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De eerste namen voor Dijkpop 2017

Al 34 jaar is Dijkpop een begrip in
West-Friesland. Met drie stages
en een brede line-up — van dance
tot pop en rock — en de sinds
vorig jaar een bomvolle extravagante Oh La La Bar is Dijkpop
een jaarlijks feest voor iedereen.
Dit zijn de eerste acht namen
voor Dijkpop 2017; De Jeugd van
Tegenwoordig, Moksi, Yung
Internet, My Baby, St. Tropez,
Holy Goof, Death Alley en de
locale helden van The Titanium
White.

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

www.mantelovertoom.nl

Tel. 0228 59 22 24 | 0229 59 12 64

De kaartverkoop voor de 34ste
editie van Dijkpop is al in volle
gang en de eerste 2 shifts met
kaarten zijn al strak uitverkocht.
Profiteer nu het nog kan van de
Vroege Vogel ticket actie. Deze is
slechts €28,00 en zijn te bestellen
via www.dijkpop.nl of via het
event: Dijkpop Festival 8 juli 2017.

De Jeugd van Tegenwoordig. Foto aangeleverd

Lammetjesdag

Inge Schouten over De Dars, Fitnessclub
Nederland en sportief ondernemen

Op 9 maart vertelt Inge Schouten over de groei en bloei van
sportcentra De Dars en De
Bloesem en het ontstaan van
Fitnessclub Nederland. Een
sportieve presentatie van een
ondernemende dame. U bent
van harte welkom op 9 maart
vanaf 18.00 uur in ’t Fortuin
Café, Restaurant & Catering.

Ooi en lam. Foto Toos Brink
Een lentetraditie vanuit De Weelen! Op zondag 5 maart staat de
stal van 13.00 – 16.00 uur open
op de biologische schapenboerderij. Mark en Anita fokken
melkschapen en die komen niet
zo veel voor in West-Friesland.
Van de melk wordt kaas en ijs
gemaakt op de Schapenstreek.
Kinderen vinden het prachtig in
de stal tussen het stro en de lammetjes, daar komen ze meestal
nooit. Bezoekers worden aangeraden laarzen en oude kleding te
dragen.
Winkel
Naast het voeren en aaien van de
schapen is er een rondleiding
door de kaas- en ijsmakerij, en
proeven mag. Voor de liefheb-

bers is er ook prima schapenvlees
te koop.
De Schapenstreek, De Gouw 57a
1614 MB, Lutjebroek - bereikbaar
via de Kadijkweg.

Verkoop
Aankoop
Advies
Taxatie
0228-59 22 44
www.kwantesmakelaardij.nl

Sport- en Wellnesscenter De
Dars is het sportieve hart van
Wervershoof en omgeving. Sinds
2009 runt Inge Schouten het
sportcenter samen met haar vader Ton. Haar jonge ondernemershart klopt voor de sport en
dat weet zij om te zetten in snelle
groei. In 2012 startte ze sportschool De Bloesem in Wognum
en sinds 2015 treedt zij buiten de
Westfriese grenzen met Fitnessclub Nederland.
Voor jou dichtbij
‘Inmiddels zijn er zes filialen van
Fitnessclub Nederland: Tiel,
Vught, Schagen, Eindhoven,
Deurne en Helmond. Met dit
concept richten we ons op kleinschalige fitness in relatief kleinere
plaatsen en wijken van een stad,
op loop- of fietsafstand. Voor jou
dichtbij. ’
Een aantal vestigingen bevindt
zich in bijzondere panden; twee
in een Van der Valk hotel en twee
in voormalige kerkgebouwen,
omgetoverd tot fitnesscenter.

Inge Schouten met in de achtergrond haar vader Ton.
Fotograaf: Pieter Prins
Gedeelde
verantwoordelijkheid
Samen met Judith Verbeek en
Ton Schouten is Inge eigenaar
van de fitnessclub. De taken zijn
onderling goed verdeeld. Inge is
verantwoordelijk voor de marketing, Judith voor de ledenadministratie en personeelszaken en
Ton houdt zich bezig met onderhoud en het zoeken naar geschikte locaties voor nieuwe vestigingen. In De Dars heeft Inge de dagelijkse leiding. Een vast team
van medewerkers en teamleiders
neemt hen veel operationele taken uit handen.
Ondernemen en toekomst
Door crowdfunding via het
Westfries Kapitaal hebben ze zo’n
snelle groei kunnen realiseren.

Voor de toekomst staat verdere
uitbreiding op het programma.
Op 1 januari is de zesde vestiging
van Fitnessclub Nederland in
Helmond geopend. Inge is nu
medeverantwoordelijk voor acht
vestigingen met zo’n 150 medewerkers en 6500 leden.
Bezoek de presentatie
Kom naar het OVW Café op donderdag 9 maart vanaf 18.00 uur in
’t Fortuin aan de Dorpsstraat 190
te Wervershoof. Bent u geen lid
van de ondernemersvereniging,
maar wel geïnteresseerd? Kom
vrijblijvend kennismaken. Naast
de presentatie is er volop ruimte
voor vrij netwerken en kunt u
genieten van het buffet. Graag tot
ziens!
www.ovw.nl
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Onrustig zoekend, dwalend in gedachten
Nu zijn rust gevonden
Na een liefdevolle verzorging in Sorghvliet
hebben we op 24 februari afscheid moeten nemen
van onze geliefde zwager en oom

Joop Groot
Johannes Albert
Echtgenoot van Tine Rusting † 2013
Grootebroek
27 juli 1930

Andijk
24 februari 2017
Andijk: Fam. Swagerman-Rusting
Twisk: Fam. Bos-Rusting
Andijk: Fam. Rusting-Smit

Correspondentieadres:
Lies Rusting-Smit
Rikkert 11
1619 AP Andijk

De crematieplechtigheid heeft op 28 februari jl. plaatsgevonden.

Wij zijn dankbaar voor de bijna 4 jaar goede en
liefdevolle verzorging van Joop in Sorghvliet.
“Ik heb het hier echt goed” zei hij heel vaak.
Ook een woord van dank aan alle
hulpvaardige Andijkers die Joop
de weg gewezen hebben als
hij deze niet meer wist terug
te vinden. Wat fijn dat
we dan op een dorp als
Andijk wonen, waar we
met elkaar en samen met
het team van Sorghvliet
ervoor konden zorgen
dat Joop deze laatste
jaren van zijn leven
toch zoveel mogelijk
zijn bewegingsruimte
-en daarmee zijn
vrijheid- kon blijven
behouden. Dat was heel
belangrijk voor hem.
Lieve mensen,
DANK U WEL DAARVOOR!
Lies Rusting en familie

Jezus uw verzoenend sterven,
Blijft het rustpunt van ons hart.
Hervormde bundel, gez.50:3

Door God thuisgehaald: Mijn lieve vrouw,
onze moeder, schoonmoeder, oma en overoma

Alida Catrien de Vries-Kort
Alie
11 april 1934

Andijk

24 februari 2017

P. de Vries
Jerry de Vries
Sjanni de Vries-Van den Heuvel
Marit en Eric
Annelien en Mark
Sam de Vries
Lida de Vries-Kaarsemaker
John en Lieke, Noah, Annelie, Madelief
Mark en Sabrina
Sander en Marijke
Dijkweg 101, 1619 HE Andijk
De begrafenis heeft vandaag, woensdag 1 maart, plaatsgevonden
op de Oosterbegraafplaats te Andijk.
U wordt uitgenodigd uw herinneringen aan Alida met ons te delen
op www.cbu-online.nl

Als de verloren zoon
De wereld lijkt aantrekkelijk
met al haar vruchten. Dat
dacht de verloren zoon uit
Lucas 15 ook. Hij wilde alles
hier en nu, hij eiste zijn erfdeel op en trok de wereld in.
Zijn vader gaf het hem en
keek hem verdrietig na, je
kunt je kind nu eenmaal niet
vastbinden. De zoon had een
geweldige tijd, tenminste zo
leek het. Hij had geld en kon
dus doen wat hij wilde, want
in de wereld is geld synoniem
voor macht. Hij had het gevoel dat hij echt leefde, maar
helaas, er kwam een einde aan
zijn geld. Dat was voor hem
misschien wel goed, anders
was hij gewoon doorgegaan
met brassen. Ook nu zijn er
mensen die dachten dat er
nooit een einde aan hun geldelijke middelen zou komen,
die net als de verloren zoon
geen geld in bezit hadden,
maar het geld hield hen in bezit. Men dacht vrijheid te kunnen kopen, maar men werd
slaaf van het geld en wilde
steeds meer. Nu heeft men
geleerd dat geld kan “verdampen”, een recessie en weg is
het. En wat dan ...? De vermeende vrienden die er ongetwijfeld waren toen hij zijn
geld nog liet rollen, zijn ook
“verdampt”. Wat in onze tijd
de voedselbank is, was voor
de verloren zoon een varkenstrog. Hij begeerde het voer
dat voor de varkens bestemd
was, dat was zeker geen pretje, maar je zult maar honger
hebben. Hij kreeg het echter
niet, hij had niets te eten. Hij
besefte dat de dagloners bij
zijn vader het beter hadden
dan hij en besloot op zijn
schreden terug te keren naar
zijn vader. Hij besefte ook gezondigd te hebben en verwachtte zelfs niet meer als
zoon te worden teruggenomen. En dan, zie die vader
staan. Hij ziet zijn zoon komen, hij loopt hem zelfs tegemoet en omhelst hem. Hij
kleedt hem, geeft hem juwelen en richt een feestmaal
voor hem aan. Kent u ook zo’n
Vader ...? Ja toch ! Als u bent
afgedwaald, ga dan terug naar
God, naar Jezus. Hij kijkt naar
u uit, Hij wacht op u. Belijd
uw zonden en Hij zal u graag
vergeven. Er staat geschreven
dat er in de Hemel een geweldige vreugde is over een zondaar die zich bekeert. Bent u
zo iemand? Dan is nu uw
kans, ga terug naar de Vader,
breng uw zonden en leg ze aan
Jezus’ voeten
Ga niet alleen
Ga niet alleen door ‘t leven,
Die last is u te zwaar.
Laat Eén u sterkte geven,
Ga tot uw Middelaar!
Daar is zoveel te klagen,
Daar is zoveel geween,
en zoveel leed te dragen,
Ga niet alleen!
En zoveel leed te dragen,
Ga niet alleen!

info@andijker.nl
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Als liefde leven wordt,
krijgt geluk een naam.

GAVINO
JUSTO

15 februari 2017
Mijn trotse papa en mama
Léon Scholtens en Linda Mellema
Mijn trotse grote broer
Thiago
Opgewekt en zorgzaam
nooit vragend, nimmer klagend, alles stil dragend
Moedig ging je door, steeds weer,
tot op het laatste moment, je kon niet meer
Met diep respect herinneren wij onze lieve buurvrouw

Trudi Weverink

Buren van de Buttervin, Kim
					Nathalia
					Joop en Annet
					Gré
					Joke
Met trots kijken wij als familie terug
op een mooi en waardig afscheid van

Jenny Basjes-Spaan

Voor uw liefdevolle belangstelling
betuigen wij onze welgemeende dank.
			

Cees en Rink

			
			
			

Annet en Bertus
Marc en Lisa
Merel

Nieuws van De Weid

Nog even volhouden; op 29 april
aanstaande opent zwembad De
Weid weer zijn deuren voor een
lang seizoen buiten zwemmen!
De vrijwilligersclub is nu druk
met het vervangen van de roosters voor de instroom- en afzuigopeningen in de bassins door
RVS exemplaren en met nog een
aantal kleine klussen. Intussen
zorgen we dat u vanaf begin april
al online uw zwemabonnement
kunt aanschaffen.

worden gebracht. Wie komt er
helpen ergens tussen 10.00 en
14.00 uur? Alle hulp is welkom!

Schoonmaakdag;
hulp gevraagd!
Op zaterdag 15 april aanstaande
is het weer schoonmaken geblazen. De kleedkamers, doucheruimte en kiosk, alle tafels en
stoelen, de glijbaan, alles moet
weer schoon en in gereedheid

Stempelpost
De Weid is trots dat de Rabobank
het zwembad onlangs opnieuw
heeft gevraagd om als stempelpost te fungeren tijdens de Rabo
fietstocht editie 2017. We gaan er
net als voorgaande jaren weer een
gezellige dag van maken. Noteer
alvast de datum van de
fietstocht: 10 juni.

Nestschommel
De beloofde nestschommel voor
de allerkleinsten is inmiddels besteld! Die plaatsen de vrijwilligers
in het voorjaar op de speelweide.
Dankzij de bijdragen van Tulpenwandeltocht, buurtvereniging en
dorpsveilingen kunnen we De
Weid nog leuker maken, super!

Ook vrijwilliger
worden?
info@deweid.nl

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

2017 - week 09

0228 - 59 36 05

De Andijker

GRATIS INLOOP: donderdag 2/3 Andijk 0228-592224 en
dinsdag 7/3 Benningbroek 0229-591264 van 9-17 en 19-21 uur.

Noord-Hollandse telers en
ProeVkantoor zorgen voor verbinding

Mathijs Post (r) bij de gebroeders Vlaar op de Gerrit de Vriesweg.
Foto aangeleverd
“ProeVkantoor is een NoordHollands boer-burger initiatief
dat verse, veilige en betaalbare groenten en fruit van lokale
kwekers wekelijks in Noord-Holland bezorgd.” vertelt Matthijs
Post, initiatiefnemer van ProeVkantoor.
Elke week worden aan ruim 700
consumenten en bedrijven een
ProeVerij pakket geleverd. Particulieren kunnen op een van de 70
afhaalpunten terecht. Bij bedrijven wordt op de werkplek geleverd zonder gedoe voor de werkgever. “Betaling en communicatie
gebeurt namelijk rechtstreeks
tussen de werknemers en ProeVkantoor. Bedrijven faciliteren zo
zonder inspanningen een gezonde leefstijl onder hun werknemers. Dat was voor o.a. Rabobank, de Vrije Universiteit en
Uniserver dé reden om met
ProeVkantoor in zee te gaan“, legt
Matthijs uit.
“Verbondenheid met Noord-Holland en laten zien hoe de telers op

een duurzame manier telen, daar
krijg ik energie van! Ook de telers
waarderen mijn missie om een
brug te slaan tussen boer en bord.
Het netwerk van meer dan vijftig
telers verdienen een dik compliment. Zij zorgen immers voor een
superVers en Veilig product dat
een dag na oogst op het bord van
mijn klanten ligt.”
100ste levering
“De zes verschillende ProeVerij
pakketten zijn een groot succes
en wordt deze week gevierd met
de 100ste levering. Dit hebben
wij te danken aan onze transparante werkwijze. De teler krijgt
een eerlijke prijs voor zijn product en de consument Verse en
smaakvolle groente en fruit inclusief een nieuwsbrief met daarin: recepten, achtergrond van de
producten en telers. Om de verbinding compleet te maken worden er regelmatig excursies georganiseerd dat zowel door mijn
klanten als de telers zeer gewaardeerd wordt.“ www.proevkantoor.nl
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Schouten wint ook laatste Grand Prix

VOORKOM ERFRECHTELIJKE CATASTROFES
Door ondoordacht handelen brengen veel erfgenamen zichzelf én
eventueel hun gezin in de problemen. Voorkom erfrechtelijke catastrofes en bezint eer gij begint. Het is namelijk zo, dat men door het
verrichten van bepaalde handelingen een erfenis al aanvaardt en dat
betekent aanvaarding van zowel de tegoeden als de schulden. Een
erfgenaam kan op verschillende manieren omgaan met zijn erfgenaamschap. Een erfgenaam die niets met de erfenis te maken wil
hebben, kan verwerpen. Weet men zeker dat er meer schulden dan
tegoeden zijn, dan zullen de meesten van de nalatenschap willen afzien. Wie verwerpt, wordt geacht nooit erfgenaam te zijn geweest,
maar dan heb je verder ook nergens recht op. Dus ook niet op bijvoorbeeld foto’s of sieraden. Bij zuivere aanvaarding van de nalatenschap bestaat het gevaar, dat er later schulden kunnen opduiken,
waarvan de erfgenaam het bestaan niet kende. Die schulden moet de
erfgenaam vervolgens meestal uit eigen zak betalen. We hebben tegenwoordig wat meer wettelijke bescherming tegen onverwachte
schulden, maar het blijft enorm oppassen. Let er bij verwerping wel
op dat er plaatsvervulling is. Dit houdt in, dat indien u kinderen heeft,
zij voor u als erfgenaam in de plaats komen. In een dergelijk geval
zullen u uw kinderen dus ook moeten verwerpen. Als uw kinderen
minderjarig zijn, moet u dat voor hen doen.Voorzichtige erfgenamen
doen er daarom verstandig aan om
beneficiair te aanvaarden. Kort gezegd erven zij dan alleen een positief
saldo. Ga daarom niet ondoordacht
aan de slag, maar laat u eerst goed
informeren over alle mogelijkheden
omtrent een erfenis.

info@andijker.nl

Piet Groot
Bedisselen.
De eerste week van 2011,
ruim 6 jaar geleden, was
ongeveer het eerste waar
ik als raadslid mee van
doen kreeg, de permanente
bewoning van het park de
Vlietlanden. Eigenlijk was
het al een soort groene en
waterrijke woonwijk, met
prima huizen en gemeente
Wervershoof had steeds
gezegd dat er permanent
mocht worden gewoond, en
was daar onverwachts op
teruggekomen (hoe onbehoorlijk kun je zijn). Na
veel rechtszaken en dus
tonnen kosten ook van veel
gemeenschapsgeld, werd de
gemeente door de rechter
in het ongelijk gesteld, en
de mensen konden eindelijk
weer prettig verder leven.
Momenteel is er een parkje
in Twist van pakweg 30 huisjes waar de mensen nog wél
slapeloze nachten hebben,
en een 15 tal in Opperdoes,
die onze gemeente op staat
wil keilen, terwijl BAMM
ongeveer als enigste steeds
weer zijn verzoek herhaal
op vakantieparken zelf te
laten bepalen wie ze er toe
willen staan, afgestemd op
hun bedrijfsvoering en de
wensen van wie er wel en wie
er niet wil wonen en recreëren. Waar bemoeien we ons
mee, waarom verzieken we
de levens van mensen zonder
enige nut of noodzaak, op
basis van, sorry collega’s dat
ik het zeg, belachelijke onzin
argumenten en bedisseling.
Op ons eigen Grootslag is er
zeker een half miljoen (ruim
10 euro per inwoner) van
ons gemeenschapgeld verknalt om een verpaupert, en
onrendabel geheel, rijp voor
de sloop over te houden. Wij
besteden zoiets liever aan een
zwembad, of openhouden
van een consultatiebureau.
En dan nog iets, we hebben
de mond steeds voller van
burgerparticipatie, maar is
er door een enkele partij of
de gemeente ook wel eens
gepolst wat de doorsnee burger hier van vind?

Simon Schouten op de foto in Andijk. Foto: KD/De Andijker
Simon Schouten heeft afgelopen
weekend de laatste Grand Prix op
natuurijs in het Zweedse Falun
gewonnen. Schouten won na een

wedstrijd van 150 kilometer de
sprint om de zege, in het Zweedse
Lulea was hij vorige week ook al
de sterkste.

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

Taartenaktie VVD Noord-Holland

De VVD reikt de taart uit. Foto aangeleverd
Ieder jaar rond Valentijnsdag
spreekt VVD Noord-Holland
haar waardering uit voor vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de meest uiteenlopende
doelen.
Medemblik beschikt over een
groot aantal vrijwilligers dus dat
is altijd weer een moeilijke keuze.
Dit jaar viel de keus op Peter
Commandeur (Medemblik) en
Jaap van Diepen (Nibbixwoud).
Laatstgenoemde was jarenlang
penningmeester van de Emmausparochie en op de achtergrond
actief in vele andere besturen.
Het zijn juist die “stille krachten”
die we niet mogen vergeten. Andrea van Langen mocht namens
de provincie de taart uitreiken
aan Peter Commandeur, bekend
van het blad “You Medemblik”

het Glossy Magazine dat we ook
in Andijk gratis op de mat krijgen. Hij investeerde in “Schaatsen op het plein” een initiatief dat
navolging vond in Wervershoof
en wie weet volgend jaar in Andijk (wie pakt dit op?) om de
jeugd ondanks het ontbreken van
natuurijs toch aan het schaatsen
te krijgen. Verder heeft hij aan de
wieg gestaan van vele andere initiatieven. Peter vertelde dat hij uit
een maatschappelijk betrokken
gezin komt en het daarom vanzelfsprekend vindt om zich vrijwillig in te zetten. De VVD
Noord-Holland vindt vrijwilligerswerk nooit vanzelfsprekend
en spreekt met deze taartenaktie
haar waardering uit voor alle vrijwilligers die zich dagelijks inzetten op allerlei terreinen!
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André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof
Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

Het adres
voor uw
e-bike, fietsen
en scooters!

Verbouw - Onderhoud
& Bouwadvies

www. 2wielerwacht.nl

Dr. d’ Arnaudstraat 22, 1619 CX Andijk
06-2738 0707

Erik Kort

Internationaal karttalent uit Andijk start kartopleiding

volgen, gewoon voor de fun of om beter te
worden.’
Sneller en beter worden!
De lessen zijn elke maandagavond. In
groepjes van slechts 8 personen wordt ingegaan op technieken als remmen, bochten en
vlaggen. ‘Het uiteindelijke doel is beter en
sneller karten. Omdat de groepen klein zijn,
is er persoonlijke aandacht voor elke deelnemer. Je krijgt altijd les op jouw niveau. Dit
betekent dan ook dat je in principe elk moment kan instromen’, vertelt Sturgis.
Van minikarts tot volwassenen
Zowel voor volwassenen, jeugd als de allerkleinsten zijn de kartlessen erg leuk en
uitdagend. ‘We hebben speciale karts voor
kinderen vanaf 1,40 meter, maar ook minikarts voor kinderen vanaf 6 jaar. Op deze
karts zitten begrenzers. Ik kan op basis van
de controle van het kind over de kart en
zijn of haar inzicht, de snelheid van de kart
reguleren. Iedereen doorloopt zijn eigen
traject.’

Sturgis geeft lessen op de plek waar het voor hem allemaal begon: Happy Day’s. Foto: KD/De Andijker
Als achtjarige jongen kroop Andijker Sturgis Lammes voor het eerst achter het stuur
van een kart bij de kartbaan in Happy
Day’s. En daar kon hij bijzonder goed mee
uit de voeten. Een aantal jaar later maakte
hij van het spelletje zijn sport en al snel
reed Sturgis internationale wedstrijden.
Nu wil hij zijn ervaring en rijplezier ook
overbrengen op anderen en start hij met
het geven van kartlessen bij Happy Day’s!
Karten is de passie van de 19-jarige Sturgis

uit Andijk. Het talent reed vele internationale wedstrijden. Als jonge jongen racete
hij zelfs tegen Max Verstappen. Een bijzondere sport, waar op het hogere niveau
ook nog eens heel wat technische kennis
bij komt kijken.
Nu wil de ondernemende Sturgis van deze
sport én hobby zijn beroep maken en geeft
hij vanuit zijn bedrijf Sturgis Racing unieke kartlessen op de kartbaan in Grootebroek, de plek waar het voor hem allemaal
begon.

Een van de acht in Nederland en België
Het zijn niet zomaar kartlessen die via
Sturgis Racing te volgen zijn, het is een
erkende kartopleiding, gecertificeerd door
de Nationale Autosport Federatie (Knaf ).
Hiervan zijn er in Nederland en België samen slechts acht te vinden. ‘Wie wil kan
via onze opleiding zelfs een diploma halen,
waarmee je uiteindelijk zelfs in internationale wedstrijden zou kunnen meerijden.
Daarvoor bieden we een heel programma.
Maar het is ook mogelijk om losse lessen te

Internationale wedstrijden
Sturgis racet zelf ook nog steeds in internationale wedstrijden. Vrijwel elk weekend traint hij op een kartbaan in België.
Daar haalt hij veel plezier en voldoening
uit. Ook in het geven van de lessen heeft
Sturgis veel zin. ‘Karten is mijn professie
en ik vind het leuk om mijn kennis met
anderen te delen. Daarbij vind ik het ontzettend leuk dat de lessen gegeven worden
op de kartbaan in Grootebroek, waar ik
zelf begonnen ben.’ Wie meer wil weten
kan kijken op www.kartacademy.nl of
Sturgis Racing volgen op Facebook!

Erkend schildersbedrijf voor al uw
binnen- en buitenschilderwerk,
glas- en behangwerk!

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

• Acupunctuur RADTS

Adv_Praktijk Andijk.indd 1

Kelly Groot

Adv_Praktijk Andijk.indd 1

Bel voor een afspraak: 06 53 74 82 94

Michel Haak
Sterappel 28
1619 KA Andijk

M 06 53 92 18 85
E michel@indehaak.nl
I www.indehaak.nl

Marc van den Braber
Hoekweg 13
1619 EA ANDIJK
Adv_Praktijk Andijk.indd
info@vandenbraber.nl - www.vandenbraber.nl
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20-04-2012 13:17:57

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
Werner de Haan

Adv_Praktijk Andijk.indd 1

1
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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
H O06
V E
I E83
R S
D R I J F
Tel.
54N28
08B •Ewww.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

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

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

Van den Braber • Hoekweg 13, 1619 EA Andijk

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

Accu’s

Garage

Administratie

Autoschade

Kapsalon

Bloemen

Nagelstyliste/Pedicure

CV Monteur
Dorpshuis

Schilder- Glas- en behangwerk

Maarten,

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

kun je van het
rechtsboven
advertentie maken
Tel.logo
06 53
74 82 94 een
• www.vandenbraber.nl

Fysiotherapie

Schoonheidssalon

Volgende tekst mag erin,
-websiteLNC
en mobiele
nummer
Huidverbetering
• Handelsweg 33e, Andijk
-een ster of zoiets met daarin het nummer 243
Tel.
06-373
1414
8 • www.salonlnc.nl
Zondag
-Tuin aanleggen of restylen?
Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

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

.HUPLV
Gr
Andijker rockband “Fruitmachine”
& local hero D.J. Panteloko

Verhuizen
Vishandel
Vloeren

Printen & drukwerk

Fietsenwinkel

07 okt

BOKBIERMIDDAG

Zondag

()'(7!94/2/3)%

Yoga

Zonnepanelen
Zonwering

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

Feestje of iets
08 sep Leny & Louis 10 nov
te vieren?
20 aug
07 okt

Aanvang .0 uur

ZBUFSdag

Van 19.00 totvoor
21.00 uur
Dé schadespecialist
elke autoschade

•

Voor particulier en verzekeraar

•

Als kwaliteit en service voor u belangrijk zijn

Terug in de tijd met muziek van “ROB
DE DRAAIER”, die alleen vinyl draait!

Aanvang 15.00 uur

Receptie afscheid van

•

•

Trekkers en werktuigen

Hovenier

Architectenbureau

20 aug

Therapie op maat

(AC DC tribute band)

.HUPLV

Maandag

Met in het voorprogramma NBR
Zondag
ouderwetse rock zoals het hoort!

BOKBIERMIDDAG

Aanvang 20.00 uur

Andijker rockband “Fruitmachine”
& local hero D.J. Panteloko

Aanvang .0 uur

Receptie afscheid van
Dat
kan
in Sarto
08
sep
10
Leny
& Louis
Gratis vervangend vervoer/haal- en brengservice
natuurlijk!
ZBUFSdag
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onze nKĳk voor meer info
Van 19.00 tot 21.00 uur

Terug in de tijd met muziek van “ROB
DE DRAAIER”, die alleen vinyl draait!

Aanvang 15.00 uur

Zondag

nov

Aanvang 20.00 uur

()'(7!94/2/3)%
(AC DC tribute band)
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

Mooie zalen, gezellige sfeer,
bel voor meer informatie
voor uw feest of partij
naar 0228 59 16 13,
Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor almail:
uw feesten
en partijen
info@sarto-andijk.nl
of
Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor al uw feesten en partijen
Heeft u een locatie nodig voor uw partij, personeelsof
bedrijfsfeest,
vergadering,
kijkvooropuwwww.sarto-andijk.nl,
Heeft u een locatie nodig
partij, personeels- of bedrijfsfeest, vergadering,
jubileum
of Bangert
bruiloft? Wijeen
maken
van elke gelegenheid
een succes. Bel of
vereniging, jubileum of bruiloft? Wij makenvereniging,
van elke
gelegenheid
Bel
4,succes.
1619
GJ of
Andijk

bsite!

onze nieuwe we

Dorpshuis & Café
Dorpshuis
& Café

mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!

mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!
Volg ons ook
op facebook!

Volg ons ook
op facebook!

www.sarto-andijk.nl

info@sarto-andijk.nl
B. de Kroon

Marco van der Lee

info@sarto-andijk.nl

www.sarto-andijk.nl

Bangert 4

Bangert 4

1619 GJ Andijk

1619 GJ Andijk

0228-59 16 13

0228-59 16 13

Klamptweid 21
1619 DA Andijk
Tel.: 06-18966539
E-mail: info@dekroonhovenier.nl

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

Tuin aanleggen of restylen?

Gratis wifi kit
op ál onze omvormers!

Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

✿ 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

t
Volg de opbrengs
via
n
ele
an
ep
nn
van je zo
obiel!
een app op je m
Voor meer info gaat u naar:

solarfabriek.nl

T: 0228-597272 | Dijkweg 163 | Andijk

Hoveniersbedrijf de Kroon
Dijkweg 128, 1619 HH Andijk
tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

“ D e N ieuw e B ak k erij ”
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
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Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,
en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl
Handelsweg 31a 06-13 41 62 40
***VERS VAN HET LAND***
Bloeiend hout Forsythia
Beste Aardappelen div. soorten.
Alles natuurvriendelijk geteeld.
Jan&Tineke van der Jagt
Middenweg 39

Wist u dat...

Gevraagd: West-Fries woordenboek. tel. 59 13 48

groots heeft gevierd in zijn
favoriete restaurant?

... zijn kinderen, klein- én
achterkleinkinderen verschrikkelijk blij met hem zijn?

... Bert Kuin vandaag 1 maart,

U bent welkom om van 13.00 tot
16.00 uur een kijkje te komen
nemen in zorgboerderij de Tulp.
In de kas staan enkele kraampjes
met koopwaar en er is een gezellig zitje voor koffie/thee. In de
ruimte ernaast willen wij u de
film en andere beelden laten zie
van onze Nokia Navigate North
rit.

40 jaar in dienst is bij
AB Vakwerk?

... Douwe Greydanus
gisteren jarig was?

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

UW

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).

Vrouwen van Nu Andijk West

zaterdag zijn 80e verjaardag

willen wij zaterdag 18 maart om
15.00 uur overhandingen bij
zorgboerderij de Tulp, Kleingouw
151 te Andijk.

NIE
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... opa Bultsma afgelopen

Pootaardappelen (N.A.K.
gekeurd), waaronder phytophthora-resistente rassen. Ook volop
zaden. ‘Tuinmagazine’ voor de
zaden gratis af te halen. De eerste
groenteplanten zijn er weer.
Tuincentrum Boeder
Hornpad 8 - Andijk Tel. (0228)591813

Overhandiging cheque Team All Round
Navigatorsaan Zorgboerderij de Tulp

Team All Round Navigators heeft
de Nokia Navigate North 2017
ondanks een sneeuwduik veilig
en goed uitgereden. De tocht was
zwaar, spannend en heel mooi
met o.a. een bezoek aan de
Noordkaap.
Hans en Hanneke reden deze
tocht niet alleen om te genieten,
maar ook om geld in te zamelen
voor Stichting Vrienden van de
Tulp. Mede door uw gift is er een
(vinden wij) mooi bedrag ingezameld.
De cheque met hierop het bedrag

info@andijker.nl

De jubilarissen op de foto. Foto aangeleverd
Bij jaarvergaderingen laten leden
vaak verstek gaan. Gelukkig bij
ons niet en veel leden horen dan
ook het afgelopen jaar voorbij
komen, voor zover ze zelf niet
aanwezig konden zijn. De extra
bezoekjes her en der van het bestuur, maar ook van de zieken
bezoekster. Ja het komt voor dat
een lid er tijdelijk niet kan zijn,
gebroken ledematen of wat anders en dan is het beetje extra
aandacht wel leuk. Het financieel
verslag is ook in orde en we gaan
dan ook ons 80 jarig bestaan hier
en daar extra vieren.
Donateur voor 10 euro
Hannie heeft nog wat mededelingen over ons clubhuis Cultura,
waar alle verenigingen die er gebruik van maken, inspraak hebben. Ook kan je voor een € 10,00
donateur worden met kans op
een uitgekeerde premie. De oostkant is gerenoveerd en de oude
letters “Cultura” hebben daar
weer een plaats gekregen. De leden horen welke boeken er gelezen zijn, waar de museum leden
heen geweest zijn en de kleinere
bezoekjes in en om Andijk, zoals
zondag de 26ste naar de Gerefor-

meerde kerk. Alle leden kunnen
er aan meedoen, maar er wordt
niet van te voren een schema gemaakt. Er wordt o.a. naar actualiteiten gekeken, zoals laatst Picasso in Beelden aan Zee in Scheveningen. Scheidend bestuurslid
Hilly Dogger wordt in de bloemetjes gezet, alsmede ook onze vele
vrijwilligers voor hand- en spandiensten. Zo hou je een vereniging levend en is het leuk om je er
bij aan te sluiten.
Jubilarissen
Als je al zo lang bestaat zijn er
ook jubilarissen. Ank Goudsblom
is er al weer 25 jaar bij, maar Ietje
Swagerman sloot zich op jonge
leeftijd aan bij de Bond voor Plattelandsvrouwen, wat nu de Vrouwen van Nu heet. Dat deed ze 60
jaar geleden, dus tijd voor een
bloemetje, ook al moest ze verstek laten gaan door ziekte. Dus
ga je op bezoek.
In het kader van ons 80 jarig jubileum hebben we een bingo zonder inleg maar wel met de nodige
prijsjes. Nog een troost rondje
toe voor wie niet in de prijzen
was gevallen en later dan anders
sluiten we een gezellige avond af.

Brandschade Jeu de Boules baan

André van Duin Tweewielers
Geschonken door:

Zeeweg 43, Wervershoof
Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

De geschikte lokatie voor:
Huwelijksvoltrekkingen
Lezingen
Concerten
Uitvaarten
Repetities
Tentoonstellingen
Vergaderingen
Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl
Contactpersoon:
Dhr. Jan Gorter
0228 - 592957

Peter Ligthart en Rob Bakker bij een van de brandplekken.
Foto: KD/De Andijker
Afgelopen week zijn de doeken,
die over de jeu de boules-banen
liggen, in brand gestoken. Het is
een behoorlijke kostenpost voor
onze vereniging om deze te vervangen.
Wij, als leden van onze gezellige
vereniging, vinden dit puur vandalisme. Dit willen we niet, dit
hoort niet, dit is nergens voor
nodig.

We willen graag dat degene die
iets gehoord of gezien heeft dit
even wil melden bij de politie of
de jeugdwerker van de gemeente
Medemblik.Wij gaan er vanuit
dat dit de aangewezen personen
zijn die deze vandalen nog op het
rechte pad kunnen brengen. Natuurlijk in overleg met de ouders.
De leden van de Asonia jeu de
boules-club.

2017 - week 09

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
Woensdag 1 maart 19.00 uur:
Aswoensdag.
Liturgie van Aswoensdag met
uitreiken as-kruis; voorgangers
van groep Andijk.
Zondag 5 maart 10.00 uur: 1e
zondag van de 40-dagentijd.
Viering van inkeer en ommekeer
met De Vriendenkring; voorgangers van groep Andijk.
De collecte is voor onze parochie.
Van harte aanbevolen en dank
daarvoor. Welkom ook bij het
koffiedrinken!
*Zaterdag j.l. heeft pastor
Suidgeest tijdens de viering
bekengemaakt, dat hij dit jaar
gaat stoppen.
Dat was schrikken, maar gunnen
het hem van harte. Meer hierover in het volgende Kontakt.

AANLEVEREN KOPIJ
Advertenties:

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

Kopij en fotomateriaal:
tot maandag 12.00 uur –
info@andijker.nl

Familieberichten:

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

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
telefoon:
0228-593605
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foto’s:
Peter Ligthart, Koos
Dol, DVD Temme,
Douwe Greydanus
Niets uit deze uitgave of voorgaande uitgaven van
“De Andijker” mag op enigerlei wijze worden 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
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Kerkdiensten, zondag 5 maart
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. A. Mulder te Alkmaar
Woensdag 8 maart
19.30 uur ds. B.H. Steenwijk te Nijkerk,
biddag voor gewas en arbeid
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, Thomas/Kliederdienst
Organist: Andrew Orme
Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur
Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen
10.00 uur Cees Hanemaayer, Doopdienst
R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
Woensdag 1 maart
Aswoensdag
19.00 uur Liturgie van Aswoensdag
Zondag 5 maart
10.00 uur Viering van inkeer en ommekeer,
groep Andijk, De Vriendenkring
De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Jacques Brunt
Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur Peter Hays
New Life Church
Dorpshuis Centrum, Sportlaan 1 Andijk
10.00 uur Samenkomst

Karibu-concert met bluegrassmuziek in De Kapel

Stringtime is een graag geziene
band op diverse bluegrass activiteiten en festivals.

Op 5 maart zijn ze te zien in De
Kapel, Middenweg 48 te Andijk.
Naast optredens in Nederland
heeft Stringtime met veel plezier
gespeeld in Duitsland, Noorwegen en België. Stringtime richt
zich in eerste instantie op het
spelen van traditionele bluegrass,
maar mede onder invloed van het
prachtige gitaarspel van Wouter
Pothoven wordt ook van de traditionele paden afgeweken. Daarnaast heeft de band in Bert Hilberts een bassist gevonden die
steeds vaker eigen nummers
schrijft, nummers die langzamerhand deel zullen uitmaken van
het repertoire. Ook de muziek die
door Hans Kelderhuis en Laura
ter Beek in huiselijke kring wordt
gezongen wordt inmiddels door
Stringtime in bluegrass uitvoering gespeeld. In Jan Pals heeft
Stringtime eind vorig jaar een

banjonist gevonden die niet alleen geweldig banjo speelt, maar
ook op de mandoline prima uit de
voeten kan. Dit zorgt ervoor dat
het repertoire van Stringtime nog
afwisselender is geworden. Stevige bluegrass traditionals worden
afgewisseld met mooie ingetogen
ballads. www.stringtime.nl
Doel van het Karibu-concert is
om het werk van father Bayo in
Bagamoyo,
Tanzania een financiëel steuntje
in de rug te geven. De entree is €
10,- inclusief koffie/thee en in de
pauze is er een verloting voor het
werk van father Bayo. We hopen
u te zien op zondag 5 maart in De
Kapel, Middenweg 48 te Andijk,
aanvang 15.00 uur.
Info: Dick Groot, tel: 0228592018, e-mail: dickgroot64@
gmail.com over de muziek
Jan Gorter, tel: 0228-592957, email: jangorter58@gmail.com
over father Bayo

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

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.
• Klaverjas, Aanvang 19:30 uur, Dorpshuis Centrum
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
Vrijdag 10 maart
• Veiling Sarto, aanvang 19.15 uur kinderveiling, 19.45 uur aanvang grote veiling
• PUBQUIZ, aanvang 20:30 uur, Dorpshuis Centrum
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.
Donderdag 16 maart
• SeniorenSoos, 12:00 uur, Dorpshuis Centrum
Zondag 19 maart
• Koppelbiljarten café pension ‘t Ankertje , aanvang 14.00 uur
Maandag 27 maart
• LSBO-Zonnebloem, Diner Martinuscollege Grootbroek 17.45 uur.
Dinsdag 28 maart
papier
Zaterdag
11 & uit
25 maart,
& 22 april,
6 &de20Vries
mei, 3 &
•Oud
KVG,
Sarto, 20
00 uur kom
de kast8m.m.v
Carola
17
juni,
1,
15
en
29
juli,
12
&
26
augustus,
9
&
23
Woensdag 29 maart
september,
7
&
21
oktober,
4
&
18
november,
• KBO, klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
2, 16 & 30 december.
Plastic:
Dinsdag 7 maart,
4 april, 2 en 30 mei, 27 juni, 25 juli,
APRIL
22
augustus,
19
september,
17 oktober, 		
Zaterdag 1 april
14
november
en
12
december
• Voorjaarsconcert Sursum Corda m.m.v. Bigband MissJones
Restafval: Dinsdag 21 maart, 18 april, 16 mei, 13 juni, 11 juli, 8
20.00 uur Dorpshuis Centrum
augustus, 5 september, 3 en 31 oktober, 28
Dinsdag 11 april
november en vrijdag 29 december
•Gft:
KVG kaartavond
19.45
uur Sarto
overige
dinsdagen
• Vrouwen van Nu, afd. Andijk Oost, Dorpshuis 19.45 uur: De heer
Let op: Op adressen waar het plastic nog in zakken wordt
Gerber geeft een lezing over Stichting Leeuw - Hoenderdael
opgehaald zijn de data als volgt: vrijdag 10 maart, 7 april, 5 mei,
Woensdag
1228
april
2 juni,
juli, 25 augustus, 22 september, 20 oktober,
• KBO, Bingo en Jeu
Boules, Sarto
uur.
17de
november
en 1513.30
december
Donderdag 13 april
Kijk voor meer informatie op hvcgroep.nl
• Bezinningsviering thema breken en delen, katholieke kerk aanvang 19.30 uur
Woensdag 19 april
• Vrouwen van Nu Andijk West “West Friesland” Bregtje Buishand
en Dilly Koetsier, Cultura, 20.00 uur
Zaterdag 22 april
Sursum
CordaAndijker
Andijk bestaat
zullen in twee sets
• Uitvoering
Toneel:dit
Bravo,MissJones,
20.00 uur,zij
Cultura
jaar
95
jaar!
Geen
officieel
jubilelaten
horen
wat
ze in huis hebDinsdag 25 april
um,
maar
wel
reden
voor
een
ben.
Hun
repertoire
is zeer afwis• KVG, Sarto, 20 00 uur Comédienne Nicole Kovacs
klein
feestje vinden
Woensdag
26 aprilwij! Daarom selend, met hedendaagse uitvoehebben
voor onsen
Voorjaarsringen
o.a.
• KBO, wij
Klaverjassen
Jeu de Boules,
Sartovan
13.30
uur.Michael Bublé,
concert MissJones uitgenodigd, Robbie Williams, Caro Emerald
MEIen Adele maar ook de ouderwetde Bigband verrassing uit NoordDinsdag 9 mei
Holland.
se klassiekers van Sinatra en
• Vrouwen van Nu, afd. Andijk Oost, Dorpshuis 19.45 uur: Het
Armstrong kunnen langskomen.
EENDAGS bestuur gaat ons deze avond verrassen
Zaterdag 1 april zal Dorpshuis Maakt u klaar voor een verrasWoensdag 10 mei
Centrum
weer en
omgetoverd
wor-Sarto
sende
• KBO, Bingo
Jeu de Boules,
13.30avond,
uur. waarbij de voetjes
den
tot
sfeervolle
concertzaal.
nog
weleens
van de vloer kunnen
Donderdag 11 mei
Sursum
Corda
o.l.v.
Niels
Margaan!
Wij
zien
u graag12a
op zater• Breek de Week maaltijd, 17.30 uur, Lichtboei, Hoekweg
chal,
zal de
Vrijdag
12avond
mei beginnen met dag 1 april om 20.00 uur in
een
heerlijk
afwisselend
fanfare Barendse,
Dorpshuis
Centrum.
• LSBO,
Bezoek
Paprikakwekerij
Agriport
09.30 uur.
repertoire.
Entree €10,00 - <12 jaar gratis.
Zie t.z.t. de Nieuwsbrief.
Dinsdag 16 mei
Meer informatie op facebook of
• KVG,
Sarto,is19.00
uur puzzelwandeltocht
Na
de pauze
het podium
voor op www.sursumcorda-andijk.nl.
Woensdag 17 mei
• PCOB, Start damesfietstocht, iedere week, tot p.m. half september start 19.00 uur.
grootste
sportvriend
G.P. Grent had
winstpartij
•Mijn
Vrouwen
van Nu Andijk
West Schaapskuddes
en een
natuur,
Marijke
aller
tijden van
C.J. Landschapsbeheer
Verhoogt zag inRinnegom,
het Libre Cultura,
en bandstoten
en
Dirkshorn
20.00 uur
geen kans
om een partij te nogmaals libre, dus de middag
Vrijdag
19 mei
Ceeshoud
zal wel
zeggen
was dus
niet zo slecht dacht ik
•winnen.
PCOB, Hoe
ik mijn
brein gezond
(Hersenstichting),
eigen
schuld
dikke 14.30
bult uur.
en zo en zonder geluk vaart nieDorpshuis
Centrum
die woorden
waren zeker van mand wel.
Zaterdag
20 mei
Natuurlijk
had
hij De slotzin is: “Wie de vrede lief•toepassing.
Jeugdtoernooi
Sporting
Andijk
het liever anders
Woensdag
24 meigewild, maar heeft, bemoeit zich met zijn
zaken nemen
eigen zaken.
•gedane
KBO, Klaverjassen
(laatstegeen
van seizoen)
en Jeu” de Boules, Sarto
keer.
Volgende
13.30
uur. keer is zijn actieradius goed
Zaterdag
27gevuld
mei en hopelijk Sportgroeten van
er dan betere
resultaten
•komen
Jeugdtoernooi
Sporting
Andijk G.P. Grent
uit de bus.
Aflevering 1095

95 jaar Sursum Corda Andijk
m.m.v. Bigband MissJones

Biljartvereniging De Vlieringboys

JUNI

• Juni/juli/augustus Zomeractiviteiten in en om Sorghvliet, zie
publicaties. Organisatie; Sorghvliet en breed samenwerkingsverband ouderen
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Wordt uw
Wordt uw
kind
kind vóór
vóór

11oktober
2018
oktober 2018

44 jaar?
jaar?

Wij nodigen u uit om uw zoon/dochter in te schrijven
Wij nodigen
u uit om uw zoon/dochter in te schrijven
op één van de basisscholen in Andijk.
op één van de basisscholen in Andijk.
Stichting Openbaar Onderwijs Present

Stichting Openbaar Onderwijs Present
Basisschool De Piramide

Flamingolaan
35
Basisschool
De Piramide
Tel.: 0228-591609
Flamingolaan
35
www.depiramideandijk.nl
Tel.: 0228-591609
Open dag: dinsdag 7 maart van 9.00 – 12.00 uur.
www.depiramideandijk.nl
Wilt u op een ander moment komen? Maak een afspraak met de directie.
Open dag:
7 maart
van 9.00
– 12.00
uur.
Ciskadinsdag
van Roosmalen
(directeur),
Mieke
Prenen
(adjunct-directeur)
Wilt u op een ander moment komen? Maak een afspraak met de directie.
Ciska van Roosmalen (directeur), Mieke Prenen (adjunct-directeur)

info@andijker.nl

Op 10 maart MILJOENENJACHT in Sarto!
Vanaf 1952 is er in Sarto elk jaar een veiling gehouden. In de eerste 23 jaar werd er
voor € 100.000,= aan koopjes verkocht.
Koopjes belangeloos geschonken door een
grote groep mensen, gekocht door dezelfde, of anderen. En dat gaat daarna gestaag
door, 6 jaar later de volgende € 100.000,
weer 6 jaar later weer, 6 jaar later weer en
nog 6 jaar later nog een keer. We zitten op
een totaal van € 500.000,= in 1999. Natuurlijk is alles in guldens verkocht, maar
voor dit rijtje is het netjes in euro’s omgerekend! Hierna verandert het ritme. Elke 4
jaar, 3x achter elkaar. Totaal wordt 8 ton.
Maar het kan nog gekker in 2014 al, na 3
jaar, overschrijden we de € 900.000.

Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland
Basisschool De Bangert

Stichting
Katholiek Onderwijs
West-Friesland
Hooijschuurstraat
2
Tel.: 0228-592361
directie.bangert@skowestfriesland.nl
Basisschool
De Bangert
www.bangert-andijk.nl
Hooijschuurstraat
2
Open dag: woensdag 8 maart, van 8.30 - 12.00 uur
Tel.: 0228-592361
U bent ook van harte welkom voor een kennismaking op een ander moment. Hiervoor kunt u
directie.bangert@skowestfriesland.nl
een afspraak maken met Anita Bonnema, directeur.
www.bangert-andijk.nl
Open dag: woensdag 8 maart, van 8.30 - 12.00 uur
U bent Stichting
ook vanvoor
harte
welkom voor een primair
kennismaking
ander moment.
Protestants-Christelijk
onderwijsop
in een
Noord-Holland
KopwerkHiervoor kunt u
een afspraak maken met Anita Bonnema, directeur.
Basisschool Dr. A. Kuyperschool
Buttervin 1
Tel.: 0228-592983
Stichting
voor Protestants-Christelijk primair onderwijs in Noord-Holland Kopwerk
www.kuyperschool.nl
Open dag: Dinsdag 21 maart van 8.30 uur tot 12.00 uur
en Kuyperschool
‘s avonds verzorgen wij 3 keer een rondleiding; Om 19.00 uur,
Basisschool Dr. A.
19.30 uur en om 20.00 uur.
Buttervin 1
Buiten
deze
dag
Tel.: 0228-592983 kunt u altijd een aparte afspraak maken.

www.kuyperschool.nl
Basisschool Mr. A.W.F. Idenburgschool
Open dag:
Dinsdag
21 maart van 8.30 uur tot 12.00 uur
Dijkweg
30
en ‘s avonds verzorgen wij 3 keer een rondleiding; Om 19.00 uur,
Tel.: 0228-591463
19.30 uur en om 20.00 uur.
www.idenburgschool.nl
Woensdag
22 maart
van 8.30
uur tot 11.45
uur
Buiten Open
deze dag:
dag kunt
u altijd
een aparte
afspraak
maken.
en 's avonds van19.00 uur tot 20.30 uur.
Buiten deze dag kunt u altijd een aparte afspraak maken.

Basisschool Mr. A.W.F. Idenburgschool
Dijkweg 30
Tel.: 0228-591463
www.idenburgschool.nl
Open dag: Woensdag 22 maart van 8.30 uur tot 11.45 uur
en 's avonds van19.00 uur tot 20.30 uur.
Buiten deze dag kunt u altijd een aparte afspraak maken.

Voorjaarsconcert 4 maart a.s. in Geref. Kerk
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Het gouden koffertje. Foto aangeleverd
Tijdens de komende 65e veiling in Sarto op
10 maart wordt hoogstwaarschijnlijk het
MILJOEN gepasseerd. Voor diegene die
dit bedrag volmaakt met een koopje van
misschien een tientje, maar waarschijnlijk
iets meer, is er door Out of the box 020,
een gouden koffertje beschikbaar gesteld.
Deze wordt speciaal voor Veiling Sarto
ontworpen en gemaakt. In dat koffertje

De tram. Foto KD/De Andijker
komt een waardebon voor een etentje voor
6 personen in de tram die een aantal weken geleden op een dieplader van Amsterdam naar Andijk is gebracht en is geplaatst
bij het oude pand van Scholtens op de
hoek van de Middenweg en de Horn. Wilt
u dat een keer meemaken, kom dan naar
de veiling op 10 maart in Sarto en steek
uw hand op bij een koopje dat u toch al wat
leek. In de catalogus die deze week wordt
gedrukt en vóór het weekend wordt rondgebracht staan heel veel leuke koopjes. Op
de website www.parochieveilingsarto.nl is
de catalogus ook na te lezen. Om 19.15 uur
starten we met de kinderveiling en om
19.45 uur gaan we verder voor de volwassenen. Het is een gezellige avond met als
welkom een kopje koffie of thee en een
rondje van de veiling na elke € 6000,= opbrengst. De parochie en veel verenigingen
en organisaties profiteren van de opbrengst, zoals u óók in de catalogus kunt
nalezen. We nodigen u van harte uit om
eens bij Sarto over de drempel te stappen,
wie weet waar u mee thuis komt! Tot ziens
op vrijdag 10 maart bij veiling Sarto!

APPARTEMENTENCOMPLEX IN CENTRUM ANDIJK

TE KOOP

Te koop: Laatste in voormalig gemeentehuis

Laatste appartement
Appartementencomplex in centrum Andijk
voormalig gemeentehuis

Christelijk Mannenkoor Eben Haëzer uit Katwijk. Foto aangeleverd
Op 4 maart 2017 vindt het voorjaarsconcert plaats in de Gereformeerde kerk te
Andijk. Het befaamde Christelijk Mannenkoor Eben Haëzer uit Katwijk komt
dan voor de eerste keer in Andijk zingen!
Een geweldig mannenkoor dat zingt onder
leiding van niemand minder dan Hugo van
der Meij – tevens virtuoos op vleugel en
orgel. De koorzang wordt begeleid door de
veelbelovende jonge organist Arjan Wouters.

Beiden musici zullen tijdens dit concert
ook van zich laten horen door instrumentale intermezzo’s en wie weet, ook wel improvisaties. We zien er met grote belangstelling naar uit en laten ons verrassen!
Het concert begint om 20.00 uur. Kaarten
zijn vanaf een half uur voor aanvang in de
kerk aan de Middenweg 4 verkrijgbaar à €
10 - t/m 11 jr. € 5,- . Voor verdere informatie zie www.zingenenzo.com

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

Voor meer informatie:

Wij hebben
plekjes vrij!

Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

Burg. Commandeurlaan 2
1687 BH Wognum
Tel: 0229 - 573 600
www.jaspers-vandiepen.nl

Raadhuisplein 1
1693 EA Wervershoof
Tel. 0228 - 584 007
www.botmanprojectontwikkeling.nl

