, dat deze in bruikleen was
gegeven aan het Poldermuseum
in Andijk.

GRATIS INLOOP: 9-17/19-21 uur
Mr. A.W.M.ANDIJK
Overtoom Do.
Mr. 02-03
R.M. Mantel-Kooistra
BENNINGBROEK Di. 07-03

De Dijkwacht terug op het oude gemeentehuis. Foto: KD/De Andijker

Via medebewoner Dhr. Jaap Butterman hebben wij het voor elkaar gekregen om de Dijkwacht
in bruikleen van het museum op
zijn oude plek terug te brengen.
Door de bereidwilligheid medewerking van onze aannemer Dhr.
Jos Botman en personeel, is op
donderdag 16 februari jl. de Dijkwacht op zijn originele plek terug
gehesen en op de muur gemonteerd.
Ons appartementencomplex is
bijna gereed en dit wapen c.q.
schild maakt het gebouw nog
mooier en is werkelijk een blikvanger als je de Middenweg opkomt rijden. Aad Prevo

Menno Betzema. Foto aangeleverd
Kom kijken en loop eens binnen
in het bemanningsverblijf van
KNRM Medemblik of Andijk.
Dinsdagavond is de vaste oefenavond van 19:30 tot 21:30 uur. Je
bent van harte welkom. KNRM
Medemblik: Oosterhaven 7, Medemblik. KNRM Andijk: Nieuwe
haven 8, Andijk. Of neem contact
op met Wouter de Boer (schipper@medemblik.knrm.nl / 0643
99 42 84) of Menno Betzema
(schipper@andijk.knrm.nl / 0613
66 44 52).

uw woning snel verkopen
Volg ons op:
Bel Kuin Makelaardij!

0228-592253
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Op bezoek in de Arena

Zie…Ik sta aan de deur
en Ik klop...

“Als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan.
wees daarom niet heel verdrietig omdat ik er niet meer ben,
maar glimlach omdat ik er was”.
Trudi

Met enorme bewondering en respect voor haar kracht en
doorzettingsvermogen hebben wij afscheid moeten nemen
van mijn zorgzame, lieve zus, schoonzus en onze tante

Trudi Christina Weverink
23 april 1958

Andijk

19 februari 2017

John en Brenda
Shevon en Kevin
Davina en Dennis
Kane
In liefdevolle herinnering
onze (groot)ouders en broer: Leo Weverink
Ali Weverink-Groot
Robert
Saar
Correspondentieadres:
Industrieweg 10, 1619 BZ Andijk
Dank aan een ieder die Trudi heeft bijgestaan
en/of haar liefdevol heeft verzorgd in de laatste fase.
Trudi is in haar eigen huis opgebaard, Buttervin 58 Andijk.
Daar bent u welkom om afscheid van haar te nemen en ons te
condoleren op donderdag 23 februari tussen 19.30 en 20.30 uur.
We gedenken Trudi met woorden en muziek op vrijdag
24 februari om 11.00 uur in De Kapel, Middenweg 48 te Andijk.
Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de Oosterbegraafplaats
aan De Weet te Andijk.

Boven de sterren daar zal het eens lichten
Verdrietig zijn we door het overlijden van onze lieve nicht

Trudi

We wensen John, Brenda en de kinderen veel sterkte toe.
					Willy
					Gerard en Eekje
					Stien
				
Neven en nichten

Lieve Trudi,
Eerlijk niet kwetsend
Attent niet opvallend
Warm en belangstellend
Onbaatzuchtig en gezellig
Dat ben jij voor ons geweest
Wij zullen haar enorm missen
				Wilma en Having
				Wil en Karel
				Anneke in herinnering en Lars
				Wil en Marja

Heeft u nieuws of tips?
Mail naar: info@andijker.nl of bel: 59 36 05

Zeker tien mannen, marconisten, zitten in de wachtkamer van de telegraafmaatschappij. Ze komen solliciteren op een advertentie. Tussen negen en twaalf uur ´s
morgens moeten ze zich melden op het kantoor van de
maatschappij. Zo zitten ze te
wachten, terwijl ze een praatje
maken. De een vertelt, waar
hij momenteel werkt; een ander maakt duidelijk, wat hij
van de nieuwe baan verwacht.
En iedereen pocht dat hij zo´n
goede radiotelegrafist is.Als
ze ruim anderhalf uur hebben
gewacht en gewacht zonder
dat iemand van hen was binnen geroepen, beginnen ze te
mopperen: ‘Een mooie boel
hier: word je om negen uur
uitgenodigd en ondertussen
loopt het al tegen elven en er
is niemand die naar ons omziet. Als het er hier zó aan toe
gaat, wordt het voddenwerk
…Zo zitten ze te praten en te
mopperen. Om elf uur komt
er nog een verlate – sollicitant
binnen. Hij wordt met hoongelach ontvangen: ‘U zit hier
vanavond om zeven uur nog,
hoor!’De man gaat rustig zitten; maar na enkele ogenblikken staat hij op en gaat zonder
kloppen de directie-kamer
binnen. Iedereen kijkt verbaasd. Na korte tijd komt hij
met een stralend gezicht naar
buiten en zegt: ‘Mijne heren, u
kunt wel naar huis gaan, want
ik ben aangenomen.’ Geërgerd
en verbaasd vragen de anderen hoe dat nu toch mogelijk
is. ‘Wel, mijne heren, de zaak
is heel eenvoudig: zodra ik
binnen kwam, hoorde ik door
de luidspreker in de hoek van
deze wachtkamer heel zachtjes in morsetekens ‘Indien u
dit sein hebt vernomen, mag u
binnen komen en wordt u
aangenomen’. Dit bericht
werd al vanaf negen uur vanmorgen over de luidspreker
uitgezonden. Hebben jullie
dat dan niet gehoord? Geen
van de mannen had aandachtig geluisterd. leder was veel te
veel vervuld geweest van zichzelf, om naar de boodschap te
kunnen luisteren. En daarom
ging de betrekking aan hen
voorbij.Zo gaat het ook met
het kloppen van de Heere Jezus aan de deur van je hart.
Misschien zeg ook jij: ‘ik heb
de Heere Jezus nog nooit horen kloppen!’ Als je niet aandachtig luistert, hoor je Hem
niet. Als je te druk met jezelf,
je carrière, je hobby’s, enzovoorts bezig bent, hoor je
Hem niet. Misschien wil je
Hem ook liever niet horen;
want je moet dan wel al het
andere loslaten; ja, je moet
dan jezelf loslaten.“Zie, Ik sta
aan de deur en Ik klop; indien
iemand Mijn stem zal horen
en de deur opendoen, Ik zal
tot hem inkomen en Ik zal
met hem avondmaal houden;
en hij met Mij.(Openbaring 3
vers 20)

De groep voor vertrek in Andijk. Foto: KD/De Andijker
Maandag 20 februari hebben wij,
bewoners en begeleiders van
RIBW op de Piet Kistemakerstraat een rondleiding gekregen
door de Oo zo mooie Amsterdam
Arena! Geregeld door Ab van 't
Hof van 't Wapen van Andijk, die
op bezoek was bij Ton Pronk. Ton
woont op de Piet Kistemakerstraat en heeft samen met Ab de
mogelijkheid onderzochten om
dit verwezenlijken. Een mailtje
verstuurd, bellen en jawel we
werden uitgenodigd met de mededeling dat het €16,50 per persoon zou kosten. Maar gelukkig
heeft Ab kunnen regelen dat we
gratis mochten komen. Richard

en Samanuel Haasnoot van Mariska's Corner mochten ook mee,
zij kennen de mensen ook goed
en vonden het leuk om mee te
gaan.
Om 14.30 uur werden we verwacht bij de hoofdingang waar de
rondleiding begon. Met de gids
zijn we het hele stadion door geweest, in de kleedkamers gekeken, op de perstribune gezeten
met prachtig uitzicht en werden
we geïnterviewd in de persruimte. Rond een uur of vier liep de
rondleiding ten einde en hebben
we nog een rondje gedaan in de
Ajax shop. Wat een topdag hebben we gehad!

In de kleedkamer. Foto: Richard Haasnoot

GEVONDEN VERLOREN
Er is vorige week een sleutel
gevonden voor Middenweg
54, en bij ons afgegeven.
Er hangt een labeltje aan,
rood met wit en op dat labeltje staan letters. Af te halen
bij AKA, Middenweg 54

Zaterdag 11 februari verloren tussen Dekamarkt,
Sportlaan en Fruittuinen;
Gouden ‘Barts’
kinder wanten.
Eventueel terug te brengen
op Sterappel 44.

0228 – 56 12 01
info@gebrkok.nl

• Elektrische installaties
• Alarm- en telefooninstallaties
• Water- en gasleidingen en sanitair
• C.V. en warmwatervoorziening
• Mechanische ventilatie
• Lood- en zinkwerk
• Riool - en ontstoppingswerkzaamheden

2017 - week 08

0228 - 59 36 05

VINDT U HET OOK ALLEMAAL (NIET) ZO INGEWIKKELD?
Steeds vaker hoort de huisarts van de patiënt: “Ik heb eens even zitten zoeken op het internet en ik heb dit en kunt u mij dan dat medicijn voorschrijven”. Steeds vaker hoort de notaris mensen zeggen:
“Ik heb eens even zitten googelen en zo wil ik het graag geregeld
hebben”, of bijvoorbeeld over een testament: “Doet u mij maar zo’n
tweetrap”. Natuurlijk is het goed, dat u zich informeert, maar let u
daarbij wel goed op. Er is veel te vinden op het internet, maar het is
de vraag of de informatie die u vindt, niet inmiddels is achterhaald en
bovendien is niet altijd alles wat op het internet staat juist. U moet
dus goed kunnen zoeken en dan moet het ook nog eens zo zijn dat
de informatie die u vindt, in uw situatie nuttig is. Zo is het bijvoorbeeld lang niet altijd nodig om een tweetrapsmaking in een testament op te nemen, maar in bepaalde gevallen kan dit wel een besparing van erfbelasting opleveren.
VERHELDERING NODIG?
Soms ziet men door de bomen het bos niet meer, zoveel informatie
en wat is nu juist en wat is wijsheid? Omdat ieders situatie anders is,
is het aan te bevelen om in een gesprek met de notaris te bekijken
wat voor uw situatie goed is om te regelen. Ons advies is om niet te
veel zelf te gaan “dokteren” en dingen te regelen, die voor u helemaal
niet van belang zijn. In een gesprek op ons kantoor van circa een half
uur, kunnen wij al vrij goed aangeven wat voor u de mogelijkheden
zijn. Dit gesprek is gratis en kost u dus niet (behalve een half uur van
uw tijd). Laat u dus goed informeren. Mocht alles al goed geregeld
zijn, dan is het toch prettig, dat u daarvan weer even een bevestiging
heeft gekregen?
Bel ons voor het maken van een afspraak of bezoek onze GRATIS INLOOP do 2/3 Andijk 0228-592224 en
di 7/3 Benningbroek: 0229-591264.
9-17 en 19-21 uur.

Opa Jan, wie kent hem niet?

Het Opa Jan huisje. Foto: KD/De Andijker
Er zullen weinig kinderen in Andijk zijn die opa Jan inderdaad
niet kennen. Ze kennen opa Jan
van de prachtige prentenboeken
van Marius van Dokkum, de illustrator en kunstenaar uit Andijk. Ook kennen de kinderen
tante Marietje en de buurkinderen Maratje, Pietepetje en Stippestaartje. Maar wist u dat het
huisje van de enige, echte opa Jan
bij ons in Andijk staat?
In de komische prentenboeken
van Marius van Dokkum staan de
avonturen van opa Jan centraal.
De verhalen zijn grappig geschreven, maar de meeste humor vind
je toch echt terug in de prachtige
illustraties. Zoveel leuke details,
bepaalde dieren die op iedere pagina weer terugkomen en die in
het boek hun eigen aparte avontuurtje beleven, werkelijk een genot om te lezen en te bekijken.
Aan het Hornpad is bij atelier De
Mantel het huisje van opa Jan
nagebouwd en sinds een aantal
jaren verzorgen Annet en Hans
daar lezingen over het legendarische werk van de broer van Annet. Ook is er een nauwe samen-

werking met de Andijker scholen,
vele kinderen hebben verwonderd het huisje aanschouwd en
genoten van de presentatie van
de boeken.
Vanuit die samenwerking hebben
de Bangertschool en atelier De
Mantel een leuke kavel voor de
veiling van Sarto bedacht dit
jaar. Het atelier biedt namelijk
voor 3 maal 4 personen een voorstelling aan, waarbij een van de
prentenboeken centraal staat.
Leuk voor u als ouder om daar
met een groepje kinderen heen te
gaan; denk b.v. aan een partijtje.
Juf Angelique en juf Jacquelien
bieden zelfs een vip arrangement
voor dit gebeuren aan. Je wordt
dan opgehaald en thuisgebracht.
Wat er in die tussentijd gebeurt is
nog een verrassing.
Dit bijzondere koopje kunt u vrijdag 10 maart, niet aan u neus
voorbij laten gaan, het wordt eenmalig dit jaar aangeboden.
Alhoewel, Marius is alweer het 6e
avontuur van opa Jan aan het bedenken en illustreren, wie weet
wat dat weer voor inspiratie
geeft………

De Andijker
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’T WAPEN VAN ANDIJK
We hebben verschillende HOUSE SHOTS
We hebben ook MIXED SHOTS
En ook allerhande SNOEP SHOTS
Per 2 te bestellen slechts 3 muntjes.

Ria Manshanden
Recreatie parken
Of het nu over permanente
bewoning gaat, huisvesting
arbeidsmigranten, over de
wijze van beheer of oneigenlijk
gebruik van de recreatieparken,
het is aan de orde geweest.
Zo ook een paar weken geleden. Enkele eigenaren van
vakantiehuisjes te Opperdoes
klaagden dat er te weinig
gedaan werd aan de inrichting
en het beheer van het park.
Dezelfde geluiden horen we
vaker. N.a.v. die klachten heb
ik vragen gesteld in hoeverre
de gemeente eigenaren kan
verplichten de boel netjes te
houden. De gemeente hoort in
ieder geval illegale bewoning te
handhaven, omdat een park een
recreatieve bestemming heeft en
er niet gewoond mag worden.
Het grootste probleem hierbij
is dat er voor de illegale bewoners niet direct vervangende
woonruimte is. Daarbij heb je
met diverse groepen te maken;
de eigenaren van de parken, de
beheerders, de eigenaren van
huisjes, die er niet wonen en
ze verhuren en de permanente
bewoners, legaal of illegaal(met
of zonder gedoogbeschikking,
zie noot). De belangen tussen
die groepen kunnen zeer tegengesteld zijn. Sommigen gaan
voor de recreatie, anderen voor
het kleine of het grote geld. De
provincie heeft onlangs onderzoek gedaan naar recreatieparken. De resultaten daarvan
worden binnenkort besproken.
Binnen GroenLinks moet hierover de discussie nog gevoerd.
Maar voor mij staan er een paar
feiten vast. Er zijn teveel parken met teveel huisjes,vandaar
dat het voor eigenaren aantrekkelijk wordt huisjes te verhuren
aan arbeidsmigranten of mensen met sociale problematiek.
Wanneer er overcapaciteit
kun je bv. delen van het park
veranderen in de bestemming
agrarisch of groen, zodat je de
toeristische plek aantrekkelijker
maakt. En veranderen naar
de bestemming wonen? Zeker
rendabel, maar of je woonwijken wilt hebben op de mooiste
recreatieve plekken? En hoe ga
je om met de sociale problematiek? Dat is het overdenken
waard.
Noot: Om een einde te maken
aan illegale bewoning is aan
mensen, die voor 2010 op een
park woonden een gedoogbeschikking verleend. Permanente
bewoning na 2010 werd
strafbaar en door gemeenten
gehandhaafd.
Ria Manshanden,
fractievoorzitter GroenLinks
Medemblik.GroenLinks.nl
Ria.manshanden@ziggo.nl

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
8 Flu gel + 2 GRATI S 8 mu ntje s
Ver ras sin g shots 1 tot 7 1 mu ntje
En nat uur lijk onze ove rhe erlijke
bet aal bare sna cks

Elk weekend je eigen muz iek aanv rage n al 39
jaar bij onze huis-dj’s
En open tot 4:00 uur GRATIS ENTR EE
Geen tabak voor losse verko op ivm controle sorry. SEE

YOU

Huisregels op www.wapenvanandijk.nl
www.facebook.com/wapenvanandijk info@wapenvanandijk.nl
Kleingouw 10 1619 CA Andijk 0228-592080

Vrienden zorgen voor gezellige avond!

Aaron Meijers, Michael Groot en Tom Beugelsdijk.
Afgelopen vrijdag hebben Aaron missie heeft veel complimenten
Meijers en Tom Beugelsdijk in ontvangen van de aanwezigen,
een volle kantine van Sporting maar onze complimenten en
Andijk de aanwezigen een gewel- dank gaan uit naar de vrienden
dige avond voorgeschoteld. Aar- Tom en Aaron (en familie/vrienon en Tom kregen vragen aange- den) die belangeloos deze avond
reikt door presentator Michael hebben mogelijk gemaakt!
Groot, die de zaal eerst liet antwoorden via het spel ‘Petje op
Petje af ’. Wat vooral mooi was om
te zien dat de heren als twee echte vrienden elkaar voor de gek
hielden en de zaal daar vaak mee
aan het lachen kreeg. Voor de
winnaar van het spel had Aaron
een shirt van ADO Den Haag
meegenomen en Adidas voetbalschoenen. De evenementencomFoto's Bryan van Dokkum

Heddes makelaardij

Louisa Heddes

Verkoop plannen?
Vraag om een
vrijblijvende
waardebepaling!

Tel 06 - 18451142
www.heddesmakelaardij.nl
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'DEEN is de ander niet' een naam die precies past bij het bedrijf van Cor Deen.

Vanuit drie bedrijfsunits aan de
Handelsweg 37 A en B en 33G te
Andijk worden de bedrijfsactiviteiten: verhuizen (zowel particulier als zakelijk), verkoop van
kantoormeubilair (nieuw en
tweedehands) en kantoorinrichting tot verhuur van kantoormeubilair uitgevoerd. ‘DEEN is
de ander niet’ werkt in heel Nederland en verricht ook opdrachten in Duitsland, België en
Luxemburg.

kerken en scholen in de regio
stoelen en tafels geleverd en/of
verhuurd. Of het nu voor één dag
is of voor een jaar bij ‘DEEN is de
ander niet’ kunt u ook voor huur
van tafels en stoelen terecht.
Respect en naar tevredenheid
Het opnemen en het berekenen
van de kosten van een opdracht
zijn geheel vrijblijvend. Cor heeft
één regel “Als een opdracht met
spoed moet worden uitgevoerd
dan zorgen wij daarvoor, en als
het geen haast heeft dan neem ik
de opdracht graag op in de planning” zegt hij met een lach. Cor
zorgt ervoor dat de opdracht met
respect en naar tevredenheid van
de klant wordt uitgevoerd.

Cor is bij elke uit te voeren opdracht zelf aanwezig waarbij hij
de werkzaamheden samen met
een aantal deskundige medewerkers uitvoert. Door deze aanpak
kan Cor iedere opdracht aan van
klein tot groot.
Kwaliteit voorop
Op 3 maart as. bestaat ´DEEN is
de ander niet’ 21 jaar! Voor Cor is
het belangrijk dat er bij de uitvoering van een opdracht een juiste
balans is tussen de prijs en de
kwaliteit, waarbij de kwaliteit van
de werkzaamheden voorop staat.
“Een opdracht is voor mij goed
uitgevoerd als de klant tevreden
is” zegt hij. Of het nu een kleine
of grote verhuizing is, een compleet nieuwe kantoorinrichting
of de levering van een bureaustoel, bij iedere opdracht zet

Cor Deen heeft op de Handelsweg een prachtig ingerichte kantoorruimte, Foto: Koos Dol/De Andijker.
Cor zich 100% in. Deze houding
zorgt ervoor dat Cor veel tevreden vaste klanten heeft. “Wanneer je in de loop van de tijd bij
een bedrijf meerdere opdrachten
verricht ga je je een onderdeel
van dat specifieke bedrijf voelen
en voel ik een sterke verbondenheid”. Een van de leukste dingen
van zijn werk is dat hij in de afgelopen 21 jaar al verschillende ge-

neraties heeft geholpen. “Wanneer bv. oma verhuisd is en dochter of kleindochter zoekt een
verhuizer dan komt zij via mondop-mond reclame ook weer bij
mij terecht. Een mooier compliment kun je toch niet krijgen!”
Veel leuke ervaringen
Enthousiasme en passie voor zijn
werk heeft Cor volop en hij raakt

Europasingel 118
1693 GV Wervershoof
Tel 0228-582270

De Ruimte

Keizerskroon 1
1619 XK Andijk
0228-592717

voor oplossingen

Wij kunnen het
ontwerp en alle
benodigde tekeningen
voor uw nieuw- of
verbouwplan verzorgen.
Neem vrijblijvend contact op met Ard Botman.
06-53710671• www.deruimtevooroplossingen.nl

Bouwadvies � Architectuur � Kostenbeheersing

niet uitgepraat over de vele leuke
ervaringen die hij heeft meegemaakt. Hij maakt lange werkdagen waarbij het niet uitzonderlijk
is dat hij op één dag werkzaamheden verricht in RotterdamAmsterdam-Enkhuizen of Eindhoven-Amsterdam-Hilversum.
Cor is volop aan het werk in
West-Friesland en heeft o.a. in de
afgelopen periode aan meerdere

Staat voor kwaliteit en zorg:
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

Gaat u verhuizen, heeft uw bedrijf of uw studeerkamer andere
(ergonomische) meubels nodig of
wilt u een compleet nieuwe kantoorinrichting (inclusief stoffering), of bent u op zoek naar huur
van kantoormeubilair; kijk dan
voor meer informatie op wieverhuistmij.nl en/of deenisdeanderniet.nl of neem contact op via telefoonnummer 0228-520368.
Voor een bezoek aan onze showroom bent u hartelijk welkom.
Graag op afspraak zodat wij u alle
aandacht kunnen geven.

Electro Andijk
➜ 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.
Openingstijden
Maandag tot vrijdag van 10.00-18.00 uur
Zaterdag de gehele dag gesloten.
Electro Andijk, Middenweg 0228 591873

www.electro-andijk.nl

Aanhangers v.a. 350,- ex. Boottrailers v.a. 499 ex.
Plateauwagens v.a. 1499,- ex.
Ook voor Focwa onderhoudsbeurt, packkeuring en verhuur.

Wij zijn een RDW en Focwa erkend bedrijf.

06 13 41 62 40

Ook voor uw trekhaak, banden, uitlaten en onderhoudsbeurten.

Handelsweg 31a - 1619 BJ Andijk
www.omc-andijk.nl
verhuur v.a. €2,50 per uur.
Laat nu ook uw reservesleutel maken bij OMC-Andijk

voorheen

Voor zonneschermen,
markiezen, reparatie
en onderhoud.
Dijkweg 378 • 1619 JM Andijk • 06 - 51 88 37 74
www.jocozonwering.nl • info@jocozonwering.nl

Handelsweg 33E
1619 BJ Andijk
06-373 1414 8
www.LNChuidverbetering.nl

De Andijker Onderneemt!
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Aanhangwagens

Fysiotherapie

Sportschool

OMC-Andijk • Handelsweg 31a
Tel. 06. 1341 6240 • www.omc-andijk.nl

Fysio WFO • Wervershoof 0228 - 58 22 70
Andijk 0228 - 59 27 17 • www.fysio-wfo.nl

Strength-Conditioning-West-Friesland • Ged. Laanweg 43
Tel. 06 1077 2538 • www.scwestfriesland.nl

F.J. de Boer • Hoekweg 21a Andijk
Tel. 0228 - 592075 • www.fjdeboer.com

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

Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk
Tel. 0228 - 75 57 43 • www.marijkejaspers.nl

In de Haak • Sterappel 28 Andijk
Tel. 06 - 5392 1885 • michel@indehaak.nl

Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk
Tel. 06-189 66539 • www.dekroonhovenier.nl

Kantoormeubelen

Manshanden • Dijkweg 321 Andijk
Tel. 0228 - 597410 • www.manshandentuinenpark.nl

Verbouw-Onderhoud & Bouwadvies

De Ruimte • Ard Botman
Tel. 06-53710671 • www.deruimtevooroplossingen.nl

DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G
Tel. 06. 2182 3000 • www.deenisdeanderniet.nl

Kort Onderhoud • Dr. d' Arnaudstraat 22 Andijk
Tel. 06-2738 0707

Autoschade Schepenwijk • De Dolfijn 17, 1601 ME Enkhuizen
Tel. 0228 - 31 67 63 • www.autoschadeschepenwijk.nl

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

DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G
Tel. 06. 2182 3000 • www.wieverhuistmij.nl

Flower in a Box • Ibislaan 18 • 06-37792231
info@bouquetinabox.nl • www.flowerinabox.nl

Salon Beautylounge, • R. Luisantestr. 14, Andijk
06-12505352 • www.salonbeautylounge.nl

Brood en Banket

Natuur

Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein
www.kleinvolendam.nl • info@kleinvolendam.nl

De Nieuwe Bakkerij • Kleingouw 53
Tel. 0228-591556 • denieuwebakkerij@hotmail.com

Marco van der Lee • Buurtje 30, Andijk
06 23 14 98 70 • www.marcovanderlee.nl

De Bovenste Plank • Nijverheidsweg 7A Wervershoof
Tel. 0228 724907 • www.bovensteplank.nl

Podologie

Witgoed

Valk Service & Onderhoud • Tel. 0228 - 59 16 13
info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

Marian van Zwieten • Keizerskroon 1
Tel. 06 54 28 83 08 • www.podologiemarianvanzwieten.nl

Electro Andijk • Middenweg 39 Andijk
Tel. 0228 - 591873 • www.electro-andijk.nl

Sarto • Bangert 4, 1619 GJ Andijk • Tel. 0228 - 58 67 66
info@sarto-andijk.nl • www.sarto-andijk.nl

Fietsenwinkel

Dijkprint • Tel. 0228 59 36 05
info@dijkprint.nl • www.dijkprint.nl

Schilder- Glas- en behangwerk

Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk
0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof
0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

Van den Braber • Hoekweg 13, 1619 EA Andijk
Tel. 06 53 74 82 94 • www.vandenbraber.nl

Solarfabriek • Dijkweg 163, 1619 HJ Andijk
0228-597272 • www.solarfabriek.nl

Praktijk Andijk • Landstraat 5, 1619 EX Andijk
0228 - 59 11 22 • www.praktijkandijk.nl

LNC Huidverbetering • Handelsweg 33e, Andijk
Tel. 06-373 1414 8 • www.salonlnc.nl

Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk
06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl

Accu’s

Garage

Administratie

Architectenbureau
Autoschade

Hovenier

Kapsalon

Bloemen

Nagelstyliste/Pedicure

CV Monteur
Dorpshuis

Fysiotherapie

Therapie op maat

Trekkers en werktuigen

Verhuizen
Vishandel
Vloeren

Printen & drukwerk

Schoonheidssalon

Yoga

Zonnepanelen
Zonwering

Voor een unieke
haarbeleving!
APK
€ 15,-

ALLEEN GELDIG INDIEN U EEN
AFSPRAAK MAAKT VIA DE GRATIS
GARAGE JONG APP
ALLEEN GELDIG
VOOR PERSONENAUTO’S

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

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

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

www.garagejong.nl

Service &
Onderhoud

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
Elke zaterdag eerlijk product tegen een eerlijke prijs.
open van
10:00 - 17:00 Kiest u ook voor de kwaliteit van de

bovenste plank?

Nijverheidsweg 7 A
Wervershoof
(0228) 72 49 07

hairstyling

Startvermogen op maat!
Accu’s voor verschillende
toepassingen zoals:
Auto • Truck • Motorﬁets • Tractor • Camper
Jetski • Grasmaaier • Aggregaat • Etc.

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
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Langs de weg...

41e Jaarboek voor Stichting Oud Andijk

Jaap van de Gruiter (links) neemt het eerste exemplaar in ontvangst
van Jos Kuin. Foto Stichting Oud Andijk
In de machinekamer van Poldermuseum Het Grootslag is afgelopen vrijdag het eerste exemplaar
van Jaarboek Oud Andijk 2017
overhandigd. Jaap L. van de Gruiter (l): donateur, lid van de redactiecommissie en suppoost van
het museum, had de primeur.
Rechts op de foto voorzitter Jos

Kuin van Stichting Oud Andijk.
Nog geen begunstiger van Oud
Andijk? Dat bent u al voor € 15
per jaar! Meld u aan via ledenadmin@poldermuseum.nl en het
rijk geïllustreerde en 62 pagina’s
dikke Jaarboek wordt bij u thuisbezorgd.

Uitvaartvereniging

De Laatste Eer
Bij overlijden: Tel. 0228 - 59 22 54
24 uur per dag bereikbaar.

• Voor leden en niet leden, ongeacht geloofsovertuiging
• Persoonlijke inbreng
• Eigen uitvaartcentrum
• Integer en vertrouwd
• Twee (sleutel) huiskamers, de Rubato en de Largo

Voor informatie: H. Frek, tel. 0228 59 39 37
www.uitvaartverenigingandijk.nl

Het wordt lente!

The Fruitmachine pakt uit in Andijk

Een Mini Bieb in Andijk. Landelijk al een
bekend fenomeen, maar nu ook in ons dorp.
Een mini bieb en wel bij Hornpad 2. Kom eens
langs en leen een boek. Gratis, maar zet het na
een aantal weken weer terug.
Foto: KD/De Andijker

Wist u dat...
... er vanavond een lezing is
over Leonard Cohen met woorden en muziek in De Kapel?.
... de tulpenactie voor Moldavie
€1750,- heeft opgebracht?
... we alle kopers en verkopers
bedanken?
... de spelers van toneelvereniging KNA weer aan het oefenen
zijn voor de voorstellingen?
Zij zoals altijd het weekend
voor Koningsdag uitvoeren?
… berichten van verloren en
gevonden voorwerpen gratis
worden geplaatst?

Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,
en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl
Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

The Fruitmachine. Foto: Britt Laske Fotografie
Om dit seizoen eens te beginnen
start deze lekkere rauwe rockband in hun eigen Andijk.
The Fruitmachine is een garagerock beest uit het noordwesten
van Nederland. Rauwe muziek
met een gelikte uitstraling, gooi
bands als The Black Keys, The
Hives, B.R.M.C, The White Stripes en QOTSA in een blender en
het resultaat is The Fruitmachine. De band werd in de zomer
van 2010 opgericht door Bram
Blom op zang/gitaar, neef Koen
Rinkel op leadgitaar en Jesper
Jonker op de drums. In januari
2015 verscheen het debuutalbum
“Warhead Guided Missile”. Dit
album mocht positieve recensies
in ontvangst nemen en stond op
‘De meest veel belovende Nederlandse albums van het voorjaar
2015’ lijst van 3voor12. Na vijf

jaar optreden in verschillende
zalen, op diverse festivals en in
het voorprogramma van o.a. John
Coffey, voegt begin 2016 bassist
Tom Deen zich bij de band. Aangesterkt met een groovende baspartij is er een nieuwe dimensie
aan de muziek van The Fruitmachine toegevoegd. Nieuwe nummers zijn dus ook onderweg!
Deze jonge band met twee EP’s
en een album op zak brengt met
ongelofelijk veel passie, speelplezier en energie zijn muziek live
aan de man. Blijven stilstaan is
geen optie op de korte aanstekelijke garagerock & roll van The
Fruitmachine. Begonnen in 2010
willen ze hun rijpingsproces tonen aan eigen publiek.
Is Andijk rijp voor: The Fruitmachine? Kom dat zien in Café Pension 't Ankertje

Yellow Grass 25 februari bij Club Jazz & Pop

Yellow Grass komt naar Cultura. Foto aangeleverd
Yellow Grass brengt sinds haar
ontstaan in 2012 een warme
Americana Sound. Sinds de release van hun debuutalbum
“More than you should know”
(2014) is de band hard bezig
met het veroveren van hun plek
in de Nederlandse muziekscene.

zijn ze goed op weg.

Met optredens op o.a. Crossing
Border Festival, Alphen d’Huez
en Paradiso, het verzorgen van
aftershows van The Dixie Chicks
en Bryan Adams en meer dan 2
miljoen Spotify-streams voor de
titelsong van hun debuutalbum

Yellow Grass laat zich inspireren
door bands als Crosby Stills &
Nash, Fleetwood Mac, Ryan
Adams, Ben Howard, Eagles, Venice, America, Jose Gonzalez en
Civil Wars. Een volwassen sound
die de klassieke Americana-invloeden combineert met de energie van jonge muzikanten.
Aanvang: 22.00 uur
Entree regulier: €7,50
Entree donateur/65+: €5,Locatie: Cultura Andijk
www.clubjazz&pop.nl

Kom ook naar de 65e Veiling Sarto
vrijdag 10 maart 19:15 uur
!

UW

NIE

met als afslagers
Peter Swart en
Richard de Beer

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.
Cortina
Soul

Opoeﬁets
t.w.v. €399,-

Als u het lot achter op de
catalogus invult en 10
maart voor 22:00 inlevert
maakt u, via een loting die
na het 500ste koopje
plaatsvindt, kans op een:
(De prijswinnaar dient in
de zaal aanwezig te zijn).

André van Duin Tweewielers
Geschonken door:

Zeeweg 43, Wervershoof
Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl
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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
Zaterdag 25 februari
19.00 uur:
Eucharistieviering met Gemengd
koor; voorganger: pastor J.
Suidgeest..
Thema: “Hecht niet aan aardse
rijkdommen”.
De collecte is voor bestrijding
van alle onkosten..
Van harte aanbevolen en dank
daarvoor.
Woensdag 1 maart 19.00 uur:
Aswoensdag.
Liturgie van Aswoensdag met
uitreiken as-kruis; voorgangers
van groep Andijk.
Welkom in de vieringen.
*Met Aswoensdag begint
de Veertigdagentijd. Deze is
bedoeld als een tijd van bezinning, van soberheid, op weg
naar het feest van Pasen.

AANLEVEREN KOPIJ
Advertenties:

tot maandag 12.00 uur –
info@andijker.nl.
Onder advertenties vallen
ook: Andijkertjes,
Wist u datjes, Agenda, Kerkberichten en Verjaardagen

De Andijker

Kerkdiensten, zondag 26 februari
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. J. Staat, m.m.v. Christelijk Mannenkoor Lelystad
o.l.v. Bert Moll
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 Mevr. Jeanne Hamers uit Assendelft
Organist: Arie Heemsbergen
Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur
Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen
10.00 uur Jesse de Haan
R.K. Kerk zaterdag 25 februari
Bangert 6, Andijk
19.00 uur Euch. Pastor J. Suidgeest, Gemengd koor
De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Piet van de Lugt
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

Jachthaven Andijk gaat samenwerken met Jong Beveiliging

Familieberichten:

(rouw- en geboorteberichten) tot dinsdag 8.30 uur –
info@andijker.nl

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’

lay-out:
foto’s:

Maarten Jong
Jolien Harders
Karin Venekamp
Peter Ligthart, Koos
Dol, DVD Temme,
Douwe Greydanus

Niets uit deze uitgave of voorgaande uitgaven van
“De Andijker” mag op enigerlei wijze worden gekopieerd, gepubliceerd of op andere wijze openbaar
worden gemaakt zonder uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaand verkregen toestemming van de
uitgever. De uitgeverij, cq. de redactie kan nimmer
verantwoordelijk gehouden worden voor ‘Ingezonden stukken’ of stukken die ter publicatie worden
aangeboden. De redactie behoudt te allen tijde het
recht voor artikelen te redigeren, in te korten of
voor plaatsing te weigeren, zulks zonder opgaaf
van redenen. Daarnaast behoudt de uitgeverij te
allen tijde het recht voor artikelen op een andere
datum te plaatsen. Met betrekking tot advertenties, los of contractueel, zijn de levering- en advertentievoorwaarden van De Nederlandse/De
Andijker van toepassing. Deze zijn gedeponeerd
bij de Kamer van Koophandel te Hoorn.

© 2017 - De Nederlandse

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

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

FEBRUARI

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, koffie/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
Oud
papier
Zaterdag
25 februari,
11 &48
25 maart, 8 & 22 april,
Toegang
€ 10,De Kapel,
Middenweg
6
&
20
mei,
3
&
17
juni,
1,
15
en 29 juli, 12 & 26 		
Dinsdag 14 maart
augustus,
9
&
23
september,
7 & 21 oktober, 4 & 18
• KVG kaartavond 19.45 uur Sarto
november,
2,
16
&
30
december.
• Vrouwen van Nu Andijk-West Gezamenlijke avond met Afd. Oost
Plastic:
Dinsdag 7 maart, 4 april, 2 en 30 mei,
Dorpshuis 19.45 uur: Modeshow van Sammy Yo uit Andijk
27 juni, 25 juli, 22 augustus, 19 september,
Woensdag 1517
maart
oktober, 14 november en 12 december
• Restafval:
KBO, Bingo en
Jeu de21
Boules,
13.3016uur.
Dinsdag
maart,Sarto
18 april,
mei, 13 juni, 11 juli,
Maandag 27 maart
8 augustus, 5 september, 3 en 31 oktober,
• LSBO-Zonnebloem,
Diner en
Martinuscollege
Grootbroek 17.45 uur.
28 november
vrijdag 29 december
Dinsdag
28 maart
Gft:
overige dinsdagen
• KVG,
Sarto,
20adressen
00 uur kom
uithet
de kast
m.m.v
de Vries
Let
op: Op
waar
plastic
nog Carola
in zakken
wordt
Woensdag
maart
opgehaald29
zijn
de data als volgt: vrijdag 10 maart, 7 april, 5 mei,
• KBO, klaverjassen
de Boules,
Sarto 13.3020
uur.
2 juni, 28 juli,en
25Jeu
augustus,
22 september,
oktober,
17 november en 15 december

Dinsdag 11 april
Kijk voor meer informatie op hvcgroep.nl
• Wij
KVG
kaartavond
19.45 uur
zijn voor
kwekerij
op Sarto
zoek naar een:
Wapen
van onze
Andijk
• Elke
Vrouwen
van
Nu,
afd.
Andijk
Oost, uur,
Dorpshuis
19.45
uur:
De uur
heer
zaterdag geopend vanaf 20.00
HUIS DJ
vanaf
22.00
Gerber
geeft
een
lezing
over
Stichting
Leeuw
Hoenderdael
SEIZOENSMEDEWERKER
Di.,
do., onze
vrij. open
omop
20.00
Wij wo.,
zijn voor
kwekerij
zoekuur.
naarZondag
een: vanaf 16.00 uur
Woensdag 12 april
• en
KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
SEIZOENSMEDEWERKER
Wij zijn voor19
onze
kwekerij op zoek naar:
Woensdag
april
OPROEPKRACHTEN
Wij zijn voor onze kwekerij op zoek naar:
• en
Vrouwen van Nu Andijk West “West Friesland” Bregtje Buishand
SEIZOENSMEDEWERKERS
en DillyMaart-September
Koetsier, Cultura, 20.00 uur
Periode:
SEIZOENSMEDEWERKERS
OPROEPKRACHTEN
Zaterdag 22 april
• Herken
Uitvoering
Andijker
Toneel: Bravo, 20.00 uur, Cultura
Periode:
Maart-September
jijMaart-September
jezelf
in onderstaande?
Periode:
Periode: Maart-September
Dinsdag
25 april
jij 16 jaar of ouder?
• Herken
KVG,Ben
Sarto,
20in00onderstaande?
uur Comédienne Nicole Kovacs
jij jezelf
Herken
jij jezelf
jezelf in
in onderstaande?
onderstaande?
Herken jij
Wij zijn voor onze kwekerij op zoek naar een:
Woensdag
Ben jij 26
eenapril
harde werker die zelfstandig taken kan uitvoeren?
Ben jij 16 jaar of ouder?
Ben
jij 16
16 jaar
jaar of
of
ouder?
• KBO,Ben
Klaverjassen
en
Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
jij
ouder?

tot maandag 12.00 uur –
info@andijker.nl

redactie:

AGENDA

Pagina 7

APRIL

Kopij en fotomateriaal:

Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
telefoon:
0228-593605
e-mail:
info@andijker.nl
website:
www.andijker.nl

info@andijker.nl

Ruud Jong en Monica de Vast. Foto aangeleverd
Ruud Jong, directeur van Jong
Beveiliging (Medemblik) en
Monica de Vast, directeur
Jachthaven Andijk hebben vrijdag 17 februari hun samenwerkingsovereenkomst officieel
bekrachtigd.
Met Jong Beveiliging kiest Jachthaven Andijk voor een regionale
samenwerking met een betrouwbare partner aldus Monica de
Vast. ‘’In de aanloop naar het ondertekenen van onze samenwerkingsovereenkomst zijn we aan
de slag gegaan met de ontwikkeling van een opmaat gemaakt beveiligingsplan, met zichtbare en
onzichtbare veiligheidsmaatregelen en als doel het veilig en onbezorgd kunnen laten genieten van
onze gasten, want dat is een be-

langrijke pijler binnen onze bedrijfsvoering’’.
Inbraak op een jachthaven geeft
vaak veel onrust. Naast materiele
schade heeft een inbraak ook gevolgen voor het gevoel van veiligheid. In veel gevallen zijn er vernielingen aan gebouwen of vaartuigen aangebracht met het doel
binnen te komen of om vaartuigen in het geheel mee te nemen.
Jong Beveiliging is trots op de samenwerking welke per 1 januari
van start is gegaan. ‘’Een gerenommeerde opdrachtgever als
referentie past binnen onze regionale groeiambitie en draagt samen met onze overige klanten en
surveillancewagens bij aan een
uitstekende dekking in ons werkgebied’’, aldus Ruud Jong.
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JUNI
passing en dat heb je dan aflevering 1094
• Juni/juli/augustus Zomeractiviteiten in en om Sorghvliet, zie
publicaties. Organisatie; Sorghvliet en breed samenwerkingsverband ouderen
• Elke woensdag KBO Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
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Zelfstandig blijven met zorg op maat

Heeft u thuiszorg nodig?
Wij ondersteunen u graag bij:
Aanvragen van zorg
Persoonlijke verzorging
Ondersteuning bij dementiezorg
Begeleiding bij palliatieve zorg
Verpleegkundige handelingen
Vraag naar één van de wijkverpleegkundigen:
Gerdina Visser, Shevon Weverink, Claudia Ruiter of Anita Kreuk

Andijk

Onderdijk

Wervershoof

Zwaagdijk – Oost

Meer weten?
Bel voor een persoonlijk
en vrijblijvend advies naar:
Tel. 088 – 206 89 10

www.omring.nl

Vrouwen van Nu afd Andijk-Oost

De jubilarissen. Foto aangeleverd
Op dinsdag 14 febr. hielden de Vrouwen
van Nu afd. Andijk-Oost hun jaarvergadering.
Voor een volle zaal werden de dingen die
bij een jaarvergadering horen behandeld:
jaarverslag 2016, verslag reiscommissie,
verslag commissie lief en leed, financieel

verslag, verslag kascontrole-commissie,
benoeming lid kascontrole, kiezen afgevaardigde met stemrecht voor provinciale
vergadering. Daarna werden de jubilarissen in de bloemetjes gezet: Janny Groot 35
jaar lid, Wilma Nijman en Marian Laan,
beiden 25 jaar lid.
In de pauze gingen er lijsten rond voor diverse aktiviteiten, zoals een haakworkshop, een bowlingavond, een muzikaal
optreden in het kerkje van Hauwert, een
filmavond in de Nationale Vrouwenweek,
theedoeken versieren voor de tentoonstelling in Schoorl, paasworkshop.
U ziet naast onze maandelijkse bijeenkomsten zijn er veel aktiviteiten. Wilt u eens
komen kennismaken, wees dan welkom op
de tweede dinsdag in de maand in Dorpshuis centrum.
Na de pauze werden er een paar rondjes
bingo gespeeld, wat altijd weer gezellig is.
GDD

info@andijker.nl
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Samenloop voor Hoop Wedding Event
Wij zijn een groep vriendinnen/collega’s
die op 17 juni 2017 voor de tweede
keer, met een team genaamd Team Vlinder, meedoen aan Samenloop voor Hoop.
Dit is een wandelestafette van 24 uur voor
KWF wat wordt gehouden in het Streekbos te Bovenkarspel. Naast de sportieve
prestatie is het de bedoeling om voor KWF
zoveel mogelijk geld op te halen.
Daarom organiseren wij op zondag 12
maart 2017 in de Roode Leeuw te Venhuizen een groot Samenloop voor Hoop
Wedding Event.
Ga je trouwen of heb je een vriend(in) die
verloofd is? Heb je nog geen idee wat je
wil, of moet je nog de laatste puntjes op de
i zetten? Dan is Samenloop voor Hoop
Wedding Event de perfecte plek om inspiratie op te doen voor je bruiloft.
Kom kijken, proeven en beleven.
Je ontmoet er ondernemers die wij voor je
geselecteerd hebben zoals: Mary’s Bruidshuis, Dirk de Wit Mode, PUUR Personal
training, Micha & Dinana’s Pâtisserie, Albino ringen, Studio Looking Good, Party
Top, Passionate Weddings, Ja!Tuurlijk, Dian’s Fotografie, Stalhouderij Ora Et Labora, Valkering Classic Cars, Travel Club
Annemarie Wiering, DG Beauty, Movie
Media, lijf-stijl lingerie, Studio Zensation.
Om 12.30 uur zal een spetterende modeshow plaatsvinden, met prachtige bruiden
van Mary’s Bruidshuis en mooie bruidegommen gekleed in trouwkostuums van
Dirk de Wit Mode.
Maar de vader, moeder van……. en overige

Team Vlinder, v.l.n.r. Soemiatie, Astrid,
Petra en Sandra
feestkleding wordt zeker niet vergeten.
Er zullen ook diverse optredens zijn van
o.a. Pascal Redeker om 16.00 uur.
Entree €5,- p.p. (Kinderen t/m 18 jaar gratis) Kaartverkoop bij Dirk de Wit Mode te
Bovenkarspel, De Roode Leeuw te Venhuizen en aan de deur. Zondag 12 maart van
12.00-17.00 uur. Westeinde 1 Venhuizen.
Wij hopen u daar te mogen verwelkomen.
De volledige opbrengst komt ten goede
aan het KWF!

De Fruittuinen in Andijk
Groen, ruimte en water

Kavels vanaf € 133.500,-- v.o.n.

Alle Parkwoningen en halfvrijstaande woningen in
plan De Fruittuinen zijn verkocht.
Wél zijn er nog enkele kavels beschikbaar.

Samen spelen,
leren & ontdekken
bij onze gastouders natuurlijk!

Incl. voorbeeldwoning vanaf € 272.500,-- v.o.n.

Incl. voorbeeldwoning vanaf € 315.500,-- v.o.n.

Dit is uw laatste kans om te wonen in De Fruittuinen!
Scholtens Projecten
0229 281820 | scholtens.eu

De Stijl Makelaardij
0229 281900 | destijl.nl

Jaspers Van Diepen
0229 573600 | jaspers-vandiepen.nl

Aan deze advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

