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Open dag Zorgboerderij De Tulp

www.mantelovertoom.nl

Zaterdag 18 maart houdt Zorgboerderij De Tulp open dag en de
cheque van All Round navigators
wordt uitgereikt.

Tel. 0228 59 22 24 | 0229 59 12 64

Van 's middags 13.00 tot 16.00
uur bent u van harte welkom om
bij ons te komen kijken en te zien
wat wij bieden aan de mensen die
bij ons dagbesteding volgen.
Om 15.00 uur vindt de overhandiging plaats van de cheque met
het sponsorbedrag, opgehaald
door de All Round navigators,
Hans en Hanneke Brouwer van
garage All Round. U weet vast
nog wel: 7000 km in 7 dagen naar
de Noordkaap.

GRATIS INLOOP: 9-17/19-21 uur
Mr. A.W.M.ANDIJK
Overtoom Do.
Mr. 16-03
R.M. Mantel-Kooistra
BENNINGBROEK Di. 21-03

Verkoop
Aankoop
Advies
Taxatie
0228-59 22 44
Aanstaande zaterdag bent u welkom bij Zorgboerderij De Tulp. Foto: KD/De Andijker

www.kwantesmakelaardij.nl

Lente in Andijk!

De vaste bewoners van Zorgboerderij De Tulp.
Ook staan er diverse kraampjes
met koopwaar, onder andere een
kraam met producten gemaakt
door onze gasten. Er is een koffiehoek met lekkers. Ook wordt
er een filmimpressie van de reis
vertoont. Er zijn tulpen, en er is
het ‘bord van Fortuin’, altijd prijs!

En misschien……. zijn er lammetjes.
Graag tot de 18e.
Piet, Anneke, Marcel en Yvonne
Zorgboerderij De Tulp.
Hans en Hanneke Brouwer
Garage All Round.

Mestactie 2017 in Andijk!
Zaterdag 18 maart a.s. komen de vrijwilligers van Stichting
Antwoord weer bij u aan de deur om de organische bodemvoeding 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 ﬁnancieel ondersteunt.
ct met ons
st? Neemt u dan conta
De vrijwilligers gemi
, 0228-597047 of via
op tijdens kantooruren
nog
k na 18 maart kunt u
info@antwoord.org. Oo
Andijk.
n de Bedrijvenweg 4,
mestzakken kopen aa
rs of
ven aan de vrijwillige
Een gift mag u ook ge
edan.
B 000 000 1166 ovv So
overmaken op NL 98 ING
www.antwoord.org

Gezien langs de Dijkweg. De lammetjes en hun moeders mochten een paar uur naar buiten in het lekkere
weer van de afgelopen dagen.Foto: KD/De Andijker
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FAMILIEBERICHTEN
Welkom lief meisje!

Fleur Annelie
Geboren op 8 maart 2017
Dankbare en trotse ouders en broer:
Bas, Gea & Jelte Pasterkamp
Murillolaan 8 1619 VB Andijk 0228 750 274

Zij die ons verbond.............
Sterke vrouwen worden niet geboren
Maar gemaakt door de dingen
Die zij meemaken

Lonneke Blom
Onze Lon is niet meer
Mary Bet en Wim
Tom Peter en Annie
Bert
Bob
Neven en nichten
Wij zullen onze zus heel erg missen
Wij wensen Meindert en Houkje veel sterkte
Andijk, 10 maart 2017

Langs de weg...

Ook een mini bieb op de Munnikay. Foto: KD/De Andijker

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

Vespers in De Kapel

In de veelheid van geluiden, in
het stormen van de tijd,
Zoeken wij het zachte suizen van
het woord dat ons verblijdt.
Sytze de Vries

Wanneer er in het dagelijks leven
zo veel rumoer is, dat je elkaar
niet verstaat, ook al spreek je de-

zelfde taal, dan begrijp je dat de
stilte meer zegt dan elke taal. Om
tot jezelf te komen, wordt er op
weg naar Pasen woensdag 22
maart en woensdag 5 april een
vesper gehouden in De Kapel,
Middenweg 48, 1619BN Andijk.
Het begint om 19.30 uur, iedereen is van harte welkom.

De Andijker

info@andijker.nl
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Zorgboerderij de Tulp houdt open dag!

Redactie:K.Gorter

Zorgboerderij De Tulp is een
mooi landelijk gelegen zorgboerderij, op vier hectare
grond. Deze ruimte geeft een
groot gevoel van vrijheid, en
bewegingsruimte voor onze
deelnemers.
Alles in en rondom de zorgboerderij is rolstoelvriendelijk
gemaakt. Wij bieden dagbesteding aan mensen met dementie, 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.

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!

Heeft u interesse kom dan gerust een kijkje nemen op zaterdag 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
Nokian Navigate North. Ook zijn er een aantal kraampjes
met koopwaar.
Kleingouw 151
1619CJ Andijk
Tel. 06 5140 4220
Website: www.zorgboerderijdetulp.nl
Email: info@zorgboerderijdetulp.nl

Aangifte inkomstenbelasting?
Laat het over aan een aangiftespecialist

Advieskwartier bij Omnyacc GoesDeen. Foto aangeleverd
Het is weer tijd om uw aangifte
inkomstenbelasting in te dienen. De aangiftes worden
steeds complexer door de belastingwetgeving en de opbouw
van het aangifteformulier. Bovendien wil de overheid dat u
dit met de computer doet. Ons
fiscale team van Omnyacc
GoesDeen kan u hierbij helpen.
Maandag 20 maart, 27 maart en
3 april a.s. kunt u zonder afspraak van 9.00 – 20.00 uur
binnenlopen voor een gratis
advieskwartier.
Juiste toeslagen ontvangen
Naast het verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting dient u
ook via de computer te zorgen
dat u de juiste toeslagen ontvangt. Niet te weinig, maar ook
niet teveel, omdat u dan aan het
einde van het jaar weer (veel) geld
moet terugbetalen.
Aangifte inkomstenbelasting
Heeft u hulp nodig bij de aangifte
inkomstenbelasting en de aan-

DIJKBOX
UNITS
ANDIJK 06-22 37 53 73

vraag van uw toeslagen? Wij zijn
al ruim veertig jaar gespecialiseerd in het verzorgen van aangiften inkomstenbelasting en
heeft een team met goed opgeleide fiscale medewerkers.
Ondersteunen met
fiscaal advies
Naast het verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting en de
aanvraag van uw toeslagen kunnen we u ook met fiscaal advies
terzijde staan. Daarnaast verzorgen wij aangiften schenkbelasting
en erfbelasting en kunnen wij u
adviseren over mogelijke besparingen van eigen bijdrage Wet
langdurige zorg (Wlz).
Tot ziens op kantoor
Onze collega’s zitten de komende
maandagen voor u klaar op onze
vestiging in Zwaagdijk: Bollenmarkt 8a. U kunt ook telefonisch
contact opnemen via het telefoonnummer 0228 – 56 1010 of
mailen naar info@omnyaccgoesdeen.nl. Wie weet tot dan!

Industrieweg 18
Hobby-opslaginboedels enz. 20-24-30m2
Arie Berkhout
06 22 375 373
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Gratis inloop: 16/3 Andijk
0228-592224 en 21/3
Benningbroek 0229-591264
van 9-17 en 19-21 uur.

Ouders uit Andijk kunnen gewoon het consultatiebureau in
eigen dorp blijven bezoeken. Dat
heeft een krappe meerderheid
van VVD, GB, PvdA, PWF,
PW2010, BAMM en CU in de
raadsvergadering van 9 maart j.l.
besloten.
De VVD is hier erg tevreden over.
Er hangt natuurlijk een prijskaartje aan, maar wij zien het als
een investering in de toekomst.
Voor gezinnen met jonge kinderen is het consultatiebureau een
belangrijke voorziening.
Het speelt mee als we willen dat
gezinnen de keuze maken om
in ons dorp te komen wonen of
juist voor jongeren om er te blijven wonen. Samen met de locatie
Abbekerk kost het openhouden €
48.000 per jaar, maar daar zitten
ook kosten voor andere locaties
bij. De partijen die kozen voor

Heleen Keur

STEM!
Vandaag mogen we dan
eindelijk naar de stembus. Ik schrijf bewust
MOGEN. Ik ervaar het
namelijk als een groot
voorrecht dat we onze
stem kunnen laten horen
en dat we dat in vrijheid
kunnen doen. Eerdere

VVD tevreden: consultatiebureau in Andijk blijft open!
sluiting, CDA, D66 en GroenLinks, hadden kritiek op de bedragen maar hebben in hun verkiezingsprogramma’s wel geschreven over ‘leefbare kernen’,
een ‘goed voorzieningenniveau’
en ‘zorg dichtbij’. Een consultatiebureau sluiten is daar in strijd
mee. Natuurlijk is openhouden
niet goedkoop, maar CDA en
D66 steunden vorig jaar nog het
plan om € 100.000 uit te trekken
voor een ‘leefbaarheidsmanager’
en extra ambtenaren. De VVD
besteedt gemeenschapsgeld liever aan concrete zaken dan aan
bureaucratie en een stapel nieuwe rapporten. Het is toch heerlijk
om lekker met de kinderwagen
naar het consultatiebureau te
kunnen lopen, zeker nu de lente
er aankomt!
Namens de VVD-fractie,
Andrea van Langen

generaties hebben gestreden voor het stemrecht
voor iedere Nederlander.
Ons stemrecht is dan ook
een voorrecht.
Bovendien zijn we bij de
stembus allemaal gelijk
en iedere stem telt even
zwaar. Iedere stem is
dus belangrijk! Stem op

na de verkiezingen geen
enkele partij 100% van de
plannen waar maken. Er
promissen gesloten moeten worden. En gelukkig
maar, want alleen een dictator kan zijn eigen plannen volledig uitvoeren.
En natuurlijk maak ik

goede bijdrage levert aan
een samenleving waarin
we naar elkaar omzien.

• Water- en gasleidingen en sanitair
• C.V. en warmwatervoorziening
• Mechanische ventilatie

Maar ook als uw voorkeur uitgaat naar een
andere partij, hoop ik dat
u gebruik maakt van uw
stemrecht. Want samen
maken we de samenleving en samen hebben we
een verantwoordelijkheid.
Dus STEM!

• Lood- en zinkwerk
• Riool - en ontstoppingswerkzaamheden

Koop je zwemabonnement
online!
Vanaf 5 april aanstaande is het
weer mogelijk om online je zwemabonnement aan te schaffen via
de webshop op www.deweid.nl.
Online krijg je 5 euro korting op
aanschaf! Belangrijk: als je de
inlogcodes niet meer weet voor
de aanschaf van zwembadpasjes
kun je deze nu al kunt opvragen
via webkassa@deweid.nl.
Vrijwilligers gezocht!
Vind je het leuk om een paar keer
in het seizoen de kiosk de bemannen of bevrouwen? Niet moeilijk
en in een positieve sfeer de gemeenschap helpen? Je bent van
harte welkom! Mail bij belangstelling even aan info@deweid.nl.
Bedankt!

Uw financiën op maat...
Verzorging belastingaangifte voor particulieren
Bedrijfsadministraties en adviezen voor midden- en kleinbedrijf
Zelfstandig adviseur RegioBank
Financieringen en hypotheken
Assurantiën en pensioenen

Administratie-en Belasting-advieskantoor

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

zullen nu eenmaal com-

stem op het CDA een

• Alarm- en telefooninstallaties

Wegens succes keren de
zwemlessen terug!
Er wordt gezegd dat kinderen die
in een buitenbad leren zwemmen
in het algemeen betere zwemmers worden en nog wat weerbaarder zijn in buitenwater. De
Weid is blij dat we ook dit seizoen
weer A/B- en C-leszwemmen
kunnen aanbieden. De lessen
starten op 15 mei aanstaande.
Interesse of vragen? Check de
website. Opgeven kan tot 6 mei

via zwemlessen@deweid.nl. Afzwemmen is op 16 september
van dit jaar.

aanspreekt. Weet, dat

omdat ik denk dat een

• Elektrische installaties

29 april weer buiten zwemmen!
Nog maar anderhalve maand en
dan start er weer een heerlijk seizoen buiten zwemmen! De vrijwilligers zijn de hele winter druk
geweest om De Weid weer startklaar te maken. Deze en volgende
week wordt er nog flink gewerkt
aan de tegelvloer van het middenbad.
Op 15 april is de schoonmaakdag
van 10.00 tot 14.00 uur. Helpt u
het zwembad mee om de kleedkamers, tafels en stoelen, de douches en dergelijke schoon te maken? Uw hulp is van harte welkom!

de partij die u het meest

reclame voor het CDA,

0228 – 56 12 01
info@gebrkok.nl
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Nieuws van De Weid

ZONDER HULP VAN OUDERS IS HET VOOR
STARTERS VRIJWEL NIET MEER MOGELIJK OM EEN
WONING TE KOPEN, MAAR HUREN IS DUUR.
In het nieuws en uitgebreid onderwerp bij BNR Radio: “Het is voor
starters op de woningmarkt vrijwel niet meer mogelijk is om een
huis te kopen”. Zij hebben hiervoor echt de financiële hulp van ouders of anderen nodig. Huren is voor hen ook vaak geen optie omdat
er te weinig sociale huurwoningen zijn en particuliere huurwoningen
voor hen vaak te duur zijn. De prijzen op de markt voor koopwoningen stijgen in een rap tempo. Hierdoor is het voor starters lastig om
een betaalbare woning te kopen. Een van de oorzaken dat de prijzen
stijgen is dat steeds meer particulieren, die het wel kunnen betalen
of financieren, huizen kopen voor de verhuur. Bij de bank krijgen zij
weinig rente en zo levert een investering in een woning al snel meer
op. Deze verhuur is wel vaak in het hogere segment en dus lastig te
betalen door de starter. Op dit moment is de hypotheekrente nog
steeds aantrekkelijk laag en is ook nog eens voor een langere tijd
vast te zeten, dus men wil graag kopen. Helaas is de conclusie dat er
te weinig woningen zijn. In de Randstad is het probleem nog groter
dan in onze omgeving. Onze suggesties voor de nieuwe regering lees je in de digitale nieuwsbrief. Gratis abonnement via www.mantelovertoom.nl

info@andijker.nl

Heleen Keur – Statenlid
CDA NH

Een aangename kennismaking
met sportmix

Met de JeugdSportPas kun je
kennismaken met diverse sporten, die je misschien nog nooit
hebt beoefend en die je wel leuk
lijken. Je kan zo zonder lid te worden van een vereniging met heel
veel sporten kennismaken. In 4
lessen van 1 uur krijg je bij de
vereniging alles aangeleerd van
de sport waarvoor je je hebt ingeschreven. Vind je na de 4 kennismakingslessen de sport echt leuk,
dan kun je lid worden van een
sportvereniging, maar dit is niet
verplicht.
In Andijk zijn er verschillende
kinderen die langs deze sympathieke manier kennis maken met
SportMix in sporthal de Krimper.
In de 1e les gingen de kinderen
freerunnen en konden ze voor

DIJKBOX
UNITS
ANDIJK 06-22 37 53 73

100% hun energie kwijt. In de 2e
les stond het jumpen centraal.
Verschillende type jumps werden
enthousiast uitgevoerd. Kijk ook
op ons youtube kanaal Gymvvw
voor alle blijde gezichtjes. Voor
zowel onze gymvereniging als de
kinderen een aangename kennismaking met dank aan de
JeugdSportPas. Ik ben benieuwd
naar les 3 en les 4…
Tip: 26 maart vinden de onderlinge wedstrijden weer plaats in
de Dars. Op http://gymvvw.nl/
leden-info/onderlinge-wedstrijd/
is het programma gepubliceerd.
GYMVERENIGING

VVW

Industrieweg 18
Kantoorruimtes 50-100m2
Internetwinkel?
Arie Berkhout
06 22 375 373
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Landelijke Opschoondag Medemblik

Langs de weg...

De opschoondag in 2016. Foto: KD/De Andijker

De firma Zwart baggert in de haven. Foto: KD/De Andijker

Op zaterdag 25 maart is het de Landelijke
Opschoondag. Een jaarlijks initiatief van
Stichting Nederland Schoon. In heel Nederland gaan vrijwilligers de straat op om
zwerfafval op te ruimen. In de gemeente
Medemblik doen we dat ook. Helpt u
mee?!
Zwerfafval is veel mensen een doorn in het
oog. Dit samen opruimen is een leuke manier om je omgeving schoon te maken. Iedereen kan meedoen aan de Opschoondag: alleen, samen met de buurt of met de
sportvereniging. Samen schoonmaken is
gezelliger. Opruimen kan overal in de gemeente, in uw eigen straat de speeltuin of
het park in de buurt. Het hoeft geen grote
actie te zijn. Een uurtje zwerfafvalprikken
met buurtbewoners kan de buurt al zichtbaar opschonen want en vele handen maken licht werk.

!
Materialen
W
U
E benodigde materiaWie meedoet krijgt
NIalle
len; prikkers, vuilniszakken, hesjes en een
versnapering. Na afloop wordt het materiaal
en het verzamelde afval
centraal
opgehaald.
Nieuwe
webshop
met alles op het gebied
U bepaalt zelf waar u gaat
opschonen.
van fietsen. Aantrekkelijke prijzen,
snel en gemakkelijk!

Meld u aan
Wilt u de handen uit de mouwen steken?
Alleen of met anderen aan de slag op 25
maart? Wacht dan niet langer en meldt u
aan. Stuur een e-mail aan opschoondag@
medemblik.nl.Aanmelden kan tot 20
maart. Geef in de e-mail aan met hoeveel
mensen u de actie organiseert, waar u de
actie gaat doen en welke materialen u nodig heeft. Na aanmelding krijgt u informatie over de organisatie op 25 maart.
Meer informatie (0229) 85 6376 / 06
5495 1277 of per email: communicatie@
medemblik.nl 				

Een prettige kermis gewenst
namens het hele team:
André, Carina, Dirk-Jan en Martijn.

Het Wapen van Andijk staat rondom in de steigers. Foto Douwe Greydanus

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

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

20-04-2012 13:17:57
20-04-2012 13:17:57

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
Werner de Haan

Adv_Praktijk Andijk.indd 1

1

20-04-2012 13:17:5

Adv_Praktijk Andijk.indd 1

De Andijker Onderneemt!
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Aanhangwagens

info@andijker.nl

Fysiotherapie
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Therapie op maat

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

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

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

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

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

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

Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk
Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Accu’s

Administratie

Hovenier

Architectenbureau

Kapsalon

Autoschade

Nagelstyliste/Pedicure

Bloemen

Natuur

Brood en Banket

Podologie

CV Monteur

Printen & drukwerk

Dorpshuis

Fietsenwinkel

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

Yoga

Zonnepanelen

Uw bedrijfsnaam in deze lijst?

Sportschool

.HUPLV

Witgoed

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

Schoonheidssalon

Volgende tekst mag erin,
-website en mobiele nummer
Strength-Conditioning-West-Friesland
-een
ster of zoiets met daarin het nummer 243 • Ged. Laanweg 43
Zondag
Tel. 06
2538
• www.scwestfriesland.nl
-Tuin aanleggen
of 1077
restylen?
Bezoek
onze stand en pak extra beursvoordeel!

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

Vloeren

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

kun je van het logo rechtsboven een advertentie maken

Fysiotherapie

Vishandel

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

Maarten,

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

Verhuizen

info@dijkprint.nl • www.dijkprint.nl

Schilder- Glas- en behangwerk

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

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

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

H O V E N I E RDijkprint
S B E D R• Tel.
I J F0228 59 36 05

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

07 okt

BOKBIERMIDDAG

Zondag

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

Zonwering

Bel 59 36 05 of mail naar:
p.ligthart@andijker.nl voor de mogelijkheden!

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

•

•

Verbouw-Onderhoud & Bouwadvies

Kantoormeubelen

Autoschade

20 aug

Trekkers en werktuigen

Garage

(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

Villavakantiepark IJsselhof Andijk
Een prima plek om familie of
vrienden te laten overnachten als u
zelf niet genoeg ruimte heeft. Het
kan ook al voor 1 nacht. Ook handig voor als u een feest geeft! www.
ijsselhof.eu of bel 591926. Ons IJsselhof team ontvangt u graag.
Dijkprint/De Andijker
Aanstaande zaterdag op de open
dag bij Zorgboerderij De Tulp!

ZOA HULP | HOOP | HERSTEL

Vrede is niet te koop. Een tent
wel. Net als een deken, een
voedselpakket of schoon drinkwater. ZOA helpt mensen die
slachtoffer zijn van een oorlog
of ramp. 20 t/m 25 maart is de
collecteweek van ZOA.
Helpen we met elkaar deze men-

sen in nood? Door te collecteren
of een gift in de bus te doen. Samen zij we sterk voor de vele
vluchtelingen.
Aanmelden als collectant kan
bij Hannie Bos tel. 592640 kijk
voor meer info op www. zoa.nl

De Andijker

Wist u dat...

... het grasveld en de stoep in
de La Reinestraat speelplekken
zijn voor onze kinderen?
en dit dus GEEN honden uitlaat plaatsen zijn?
... als uw hond per ongeluk toch
wat laat vallen, u dit dient op
te ruimen?
... Basisschool de Piramide mee
doet met de inzamelingsactie
bag 2 School? Op 20 en 21
maart tussen 08:00 en 17:00
kunt u in een zak oude kleding,
dekens, schoenen tassen riemen
en knuffels inleveren.
... de opbrengst wordt besteed
aan het opknappen van het
schoolplein?
... gastouder leonie op de
Hoekweg haar 1 jarige
jubileum viert?

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

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

info@ronkarremanautoschade.nl
www.ronkarremanautoschade.nl

Handelsweg 7
1619 BJ Andijk
06-2183 2262

Veiling Sarto

…. wanneer u zin heeft in een
filmavond met livemuziek van
Excelsior, in de grootste
bioscoop van Andijk: sporthal
de Klamp, u nu kaarten
kunt kopen?
... iemand vrijdag 10 maart
mijn jas uit Sarto heeft
meegenomen? En ik nu
waarschijnlijk zijn jas heb?

... de E1 Handbal meisjes a.s.
zaterdag 19 maart kampioen
kunnen worden, kom allen
kijken in sporthal de Klamp
om 11.45 uur?

Open dag RIBW P.
Kistemakerstraat
Op zaterdag 18 maart, tijdens de
week van zorg en welzijn, opent
de RIBW locatie Piet Kistemakerstraat in Andijk haar deuren
voor het publiek. Van 13.30 –
16.00 uur bent u van harte welkom. Wij hebben koffie/thee en
wat lekkers voor u klaar staan.
Wij geven u een rondleiding en
vertellen u meer over de RIBW,
haar bewoners, werkwijze en medewerkers.
Ook is er gelegenheid om cup
cakes te versieren. Tot slot deelt
een ervaringsdeskundige om
15.00 haar herstelverhaal met u.
Wij zien u graag op 18 maart!
De winnaars van “Out of de box 020” gouden koffer voor de
€ 1.000.000 opbrengst in 65 jaar. Winnaar Gerard Tensen in het midden, links net onder de miljoen Nico Kok en rechts Klaas Reus na de
miljoen. Hoofdprijs voor 6 personen een etentje samen met nog 2x2
personen. Foto's aangeleverd

DIJKBOX
UNITS
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Handelsweg 37
Bedrijfs- Kantoor-ruimtes
Te koop/te huur
Arie Berkhout
06 22 375 373

ANDIJK 06-22 37 53 73

Kunst- en tuinroute 2017

Wat zien we elk jaar tijdens de
jaarlijkse kunst- en tuinroute
weer een prachtige dingen. Van
fraaie tuinen, prachtige kunstuitingen tot interessante verzamelingen. Het is fantastisch dat er
ieder jaar zoveel mensen zijn die
we kunnen laten mee genieten
van het gene waar wij zelf ook
van kunnen genieten.
Zoals elk jaar doet ook het K&T
comité dit jaar een beroep op de
Andijkers om hun huis, tuin of
atelier open te stellen voor de bezoekers van de kunst- en tuinroute. Wij hopen ook dit jaar
weer op veel tuinen, schilderijen,
verzamelingen, foto’s, creaties
van klei en hout en noem-maarop om te kunnen bewonderen.

En heeft u een moestuin? Deze
zouden wij ook graag in de route
willen opnemen, met uitleg over
de moestuin natuurlijk. Laat zien,
en misschien zelfs wel proeven,
wat er allemaal groeit op Andijk!
De 2017-editie zal dit jaar op 27
mei zijn, komt u dan ook kijken
bij al dit moois?
Doet u mee? Opgeven kan tot 2
april bij Claudia de Kroon via het
telefoonnummer 592619 of via de
e-mail: kunstentuinroute@gmail.
com.
(Heeft u al een keer meegedaan
en wilt u ook dit jaar weer meedoen? Dan nemen wij u ook graag
dit jaar weer op in de route. Laat
het ons even weten als u weer
mee wilt doen?)

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

Onze collega’s zitten aankomende maandag
20 maart voor u klaar van 9.00 - 20.00 uur
om antwoord te geven op uw vragen over de
aangifte IB of een fiscaal vraagstuk

... hij deze kan omruilen op
Dwarsland 12?

... de buitentrainingen van de
handbal weer beginnen op 28
maart en dat je vrijblijvend
mee kan doen met de training?

Afslagers Marryelle Deen en Niels Kreuk tijdens de kinderveiling met
50 kinderen die zeer enthousiast meebieden tot max. € 15.00. De veiling heeft de topopbrengst gehaald van € 35.197! Grote belangstelling
zowel bij de kinderveiling als de grote veiling. Dank alle Andijkers die
deze veiling mogelijk hebben gemaakt!

info@andijker.nl

RIBW Piet Kistemakerstraat
Piet Kistemakerstraat 20
1619 DX Andijk
www.ribwzwwf.nl

Bollenmarkt 8a in Zwaagdijk

www.omnyacc.nl

Bidden en fietsen voor Noord-Holland

De Andijker Stichting Antwoord
introduceert een unieke actie:
The Prayer Chain-Tour. De actie
combineert een sportieve uitdaging met gebed voor de provincie: deelnemers fietsen op 22
april mee met de Ronde van
Noord-Holland en bidden in de
loop van de dag voor punten die
kerken in de regio aandragen.
Directeur René Timmerman legt
uit: “Met de kerkverlating in Nederland zien we dat de geestelijke
nood toeneemt. In Noord-Holland vormen christenen nog
maar een kleine minderheid. Met
onze actie willen we deze mensen
met elkaar verbinden en aanmoedigen in hun geloof, en ook bidden dat meer mensen God weer
leren kennen.”

De eerste reacties op de nieuwe
actie zijn positief. “We hebben al
met veel kerken contact gehad en
het idee van een gebedsdag voor
Noord-Holland wordt heel enthousiast ontvangen”, aldus Timmerman. Verschillende predikanten hebben toegezegd mee te
werken om een videoboodschap
met dank- en gebedspunten voor
de dag aan te leveren. Terwijl de
fietsers op 22 april deelnemen
aan de Ronde van Noord-Hol-

land, bidden ze in de loop van de
dag voor de aangeleverde punten
en voor de christenen en kerken
in de regio. Ook mensen die niet
mee kunnen fietsen, kunnen wel
de hele dag meebidden. Om de
gebedspunten te ontvangen kunnen zij zich aanmelden voor de
Whatsapp-groep die hiervoor in
het leven is geroepen.
Gebed in Afrika en
Oost-Europa
Stichting Antwoord nodigt enthousiaste fietsers uit het hele
land uit om mee te doen. Van het
bedrag dat de fietsers voor deelname betalen – 75 euro plus 15
euro extra per volgend gezinslid
dat meedoet – worden eerst de
inschrijfkosten van het fietsevenement betaald. Wat netto overblijft is bestemd voor de evangelisatieprojecten van Antwoord in
Afrika en Oost-Europa. Partnerorganisaties van Antwoord in
projectlanden zoals Albanië, Kenia en Ethiopië zijn ook actief bij
The Prayer Chain-Tour betrokken: zij bidden op 22 april mee
voor Noord-Holland. Voor meer
informatie over The Prayer
Chain-Tour en aanmelding: www.
antwoord.org/prayerchain. Meer
informatie: www.antwoord.org.
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Parochieberichten
R.K. Kerk Andijk
Adres: Bangert 6
Contactadres:
Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412,
tel. 591408.
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046
Zondag 19 maart 10.00 uur: 3e
zondag van de 40-dagentijd.
Woord-Communieviering met De
Vriendenkring; voorganger: pastor
A. Dekker. Thema: “Dorst naar
wenswaardig leven”. De collecte is
voor de onkosten van onze kerk.
Van harte aanbevolen en dank
daarvoor.
Dinsdag 21 maart 10.00 uur:
Ontmoetingsochtend in de dagkerk.
16.00 uur in Sorghvliet:
Woord-Communieviering; voorganger: pastor Nellie Pronk.
Allen hartelijk welkom.
*Overleden: Gerard Molenkamp.
Bij de voorbeden bidden wij voor
hem.
*Van 18 op 19 maart wordt weer
de jaarlijkse Stille Omgang in Amsterdam gelopen.
Ook lopen er Andijkers mee. Bijzonder om mee te maken.
*Op de Gemeenschapsveiling is
een recordbedrag bijeengebracht
n.l. € 35.197,--. Geweldig.
De parochie mag delen in de opbrengst, daarom heel veel dank
aan de organisatie en voor ieders
steun, in welke vorm dan ook.

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
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Kerkdiensten, zondag 19 maart
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. J. Staat, Gemeentezondag/ Michazondag,
m.m.v. Judith Vriend en Jorim de Kroon
Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen
09.30 uur Ds. G. Heijkamp
16.00 uur Ds. G. Heijkamp
Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk
10.00 uur Dhr. Rein de Lange uit Zaandam			
Organist: Wim Broer
Woensdag 22 maart		
19.30 uur Vesper, Pastor Gert Scholten, Organist: Andrew Orme
Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur
Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen
10.00 uur Cees Hanemaayer, Doopdienst
R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Wo-Comm. pastor A. Dekker, De Vriendenkring
De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Erik Bruinenberg
Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur Wolter Woning
New Life Church
Dorpshuis Centrum, Sportlaan 1 Andijk
10.00 uur Samenkomst

Lezing in De Kapel met
ds. Werner Pieterse

Het Leerhuis van de Protestantse
Gemeente Andijk-Wervershoof
is ruim een jaar bezig geweest
met het boek van ds. Werner Pieterse, ‘Wat blijft. God na de kaalslag’. Nu het boek uit is, hebben
we ds. Werner Pieterse bereid
gevonden om met ons over zijn
boek in gesprek te gaan op donderdag 16 maart. Ds. Pieterse zal
een inleiding geven over zijn
boek, dus als u de Leerhuisavonden niet hebt bijgewoond is er
toch voldoende stof tot gesprek.

Fragmenten over het boek en uit
het boek: “De kerk sterft, constateert ds. Werner Pieterse (43) uit
Amstelveen. Hij schreef een boek
met de intrigerende titel ‘Wat
blijft, God na de kaalslag’. Een geluid dat nu eens niet uit orthodox-christelijke hoek komt. De
predikant rekent zich tot de midden-orthodoxie, een in onbruik
geraakt en moeilijk te definiëren
begrip dat staat voor het ‘midden’
van de Protestantse Kerk, ergens
tussen vrijzinnig en orthodox in.
“In mijn studententijd zat de toen
nog hervormde Mattheüskerk in
Utrecht op zondag nog redelijk
vol. In de tijd dat ik naar Kameroen vertrok, kwamen er op de
momenten dat ik er was nog 25
mensen in de Utrechtse Pniëlkerk. De afgelopen zondag waren

er tien kinderen in mijn kerk. Dat
is niet veel voor een stad als Amstelveen. In heel Noord-Europa is
het christendom ingestort, in
vijftig jaar ging het volk van gedoopt naar ongedoopt. Maar is
dat erg? Of brengt dat ons dichter
bij de kern van de Bijbel waarin
een verhaal wordt verteld van
crisis, kwetsbaarheid en verval.
Dat past beter bij de Bijbel dan
een triomfantalistisch christendom met volle kerken.”
“Een goede vriend van mij, ongelovig en onkerkelijk, zag met
Kerst het spotje van de Protestantse Kerk op televisie en barstte
uit in luidkeels gelach. Het is
goed bedoeld, maar er ligt een te
grote claim op, alsof we de mensen weer terug kunnen krijgen in
de kerk. Volgens mij is een theologische bezinning nodig op de
vraag hoe je gemeente van Christus bent. In ieder geval niet door
ballonnen op te laten, spandoeken op te hangen en met een
versimpeld evangelie te komen of
door het herhalen van oude dogmatische frasen – het is oude
wijn in nieuwe zakken.”
De Kapel, Middenweg 48,
1619BN Andijk.
Donderdag 16 maart, aanvang
20.00 uur, vrij entree.
Pastor Gert Scholten

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

MAART

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 countryzangeres Conny Lee, Zaal open: 12.30 uur
Zaterdag 25 maart
• “Uncle Jimmy” bij Club Jazz & Pop in Cultura
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 door Excelsior en Accordando als het
Highland Orchestra. Sporthal de Klamp, aanvang 20.00 uur.
Zaterdag 8 april
• Avond van de Filmmuziek door Excelsior en Accordando als het
Highland Orchestra. Sporthal de Klamp, aanvang 20.00 uur.
Dinsdag 11 april
• KVG kaartavond 19.45 uur Sarto
• Vrouwen van Nu, afd. Andijk Oost, Dorpshuis 19.45 uur: De heer
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Op bezoek bij opa Jan

De Andijker

De kinderen op zoek naar opa Jan. Foto's aangeleverd
De kinderen van de Kuyperschool wilden
afgelopen vrijdag bij opa Jan op visite.
Toen ze voor de deur stonden van het
huisje van opa Jan riepen ze allemaal heel
erg luid: “OPA JAN” Ze verwachten allemaal dat opa Jan bij de deur zou komen,
maar nee het was Tante Marietje (dit is de
zuster van opa Jan). Opa Jan was op vakantie vertelde tante Marietje en zij moest
het huisje schoonmaken. Natuurlijk
mochten de kinderen ook even op het belletje drukken van de wc van opa Jan...
Tante Marietje heeft de kinderen rond
geleid in het huisje. Daarna was er een
film. Na afloop kregen de kinderen limonade met een lekkere lolly en een kleurplaat. Het was weer een gezellige boel op
het Hornpad!

Tante Marietje was er wel.

Samen spelen,
leren & ontdekken
bij onze gastouders natuurlijk!

Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

Meiden Martinus College niet naar Utrecht

info@andijker.nl

The English Art Show

De jongste kinderen zongen “twinkle, twinkle little star” Foto aangeleverd
“Goodmorning everybody!”
“How are you?”
“ Can I ask you a question?”

maar aan! Ellie maakte dit, met de kinderen, duidelijk in een geweldige show. Met
zang, dans, poëzie en muziek.

De afgelopen weken werd er volop Engels
gesproken op de Piramide. Van groep 1 tot
en met groep 8. Niet zo vreemd als je weet
dat Miss Ellie uit Sheffield hier stage liep.
Ellie is bezig met de opleiding tot basisschoolleerkracht en studeert aan de Hallam Universiteit in Sheffield. Stagelopen is
een belangrijk deel van de opleiding. Ellie
heeft gekozen voor een buitenlandse stage
en kwam zo in ons eigen Andijk terecht.
Natuurlijk moest zij hier actief aan de slag
en dát deed ze! Wij moesten met z’n allen
óók actief aan de slag! Met kinderen uit
alle groepen organiseerde Ellie een theatervoorstelling die ging over “kunst”.
De leerlingenraad zou de rest van de middag regelen. Dat deden ze door een Engelse middag te organiseren. Diverse spelletjes werden gedaan waarbij de kinderen
van groep 4 t/m 8 door elkaar in groepjes
zaten. Op vrijdagochtend deden ze dit nog
een keer voor de groepen 1, 2 en 3. En alles
in het Engels, hè!

’s Middags konden de kinderen kijken en
in de namiddag mochten ouders van het
spektakel komen genieten. En genieten,
dat was het. Heel ontwapenend stonden de
jongste kinderen “twinkle, twinkle little
star” te zingen. Door groep 4 werd een hilarisch dansje over “penguins” gedaan en
de oudere kinderen zongen zelf de nummers “Love yourself ” (Justin Bieber) en
“Stitches”(Shawn Mendez). Er was een
prachtig gedicht over “teachers” (dat sprak
ons wel aan!)

Kunst is een breed onderwerp. Je kunt
denken aan schilderen en beeldhouwen,
poëzie en ballet, maar ook muziek, andere
dansvormen, architectuur, theater….vul

De grote finale, met alle kunstenaars op
het podium, was “4, 5 seconds”.
Met deze prachtige show opende Miss Ellie ons nieuwe schoolproject: kunst.
In alle groepen zal de komende weken
volop aan dit thema gewerkt worden. Niet
in het minst in de “English corner”. Nu is
dit “The English Art Gallery”. Je kunt er
allerlei activiteiten doen die te maken hebben met kunst. De Engelse hoek moest
nog wel officieel geopend worden en wie
kon dat nou beter doen dan Miss Ellie?!
Wij kijken terug op vier bijzondere weken
waarin we hebben gemerkt dat veel kinderen zich prima redden in het Engels!

Verliefd, verloofd en .....
De meiden in Heerhugowaard. Foto Astrid Ottenhoff
Afgelopen donderdag streden Marieke van
Dijke, Marente Sweerts, en Lise Bos van
het Martinus College te Stede Broec voor
het behandelen van hun eindproduct voor
het Rode Kruis in Utrecht.
Ze hadden een fantastisch idee bedacht
voor het Rode Kruis maar na een dag van
presenteren in Heerhugowaard zijn zij he-

laas niet door naar de eindronde.
Wel hebben ze veel plezier gehad en zijn
zelf blij met het eindresultaat. Meiden top
gedaan!
En het leverde een certificaat op voor het
presenteren van de Vakkanjerdag! Die steken ze mooi in hun zak! (foto en tekst Astrid Ottenhoff )
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Nu de lente zich aankondigt krijgen de futen ook
last van wild in de biene. Als u over de dijk loopt
dan zijn ze druk met het verjagen van
concurrenten. Ze sloven zich verschrikkelijk uit,
duiken naar de bodem om de mooiste
onderwaterplanten te plukken. Het mannetje
biedt deze prachtige bos aan en hoopt dat zijn
schoonheid overstag gaat voor zijn charmes. Het
nest wordt gemaakt van plant materiaal waar
hun eieren in gelegd worden. Na een tijd van
broeden kunnen wij binnen afzienbare tijd de
jongen zien bedelen om voedsel. Douwe

