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 Veiling Sarto vrijdagavond 10 maart!

Het bestuur van de 65e Veiling Sarto. Foto KD/De Andijker

Komende vrijdag is het feest! De 
65e Veiling Sarto. Bij de opzet in 
1952 alleen bedoeld voor de pa-
rochie Andijk, in de loop der ja-
ren is het vooral een gemeen-
schapsveiling geworden. In ons 
dorp krijgen 26 verenigingen en 
instellingen een welkomen finan-
ciële ondersteuning voor hun 
kas. Deze bijzondere vorm van 
geld ‘zoeken’ is hier dus al heel 
lang ingeburgerd. In het jaarboek 
van Oud-Andijk staat in de uit-
gave van dit jaar een heel artikel 
over het ontstaan en het verloop 
van deze veiling over al die jaren. 
65 jaar bestaan kan alleen omdat 
er zo veel mensen achter staan. 
De gevers, de kopers, de hele or-
ganisatie. Het is dan ook een heel 
gezellige avond waarop afslagers 
vele leuke koopjes aanbieden op 
hun eigen speciale manier. Ge-
nieten!

De catalogus hebt u inmiddels 
ontvangen, anders liggen ze tij-
dens de veilingavond op tafel.  
De avond staat nu voor een heel 
afwisselend aanbod van koopjes. 
Uitgaan, mensen ontmoeten, 
thuis genieten van een heerlijke 
taart en een bloemetje op tafel…. 
Wat is er eigenlijk niet te koop? 

Voor de vaste uitjes blijken zelfs 
al vaste klanten te bestaan, dat 
doe je niet als het niet leuk was…

Fietsenwinkel André van Duin 
heeft een opoefiets beschikbaar 
gesteld als prijs bij de verloting 
onder alle bezoekers die de ach-
terkant van de catalogus ingevuld 
en ingeleverd hebben. Omdat het 
de 65e veiling is zijn er natuurlijk 
ook speciale leuke verrassingen! 

Bijzonder is ook dat deze veiling 

hoogstwaarschijnlijk de 1 miljoen 
euro volgemaakt wordt! 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 is  spe-
ciaal voor Veiling Sarto ontwor-
pen en gemaakt. In dat koffertje 
komt een waardebon voor een 
etentje voor 6 personen in de 
tram die is geplaatst bij het oude 
pand van Scholtens.

Al die koopjes samen, al die jaren, 
een miljoen voor onze verenigin-
gen! Kom deze bijzondere avond 
meemaken. Het is goed verzorgd 
met een hapje en een drankje bij 
iedere € 6000.  Hoe meer mensen, 
hoe gezelliger! Wij hopen dat de 
leden van de verenigingen die 
geld voor hun kas ontvangen ook 
deze avond aanwezig zijn. Zon-
der kopers geen opbrengst! 

Het veilingbestuur heet ook u 
van harte welkom deze avond! 

Wat begon als een wild idee tij-
dens het jaarlijkse uitje, is inmid-
dels uitgegroeid tot een hopelijk 
mooie avond. Vrijdagavond 17 
maart organiseren de dames van 
Sporting Andijk handbal recre-
anten 2 namelijk een heuse ‘Diva 
Bingo’ in de kantine van hun 
sportclub. Voor alle dames van 18 
jaar en ouder staan er deze avond 
talloze wprijzen klaar, naast ui-
teraard een hoop gezelligheid.
“En natuurlijk hopen we dat ie-
dereen als een echte diva ver-
kleed komt”, laat Petra Kuin we-
ten, één van de organisatoren van 
het evenement. “Want degene die 
het leukst als diva verkleed komt 
maakt kans op een fashionche-
que.” Al is natuurlijk ook iedereen 
welkom die gewoon als zichzelf 
komt. “Want plezier staat voor-
op. Alles mag en niets moet.”

Jeugd
Aan de diversiteit van de prijzen 
zal het in ieder geval niet liggen. 
Van pedicurebonnen en Dijkpop-
kaarten tot Zinzi-sieraden en 
drogisterij-artikelen. Er is voor 

ieder wat wils. “Met deze prijzen 
kun je als een echte diva naar 
huis”, gaat Petra verder. “Uiter-
aard was het aanbod van deze 

prijzen niet mogelijk geweest 
zonder alle sponsoren. Die wil ik 
namens de gehele organisatie dan 
ook nogmaals hartelijk danken. 

Zonder hen hadden we het niet 
zó mooi neer kunnen zetten.”

(vervolg op pagina 2)

Gezelligheid én mooie prijzen bij de eerste ‘Diva Bingo’

De organisatie van de Diva Bingo in vol ornaat. Foto aangeleverd

Chris van de Velde in de tram met het gouden koffertje.  
Foto: KD/De Andijker

Volg ons op: 

0228-592253 

uw woning snel verkopen 
Bel Kuin Makelaardij! 
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Beloften

Alle Christenen hebben een 
algemeen vertrouwen in de 
Heer. We staan op een aantal 
beloftes die gelden voor het 
gehele lichaam van Christus 
zoals: “Ik zal u geenszins be-
geven, Ik zal u geenszins ver-
laten” (Hebreeën 13:5) “Want 
de HERE God is een zon en 
schild, de HERE geeft genade 
en ere; het goede onthoudt Hij 
niet aan hen die onberispelijk 
wandelen” (Psalm 84:11) Deze 
bekende beloftes hebben veel 
troost en zegen gebracht aan 
Gods volk wereldwijd, en dat 
eeuwenlang. Maar naast deze 
algemene beloftes heeft God 
ons ook specifieke beloftes 
gegeven voor bepaalde tijden, 
voor moeilijke tijden. We 
moeten deze kennen en ze 
met ons meedragen wanneer 
we vrijmoedig naar Zijn troon 
van genade komen. De Puri-
teinen, die op een machtige 
manier gezegend werden door 
God, zeiden dat iedere belofte 
van God een heilig bewijsstuk 
was. Ze geloofden dat een 
Christen niet voor de Heer 
zou moeten verschijnen met 
slechts een algemeen vertrou-
wen. Wanneer God u zegt om 
vrijmoedig tot de troon van 
genade te gaan, om genade en 
goedertierendheid te ontvan-
gen in uw tijd van nood, dan 
kunt u niet komen met slechts 
een vaag idee waarom u daar 
bent. U kunt niet gewoon zeg-
gen “Oke Heer, U kent mijn 
hart, geef me maar waarvan U 
denkt dat goed is”. Het klinkt 
misschien wel goed maar God 
heeft specifieke beloftes voor 
specifieke tijden in onze le-
vens. Hij wil dat we met ge-
heel ons hart beslag leggen op 
deze beloftes zodat we sterk 
en zeker zullen staan wanneer 
we in gesprek met Hem zijn. 
Hij wil dat we voor Zijn troon 
komen staan met een vol-
maakte troost, een absolute 
zekerheid en zonder enkele 
twijfel! Misschien is de rede 
dat u niet van God hoort om-
dat u slechts een algemeen 
vertrouwen heeft en niet spe-
cifiek tegen Hem bent. God 
zegt “Brengt uw rechtsgeding 
voor” (Jesaja 41:21). Waarom 
zou Ik dit voor je doen? Waar-
om zou Ik je moeten zege-
nen?”. Hij weet natuurlijk wel 
waarom, maar Hij wil ook dat 
u het weet (David Wilkerson)

Gedicht

Als je heen en weer geslingerd 
wordt, door emotie en nega-
tie-ve gedachten, verwacht 
dan je hulp van God, Hij kan 
je pijn verzachten, als je licha-
melijk of geestelijk lijdt, en 
door wan-hoop wordt gedre-
ven, wil Hij je helpen in je 
eenzame strijd, Bij Hem is er 
hoop die doet leven.
(Auteur: Mevr.M.Mulder)

FAMILIEBERICHTEN

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

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

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

Uitvaartvereniging

De Laatste Eer

Wij willen u bedanken voor alle belangstelling,
in welke vorm dan ook, die wij mochten ontvangen
na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa

Jacob Venema
Het heeft ons goed gedaan.

    Lieneke Venema-Vriend
    Kinderen en kleinkinderen

Andijk, maart 2017

DIJKBOX
UNITS

ANDIJK 06-22 37 53 73

Handelsweg 37
Bedrijfs- Kantoor-ruimtes

Te koop/te huur

Arie Berkhout
06 22 375 373

Mestactie 2017 in Andijk!
Zaterdag 18 maart a.s. komen de vrijwilligers van Stichting 
Antwoord weer bij u aan de deur om de organische bodem-
voeding zakken te verkopen. Tussen 09.30-12.30 uur kunt u 
hen verwachten in diverse delen van Andijk. 

De opbrengst van de verkoop gaat naar ons project in Soedan 
waar Stichting Antwoord studenten op een bijbelschool fi nan-
cieel ondersteunt.

www.antwoord.org 

De vrijwilligers gemist? Neemt u dan contact met ons 

op tijdens kantooruren, 0228-597047 of via 

info@antwoord.org. Ook na 18 maart kunt u nog 

mestzakken kopen aan de Bedrijvenweg 4, Andijk. 

Een gift mag u ook geven aan de vrijwilligers of 

overmaken op NL 98 INGB 000 000 1166 ovv Soedan.

Zorgboerderij de Tulp houdt open dag!
Zorgboerderij De Tulp is een 
mooi landelijk gelegen zorg-
boerderij, op vier hectare 
grond. Deze ruimte geeft een 
groot gevoel van vrijheid, en 
bewegingsruimte voor onze 
deelnemers.  
Alles in en rondom de zorg-
boerderij is rolstoelvriendelijk 

gemaakt. Wij bieden dagbesteding aan mensen met demen-
tie, en aan mensen met een niet aangeboren hersenletsel. 
Ook als het weer niet zo mooi is hebben wij binnen veel te 
bieden, zoals een wintertuin, biljarten, knutselen, en meer.

Heeft u interesse kom dan gerust een kijkje nemen op zater-
dag 18 maart van 13.00 tot 16.00. Tevens wordt op deze 
dag om 15.00 de cheque overhandigd van garage allround. 
Zij hebben met hun team een bedrag bij elkaar gesponsord 
gekregen, voor stichting Vrienden van de Tulp, tijdens de No-
kian Navigate North. Ook zijn er een aantal kraampjes met 
koopwaar.

Kleingouw 151 
1619CJ Andijk 
Tel. 0651404220   
Website: www.zorgboerderijdetulp.nl 
Email: info@zorgboerderijdetulp.nl

Agrarische sector: innovatie en 
ondernemerschap
Is het Europese landbouwbeleid 
inefficiënt en remt het innovatie?

Hebben werkgevers de verant-
woordelijkheid voor de huisves-
ting van hun Oost-Europese me-
dewerkers, of moet de overheid 
hier optreden?
Stelt de overheid teveel regels op 
die agrarische bedrijven beper-

ken, bijvoorbeeld over tijdelijke 
contracten of mestraffinage? In 
debat gaan: Helma Lodders 
(VVD), Tjeerd de Groot (D66)             
en Rien van der Velde (PvdA)
Datum: vrijdag 10 maart 2017
Aanvang: 20:00 uur (inloop 19:30 
uur) Enza Zaden, Haling 1-E te 
Enkhuizen Aanmelden: met 
naam en bedrijf/partij tot 8 maart 
(verplicht!) via  voorzitter@west-
friesland.vvd.nl

Verkiezingsdebat over 
de agrarische sector

Vind je dat de veiligheid in jouw 
buurt beter geregeld kan worden? 
Of moet de gemeente meer doen 
voor plaatselijke ondernemers? Is 
er genoeg aandacht voor de jeugd 
in onze gemeente ? De gemeente-
raad beslist over deze en andere 
zaken. Ben je geïnteresseerd in 
politiek en zou je graag meer te 
weten willen komen over het 
werk als raadslid? De VVD is op 
zoek naar vrouwen én mannen 
die overwegen actief te worden in 
de lokale politiek! Daarom  orga-
niseert de VVD Westfriesland 3 
workshops voor kandidaat-raads-
leden om een indruk te geven van 

wat het raadlidmaatschap in-
houdt. Deze workshops zijn op 
woensdagavond 22 maart, 29 
maart en 5 april in verschillende 
gemeentehuizen in Westfries-
land. Je hoeft geen lid van de 
VVD te zijn (of te worden) om 
aan deze cursus mee te doen! Het 
is dus geheel vrijblijvend, een 
mooie kans om de politiek te le-
ren kennen.

Aanmelden (geen kosten 
voor deelname) via 
voorzitter@westfriesland.vvd.nl. 
Meer informatie op 
westfriesland.vvd.nl.

(vervolg van de voorpagina)
Met het organiseren van deze 
avond hopen de dames boven-
dien hun steentje bij te kunnen 
dragen aan de jeugd van Sporting 
Andijk. “Daarvoor is de op-
brengst van de avond inderdaad”, 
zegt Petra. “We willen hiermee 
sport- en spelmateriaal kopen 
voor de jeugd. Goed materiaal is 
nou eenmaal duur en zo hopen 
wij een bijdrage hierin te kunnen 
leveren.”

Fotoshoot
Het concept van de avond zelf is 
in ieder geval simpel en duidelijk. 
“Er zijn acht rondes met elk vier 
prijzen”, geeft Petra aan. “En dan 
is er nog een éxtra ronde, met hi-
larische prijzen. Maar wat dit 
voor prijzen zijn houden we na-
tuurlijk nog even geheim.” Na die 
extra ronde volgt echter nog de 
‘finale’ van de bingoavond. “Voor 

de laatste Superronde kan er op 
de avond zelf nog een extra kaart 
worden gekocht, om meer kans te 
maken op de Superprijs. Dat is 
namelijk niets minder dan een 
fotoshoot!”

De kaarten zijn verkrijgbaar in de 
kantine van Sporting Andijk en 
bij Bakkerij Stevers, in het win-
kelcentrum van Andijk. “En wees 
er snel bij, want de kaarten gaan 
hard en vol is vol”, waarschuwt 
Petra iedereen die nog geen 
kaartje heeft bemachtigd. Deze 
kosten twintig euro per stuk, 
waarbij bingokaarten, een wel-
komstdrankje enkele hapjes zijn 
inbegrepen. “Dus trommel je 
vriendinnen en/of familie op en 
kom gezellig mee bingoën!”, zegt 
Petra tot besluit. De deuren van 
de Sporting Andijk-kantine gaan 
17 maart om 19.30 uur open. De 
bingo zelf begint om 20.00 uur.

Cursus voor mensen die 
geïnteresseerd zijn in politiek

Een deel van de prijzen. Foto aangeleverd

Vervolg Diva Bingo
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Zwevend?

Nog een week dan mogen 
we weer stemmen. Weet 

u al op wie u uw stem uit-
brengt? Of zweeft u ook 
nog boven alle partijen? 

Ironisch gezegd, net zoals de 
biljetten op het bord. Deze 

worden geplakt maar waaien 
momenteel net zo hard weer 

weg. 
We horen een hoop bla, bla, 
bla. Je kunt geen radio of 
TV aanzetten of het gaat 

over beloftes en/of pogingen 
anderen in een kwaad dag-
licht te zetten.  Wie heeft 

het beste partijprogram en 
wie stijgt er in de peilingen. 

Het is best een lastige keuze. 
Alle verkiezingsprogramma's 

beoordelen is onbegon-
nen werk. En wat is dan 

het beste voor ons en voor 
Nederland. 

De één heeft hier een punt, 
de andere partij gaat daar de 
goede kant op. Daar kunnen 
lijsttrekkers eindeloos over 

discussiëren.
Geen enkele partij zal de 

absolute meerderheid beha-
len, dus welke punten uit 

het verkiezingsprogramma 
worden werkelijk opgeno-
men in een regeerakkoord?
En in de regeringsperiode 

daarna kan er van alles 
gebeuren.

Naar mijn mening stemmen 
we teveel op een persoon, 
en te weinig op een pro-

gramma. 
Wie denkt er net als ik en 

wie stelt dezelfde prioriteiten 
als ik dat zou doen, kortom 

in wie heb ik vertrouwen dat 
hij/zij mijn belangen en het 
grotere geheel goed behar-
tigt. Die kandidaat/partij 

geef ik mijn stem. Ik hoop 
dat u vóór 15 maart weer 

op de aarde landt, voor mij 
geen probleem. Keuze staat 

al jaren vast!

Peter Zwagerman
ChristenUnie

Peter Zwagerman

HIER PRATEN WE NOG JAREN OVER
Afgelopen vrijdag 3 maart 2017 werd in ‘t Fortuin tijdens de gemeen-
schapsveiling geschiedenis geschreven. Hier hebben het over 20 jaar 
of langer nog over. Een opbrengst van ruim € 94.000,00 is onge-
kend!  Peter Swart en Richard de Beer blonken uit in hun tempo van 
veilen. En wat zo mooi was, de jongere generatie is echt in opmars. 
Zij bedenken leuke koopjes en hebben daar met elkaar veel voor 
over. Dat is bij de veilingen in Onderdijk en Zwaagdijk (waar vorige 
week zaterdag de opbrengst ook weer hoger was, dan het jaar daar-
voor) ook al een aantal jaren het geval. Wat fantastisch om hier deel 
van uit te maken. Het hele jaar kunnen de veilingkopers nog nagenie-
ten van leuke uitjes, waar waarschijnlijk nog heel lang over nagepraat 
zal worden. 

Om de borrel bij de notaris
Het koopje dat door ons kantoor wordt aangeboden: “Om de borrel 
bij de notaris”, met culinaire aankleding bereid door leden van het 
ondernemerskookgilde zal plaatsvinden op 19 mei a.s.. Aankomende 
vrijdag 10 maart wordt dit koopje ook nog aangeboden in Onderdijk 
en Sarto/Andijk en op 14 april in Cultura/Andijk. Een deel van de 
kopers is inmiddels bekend, we zijn benieuwd wie 
er nog meer komen, iedereen is van harte welkom. 
Rinske Mantel. 

GRATIS INLOOP Mantel&Overtoom Notarissen 
di 16-03 Benningbroek 0229-591264 en do 31-03 
Andijk 0228-592224 en van 9-11 en 19-21 uur.

Voor de 46e keer wordt in 2017 
het Familie Bedrijven Toernooi 
volleybal georganiseerd.
Het toernooi wordt gehouden in 
sporthal De Klamp in Andijk. 
Deze editie komt de opbrengst 
weer ten goede aan Stichting 
Hart voor Moldavië. Want niet 
iedereen in Europa leeft in luxe 
en de vrijheid die wij kennen in 
Nederland. 
Het is een van de grootste volley-
baltoernooien in West-Friesland, 
waar veel regionale bedrijven, 
verenigingen, vriendengroepen, 
en buurtverenigingen aan mee 
doen.
Op de vrijdagen 28 april en 5 
mei vinden de voorrondes plaats 
en op de vrijdagen 19 en 26 mei 
de finales. De inschrijfkosten be-
dragen €50,- per team. Complete 
teams kunnen zich tot 14 april 
aanmelden via fbtandijk@gmail.
com Een compleet team bestaat 
uit minimaal 6 personen waarvan 
2 dames.
Je kan je als team ook opgeven 

voor alleen de laatste twee avon-
den. En je kan je ook opgeven als 
individu, dan wordt je door ons 
ingedeeld in een team.
Er zijn 4 poules in de categorieën: 
A = Het lijkt wel op volleybal, B= 
Het lijkt een beetje op volleybal, 
C = Het zou op volleybal moeten 
lijken, D = Als we maar lol heb-
ben.
Als je je aanmeldt vermeld dan 
het volgende:
Naam van het team
Contactpersoon + telefoonnum-
mer en e-mailadres
Welke poule en eventueel één 
avond wanneer je beslist geen 
team op de been kan brengen.
De laatste avond zal, zoals ge-
bruikelijk een feestelijke afslui-
ting krijgen met hapjes en drank-
jes en een rad van fortuin. Ieder 
team krijgt een beker en de win-
nende teams per poule krijgen 
een mooie wisselbeker.
Schrijf je op tijd in want er kun-
nen maximaal 24 teams mee-
doen.

In mijn column van week 8 over 
“Recratieparken” heb ik heb ik als 
peilmoment van de gedoogbe-
schikkingen “voor 2010”   ge-
noemd. Dit klopt niet.
Omdat de peildata per kern kun-
nen verschillen kunt u, wanneer u 

dat wilt weten, voor de juiste da-
tum het beste contact opnemen 
met de gemeente Medemblik, af-
deling Ruimtelijke Ordening.
Excuses, Ria Manshanden, frac-
tievoorzitter GroenLinks Me-
demblik  

Carla Basjes reikt namens Dekker Rouwvervoer en uitvaartvereniging 
Andijk een taart uit. Foto: KD/De Andijker

46e editie Volleybal FBT-Toernooi ten 
bate van Stichting Hart voor Moldavië

Binnenkort wil Popkoor S!ngt 
van zich laten horen. Een nieuw 
popkoor die met de hits van nu 
(en wellicht een uitstapje naar 
“toen”) een mooi repertoire wil 
opbouwen en daarmee mooie 
concerten wil organiseren.  Dit 
alles onder muzikale leiding van 
Alex Hylkema, een enthousiaste 
dirigent die dit koor graag onder 
zijn hoede neemt, en met Ravel 
van Ophem achter de piano.

Maar dit alles gaat niet lukken 

zonder enthousiaste sopranen, 
alten, bassen en tenoren!

Lijkt het je leuk om mee te zingen 
en ben je 18 jaar of ouder? Meld 
je dan aan via popkoorsingt@
outlook.com

De wekelijkse repetitie vindt 
plaats op donderdagavond van 
20.00 tot 22.00 uur in ’t Fortuin, 
Dorpsstraat 190 te Wervershoof. 
De 1e repetitie is op donderdag 
23 maart as.

Popkoor S!ngt laat binnenkort 
van zich horen!

Warme douche voor Garage Jong

VRIJDAG 10 MAART 
 

PUBQUIZ 
GEZELLIGE ALGEMENE PUBQUIZ VOOR JONG EN OUD! 

 
AANVANG: 20:30 UUR 

 
WWW.DORPSHUISCENTRUM.NL 
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Verkoop plannen? 
Vraag om een 
vrijblijvende 

waardebepaling! 

Louisa Heddes

Tel 06 - 18451142

www.heddesmakelaardij.nl

Heddes makelaardij

Rectificatie

Op vrijdag 24 februari stonden de 
mannen van Garage Jong onmid-
dellijk klaar toen de Mercedes 
rouwauto weigerde te starten na 
een afscheid vanuit De Kapel 
voor een vertrek naar de Ooster-
begraafplaats.

Alles werd in werking gezet om 
dit probleem zo snel mogelijk op 
te lossen.  Terwijl het rouwver-
voersbedrijf een andere rouwauto 
onderweg stuurde naar Andijk 
stond de naaste familie   onmid-
dellijk klaar om met startkabels 
en hun auto samen met de chauf-
feur de rouwauto weer draaiende 
te krijgen.  Helaas lukte dit niet.  

Mercedes specialist
Uitvaartbegeleidster Carla Basjes 
belde Nanne Kooiman Mechani-
satie  voor hulp en kreeg van Wim 
het advies Garage Jong te bellen.  
Onder andere  gespecialiseerd in 
Mercedes, vertelde Wim Kooi-
man.  Garage Jong werd gebeld en 
terwijl Carla Toon Jong aan de 
telefoon had stond René Karre-
man,  werkzaam bij deze garage, 
al onder de motorkap. Hij was als 
vriend van de familie aanwezig bij 
het afscheid en zag dat er proble-
men waren met de rouwauto. 

Hoezo toeval. René kon heel snel 
uitleggen wat er nodig was en Jos 
van Garage Jong kwam binnen 
korte tijd met een startaccu waar-
mee de rouwauto snel weer start-
te en de  rouwstoet alsnog kon 
vertrekken naar de begraafplaats. 
We hoefden niet verder te wach-
ten op de komst van een andere 
ingezette rouwauto.

Belangeloos
Wat mooi om te zien en te merken 
dat iedereen, ondanks de verdrie-
tige omstandigheden, meehielp 
om zo snel mogelijk naar een 
praktische oplossing te zoeken en  
zich inzette. Familie, vrienden, ds. 
Koos Staat die even langs de aan te 
sluiten auto’s liep om aan te geven 
dat  de stoet wat later zou vertrek-
ken, mensen die het verkeer in de 
gaten hielden en het begrip van 
een ieder. Een warme douche dus 
voor alle betrokkenen en in het 
bijzonder voor de mensen van 
Garage Jong, die zich in deze be-
langeloos heeft ingezet. Zij wilden 
absoluut geen rekening sturen en 
daarom een bezoekje met gebak 
en kratje bier voor de mannen van 
Garage Jong als dank namens 
Dekker Rouwvervoer en uitvaart-
vereniging Andijk.



Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

Wij hebben 
plekjes vrij!

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

In Noord-Holland hebben ongeveer 300 
scholen zich aangemeld voor de voorlees-
wedstrijd. Op deze scholen werd een voor-
leeswedstrijd georganiseerd waarbij werd 
bepaald wie zich voorleeskampioen van de 
school mocht noemen. De beste lezers 
mochten deelnemen aan de lokale voor-
leeswedstrijd.

Voorleeskampioene
Zo werd Jasmijn Dijkstra voorleeskampi-
oen van de Kuyperschool in Andijk en 
daarna van de gemeente Medemblik.
Alle winnaars van de lokale wedstrijden 
kregen een uitnodiging om mee te doen in 
één van de drie kwartfinales in Noord-
Holland.
Op 4 maart streden leerlingen uit Den 
Burg, Den Helder, Ilpendam, Nieuwe Nie-
dorp, Heiloo, Edam, Purmerend, Tuitjen-
horn, Hoogwoud, Grootebroek, Hoorn en 
Andijk mee aan de regionale wedstrijd die 
werd gehouden in de bibliotheek van 
Hoorn. De twee beste lezers konden zich 

plaatsen voor de halve finale in Amster-
dam.

Provinciale finale
Jasmijn las vol enthousiasme een gedeelte 
voor uit ‘Dirkje Bakkes, brandnetelspecia-
list’ geschreven door Tosca Menten. Ze 
wist met haar verhaal de jury en het pu-
bliek zo te boeien dat zij is uitgekozen om 
onze regio te vertegenwoordigen bij de 
provinciale finale op 7 april 2017 in het 
OBA Theater in de Openbare Bibliotheek 
te Amsterdam. Net als Jasmijn mag ook 
Heleen Landman uit Den Burg naar de 
halve finale.

In Amsterdam zullen de winnaars van de 
drie regio’s gaan uitmaken wie Noord-
Holland gaat vertegenwoordigen tijdens 
de landelijke finale van de Nationale Voor-
leeswedstrijd.
De landelijke finale wordt gehouden 
woensdagmiddag 17 mei 2017 in Schouw-
burg Amstelveen. 

Jasmijn Dijkstra gaat door naar 
Provinciale finale voorleeswedstrijd

Heleen Landman (links) en Jasmijn Dijkstra (rechts). Foto Ronald Dijkstra

46e editie

Familie Bedrijven Toernooi 2017

VOLLEYBAL
DOE MEE!

en geef je op via

fbtandijk@gmail.com

inschrijfgeld per team €50,-
TEN BATE VAN STICHTING

HART VOOR MOLDAVIE
WWW.HARTVOORMOLDAVIE.NL

Sporthal
DE KLAMP

ANDIJK

Info Harry Mantel
06 5174 0835

vrijdagen:
28 april, 5 mei,

19 mei en 26 mei

Wij zijn weer in de Koopmanspolder geland, dan 
bedoel ik de scholeksters. Na de winterperiode aan 
de kust te hebben doorgebracht gaat de knop om.
Nu de lente nadert trekken de scholeksters het bin-
nenland in om zich op te maken voor gezinsuitbrei-
ding. Hun voedsel bestaat uit schelpdieren, wormen 
en krabben.
Het werd touwtje trekken met een worm die het 
niet zomaar opgaf. Het leek wel een stuk elastiek, 
toen deze los kwam en werd snel door schollie naar 
binnen gewerkt.
Wanneer de schemer invalt gaan ze naar een slaap-
plaats en in dit geval op de dam van de Nieuwe ha-
ven. Dit is mooi te zien vanaf de dijk bij ‘Het Kerkje’ 
wel verrekijker meenemen. Vrijdagavond  zaten er 
vijftig, het aantal kan per dag groeien. Foto: Douwe Greydanus

Touwtrekken?

Donderdag 16 maart is er weer 
Spiritueel café in het dorpshuis 
van Onderdijk, aanvang 20.00 
uur. 
De ontmoetingsplaats om eens 
wat dieper op het spirituele en 
paranormale in te gaan in een 
ongedwongen sfeer.

Thema is deze keer: Je eigen 
ontwikkeling. 
Medium Karel Haakman zal 
uitleggen hoe hij werkt met fo-
to’s, voorwerpen, bloemen etc. 
Daarna kunnen er vragen wor-
den gesteld en is er ruimte, voor 
degenen die dat willen, om on-
der begeleiding zelf eens een 
foto of voorwerp te ‘lezen’. www.
karelhaakman.nl

Spiritueel 
café

‘Mode Maken’ bij Leger des Heils 
nu ook op woensdagmiddag

Al vijf jaar komt een grote groep dames en heren iedere woensdagochtend bij elkaar in 
het gebouw van het Leger des Heils voor een gezellige ochtend om zelf kleding te naaien. 
Zowel beginners als gevorderden voelen zich hier prima thuis.
Vanwege de grote belangstelling zijn we sinds kort met een nieuwe groep gestart. 
Lijkt het u leuk om zelf kleding te (leren) naaien in een ongedwongen sfeer? Dan bent u 
van harte welkom op woensdagmiddag van 13.30 – 15.30 uur in het gebouw van het 
Leger des Heils aan de Murillostraat 22 te Bovenkarspel.
Naaimachines, patronen en stof zijn volop aanwezig.  De kosten bedragen slechts
1 euro per ochtend. 
Wilt u ook meedoen? Meldt u dan aan via telefoonnummer 0228 – 513136. U mag na-
tuurlijk ook gewoon even binnen komen lopen om een indruk te krijgen.  
Ook als u vrijwilliger betrokken zou willen zijn bij deze activiteit, bent u van harte wel-
kom!
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    Alle pizza’s en   
   calzones  vanaf 21   
    t/m 25 maart voor

   * Bij  afname van 4 pizza’s of 4 calzones  
gratis grote Ben & Jerry’s ijs t.w.v.  € 8,00 op=op

PIZZA EN 
CALZONEDAG

ALLE PIZZA’S
EN CALZONES

SPARERIBSDAG

ALLE SPARERIBS
MET SALADE EN 

FRISDRANK

SCHOTELDAG

DÖNER KEBAB,
KIP DÖNER,

SHOARMA OF
SHASLICK SCHOTEL

  DINSDAG  WOENSDAG  DONDERDAG

 € 7,50  € 9,00 € 10,50

 € 6,00



De Award Duurzaam Onderne-
men Medemblik is gewonnen 
door Taxi Kaijer uit Wervershoof. 
De ondernemer ontvangt de prijs 
omdat hij erin slaagt het brand-
stofgebruik en CO2 aanzienlijk te 
verlagen. 

De vijfde Award Duurzaam Me-
demblik op rij staat in het teken 
van logistiek bij kleinere bedrij-
ven.  Wethouder Hans Tigges 
reikte de Award op 3 maart uit 
aan Rob Kaijer van Taxi Kaijer bij 
gastheer Simon Loos in Wog-
num. Dit vooraanstaande trans-
portbedrijf heeft al veel duurza-
me stappen heeft gezet. “Taxi 
Kaijer investeert veel in het ver-
minderen van het grondstofver-
bruik en de uitstoot van fijnstof 
en CO2, een terechte winnaar,” 
aldus een trotse wethouder.

Professioneel
Onder meer door het rijgedrag te 
verbeteren, bereikt het bedrijf 
goede resultaten. Taxi Kaijer 
werkt onder meer met een moni-
toringsysteem en trainingen voor 
de chauffeurs om het milieu en 

kosten sparen. Zo worden de 
chauffeurs getraind op  “Het 
nieuwe rijden” waarmee brand-
stof wordt bespaard en beter 
wordt geanticipeerd op het ver-
keer. 

Rob Kaijer vertelt dat de chauf-
feurs daardoor professioneler rij-
den en de reizigers comfortabeler 
en veiliger worden vervoerd. 
“Bovendien beïnvloedt rijgedrag 
direct de levensduur van banden 
en remschijven. Een bewuste, ef-
ficiënte chauffeur rijdt gemiddeld 
twee keer langer met een set ban-
den dan een minder goede chauf-
feur. Ook de motor en onderde-
len van het voertuig gaan langer 
mee.” 

Daar weet wethouder Hans Tig-
ges over mee te praten. Hij verge-
leek twee ritten afgelopen zomer: 
een rit naar het oosten van het 
land met Kaijer en een taxirit in 
Amsterdam met een ander be-
drijf. “Met Kaijer ging het heel 
rustig en kwamen we uitgerust 
aan. In Amsterdam-Oost daaren-
tegen was ik blij dat de rit over 

was: er werd te hard gereden, veel 
geremd en opgetrokken en er 
waren meerdere verkeersovertre-
dingen. Ook voor passagiers is 
het dus fijner om met een duur-
zame vervoerder een rit te ma-
ken.”

Maatregelen
Kaijer houdt online het rijgedrag 
bij, zoals het onnodig stationair 
draaien van een taxi, overmatig 
toerental, overmatig versnellen, 
te hard rijden en te hard remmen. 
Elke dag komen deze gegevens 
beschikbaar voor zowel het be-
drijf als de chauffeurs. 

Een groot deel van het wagen-
park bestaat uit voertuigen met 
een Euro6 motor, momenteel de 
schoonste dieselmotor die is te 
verkrijgen. Voor het rolstoelver-
voer zet Taxi Kaijer twee bussen 
op Groengas in dat CO2 be-
spaart. Op kantoor is ook ver-
duurzaamd: LED-verlichting 
heeft de plaats ingenomen van 
TL buizen. Verder verstuurt het 
bedrijf veel informatie digitaal 
wat papier scheelt.

Taxi Kaijer wint Award Duurzaam 
Ondernemen Medemblik

Rob Kaijer ontvangt van wethouder Hans Tigges de Award Duurzaam Medemblik. Foto aangeleverd

Aangifte inkomstenbelasting lastig?
     Loop elke maandag zonder afspraak binnen voor 
   een gratis advieskwartier

Onze collega’s zitten voor u klaar 
van 9.00 - 20.00 uur op 13 maart, 
20 maart, 27 maart en 3 april a.s.

Wilt u antwoor
d 

op uw vragen 
over 

de aangifte of
 een 

fiscaal vraagst
uk? 

U bent van h
arte 

welkom!

Bollenmarkt 8a in Zwaagdijk - 0228 561010 www.omnyacc.nl

Ontluikend groen. Foto: Toos Brink

Praten over bomen

Natuur nodigt uit om te ontdek-
ken in het voorjaar. Al die tinten 
lentegroen! Wandel mee met 
twee IVN-gidsen op zondag 19 
maart langs ontluikende bomen 
en bloeiende struiken in Het 
Streekbos. Start van deze gratis 
bosexcursie voor volwassenen en 
grotere kinderen is om 14.00 uur 
bij IVN Streekbos Paviljoen in 
Bovenkarspel. 

Bomen herkennen in het voor-
jaar is een uitdaging, want geen 

boom is gelijk. Maar door te let-
ten op het silhouet leert men 
verschillende bomen ontdekken, 
evenals de vormen en kleuren 
van knoppen en bladeren. 

Door middel van zoekopdracht-
jes wordt men naar de juiste 
boom geleid op de zoekkaarten. 
Het nut, het ‘ziek en zeer’ van 
bomen en sommige specifieke 
kenmerken komen tijdens deze 
knoppenwandeling van ongeveer 
anderhalf uur aan bod. 

Afgelopen woensdag 1 maart heeft Magda Barg namens Flower in a 
box een boeket uitgereikt aan Linda Wubbolts. Dit omdat zij mee had 
gedaan aan de facebook actie” Deel de whatsapp bon”. Uit alle delers 
van Facebook was zij de winnaar. Met de bon biedt Flower in a box 

klanten de mogelijkheid om via Whatsapp te bestellen. Foto aangeleverd  

Facebookactie Flower in a box

Vrijwilligers gezocht!
Suks of Suks is de hoofdsponsor van de Stichting Kinderkle-

dingbank Stede Broec e.o.

Ons leerbedrijf (winkel) ‘Suks of Suks’ heeft extra vrijwilli-
gers nodig voor op maandag, dinsdag, woensdag alle 

3 de dagen van 8.45 –11.45 en vrijdag van 8.45 – 13.00

Taken: – In de winkel staan
 – Begeleiden van leerlingen
 – Winkel vouwen en opruimen
 – Klanten helpen
 – Artikelen op Facebook plaatsen
 – Sorteren en uitzoeken van kleding e.d.
 – Schoonmaakwerkzaamheden

Plezier in wat je doet is het belangrijkst.
Locatie: Praktijkschool Stede Broec

Contact: Anisa Stelloo, 06-11716367

DIJKBOX
UNITS

ANDIJK 06-22 37 53 73

Industrieweg 18
Hobby-opslag-

inboedels enz. 20-24-30m2

Arie Berkhout
06 22 375 373
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Elke vakman was ooit een be-
ginner. De beginnersjaren van 
de vakmannen van Garage Jong 
vonden plaats in lang vervlogen 
tijden. Toon Jong, Jos van der 
Stal en René Karreman hebben 
jarenlange ervaring in de auto-
branche. Allen met hun eigen 
specifieke kennis. Twee jaar 
geleden bundelden ze hun 
krachten. Garage Jong veran-
derde van eenmanszaak in een 
VOF. Met succes: met uitbrei-
ding van de werkplaats en een 
eigen app blijft Garage Jong 
vernieuwen.

Toon Jong, René Karreman en Jos 
van der Stal kenden elkaar al uit 
de kleine West-Friese autowe-
reld. Ze besloten in 2015 om ge-
zamenlijk een nieuwe koers te 
varen met Garage Jong. Als je 
goede beslissingen wilt nemen, 
moet je het met z’n drieën doen, 
zo vonden ze, en dus werd Gara-
ge Jong een VOF. 

En dat gaat goed volgens de man-
nen. “Het was natuurlijk eerst 
even zoeken, want wie gaat wat 
doen?”, vertelt René. “Jos en Toon 
richtten zich op het arbeidsinten-
sievere sleutelwerk en storingsdi-
agnose. Ik nam de meer gangbare 
werkplaatsactiviteiten voor mijn 

rekening en daarbij de meeste 
administratieve taken.” 

Klantenkring
Met die taakverdeling zijn ze 
twee jaar later nog altijd op de 
goede weg. Toon had in de 25 jaar 
daarvoor een goede basis gelegd, 
zo vinden René en Jos. Hij had 
een goede klantenkring opge-

bouwd uit Andijk en omstreken, 
de vraag was echter of er genoeg 
klanten waren om nog twee vak-
mannen aan het werk te zetten. 
Dat bleek een zorg van niets te 
zijn.

Uitbreiding
Er was genoeg werk te verrichten, 
omdat zowel Jos als René klanten 

meebrachten en de kring zich 
nog altijd uitbreidt. Toen de 
naastgelegen loods vrijkwam 
werd er geen moment getwijfeld. 
De werkplaats werd uitgebreid: 
vorig jaar april opende een ver-
nieuwde moderne dorpsgarage 
met veel nieuwe apparatuur en 
zes bruggen – ook geschikt voor 
campers.

Van die bruggen wordt goed ge-
bruik gemaakt. Ze houden ver-
schillende auto’s in de lucht: van 
oldtimers tot de nieuwste hybride 
voertuigen. De ene auto maakt 
een raar geluid als de koppeling 
gebruikt wordt, bij de ander is 
iets mis met het roetfilter. Naast 
deze storingsdiagnose en repara-
tie staan Toon, Jos en René ook 
klaar voor onder andere APK 
keuring, schade, airco onderhoud 
en het verwisselen van de zo-
mer-/winterbanden.

Garage Jong app
Met de Garage Jong app kunnen 
klanten gemakkelijk een afspraak 
maken. In de appstore van An-
droid en Apple is hij gratis te 
downloaden. Vaak herinneren 
mensen zich ’s avonds pas dat ze 
nog een afspraak hadden moeten 
maken met de garage. Via de app 
is Garage Jong ook na sluitings-
tijd bereikbaar via de chat. Daar-
naast laat de app weten wanneer 
de auto weer een APK nodig 
heeft en is het gemakkelijk om 
schade te melden.

Garage Jong is te vinden aan 
Handelsweg 29 in Andijk. Meer 
informatie staat op www.garage-
jong.nl. Of neem contact op via 
telefoonnummer 0228-592222

Aanhangers v.a. 350,- ex. Boottrailers v.a. 499 ex. 
Plateauwagens v.a. 1499,- ex.

Ook voor Focwa onderhoudsbeurt, packkeuring en verhuur.

Wij zijn een RDW en Focwa erkend bedrijf.

06 13 41 62 40
Ook voor uw trekhaak, banden, uitlaten en onderhoudsbeurten.

Handelsweg 31a - 1619 BJ Andijk
www.omc-andijk.nl

verhuur v.a. €2,50 per uur.

Laat nu ook uw reservesleutel maken bij OMC-Andijk
Dijkweg 378 • 1619 JM Andijk • 06 - 51 88 37 74

www.jocozonwering.nl • info@jocozonwering.nl

voorheen

Voor zonneschermen, 
markiezen, reparatie 

en onderhoud. Handelsweg 33E
1619 BJ Andijk
06-373 1414 8

www.LNChuidverbetering.nl

De RuimteDe RuimteDe RuimteDe Ruimtevoor oplossingen

Bouwadvies � Architectuur � Kostenbeheersing

Neem vrijblijvend contact op met Ard Botman.
06-53710671• www.deruimtevooroplossingen.nl

Wij kunnen het 
ontwerp en alle 

benodigde tekeningen 
voor uw nieuw- of 
verbouwplan verzorgen.

Staat voor kwaliteit en zorg: 

Europasingel 118
1693 GV Wervershoof

Tel 0228-582270

Keizerskroon 1
1619 XK Andijk

0228-592717

In curatie:
• Fysiotherapie
• Manuele therapie
• Sportfysiotherapie
• Kinderfysiotherapie
• Ontspanningstherapie
• Bekkentherapie
• Diverse doelgroepen:  Diabetes, 
 COPD, valpreventie, claudicatio

En preventie:
• FysioSport
• Doelgroep chronische aandoeningen

www.fysio-wfo.nl 
e-mail: groepspraktijken.wfo@planet.nl

➜  Scherpe winkel prijzen door inkoop 
 via Electronic Partner.

➜  Eigen reparatie technische dienst WITGOED zowel  
 keuken apparatuur als vrijstaand, 
 tevens vervangen wij uw apparatuur.
 (geen voorrijkosten tot 25km)

➜  Verkoop elektra schakel materialen.

➜  Hier volop verkrijgbaar pickup snaren, naalden 
 en electronica.

Electro Andijk

Openingstijden
Maandag tot vrijdag van 10.00-18.00 uur  

Zaterdag de gehele dag gesloten.

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

Drie eigenaren zorgen voor bedrijfsuitbreiding en nieuwe app 

Garage Jong altijd op de goede weg

Het team van Garage Jong in de uitgebreide werkplaats. Foto: Koos Dol/De Andijker.
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Elke zaterdag 
open van 

10:00 - 17:00 

Nijverheidsweg 7 A
Wervershoof 

(0228) 72 49 07

Bovenste plank is een vakbedrijf dat
zelf haar vloer- en trapdelen importeert,
bewerkt en monteert. Hierdoor hebben
onze klanten volledige zeggenschap
over het eindresultaat. Wij leveren een
eerlijk product tegen een eerlijke prijs.

Kiest u ook voor de kwaliteit van de
bovenste plank?

Service & 
Onderhoud

CV-ketel onderhoud & storingen
Luchtbehandeling & elektra

Handelsweg 33D
1619 BJ Andijk
0228 - 58 67 66

info@valkservice.nl
www.valkservice.nl

Hoekweg 21a • 1619 EB Andijk • 0228 - 59 20 75 • www.fjdeboer.com

Startvermogen op maat!
Accu’s voor verschillende

toepassingen zoals:
Auto • Truck • Motorfi ets • Tractor • Camper 

Jetski • Grasmaaier • Aggregaat • Etc.

maandag t/m vrijdag 
geopend van 08.00 tot 17.30 uur

Zaterdag geopend 
van 09.00 tot 13.00 uur

Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk
0228 – 59 2222

www.garagejong.nl

ALLEEN GELDIG INDIEN U EEN 
AFSPRAAK MAAKT VIA DE GRATIS

GARAGE JONG APP

ALLEEN GELDIG 
VOOR PERSONENAUTO’S

APK
€ 15,-

Nieuw jaar Nieuwe Kansen....!!
Heb je je sportroutine een beetje laten versloffen? Is het 
de hoogste tijd om het gewone ritme weer op te pakken? 
En ben je op zoek naar een effectief programma om je 
workouts nieuw leven in te blazen?

 •  Sweat & Shape (women only)
 •  Strength & Conditioning
 •  Art of Protection
 •  Boksen
 •  Olympisch gewichtheffen
 •  Pink Boxing

Kijk voor meer informatie op:
www.scwestfriesland.nl

hairstyling

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

Voor een unieke 
haarbeleving!
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De Andijker Onderneemt!
Aanhangwagens

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

Accu’s
F.J. de Boer • Hoekweg 21a Andijk

Tel. 0228 - 592075 • www.� deboer.com

Administratie
In de Haak • Sterappel 28 Andijk 

Tel. 06 - 5392 1885 • michel@indehaak.nl

Architectenbureau
De Ruimte • Ard Botman

Tel. 06-53710671 • www.deruimtevooroplossingen.nl

Autoschade
Autoschade Schepenwijk • De Dol� jn 17, 1601 ME Enkhuizen

Tel. 0228 - 31 67 63 • www.autoschadeschepenwijk.nl

Bloemen
Flower in a Box • Ibislaan 18 • 06-37792231

 info@bouquetinabox.nl • www.� owerinabox.nl

Brood en Banket
De Nieuwe Bakkerij • Kleingouw 53

Tel. 0228-591556 • denieuwebakkerij@hotmail.com

CV Monteur
Valk Service & Onderhoud • Tel. 0228 - 59 16 13

info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

Dorpshuis
Sarto • Bangert 4, 1619 GJ Andijk • Tel. 0228 - 58 67 66

info@sarto-andijk.nl • www.sarto-andijk.nl 

Fietsenwinkel
André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof

0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

Fysiotherapie
Praktijk Andijk • Landstraat 5, 1619 EX Andijk

0228 - 59 11 22 • www.praktijkandijk.nl

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

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

Hovenier
Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk 

Tel. 06-189 66539 • www.dekroonhovenier.nl

Kantoormeubelen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G

Tel. 06. 2182 3000 • www.deenisdeanderniet.nl

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

Nagelstyliste/Pedicure
Salon Beautylounge, • R. Luisantestr. 14, Andijk

06-12505352 • www.salonbeautylounge.nl

Natuur
Marco van der Lee • Buurtje 30, Andijk

06 23 14 98 70 • www.marcovanderlee.nl

Podologie
Marian van Zwieten • Keizerskroon 1

Tel. 06 54 28 83 08 • www.podologiemarianvanzwieten.nl

Printen & drukwerk
Dijkprint • Tel. 0228 59 36 05

info@dijkprint.nl • www.dijkprint.nl

Schilder- Glas- en behangwerk
Van den Braber • Hoekweg 13, 1619 EA Andijk

Tel. 06 53 74 82 94 • www.vandenbraber.nl

Schoonheidssalon
LNC Huidverbetering • Handelsweg 33e, Andijk

Tel. 06-373 1414 8 • www.salonlnc.nl

Sportschool
Strength-Conditioning-West-Friesland • Ged. Laanweg 43 

Tel. 06 1077 2538 • www.scwestfriesland.nl

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

Tel. 0228 - 75 57 43 • www.marijkejaspers.nl

Trekkers en werktuigen
Manshanden • Dijkweg 321 Andijk 

Tel. 0228 - 597410 • www.manshandentuinenpark.nl

Verbouw-Onderhoud & Bouwadvies
Kort Onderhoud • Dr. d' Arnaudstraat 22 Andijk 

Tel. 06-2738 0707

Verhuizen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G 

Tel. 06. 2182 3000 • www.wieverhuistmij.nl

Vishandel
Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

www.kleinvolendam.nl • info@kleinvolendam.nl

Vloeren
De Bovenste Plank • Nijverheidsweg 7A Wervershoof

Tel. 0228 724907 • www.bovensteplank.nl

Witgoed
Electro Andijk • Middenweg 39 Andijk 

Tel. 0228 - 591873 • www.electro-andijk.nl

Yoga
Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk

0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Zonnepanelen
Solarfabriek • Dijkweg 163, 1619 HJ Andijk

0228-597272 • www.solarfabriek.nl

Zonwering
Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk

06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl



Zondag 12 maart start bij IVN 
West-Friesland om 14.00 uur een 
lezing ‘met een luchtje’ in de Inco-
teczaal van het Streekbos Pavil-
joen in Bovenkarspel. Archeolo-
gievrijwilligers Frank Postma en 
Gerti de Koeijer zijn actief bij de 
AWN, Vereniging van vrijwilli-
gers in de archeologie, en willen 
graag over hun passie komen ver-
tellen en archeologische voorwer-
pen laten zien tijdens een Power-
Pointpresentatie. Volwassenen en 
grotere kinderen die willen weten 
wat er in deze regio zoal is opge-
graven aan bijzondere vondsten 
zijn welkom, de entree is gratis.

De inhoud van de nachtspiegel of 
pispot werd vroeger uit het raam 
of in de goot gegooid. In grotere 
steden werd dat problematisch 
en zocht men naar andere oplos-

singen. In Romeinse steden wa-
ren er openbare wc’s, in West-
Friese steden gebruikte men 
beerputten. Bij huidige opgravin-
gen leveren die overigens interes-
sante voorwerpen op zoals pot-
ten, pannen en nachtspiegels. 
Het geeft een goed tijdsbeeld 
over hygiëne en duurzaamheid. 
De Romeinen waren hun tijd ver 
vooruit op dat gebied.  
  
Archeologisch erfgoed
De AWN  is een landelijke orga-
nisatie met 24 afdelingen. De le-
den van de AWN werken mee 
aan archeologische onderzoeken 
en maken zich sterk voor de be-
scherming van het archeologisch 
erfgoed van Nederland. Ze zijn 
de ambassadeurs van de archeo-
logie en helpen zo de geschiede-
nis te ontrafelen. 

Koekenpannen, pispotten en doofpotten
Poep en hygiëne in vroegere tijden

Foto Gerti de Koeijer: “Kom en beleef de geschiedenis” door AWN  

De Andijker publiceert regelmatig de belevenis-
sen van oud Andijker Jan Pijker. 
 
Water ( s ) nood.
Voor ons kinderen was het vroeger vanzelfspre-
kend dat er water uit de kraan kwam, tot de ou-
ders ons uitlegden dat er naast de weg in de grond 
grote buizen lagen, waar het water door aange-
voerd werd. Nu waren die buizen vroeger van 
metaal en niet van plastic, dus er ging nog wel 
eens iets kapot. Het water kwam dan door de 
grond omhoog, het spoelde over straat en hele 
greppels stoomden vol. Er kwam dan een man 
met een grote bel door de straat die omriep dat 
het water werd afgesloten omdat de buis gerepa-
reerd moest worden. Je had dan even tijd om em-
mers en teilen te vullen en dan stopte het water 
uit de kraan. Er kwam daarna een man met een 
lange staaf en die verdween in een put en zo 
draaide de man de hoofdwaterleiding dicht. Dan 
kwamen er mannen met blauwe overalls en die 

groeven een gat en repareerden de boel. Als jon-
getjes stonden we erbij, hevig geimponeerd te 
kijken, dat waren nog eens kerels. Bij slecht weer 
kwam er een wit tentje over het gat en daar ver-
dwenen de mannen dan in.
Nu kreeg degene die de breuk meldde een hele 
gulden van het PWN ( zo heette dat toen ) en wij 
speurden de straten af, of we ergens water zagen 
opborrelen. Helaas werd het meestal ontdekt on-
der schooltijd en dan waren wij niet op straat. 
Maar een keer zag ik het gebeuren en reed op 
mijn fiets naar huis. Omdat we een winkel had-
den, was er bij ons ook een telefoon. En toen de 
breuk gemaakt was, kwam er een van de blauwe 
overalls me een gulden brengen. Dat was veel 
geld in die dagen. Ik kocht een boekje van Eric de 
Noorman en had nog geld over. Heel vreemd was 
het als het water weer ging stromen uit de kraan, 
het was bruinachtig en de leidingen moesten 
goed doorgespoeld worden voor het helder werd. 
Dan was de waternood weer voorbij.

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

Het Reumafonds houdt bin-
nenkort de jaarlijkse landelijke 
collecte. In de week van 13 t/m 
18 maart 2017 komen ruim 
57.000 vrijwilligers in actie om 
door heel Nederland geld op te 
halen voor de bestrijding van 
reuma.
 
Met uw donaties financiert het 
Reumafonds onderzoeken die de 
oorzaak van reuma kunnen ach-
terhalen en verbeteringen in de 
behandeling kunnen realiseren. 
Uw bijdrage is van groot belang, 
want het Reumafonds is afhanke-

lijk van giften van particulieren 
en bedrijven. Als u meehelpt, 
helpt u het leven van 2 miljoen 
Nederlanders te verbeteren.

Onzichtbare ziekte    
Reuma is een verzamelnaam voor 
ruim 100 aandoeningen aan ge-
wrichten, spieren en pezen. Elke 
dag krijgen 700 mensen de diag-
nose reuma. In totaal kampen 2 
miljoen Nederlanders met een 
vorm van reuma, zoals artrose, 
reumatoïde artritis of jeugdreu-
ma. De kenmerken van reuma 
zijn vaak onzichtbaar, maar de 

impact van de ziekte is groot.  
  
Steun van iedere Nederlander 
nodig   
De afgelopen 90 jaar heeft het 
Reumafonds al veel bereikt in de 
strijd tegen reuma. Naast het fi-
nancieren van wetenschappelijk 
onderzoek geeft het Reumafonds 
voorlichting, ondersteunen we 
patiëntenactiviteiten en komen 
we op voor de belangen van men-
sen met reuma bij politiek en 
zorg. We zijn blij met iedere gift 
die. NL86RABO0123040000, 
Amsterdam. www.reumafonds.nl

Start collecteweek Reumafonds

Middenweg 10   •   1611 KP Bovenkarspel   •   0228  51 80 10   •   www.basic-design.nl

Openingstijden: 
maandag gesloten
di t/m vrijdag 10.00-18.00
zaterdag 10.00-17.00
Koopavond donderdag 19.00-21.00

Lekker slapen. 
De normaalste zaak 

van de wereld.

ALL INCLUSIVE
JUBILEUMACTIE
•  Boxspring met 

pocketvering interieur
•  De originele Combispring® 

matrassen
•  Luxe Latex topper
•  Luxe achterwand
•  Hoogwaardige meubelstof
•  Maat: 160/180 x 200/210

Norma viert 40 jaar Combispring:

* Vraag naar de voorwaarden

Uit voorraad leverbaar *

het origineel dat altijd goed ligt.

Vlak

 2795,-

,-
alle maten

Elektrisch 
verstelbaar 3815,-

 2499,-
alle maten

1599

Uit voorraad leverbaar*
*vraag naar de voorwaarden
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ANDRE VAN DUIN tweewielers
Zeeweg 43 • 1693 AR Wervershoof • Tel. 0228-583659

a.v.duin2w@quicknet.nl • www.andrevanduintweewielers.nl

WIj bEsTAAN 20 jAAR!
20 DAgEN lANg 

20% koRTINg op DE gEhElE collEcTIE*
*m.u.v. scooters

Foto: Koos Dol

Vrijdag 3 maart werden wij - een 50-tal 
PCOB-leden - hartelijk welkom geheten 
bij Klaas Schouten bv. Klaas senior en 
zijn zoons Simon (de schaatser) en 
Klaas junior leidden ons rond in hun 
enorme tulpenbroeierij aan de Veenak-
kers 13. Fantastisch om te zien hoe de 
tulpenbollen vanaf het moment dat ze 
binnengebracht worden door de kwe-
kers hier bij Schouten worden verwend 
om uiteindelijk als bossen verpakte tul-
pen klaar te worden gezet voor vervoer 
naar afnemers en veiling. Fantastisch 
ook om vader en zoons Schouten te ho-
ren vertellen over het verloop van het 
broeiproces. Het enthousiasme voor het 
bedrijf en de inzet en liefde voor het 
product ‘spat er vanaf’.

Eb en vloed 
De broeierij van Schouten is een eb- en 
vloed broeierij. De bollen groeien op tot 
bloem via een uitgekiend proces van groei 
op een waterbed en –douchesysteem. Bij 
binnenkomst worden de bollen eerst ge-
droogd in de droogschuur, waar grote 
ventilatoren warme lucht van 23 graden 

langs de bollen in de kuubskisten blazen. 
Gedroogd gaan ze dan koelcellen in waar 
koude lucht langs de bollen geblazen 
wordt. Hier verblijven ze tot ze de 

kuubskisten mogen verlaten om vervol-
gens door nijvere handen in plastic bakken 
te worden geplaatst. Honderd tulpenbol-
len in een bak, zorgvuldig met de punt 
omhoog. Een robot deponeert vervolgens 
de bakken op pallets die dan met een hef-
truck in een doucheruimte worden gezet. 
Een immense ruimte waar het eb- en vloed 
proces begint. Van bovenaf – via een soort 
sprinklersysteem – wordt van bacteriën 
gereinigd water over de bollen gesproeid. 
Het water sijpelt door de lagen bakken met 
bollen heen op de vloer, om vervolgen 
weer te worden opgevangen en gereinigd 

te worden. Een ingenieuze uitvinding van 
Klaas senior waarborgt dat de bollen niet 
verdrinken. Tussen de bollen zijn namelijk 
kleine maar o zo effectieve apparaatjes ge-
plaatst die zorgen dat het water niet zo 
hoog komt te staan dat de bollen helemaal 
onder water komen. Want de bollen moet 
wel in water, maar niet onder water staan. 

Doorgroeien
Als de bollen er rijp voor zijn mogen ze uit 
de donkere cellen naar de lichte kas. Daar 
mogen ze verder groeien en stengels krij-
gen. Dat gebeurt in 4 enorme (alles is hier 
groot …) banen met diverse stadia van 
groei. Afhankelijk van het soort verblijven 
de tulpen hier 12 tot 16 dagen. Het hele 
proces is er op afgestemd dat altijd, van 
half december tot eind mei, tulpen gele-
verd kunnen worden.  Zo’n 180.000 sten-
gels per dag, 12 miljoen per seizoen. De 
tulpen worden aan het eind van hun ver-
blijf bij Schouten zorgvuldig op lengte ge-
sneden, verpakt en in emmers op rolcon-
tainers geplaatst voor vervoer naar de af-
nemers. Om uiteindelijk bij ons op tafel te 
belanden. 

Indrukwekkend. En fantastisch om te zien. 
Heren Schouten: hartelijk dank voor deze 
rondleiding door jullie prachtige bedrijf! 
Ook dit was een door de plaatselijke 
PCOB-afdeling georganiseerde activiteit. 
Voor meer informatie over de ouderenbond 
PCOB: bel Joop Klumpenhouwer, tel. 
591205 of kijk op de website www.pcoban-
dijk.nl. Tekst en foto’s: Jan R. Koen    

Rondleiding PCOB’ers bij Klaas Schouten bv
Van tulpenbol tot tulpenbos

Een boeiende uitleg door Simon Schouten. Foto: J.R. Koen

Schaatssucces voor familie Schouten
Simon Schouten heeft een ijzersterk seizoen bekroond met de eindzege in het 
klassement om de KPN Marathon Cup. De 26-jarige Andijker stelde de over-
winning veilig door in Amsterdam de laatste marathon te winnen.
Van de 14 wedstrijden om de Marathon Cup wist Schouten er vijf te winnen. 
Daarnaast was hij de beste bij natuurijswedstrijden in Noordlaren en in Zwe-
den (Lulea en Falun).

Bij de dames won zus Irene Schouten de marathon in Amsterdam. 

Foto: Koos Dol
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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

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

Geschonken door:

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

NIEUW!

Nieuwe webshop met alles op het gebied 
van fietsen. Aantrekkelijke prijzen, 

snel en gemakkelijk!

Een prettige kermis gewenst 
namens het hele team:

André, Carina, Dirk-Jan en Martijn.Cortina Soul 
Opoefi ets 

t.w.v. €399,-

met als afslagers 
Peter Swart en 

Richard de Beer
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).

Vrijdag 10 maart organiseren we 
weer een pubquiz in Dorpshuis 
Centrum. Tijdens deze pubquiz 
vliegen de “oh ja”momenten je 
om de oren. De pubquiz biedt 8 
rondes spelplezier met een mix 
van vragen over onder andere 
sport, actualiteit, films afgewis-
seld met foto- en muziekronde. 

Kortom een gezellig  quiz onder 
het genot van een hapje en een 
drankje. De pubquiz wordt ge-
speeld in teams van maximaal 6 
personen. Lijkt het u leuk om 
mee te doen met deze Pubquiz 
kijk dan eens op de website www.
dorpshuiscentrum.nl voor meer 
informatie.

De les begint altijd eerst met ge-
zellig praten hoe de week is ge-
weest. Daarna gaan we meestal 
een tikspel doen om de spieren 
op te warmen. Juffrouw Ans heeft 
alle toestellen al klaar gezet: de 
brug, de balk, de sprong, de mat 
en soms de tumbling baan. Dan 
worden we ingedeeld in groepjes 
van 3 of 4 meisjes. Dan gaan we 
onze oefeningen  voor de onder-
linge wedstrijden trainen. Want 
26 maart dan is het eindelijk zo-
ver. Dan kan je laten zien wat je 
met turnen kan en doet. Dat vind 
ik er namelijk zo leuk aan. De 
brug is mijn lievelingstoestel om-

dat je dan lekker kan zwaaien. Ik 
begin met de borstwaartsom, dan 
doe ik de buikdraai en dan de af-
sprong. Aan het eind van de oefe-
ning krijg je een cijfer van de jury. 
Vorige keer had ik een 9,10. Dat 
vond ik heel leuk want ik was nog 
nooit eerste geworden. Ik hoop 
dat ik deze wedstrijd net zo goed 
ben als vorig jaar of nog beter. Ik 
zit al 5 jaar op turnen, groetjes 
van Laudy van Wijk 9 jaar

Pubquiz in Dorpshuis Centrum

De voorbereidingen voor 
een belangrijke dag…

GYMVERENIGING

VVW

U heeft nog 4 weken om een 
kaart te kopen voor een unieke 
concert door meer dan 50 muzi-
kanten met alle filmbeelden van 
de te spelen muziek. Waan uzelf 
in de ‘grootste bioscoop’ van An-
dijk, sporthal de Klamp, Klampt-
weid 70 in Andijk.

Muziekvereniging Excelsior An-
dijk en Fanfare Accordando 
Spierdijk organiseren als het 
Highland Orchestra maar liefst 2 
maal “DE AVOND VAN DE 
FILMMUZIEK” op vrijdag 7 en 
zaterdag 8 april a.s.  Filmmuziek 
verbindt mensen, het is hele her-
kenbare muziek uit films die we 
allemaal kennen.  
Wat kunt u verwachten: denk o.a. 
aan: Schindlers List, the Lion 
King, Once upon a time in the 
West, maar ook The Thunder-
birds vliegen langs. Een spectacu-

lair evenement waar u als muziek-
liefhebber van de aller grootste 
filmmuziek toch bij wilt zijn?

Kaarten zijn in de voorverkoop 
verkrijgbaar via de website: www.
excelsior-andijk.nl  regulier € 
10,-
Vriend van Excelsior € 7,50 (max. 
2 kaarten)

Op beide avonden aan de zaal: 
regulier € 12.50
Vriend van Excelsior € 10,- (max. 
2 kaarten)

Er zijn VIP mogelijkheden voor 
bedrijven / groepen: neem hier-
voor contact op via info@excel-
sior-andijk.nl Houd voor up-
dates de media, website en social 
media in de gaten!

“De Avond Van De Filmmuziek”
een filmavond met live muziek!

IVN West-Friesland gaat weer 
klussen op zaterdag 11 maart tij-
dens de Nationale NL Doetdag.        
DOE MEE met deze grootste 
vrijwilligersactie net zoals ruim 
3000 andere deelnemers in Ne-
derland. IVN zoekt volwassen 
vrijwilligers die een dagdeel wil-
len werken in het Egboetswater. 
Deelnemers zijn vanaf 9.00 uur 
welkom in het Egboetje (afslag 
Hauwert), Liederik 15, 1678 JC 
Oostwoud. Er wordt tot ongeveer 
13.00 uur geklust. 
I.v.m. voldoende gereedschap 
graag vooraf aanmelden bij Henk 
Lanting 06 11028030 of via h.
lanting@ivn-westfriesland.nl

Wat moet er zoal gebeuren? 
Het knusse Egboetje presentabel 
maken voor het nieuwe seizoen. 
Het gespitte bloemenveld egali-
seren en inzaaien. De insectenho-
tels seizoensklaar maken. Het 
natuurpad door het terrein goed 
begaanbaar maken voor groepen 

en schoolkinderen. Of de pad-
denpoel schonen, er valt genoeg 
te doen!

Maak je nuttig en neem vrienden, 
familie of collega’s mee om het 
Egboetsterrein voorjaarsklaar te 
maken. Voor gereedschap wordt 
gezorgd, evenals voor koffie, koek 
en traktaties. Trek laarzen en 
makkelijke (regen)kleding aan en 
neem een lunchpakket mee.  

Het Egboetje: het kleinste 
NME-centrum van West-Fries-
land                                                                      
Het Recreatieschap Westfries-
land heeft de kavel beschikbaar 
gesteld voor excursies aan scho-
len en educatie aan volwassenen. 
Het is op een natuurlijke manier 
ingericht om zoveel mogelijk 
soorten insecten, vogels en ande-
re dieren waar te nemen. Het ter-
rein is de laatste vijf jaar veel ge-
varieerder geworden, maar on-
derhoud blijft nodig. 

NL-Doet Natuurwerkdag

NL Doeners. Foto: Gert Jan van Leijden 
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Wist u dat...

....er zondagavond om 19:00 

uur een jeugddienst is in de Ge-

reformeerde Kerk?

...Menno van Dokkum hierin 

zal spreken over genade?

... zondag 19 maart de Dutch 

Country College Dancers hun

jaarfeest vieren in Sarto?

... Marieke van Dijke, Lise Bos 

en Marenthe Sweerts morgen 

weer gaan strijden voor de 

vakkanjer dag in 

Heerhugowaard! En als ze dan 

winnen door mogen voor 

uitvoer van hun opdracht in 

Utrecht! Ze zitten nog in de 

race! Succes meiden!

… berichten van verloren en ge-

vonden voorwerpen gratis wor-

den geplaatst en dat deze ook 

op de vernieuwde website van 

de Andijker worden geplaatst?

… zaterdag 18 maart 

vrijwilligers van Stichting 

Antwoord bij u aan de deur 

komen om organische 

mestzakken te verkopen?

 • Elektrische installaties

 • Alarm- en telefooninstallaties

 • Water- en gasleidingen en sanitair

 • C.V. en warmwatervoorziening

 • Mechanische ventilatie

 • Lood- en zinkwerk

 • Riool - en ontstoppingswerkzaamheden

0228 – 56 12 01 
info@gebrkok.nl



Kerkdiensten, zondag 12 maart
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk

Woensdag 8 maart
19.30 uur ds. B.H. Steenwijk te Nijkerk, 
 biddag voor gewas en arbeid
Zondag 12 maart
10:00 uur Kerkdienst
19:00 uur  Jeugddienst: spreker Menno van Dokkum. 
 Thema: 'Genade'

Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen
09.30 uur Leesdienst
16.00 uur Leesdienst

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk
10.00 uur Mevr. Arja Kraal uit Venhuizen
 Organist: Andrew Orme

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Cees Hanemaayer,  Toetreden van nieuwe leden 
 en viering van het avondmaal

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Euch. pastor J. Suidgeest, Gemengd koor

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Arie de Jong

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur  Simon van Groningen

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

Op woensdag 15 maart is er in 
Andijk een studieavond met ds. 
Kees kant, spreker voor 
Christenen voor Israël. Het 
onderwerp waarover hij spreekt 
is: De grote rol van Israël in 
Gods heilsplan met de wereld. 
De bijeenkomst vindt plaats in 
zaal van de Gereformeerde 
Kerk, Middenweg 4 in Andijk. 
Aanvang om 20.00 uur, toegang 
is gratis.
 
De grote rol van Israël in Gods 
heilsplan met de wereld
Over Israël zijn de meningen 
nogal verdeeld binnen de kerken. 
Kun je nog zeggen dat het huidige 
Israël op één lijn staat met het 
Bijbelse Israël? Is met de komst 

van Jezus alles niet heel anders 
geworden? Hoe lezen we de 
teksten uit het Oude Testament 
in het licht van het Nieuwe 
Testament ten aanzien van Israël 
? Ds. Kant zal met behulp van een 
PowerPointpresentatie duidelijke 
lijnen trekken tussen veel teksten 
uit zowel het Oude als het 
Nieuwe Testament. Hij zal 
duidelijk maken dat Israël nog 
steeds Gods volk is en dat Israël 
een grote en blijvende rol speelt 
in Gods heilsplan met de wereld. 
Ook het Nieuwe Testament 
getuigt daar van.
 
Achtergrond spreker
Ds. Kees Kant is sinds 2010 
predikant van de Gereformeerde 
Kerk in Katwijk aan Zee. Hij 
volgde zijn opleiding theologie 
tot 1993 aan de Rijksuniversiteit 
Utrecht. Hij is auteur van het 
boek ‘Van Eisenach naar 
Bethlehem’, waarin hij verbanden 
legt tussen de nazi-ideologie uit 
de jaren ’30 en ’40 en de 
Palestijnse bevrijdingstheologie 
van vandaag. Ds. Kant: “Ik vind 
het belangrijk dat mensen binnen 
de kerken zich bewust worden 
van de blijvende plaats voor 
Israël.” 

Studieavond met ds. Kees Kant over “De rol 
van Israël in Gods heilsplan met de wereld”

Foto aangeleverd

DIJKBOX
UNITS

ANDIJK 06-22 37 53 73

Industrieweg 18
Kantoorruimtes 50-100m2

Internetwinkel?

Arie Berkhout
06 22 375 373
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Deze biljartmiddag was verre 
van best, met name voor G.P. 
Grent, maar dat zijn wij wel ge-
woon met twee mensen die 
van plezier in de edele bil-
jartsport houden.
Wat G.P. Grent betreft; hij kon 
zijn echte ware techniek niet 
ontplooien, maar bij het ouder 
worden moet je dat maar aan-
vaarden, punt uit. Sportmakker 
C.J. verhoogt kwam wat beter 
naar voren door twee partijen 
in zijn voordeel te beslissen, 
lekker toch? Respect voor mijn 
tegenstander, gelukkig doen 

we dat al 32 jaar samen, niet te 
geloven maar honderd procent 
de zuivere waarheid.
De einduitslag was C.J. Ver-
hoogt tegen G.P. Grent, zes te-
gen twee en ik heb daar vrede 
mee, er zijn belangrijker dingen 
in het leven, ik hamer daar 
steeds op gezondheid.
De slotzin is: “Het geluk behoort 
aan hen, die aan zichzelf ge-
noeg hebben.”

Sportgroeten van 
G.P. Grent
aflevering 1096

Biljartvereniging De Vlieringboys

Parochieberichten
R.K. Kerk Andijk
Adres: Bangert 6
Contactadres:
Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412, 
tel. 591408.
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046

Zondag 12 maart 10.00 uur: 2e 
zondag van de 40-dagentijd.
Eucharistieviering met Gemengd 
koor; voorganger: pastor J. 
Suidgeest.
Thema: “Toekomst kunnen zien”.
De collecte is voor onze kerk.
Van harte aanbevolen en dank 
daarvoor.
Welkom in de viering.
*Overleden: Gerard Molenkamp. 
Bij de voorbeden bidden wij voor 
hem.
*Vrijdag 10 maart a.s. is alweer 
de 65e Gemeenschapsveiling in 
Sarto. Het is elk jaar weer een 
gezellige avond met veel koop-
jes en een uitstekende sfeer. Ho-
pelijk dat velen hun steentje zul-
len bijdragen zodat school, ver-
schillende verenigingen en onze 
parochie op een welkom bedrag 
kunnen rekenen. 

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
telefoon:  0228-593605
e-mail: info@andijker.nl
website: www.andijker.nl

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

© 2017 - De Nederlandse

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

Zaterdag op afspraak

MAART
Vrijdag 10 maart
• Veiling Sarto, aanvang 19.15 uur kinderveiling, 19.45 uur aan-

vang 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
Vrijdag 17 maart 
• Diva Bingo 20.00 uur Kantine Sporting Andijk
Zondag 19 maart
• Koppelbiljarten café pension ‘t Ankertje , aanvang 14.00 uur
• Dutch Country College Dancers  jaarfeest in Sarto. Met country-

zangeres Conny Lee, Zaal open: 12.30 uur
Maandag 27 maart
• LSBO-Zonnebloem, Diner Martinuscollege Grootbroek 17.45 uur.
Dinsdag 28 maart 
• KVG, Sarto, 20 00 uur kom uit de kast m.m.v Carola de Vries
Woensdag 29 maart
• KBO, klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.

APRIL
Zaterdag 1 april
• Voorjaarsconcert Sursum Corda m.m.v. Bigband MissJones

20.00 uur Dorpshuis Centrum
Vrijdag 7 april
• Avond van de Filmmuziek, Excelsior. Sporthal de Klamp
Zaterdag 8 april 
• Avond van de Filmmuziek, Excelsior. Sporthal de Klamp
Dinsdag 11 april 
• KVG kaartavond 19.45 uur Sarto
• Vrouwen van Nu, afd. Andijk Oost, Dorpshuis 19.45 uur: De heer 

Gerber geeft een lezing over Stichting Leeuw  -   Hoenderdael     
Woensdag 12 april
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Donderdag 13 april
• Bezinningsviering thema breken en delen, katholieke kerk aan-

vang 19.30 uur
Zondag 16 april 
• 13.30 uur Dutch Country College Dancers Sarto
Woensdag 19 april
• Vrouwen van Nu Andijk West “West Friesland” Bregtje Buishand 

en Dilly Koetsier, Cultura, 20.00 uur
Vrijdag 21 april 
• Toneelvereniging K.N.A. speelt voor u “Tante Bella’s Beautysalon”

Dorpshuis Centrum, aanvang 20.00 uur
Zaterdag 22 april
• Uitvoering Andijker Toneel: Bravo, 20.00 uur, Cultura
• Toneelvereniging K.N.A. speelt voor u “Tante Bella’s Beautysalon”

Dorpshuis Centrum, aanvang 20.00 uur
Dinsdag 25 april 
• KVG, Sarto, 20 00 uur Comédienne Nicole Kovacs
Woensdag 26 april
• KBO, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.

MEI
Dinsdag 9  mei      
• Vrouwen van Nu, afd. Andijk Oost, Dorpshuis 19.45 uur: Het  

EENDAGS bestuur gaat ons deze avond verrassen   
Woensdag 10 mei
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Donderdag 11 mei
• Breek de Week maaltijd, 17.30 uur, Lichtboei, Hoekweg 12a
Vrijdag 12 mei
• LSBO, Bezoek Paprikakwekerij Barendse, Agriport 09.30 uur. 

Zie t.z.t. de Nieuwsbrief.
Maandag 15 mei 
• Schoolvoetbal, Sporting Andijk
Dinsdag 16 mei 
• KVG, Sarto, 19.00 uur puzzelwandeltocht 
• Schoolvoetbal, Sporting Andijk
Woensdag 17 mei
• PCOB, Start dames� etstocht, iedere week, tot p.m. half septem-

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

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

Dorpshuis Centrum 14.30 uur.
Zaterdag 20 mei
• Jeugdtoernooi Sporting Andijk
Zondag 21 mei
• 13.30 uur Dutch Country College Dancers Sarto
Woensdag 24 mei
• KBO, Klaverjassen (laatste van seizoen) en Jeu de Boules, Sarto 

13.30 uur.
Zaterdag 27 mei
• Jeugdtoernooi Sporting Andijk

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

publicaties. Organisatie; Sorghvliet en breed samenwerkingsver-
band ouderen

• Elke woensdag KBO Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
• Zaterdag ?  juni RABO � etstocht. Start ? vanaf 09.00 uur.
Dinsdag 13 juni 
• KVG, uitje � etstocht  nadere informatie volgt in kontakt

AUGUSTUS
Donderdag 17 augustus
• KBO, Kermis Jeu de Boules Sarto 13.30 uur.

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

Oud papier  Zaterdag 11 & 25 maart, 8 & 22 april, 6 & 20 mei, 3 &  
 17 juni, 1, 15 en 29 juli, 12 & 26 augustus, 9 & 23 
 september, 7 & 21 oktober, 4 & 18  november, 
 2, 16 & 30 december.
Plastic:  Dinsdag 4 april, 2 en 30 mei, 27 juni, 25 juli,   
 22 augustus, 19 september, 17 oktober,   
 14 november en 12 december
Restafval:  Dinsdag 21 maart, 18 april, 16 mei, 13 juni, 11 juli, 8  
 augustus, 5 september, 3 en 31 oktober, 28 
 november en vrijdag 29 december
Gft:  overige dinsdagen

Let op: Op adressen waar het plastic nog in zakken wordt 
opgehaald zijn de data als volgt: vrijdag 10 maart, 7 april, 5 mei, 

2 juni, 28 juli, 25 augustus, 22 september, 20 oktober, 
17 november en 15 december

Kijk voor meer informatie op hvcgroep.nl 

AANLEVEREN KOPIJ
Advertenties:

tot maandag 12.00 uur – 
info@andijker.nl. 

Onder advertenties vallen 
ook: Andijkertjes, 

Wist u datjes, Agenda, Kerk-
berichten en Verjaardagen

Kopij en fotomateriaal:
tot maandag 12.00 uur – 

info@andijker.nl

Familieberichten: 
(rouw- en geboorteberich-
ten) tot dinsdag 8.30 uur – 

info@andijker.nl



De bloemkoolplantjes staan klaar om de grond in te gaan. Foto: Tiny Sas-Gerritsen 
En het parkeerterrein bij de Lidl wordt uitgebreid. Foto: KD/De Andijker

Langs de weg...

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

Keukens met smaak gemaakt
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