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The Future: eigen plek voor jongeren uit Andijk 
“Iedereen is hier leuk met elkaar”

Boris, Nadia en Bodine. Op 13 april is er een open avond voor ouders Foto KD/De Andijker

Poolen, darten, tafeltennisen, ga-
men of gewoon lekker chillen. 
Het kan allemaal in Jongerencen-
trum ‘The Future’. Op maandag- 
en donderdagavond staan de 
deuren wijd open voor alle jonge-
ren uit Andijk. Vrijwilligster Bo-
dine: “Er is hier altijd een gezelige 
groep, maar het is zeker geen be-
sloten vriendengroep en we zou-
den graag ook weer eens wat 
nieuwe gezichten zien. Iedereen 
is hier leuk met elkaar. Als je 
nieuw bent, komen we ons altijd 
even voorstellen. En als je bang 
bent om alleen te komen, dan 
kom je toch gewoon met z’n tie-
nen!”

Eigen honk
De voormalige peuterspeelzaal is 
een aantal jaar terug omgebouwd 
tot coole hangout met een lekkere 
bank om te gamen op de PlaySta-
tion 4. In een aparte ruimte komt 
binnenkort nog een Wii. Daar-
naast is er een tafelvoetbaltafel, 
pooltafel en tafeltennistafel. Kai, 
één van de jongeren die regelma-
tig in The Future te vinden is: “En 
er is een behoorlijke muziekin-
stallatie. Bizar!” Aan de bar kun-

nen er verschillende frisdranken 
en snacks (chocoladerepen, tos-
ti’s e.d.) voor een kleine prijs ge-
kocht worden. Bodine: “Als je 
twee euro meeneemt, kom je een 
heel eind.” Af en toe worden er 
activiteiten georganiseerd, zoals 
zaalvoetballen in De Klamp. Die 
acitiviteiten worden altijd aange-
kondigd op het prikbord bij de 
ingang. In de zomer wordt er ook 
weleens een barbecue gehouden 
of een balletje getrapt op het 

veldje achter het jongerencen-
trum. En wie zelf een leuk idee 
heeft, kan altijd één van de vrij-
willigers aanschieten om te horen 
wat de mogelijkheden zijn. 

Jonge vrijwilligers
Een enthousiaste groep jonge 
vrijwilligers houdt het jongeren-
centrum nu alweer bijna twee 
jaar draaiende. Zo bekommert 
Boris zich om de financiën, daar-
bij wordt hij ondersteund door 

Edith Hartog. Jongerenwerker 
Bert Steeman willen ze ook graag 
even noemen. Nadia (één van de 
initiatiefnemers van het jonge-
rencentrum): “We kunnen altijd 
terugvallen op Bert, we hebben 
veel hulp van hem gehad en krij-
gen die nog steeds.” 

De jongeren zelf hebben ook een 
grote verantwoordelijkheid en ze 
zijn er dan ook met recht trots op 
dat het zo goed loopt. Nadia: “En 

zo’n ervaring komt je later mis-
schien ook nog mooi van pas!”

Open avond voor ouders
Het jongerencentrum is er voor 
jongeren vanaf ongeveer twaalf 
jaar en daarom mag er in The 
Future geen alcohol gedronken 
en geschonken worden. Ook mag 
er binnen niet gerookt worden. 
Zo blijft het voor iedereen een 
prettige, veilige en gezellige plek. 
De vrijwilligers en jongeren wil-
len graag laten zien wat er alle-
maal mogelijk is in het jongeren-
centrum. Daarom organiseren ze 
op donderdag 13 april een open 
avond voor ouders. Het centrum 
is die avond ook gewoon open 
voor jongeren. Bodine: “Zo kun-
nen de ouders zien wie er komen 
en wat de sfeer is.” Nadia vult nog 
aan: “Ouders zijn trouwens altijd 
welkom om mee te komen. Kom 
gewoon lekker een keer een bak-
kie doen!”

Jongerencentrum The Future, 
Sportlaan 1a, Andijk (naast 
Dorpshuis Centrum)
Maandag- en donderdagavond 
geopend van 19:00u-22:00u. Vrij-
dagavond G-soos, voor jongeren 
met een beperking. Entree gratis

Sursum Corda Andijk bestaat dit 
jaar 95 jaar! Geen officieel jubile-
um, maar wel reden voor een 

feestje vinden wij! Daarom heb-
ben wij voor ons Voorjaarscon-
cert MissJones uitgenodigd, de 

Bigband verrassing uit Noord-
Holland. 

Zaterdag 1 april zal Dorpshuis 
Centrum weer omgetoverd wor-
den tot sfeervolle concertzaal. 
Sursum Corda o.l.v. Niels Mar-
chal, zal de avond beginnen met 
een heerlijk afwisselend fanfare 
repertoire. 

Na de pauze is het podium voor 
MissJones, zij zullen in twee sets 
laten horen wat ze in huis heb-
ben. De eerste set is een mooi 
luister/theater repertoire en di-
rect aansluitend volgt een goede 
swing/dance set, kortom feest! 
MissJones is opgericht in januari 
2006 en wil zich vooral neerzet-
ten als een hedendaags swing or-
kest, met veel eigentijdse num-

mers en arrangementen die goed 
dansbaar zijn en lekker om naar 
te luisteren. Composities van 
klassiekers als Glenn Miller, 
Frank Sinatra of Elvis Presley. 
Maar vooral ook naar artiesten 
van nu, denk aan Robbie Wil-
liams, Michael Bublé, Caro Eme-
rald, Jamie Cullum of Adele. 

Maakt u klaar voor een verras-
sende avond, waarbij de voetjes 
nog weleens van de vloer kunnen 
gaan! 

Wij zien u graag op zaterdag 1 
april om 20.00 uur in Dorpshuis 
Centrum, zaal open om 19.30 
uur. Entree €10,00 - <12 jaar gra-
tis. 
Meer informatie op facebook of 
op www.sursumcorda-andijk.nl.

Sursum Corda viert feest! m.m.v. Bigband MissJones

Sursum Corda bestaat dit jaar 95 jaar! Foto aangeleverd

Volg ons op: 

0228-592253 

   

 

Uw woning verkopen? 
Grat i s  advies 



COLUMN (12)

Redactie:K.Gorter

 Als het verleden pijn doet       
 
Ik ken zoveel mensen die 
rondlopen met een rugzak die 
is volgestopt met het verle-
den. Die rugzak wordt steeds 
zwaarder naarmate je er meer 
in stopt en probeert mee te 
torsen. De fijne dingen uit het 
verleden wegen niets, dat is 
bagage die je blij maakt. Maar 
de nare zaken wegen zwaar. 
Dan wordt die rugzak als een 
steen op je rug en ga je steeds 
meer voorover lopen.  Ik ken 
mensen die de rugzak probe-
ren te verdrinken, die hem 
proberen onder te dompelen 
in bitterheid en haat. Die hem 
proberen te verdoven met pil-
len of drugs of die hem in 
stand houden door zelfmede-
lijden. Op allerlei manieren 
probeert men het gewicht te 
verminderen, maar het ge-
wicht neemt zo niet af, inte-
gendeel er komt steeds meer 
bij. Toch is in dit leven het nú 
alles wat een mens in handen 
heeft, het verleden is niet te 
veranderen, het was wat het 
was. Het woord zegt het al 
“verleden”. Er kan heel veel 
gebeuren in een mensenleven, 
ook in het leven van een gelo-
vige. Als iemand beweert, dat 
in het leven van een Christen 
alles over rozen (zonder door-
nen) gaat, dat pijn en verdriet 
je niet zal raken, dan is dat 
proefondervindelijk onwaar, 
dat is het momenteel zo po-
pulaire “welvaartsevangelie”. 
Het wordt helaas wel verkon-
digd, maar het is een feit dat 
niemand zonder schade door 
dit leven gaat. De vraag is dan 
ook niet hoe kom ik zonder 
pijn en moeite door dit leven?, 
maar hoe ga ik met pijn en 
moeite om?. Stop je alles in je 
rugzak dan bezwijk je onder 
het gewicht en word je een 
karikatuur van diegene die je 
zou kunnen zijn. Of, leg je je 
rugzak af en laat je het verle-
den rusten in Gods handen. 
Met Zijn hulp kunnen wij 
loslaten en als wij het zelfs dan 
niet kunnen, dan doet Hij het 
voor ons. Hij neemt de angel 
uit het verleden. Je bent welis-
waar “gestoken” maar het gif 
is eruit. Het gif, waar je anders 
zélf kapot aan gaat. Dan zul je, 
juist door je doorleefde maar 
losgelaten verleden, samen 
met Hem je naaste kunnen 
steunen en begrijpen. Beste 
lezer, geef die loodzware last 
toch aan Jezus, Hij zal met u, 
ja zelfs vóór u dragen als u het 
Hem vraagt. U mag zwak zijn, 
u mag bekennen dat u het niet 
zelf kunt. U mag met uw hele 
last naar Hem gaan, dan pas 
kan Hij echt helpen, als wij 
zelf loslaten. Hij weet wat een 
mens kan overkomen, het 
overkwam Hem zelf. Hij be-
grijpt ons beter dan wij soms 
denken. Want wij hebben 
geen Hogepriester, die niet 
kan meevoelen met onze 
zwakheden ... (Hebr. 4:15-16). 
Zijn naam? Zijn naam is 
Christus Jezus! 
(Jose Consemulder)  

FAMILIEBERICHTEN

“Ongelofelijk hoe een zonnige dag 
opeens zo donker en droevig wordt”.

Zo geschrokken,
Zo onwerkelijk.

Plotseling is onze lieve, 
zorgzame schoonzus overleden

Gerda Dijkman-Schenk
We wensen Dirk, Wim, Trudy, Timo en Pepijn 
veel sterkte en kracht toe met dit grote verlies.

Hessel en Lia
Lucy en Frans
Wil en Marja
Greet en Bert

neven en nichten

Groot is de leegte en het verdriet,
mooi zijn de herinneringen die je achter liet.

Wij zijn geschokt door het plotseling overlijden
van onze zus en schoonzus

Gerda Dijkman-Schenk
Guur en Cees
Joke en Marten
Theo en Margriet
Frits
Nico, in herinnering  en Gea
Willem Jan
Jaap, in herinnering
Frans en Jantine

neven en nichten

Wij wensen Dirk, Wim, Trudy, 
Timo en Pepijn heel veel sterkte.

Soms is er zoveel wat we voelen
maar zo weinig wat we kunnen zeggen...

Bedroefd en ontdaan zijn wij door het plotseling overlijden 
van onze lieve vriendin

Gerda
Wij wensen Dirk, Wim en Trudy, Timo en Pepijn 

veel sterkte met dit zware verlies.

    Gerrit en Nel
    Bert en Inie
    Pieter en Annie
    Alfred
    Wietze en Anneke
    Will en Anne-Marie

Gods wegen zijn hoger dan onze wegen.
                                                  n.a.v. Jesaja 55:  8 en 9

Met groot verdriet delen we u mee dat van ons is weggenomen 
onze zeer geliefde en trouwe medewerkster

GERDA DIJKMAN-SCHENK
We wensen Dirk, Wim en Trudy, Timo en Pepijn 
Gods ondersteuning toe in deze moeilijke weg.

    Piet en Diny Boeder
                                                   Cor Jan
                                                 Marijke

Andijk, 15 maart 2017

“Drukt de hele wereld op je schouders,
 en spoken zorgen door je hoofd. 

Er is iemand die je kunt vertrouwen, 
die van je houdt en die echt in jou gelooft “

Met dank aan God en verdriet in ons hart hebben wij, na een 
zorgzaam leven en gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken, 
afscheid moeten nemen van onze zorgzame moeder en (over)oma

Tiny Sijm - Rood
echtgenote van Jaap Sijm, in liefdevolle herinnering

Bovenkarspel, 27 februari 1928 Enkhuizen, 14 maart 2017

 Peter †
 Carla en Jan
 Lenie en David
 Meriam en Rob
  Sebastiaan
  Jeroen en Silvia, Jesse
  Ysolde en Rick, Lars, Finn
 Dicky †
 Dinja en Jan
 Sjaak en Miriam
  Mariska en Wesley
 Monique en Rens
  Jacky en Maikel, Levy
  Shirley
Correspondentieadres:
Zeeweg 32
1693 AT  Wervershoof

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Gerda Dijkman-Schenk
9 november 1951 15 maart 2017

‘‘Ze was het middelpunt van ons gezin’’

Dirk

Wim en Trudy
Timo
Pepijn

 Noa

Dijkweg 93
1619 HE Andijk

Het afscheid en de crematie hebben plaatsgevonden op maandag 
20 maart jl.

Herinneringen aan Gerda of berichten op papier vinden wij mooi 
om te ontvangen, terug te kunnen lezen en te bewaren.  

Met een hart vol verdriet, 
waarin dankbaarheid blijft voor 
al het mooie dat haar leven ons 

heeft gebracht, moeten wij 
totaal onverwacht afscheid 

nemen van mijn lieve, 
zorgzame vrouw en onze 

geweldige moeder en oma

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
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Andijk 3.0
U bent vast bekend met de 
weigerachtige straatverlich-
ting. Recent stelde ik hier 
namens de VVD opnieuw 

vragen over aan de wethou-
der. Uit antwoorden blijkt 

dat de gemeente de afgelopen 
5 maanden maar liefst 56(!) 
meldingen heeft ontvangen 
waarvan 10(!) over grote 
storingen. Dat terwijl veel 

mensen niet (meer) melden. 
Kortom: “Het is dweilen met 

de kraan open”.  
De gemeente antwoordt dat 

hen niets bekend is over 
gevolgen voor de veiligheid. 
Mij is bekend dat de verlich-
ting bij het jeugdhonk kapot 
was toen er daar recent ver-
nielingen werden gepleegd. 

Mensen die de gemeente 
bellen geven aan zich minder 

veilig te voelen. Inwoners 
zouden er op moeten kunnen 
vertrouwen dat de gemeente 

hun veiligheid belangrijk 
vindt. Dat gevoel blijkt 

onvoldoende uit de beant-
woording van de vragen. 

De gemeente  geeft aan dat 
verouderde SOX verlichting 
wordt vervangen door LED. 

Maar dat type verlichting 
staat vooral in voormalig 

Noorder-Koggenland en de 
kern Medemblik, bleek uit 
de beantwoording van vra-
gen die ik vorig jaar stelde. 

Waarom  oude lantaarnpalen 
in Andijk vervangen als het 
werkelijke probleem in de 
grond zit? Meteen aan de 

slag dus? Nee, nog maar eens 
bij Liander aandringen op het 

vervangen van verouderde 
kabels. Dat dit weinig indruk 
maakt blijkt wel uit de reac-
tie van de accountmanager 
van Liander in het NHD: 

“Andijk steekt er niet boven-
uit met storingen”.  Alleen al  
daarom zou de gemeente uit 
principe alle vervolgschade 

moeten verhalen op Liander. 
Zodat dit probleem niet meer 
alleen op het bordje ligt van 
de inwoners van Andijk. En 
als die grond dan open gaat, 
meteen goed kijken hoe de 
riolering erbij ligt, sommige 

straten staan bij enige regen-
val al volledig blank, en nu 
we toch bezig zijn: glasvezel 

aanleggen: Andijk 3.0! 

Andrea van Langen 
raadslid VVD

Zet u zich ook graag in 
voor de toekomst van onze 
gemeente? Doe mee aan de 
cursus politiek: voorzitter@

westfriesland.vvd.nl

Andrea van Langen

LET OP: EEN TESTAMENT IS PERMANENT

Vaak horen we mensen zeggen: “Maar dat is toch tegenwoordig al-
lemaal in de wet geregeld!?” Achter deze uitspraak klinkt toch een 
licht vraagteken. Het is goed om u te realiseren, dat wanneer u een-
maal een testament heeft gemaakt, dit het voor u geldende testa-
ment blijft. Het is dus niet zo, dat wanneer er wijzigingen zijn in het 
wettelijke erfrecht, dit automatisch betekent dat deze wijzigingen 
ook in uw situatie gelden. Een testament is permanent.

Heeft u zich onlangs afgevraagd of uw testament nog 
goed is?
Kom gerust eens lang om deze vraag aan ons te stellen. Tijdens het 
gratis half uur kunnen we voor u bekijken, of uw testament nog bij 
uw huidige leefsituatie past én wat de fiscale gevolgen van het testa-
ment zijn. Wanneer u voor 2013 een testament heeft gemaakt, dan is 
het goed om er weer eens naar te laten kijken. Op 1 januari 2013 
kwam er namelijk nieuwe regelgeving in de wet over het betalen van 
een eigen bijdrage indien iemand zorg ontvangt. Wellicht is het voor 
u van belang om uw testament op dit punt aan te passen.

Hoe voorkom ik dat ik erfbelasting moet betalen?
Vaak moet de langstlevende bij het overlijden van de partner erfbe-
lasting betalen over de erfdelen van de kinderen. In veel gevallen is 
het mogelijk om de betaling van erfbelasting te voorkomen, of an-
ders uit te stellen totdat de langstlevende is overleden. Met een goed 
testament kan veel worden bereikt. We leggen het u graag uit, dus 
kom gerust eens om de koffie.

GRATIS INLOOP: di 21-03 Ben-
ningbroek 0229-591264 en do 30-
03 Andijk 0228-592224 van 9-17 
en 19.21 uur. Mantel&Overtoom 
Notarissen 

FAMILIEBERICHTEN

Met droefheid hebben wij kennisgenomen 
van het overlijden van

Jaap Veenstra

Vanaf het begin in 1979 tot 1996 was hij samen met zijn 
vrouw Bep beheerder en tot nu toe suppoost in ons 
poldermuseum.

Aan zijn zeer grote inzet, bouwkundige hulp en zijn 
betrokkenheid bij Oud Andijk zullen wij met 
dankbaarheid blijven denken.  

 Wij wensen zijn vrouw Bep 
 en zijn kinderen heel veel sterkte toe. 
 
 Stichting Oud Andijk

 “Juist nu je niet meer bij ons bent,
zal je altijd bij ons zijn”

Heel onverwacht hebben wij afscheid moeten nemen
van mijn lieve man, onze geweldige vader en trotse opa 

Jaap Veenstra
Echtgenoot van Sijbregtje Hendriks 

Andijk Hoorn
1 juni 1935 15 maart 2017

 Bep Veenstra-Hendriks

 Anja en Jos
      Ramiro en Michelle 
      Rowdy in liefdevolle herinnering
      Raymon 

 Henny en Perry 
      Wesley
      Niels en Amy

Viskuil 17
1619 AS  Andijk 

De uitvaart heeft reeds plaatsgevonden.

In april 2017 zou Jaap met de 
jaarvergadering 65 jaar lid zijn 
geweest van Muziekvereniging 
Excelsior Andijk.

Hij werd erelid toen hij 50 jaar lid 
was. Op een gegeven moment 
vond hij het tijd en stopte met 
spelen bij ons. Hij bleef wel alt-
saxofoon spelen bij het Haven-
koor. Hij leverde zijn geliefde ba-
ritonsaxofoon in.
Vroeger speelde Jaap ook bugel of 
trompet, net wat er nodig was in 
het orkest. Jaap speelde ook in 
een geweldig saxofoonkwartet 
dat vele prijzen won en hij speel-
de bij de Hoornse Bigband.

Jaap was een ras-muzikant. Hij 
heeft vele jaren deel uit gemaakt 
van het bestuur. Beheerde het 
muziekarchief. Jaap en Bep wa-
ren toen ook beheerders van het 
poldermuseum en daar was zol-
derruimte genoeg voor de mu-
ziekstukken. Ook werden daar 
altijd de bestuursvergadering ge-
houden, aan een tafel die Jaap zelf 
had gemaakt.

Vroeger stond Excelsior nummer 
1, Toen hij stopte met blazen was 
zijn gezin nummer 1.
Jaap kwam wel naar onze concer-
ten, 18 december was hij samen 
met Bep nog bij ons Midwinter-
concert in Cultura. Daar genoot 
hij ook van het “Highland Saxo-
foon Quartet”. Op de jaarverga-
dering deed hij altijd een woordje 
en zei dan hoe hij het concert had 
gevonden. Als hij het niet mooi 
vond zei hij het ook. Hij nam 
geen blad voor de mond.

Wij gaan Jaap missen. En nog vele 
mensen met ons, maar 
zijn Bep het meest.
Muziekvereniging 
Excelsior 

 

In memoriam Jaap Veenstra
Overleden 15 maart 2017

Let op:
dit weekend 
gaat de 
zomertijd weer in!

We zijn heel verdrietig

Allerliefste tante Gerda
wat zullen we je missen

  Yvon en Bert, Anneloes, Bas, Leander, Joyce
  Jacco en Dievera, Isabelle, Dorien
  Jan en José
  John en Marcella, Fleur, Fay

50 jaar getrouwd

23-3-1967                              23-3-2017

Sietse Harders en Akke Harders - Groot

Van harte gefeliciteerd namens de kinderen en kleinkinderen.

René en Theresa, Melvin, Shana en Jason
Marijke en Martin, Jesse en Lucas

Erwin en Marjan, Shirley en Chantal

FAMILIEBERICHTEN
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Verkoop plannen? 
Vraag om een 
vrijblijvende 

waardebepaling! 

Louisa Heddes

Tel 06 - 18451142

www.heddesmakelaardij.nl

Heddes makelaardij



De dames van de korfbal zijn op zoek naar heren. Foto aangeleverd

Juist, alleen maar dames en een 
enkele heer. Deze leuke jonge 
vrouwen zijn samen met die en-
kele heer op zoek zijn naar ande-
re heren om samen mee te korf-
ballen! Daarnaast zijn er tal van 
leuke dingen aan korfbal!

• Ten eerste is korfbal gemengd 
en zijn er nog enkele vrijgezelle 
dames dus pak je kans!

• Ten tweede is Sporting Andijk 
korfbal Nederlands kampioen 
derde helft!
• Ten derde staat korfbal in de top 
5 van zwaarste sporten! 
Mocht je na dit gelezen te hebben 
benieuwd zijn wat korfbal nog 
meer te bieden heeft nodigen we 
je graag uit om op een donderdag 
avond van 8 tot 9 mee te komen 
trainen bij Sporting Andijk 

Kleingouw 115.  Mocht je nog 
steeds niet overtuigd zijn dan 
zien we je graag ook op een don-
derdag avond van 8 tot 9. En ik 
weet zeker dat we je zullen over-
tuigen! Meer informatie? Kijk op 
de website www.sportingandijk.
nl/korfbal of neem contact op 
met onze voorzitter Peter de 
Vries 06 107 131 04. 
Tot donderdag!

Vorige week donderdag werd onder de bezielende 
leiding van Daan Wubs en wedstrijd leider Ton Bol-
len gestreden om de sporting Andijk korfbal schut-
ters bokaal. Met koppels van twee werd er gestre-
den in twee poelen. Uit elke poel kwamen twee 
winnaars. Die streden in de halve finale tegen el-
kaar. Daan Wubs en Laura Spil tegen de zussen 
Laura en Marlissa Neefjes.  Na een bloedstollende 
strijd trokken Laura en Daan aan het langste eind. 
De andere halve finale ging tussen Danielle Karre-
man en Ilse Bloemendaal en Miranda Kooiman en 
Peter de Vries, deze werd in het voordeel van Mi-
randa en Peter beslist. 

De Finale was bloedstollend spannend na bijna 6 
minuten wist Miranda er nog 12-12 van te maken, 2 
minuten verlenging!!
Daar waren Miranda en Peter erg op schot en kwa-
men Laura en Daan de schok van de 12-12 niet 
meer te boven eindstand 18-15.
Met een massaal applaus konden Miranda en peter 
de eerste wisselbokaal en beker in ontvangst ne-
men.

Wat ziet u op de foto?

Miranda en Peter met de bokaal. Foto aangeleverd

Sporting Andijk korfbal 
schutters bokaal

Van 22 maart tot en met 1 april 
organiseert boekshop Josia de 
Week van het Christelijke Boek 
2017. In deze periode ontvangt 
elke consument bij aanschaf 
van tenminste € 12,50 aan boe-
ken het actieboek Afspraak in 
Portugal, geschreven door Co-
rien Oranje (Uitgeverij Royal 
Jongbloed). Boekshop Josia 
sluit met deze promotiecam-
pagne aan bij de landelijke 
Boekenweek die jaarlijks wordt 
georganiseerd. 

Actieboek Afspraak in Portugal
Leo is ernstig ziek, maar hij wei-
gert elke behandeling. Zijn vrouw 
is net overleden, en hij wil maar 
één ding: op reis. Hij gaat naar 
Portugal, waar hij ooit met Lilian 
op huwelijksreis is geweest. Er is 
een plek waar ze een kostbare 
herinnering hebben achtergela-
ten. Een herinnering die een 
stempel op de rest van hun leven 
heeft gezet. Jennifer wil haar va-
der, met wie ze een moeizame 
relatie heeft, niet alleen laten 
gaan. Ze gaat met hem mee, op 
reis door Europa, en zorgt ervoor 
dat hij komt waar hij zijn wil. 
Gaandeweg leren Leo en Jennifer 
elkaar iets beter begrijpen, mis-
schien ook wel dankzij de vriend 
die zich halverwege bij hen voegt. 
Een ontroerend verhaal over ge-
loof, liefde, afscheid en verlies.

Corien Oranje
Corien Oranje (1963) is theoloog 
en auteur. Ze schreef al verhalen 
voordat ze kon lezen en heeft al 

ruim vijftig boeken op haar naam 
staan. Naast vele kinderboeken, 
schreef ze boeken als Kleurrijke 
vrouwen, Thuis bij God en Op 
weg naar Pasen. Voor EO-Visie 
schrijft ze de wekelijkse feuilleton 
Bianca’s blog. Als Corien Oranje 
niet schrijft, werkt ze als School-
schrijver, of reist ze door het land 
om op scholen en in bibliotheken 
te vertellen over haar boeken. 
Corien Oranje studeerde Theolo-
gie. Na jarenlang met haar man 
en vier zoons in Jakarta te hebben 
gewoond, woont ze sinds 2010 
weer in Nederland. Oranje won 
twee keer de juryprijs Het Hoog-
ste Woord.

Light for the World
Tegelijk met de verschijning van 
de papieren versie van Afspraak 
in Portugal, verschijnt ook een 
gesproken versie en een exem-
plaar in braille. BCB werkt in-
middels alweer voor het derde 
achtereenvolgende jaar samen 
met Light for the World. Deze 
stichting is partner van de Week 
van het Christelijke Boek. Light 
for the World maakt lesmateria-
len in gesproken vorm en braille. 
Zo krijgen blinden in ontwikke-
lingslanden de kans om hun ta-
lenten te ontplooien. 

De Week van het Christelijke 
Boek is een initiatief van de Bran-
cheorganisatie voor het Christe-
lijke Boeken- en Muziekvak 
(BCB). De campagne stimuleert 
het schrijven, uitgeven, verkopen 
en lezen van christelijke boeken.

22 maart t/m 1 april: Week van het 
Christelijke Boek bij boekshop Josia

Gewijzigde openings- een aanlevertijden

Ons kantoor is gesloten op:
Vrijdag 14 april   Goede Vrijdag
Maandag 17 april  Tweede Paasdag

Kopij Andijker week 16 (19 april) 
aanleveren voor donderdag 13 april 

14.00 uur!

www.andijker.nl
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www.uitvaartcentrumjohannespoststraat.nl              www.ritafeld.nl
 06 - 225 882 28 06 - 20 33 38 84

10-jarig jubileum 
Rita Feld Persoonlijke Uitvaartzorg

& OPEN DAG Uitvaartcentrum Johannes Poststraat Hoorn

zondag 2 april 2017
van 11.00 - 16.00 uur

Heeft u altijd al eens een kijkje willen nemen in het unieke uitvaartcentrum?
Heeft u vragen m.b.t. uw uitvaartwensen? 

Rita Feld en de medewerksters van Uitvaartcentrum Johannes Poststraat 
heten u van harte welkom voor een rondleiding en vrijblijvende informatie. 

Tijdens een kopje koffi e kunt u luisteren naar de koren: 
Frank & Zij om 12.00 uur, Gospelkoor Get Together om 13.30 uur 

en Soul- & Gospelkoor Up Tight om 15.00 uur.

ALPHA TOURS HEM

DAGTOCHT 

 
 

Ringstaartmaki’s bij Landgoed Hoenderdaell 

 

woensdag 03-05-2017 
 

Bloemendagen Anna Paulowna 
& Landgoed Hoenderdaell.

Prijs: €  35,00 p.p.
Dit bedrag is inclusief: 
-  bloementocht met gids;
-  1x koffie met gebak;   
-  entree Landgoed Hoenderdaell.
                                                                        Opstapadressen:     -   Andijk  (2x)    
                                                                                                          -   Wervershoof
                                                                                                             -   Medemblik
Voor info + reserveringen:             tel: 0228-542424
of kijk eens op onze site:              www.alphatours.nl/dagtochten         

 

Afgelopen zondag 19 maart om 11:45 
stonden de meiden van de E1 klaar met al-
len de prachtige driekleur van Sporting 
Andijk in hun haren gespoten.
Alyssa was de pechvogel aan de kant met 
haar ongelukkige val op het schoolplein 
waardoor haar scheenbeen is gebroken en 
ze voorlopig uit de running is.
Wel stond ze met rolstoel en al aan de kant 
om haar team aan te moedigen en dat had-
den ze nodig.
Andijk had aan winst of gelijkspel genoeg 
om het kampioenschap binnen slepen en 
dat moest haalbaar zijn, echter de meiden 
waren zo nerveus dat de bal meer op de 
paal, keeper of naast belandde waardoor 
de 1e helft gelijk op ging.
Het publiek wat in grote getale gekomen 
en zagen in de tweede helft een meer ont-
spannen spelend Andijk die steeds meer 
kansen wel gingen benutten, maar er 
moest hard voor gewerkt worden. In de 
laatste 8 minuten wist Sporting Andijk 
eindelijk uit te lopen naar een eindscore 
van 18-11 in het voordeel van de KAMPI-
OENEN!!
de ontlading was groot bij de meiden en 
hun coachen waarbij er hier en daar een 

traantje vloeide van spanning, vreugde en 
trots.
na de huldiging met medailes en een roos, 
een douche in de handbaloutfit wachtte er 
in de kantine nog een prachtige verrassing 
met een prachtige Kampioenstaart en 
champagne waar er met elkaar nog verder 
feest gevierd is.
namens het bestuur van Sporting Andijk 
Handbal willen we jullie feliciteren met dit 
prachtige resultaat!! We zijn trots op jullie!!
Een extra bedankje is op zijn plaats voor de 
coaches Petra en Mirjam die iedere week 
weer met enthousiasme de meiden bege-
leiden en Karin de trainster die ze weke-
lijks flink heeft laten zweten..met een 
prachtig resultaat.
ook willen we het publiek bedanken voor 
hun enthousiasme, het was een mooi ge-
zicht om de tribune afgeladen vol te zien
Allemaal veel succes met de start van de 
veldcompetitie in de nieuwe teamsamen-
stellingen en Alyssa beterschap! we hopen 
op een snel herstel en dat we je snel weer 
op het veld zien rondrennen. 

Namens het handbalbestuur
Kim, Karin, Laura, Melanie en Yonne

Het kampioensteam van Sporting Andijk. Foto: aangeleverd

Meisjes E1 handbal kampioen in slopende thriller

Yvonne, Hanneke, Anneke, Marcel, Hans en Piet bij de uitreiking van de cheque. 
 Foto: KD/De Andijker

Cheque voor St. Vrienden van de Tulp

Wat een geslaagde middag was het bij de 
open dag van Zorgboerderij de Tulp, waar 
ook de cheque van team All Round Navi-
gators uitgereikt zou gaan worden! 
De mensen wisten via de verkeersregelaar 
het terrein van de zorgboerderij te vinden, 
ondanks het iets minder mooie weer. Ge-
lukkig stonden de kraampjes en de koffie 
droog in de kas naast de schapen en de 
pasgeboren geitjes. Het "Bord van Fortuin" 
was binnen no-time uitverkocht! Niet 
vreemd aangezien er gewerkt werd met 
het altijd prijs principe; of een gesponsor-

de prijs van de tafel of als "troostprijs" een 
prachtige bos tulpen naar keuze. 
De verkoop van de lootjes en de tulpen 
deze middag hebben nog eens een kleine 
1000,- euro bijgedragen aan het historisch 
hoge bedrag op de cheque van team All 
Round Navigators!!
TROMGEROFFEL.... €7674,33 !!
voor Stichting Vrienden van de Tulp!

Wij van team All Round Navigators willen 
iedereen bedanken die deze dag en het 
bedrag mogelijk hebben gemaakt!

Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

Kinderopvang  
Berend Botje:
al 25 jaar  
groots voor klein!

Voor de muziekliefhebber is de jaarlijkse 
uitvoering van de Matthäus Passion een 
hoogtepunt. Het is een lange zit, zeker. 
Maar vervelend? Nooit! Hoe vaker je de 
Matthäus -Passion hoort, hoe groter het 
raadsel wordt - en hoe intenser de bewon-
dering. Hoe is het mogelijk dat deze muz-
iek je steeds weer zó treft? Hoe komt dat 
de mensen zo massaal warmlopen deze 
muziek? 
Ook in de schitterende Westerkerk in Enk-
huizen is op zondag. 2 april a.s. weer een 
prachtige uitvoering te zien en te horen 
van Bach’s meesterwerk. 

Krachtige, jonge stemmen 
Dit jaar wordt de Matthäus Passion uit-
gevoerd door het barok ensemble Eik en 
Linde samen met het jonge, ambitieuze 
VU-kamerkoor en het jeugdkoor Vocal 
Twist. Het geheel staat onder leiding van 
Henk Verhoef, onder andere stadsbeiaar-
dier van Monnickendam en organist van 
de Nieuwe Kerk op de Dam in Amster-
dam. 
Datum: zondag, 2 april; aanvang 14.00 u. 
(kerk open uiterlijk om 13.30 u.)
Voor verdere informatie en kaartverkoop: 
www.westerkerkenkhuizen.nl

Matthäus Passion in Westerkerk
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Het is een bewuste keuze om na 55 jaar 
te stoppen met de verkoop en het onder-
houd van fietsen aan de Middenweg in 
Andijk. Het geeft de eigenaars een dub-
bel gevoel. “Al die jaren hebben wij  met 
veel plezier ons werk gedaan, maar het 
is nu lang genoeg geweest,” aldus Alfred 
Hoekstra. 

In 1947 startte zijn vader een bedrijf in 
bruin en witgoed, installatiewerk en 
(brom)fietsen. In die tijd zag je dat veel, 
zulke gecombineerde bedrijven. Vanaf 
1955 was het bedrijf al gehuisvest aan de 
Middenweg op de huidige locatie. Vanaf 

zijn 15e jaar draaide  Alfred al volop zelf-
standig mee in het bedrijf en haalde de 
benodigde technische- en handelsdiplo-
ma’s . Er was altijd volop werk. Het bedrijf 
groeide en de tijden veranderden. De zaak 
werd opgesplitst in drie zelfstandige on-
dernemingen. 

Van grasmaaiers tot Spartamet 
In 1979 namen Alfred en zijn vrouw de 
zaak over. Van maart tot juni 1980 werd 
het pand ingrijpend verbouwd, de woning 
verhuisde naar boven. In de loop der jaren 
werd er nog veel verbouwd en zelfs bijge-
bouwd. Want een groeiend bedrijf is 

steeds in beweging. “Naast fietsen en 
bromfietsen werden er ook Spartamets en 
zelfs grasmaaiers verkocht. Allemaal pro-
ducten die in het voorjaar extra onder-
houd vragen. Alles moest werken en het 
liefst nu meteen. Het was hard werken, 
maar wel leuk. “

De opkomst van de 
elektrische fiets 
Tijden veranderen. De Spartamet zie je 
bijna niet meer in het huidige straatbeeld 
en grasmaaiers zijn al tijden uit het assor-
timent van deze rijwielhandelaar. De fiet-
senwinkel is volledig toegespitst op de 
moderne fietsen en accessoires. De elek-
trische fiets is daar de afgelopen jaren na-
tuurlijk een groot onderdeel van gewor-
den. 

Genoten en genieten 
Alfred is inmiddels bijna 70 jaar en heeft 
dan 55 jaar hard gewerkt. Hij vertelt dat hij 
altijd heeft genoten van zijn werk en van 
het contact met zijn klanten. 

”Vaste klanten zijn al langere tijd op de 
hoogte van het feit dat wij gaan stoppen 
met de winkel. De mensen vinden het jam-
mer, want de winkel gaat sluiten en er 
komt nu eerst niets voor terug. Maar ge-
lukkig begrijpen ze het ook. Ze gunnen me 
de tijd om samen met mijn vrouw lekker te 
gaan genieten van de vele andere leuke 
dingen in het leven.”
Hoekstra’s Tweewielercentrum vindt u aan 
de Middenweg 34 in Andijk. De winkel is 
nog geopend tot en met 31 maart 2017. 
Tekst: Olga de Boer 

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

Hoekstra Tweewielercentrum stopt na 55 jaar 

Dineke en Alfred Hoekstra. Foto's: Koos Dol/De Andijker.

Alfred aan het werk in zijn werkplaats.
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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,-

Heb je je sportroutine een beetje laten versloffen? 
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

STRENGTH & CONDITIONING • ZELFVERDEDIGING 
ZAKTRAINING • BOKSEN • PERSONAL TRAINING 
BOOTCAMP • JEUGD TRAINING • SENIOREN FIT

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
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

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

Uw bedrijfsnaam in deze lijst? 

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



GYMVERENIGING

VVW

Deze campagne wordt georganiseerd door

week van het

CHRISTELIJKE boek

22 maart t/m 1 april 2017

Gratisbij aankoop van minimaal € 12,50 aan boeken

www.weekvanhetchristelijkeboek.nl

Tante Bella’s Beautysalon. 
Een heerlijke klucht! Geschreven door Henk Roede

Berend en Albert Duursma erven een heuse beautysalon. 
Even opknappen, verkopen en…KASSA.
Tenminste, dat denken ze. Maar dan is er nog de bestaande 
clientèle die wel weer aan een behandelingetje toe is en 
waar blijft nou toch het personeel?  En wie is Wiepie??

Op vrijdag 21 april of zaterdag 22 april verwachten 
wij u in Tante Bella’s Beautysalon in Dorpshuis 

Centrum aan de Sportlaan 1 in Andijk. De af-
spraak staat al genoteerd in onze agenda! 

Schrijft u het ook nog even op? Afzeggen 
brengt namelijk kosten met zich mee 

(voor u). Aanvang 20.00 uur, zaal 
open om 19.30 uur. Entree € 7,50 

en kinderen  t/m 12 jaar € 5,00 
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Op zondag 26 maart a.s. vinden 
de onderlinge wedstrijden plaats. 
Dit is een wedstrijd voor al onze 
leden. Het belooft een mooie dag 
te worden met veel turn- en 
dansplezier. Natuurlijk doet ie-
dereen zijn uiterste best en zijn er 
winnaars, maar het is bovenal 
een gezellig evenement waarbij 
alle gymnasten en turnsters laten 
zien wat ze kunnen. Ook de 
streetdance en de kleuters geven 
een demonstratie. 

Jong en oud zijn van harte wel-
kom om de jongens en meisjes 
aan te moedigen.
We starten om 9.00 uur met de 
allerkleinsten, de dag ziet er als 
volgt uit:

9.00 - 10.15 uur: twee demonstra-
ties van de kleuters 
10.45 uur: meisjes groep 3, 4, 6 en 
recreatie jongens 
11.45 – 12.30 uur: demonstratie 
streetdance
13.00 uur: meisjes groep 5, 6/7, 7 
en ouder, pre instap meisjes
15.15 uur: toestelkampioen-
schappen selectie jongens en 
meiden
De entree is gratis. Kortom: daar 
moet je bij zijn. We zien u graag 
zondag 26 maart a.s. in de olym-
piahal in de Dars! 
Let op: dit weekend gaat de zo-
mertijd in 

Onderlinge wedstrijden

 

 

 

 

 
Middenweg 77 1619 BN Andijk 

Telefoon: 0228-593530 | Website: www.boekshopjosia.nl 
 

Let op:
dit weekend 
gaat de 
zomertijd weer in!

Toen Berend Botje in 1992 
startte, was hét uitgangspunt 
van oprichter Alien Alberts dat 
vrouwen betere economische 
kansen moesten krijgen. Daar-
voor was goede en toegankelij-
ke kinderopvang een voor-
waarde. 25 Jaar later streeft 
Berend Botje nog altijd naar de 
best mogelijke kinderopvang 
voor iedereen.

Het begon op 20 maart 1992, de 
eerste lentedag, met heel veel bos-
sen tulpen. Om de oprichting van 
Kinderopvang Berend Botje te 
vieren, werden ze uitgedeeld aan 
jonge moeders in het toenmalige 
Sint Jans Gasthuis in Hoorn. Ter 
ere van het 25-jarig jubileum is die 
actie nu herhaald. Op 20 maart, 
als start van het feestjaar, kregen 
alle jonge moeders in het tegen-
woordige Westfriesgasthuis een 
mooie bos tulpen!

Alle soorten kinderopvang
Berend Botje begon 25 jaar gele-
den als een van de eerste profes-
sionele gastouderbureaus van het 

land. Door de jaren heen kwa-
men daar steeds meer kinderdag-
verblijven, peuterspeelzalen en 
buitenschoolse opvang bij. Nu 
biedt de jubilaris naast gastou-
deropvang ook kinderopvang op 
ongeveer 50 locaties in de regio. 

Van klein naar groot
Wat begon op een zolderkamer, 
heeft zich ontwikkeld tot een 
grote, landelijk toonaangevende 
organisatie. Het eerste gestencil-
de informatieblaadje is vervangen 
door een moderne app. Het hand-
jevol medewerkers van het eerste 

uur is uitgegroeid tot ruim 300 
medewerkers. Het persoonlijke 
contact, de nuchtere identiteit en 
de saamhorigheid is gebleven!

Kinderopvang Berend Botje: 
Al 25 jaar groots voor klein 

20 maart 1992... 

... en 20 maart 2017. Foto's aangeleverd

Tijdens de Compostdag op zaterdag 25 maart kunt 
u tussen 08.00 – 15.00 uur gratis compost scheppen 
bij de vergistingsinstallatie in Middenmeer (Kog-
genrandweg 1). Uw gft-afval vormt de basis voor 
groen gas en compost. U kunt een aantal zakken of 
een aanhanger meenemen om uw compost in te 
vervoeren. Let wel, het is verplicht om uw aanhan-
ger af te dekken met een zeil of net.
HVC en de gemeenten willen u met deze actie be-
danken voor het scheiden van uw gft-afval. Uw 

etensresten, uitgebloeide bloemen en koffieprut vor-
men de basis voor compost en is een supergrondstof 
voor de bodem. Iedere volle gft-bak van 140 liter 
staat gelijk aan zo’n 15 tot 20 kilo compost. Het ver-
betert de structuur van de grond en regelt de door-
laatbaarheid. Bovendien activeert compost het leven 
in de bodem en slaat het voedingsstoffen voor plan-
ten op. Daarnaast gaat compost bodemziekten tegen.
 
Meer informatie
www.hvcgroep.nl. Op www.compostdag.nl vindt u 
meer informatie over de compostdag.

Gratis compost bij HVC

Wij willen u van harte uitnodigen voor de tour 
2017 van onze stichting. Tijdens de tour zal de 
nieuwste promotiefilm in première gaan. Ook zal 
een echtpaar uit Moldavië, verbonden aan de dag-
opvang voor ouderen, hun verhaal vertellen.

Ouderen in Moldavië leven in armoede doordat 
hun spaargeld verdampte toen Moldavië in 1991 
onafhankelijk werd van de Sovjet Unie en doordat 
hun kinderen naar het buitenland vertrekken om 
werk te zoeken wat er in Moldavië niet is.

In de dagopvang voor ouderen komen deze men-
sen langzaam uit hun isolement: ze kunnen wat te 
eten en te drinken krijgen, soms hun kleren of bed-
dengoed wassen of zelf ervaren wat een warme 
douche is. Maar bovenal leren ze plezier hebben 
met anderen, ze worden weer uitgedaagd om spel-

letjes te doen, iets creatiefs te maken of om mee te 
gaan met een trip of reisje.

Dit project is erg succesvol, zodat het gebouw uit-
gebreid is in 2014 en het is ook de basis geweest 
om in 2016 thuiszorg op te starten.

Het echtpaar – de heer en mevrouw Pesterev zal 
zich op de avond zelf aan u voorstellen. Sam Zwa-
german zal de vertaling doen.

Op woensdag 29 maart om 19.30uur is de tour bij 
u in de omgeving op de volgende locatie: Gerefor-
meerde kerk, Middenweg 4, 1619 BL Andijk

Wij hopen u daar te ontmoeten! Ook uw vrienden 
en familie zijn van harte uitgenodigd.Met vriende-
lijke groet, Stichting Hart voor Moldavië

Beste mensen met een hart voor Moldavië
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Afgelopen vrijdag was de eerste 
Diva Bingo in  de kantine van 
Sporting Andijk, het was een 
groot succes. Wij willen iedereen 
bedanken voor de gezellige 
avond, de diva's die als diva's ver-
kleed waren en de andere dames 
ook.  We hebben een bedrag van € 
2015.- bij elkaar gekregen voor 
sport en spel materiaal van de 
jeugd van Sporting Andijk.  Fan-
tastisch. En dat natuurlijk doordat 
wij de meeste prijzen gesponsord 
hebben gekregen. Daarvoor wil-
len wij alle onze sponsors bedan-
ken, die ervoor gezorgd hebben 
dat het een succes kon worden:  

jamin-lingeriemarijke-schou-
tenoptiek-koosvanamerongen-
interslashbv-kellyfashion-sfeeer-
rheino's-bakkerijstevers-prime-
ra-DAvroegop-sammy'sfashion-
lorainehaarmode-dekamarkt-sla-
gerijvdbroek-denheuvel-vienna-
mode-hairstylingsabine-1619ete-
nendrinken-haarsalonkreatief-
carolaroodfotografie-tijdloos-
boonenbreg-cultura-pronto-
stichtingdijkpop-electroandijk-
schoonheidssalonfeelgood-stel-
tenpoolsport-symetrique-ijgen-
wijsetenendrinken, bedankt!

OP NAAR VOLGEND JAAR!

De prijzentafel. Foto: aangeleverd

Diva Bingo groot succes!

Inloophuis ‘De Stek’- Onder-
deel van inloophuis Medem-
blik-,  is al weer een jaar actief 
in Dorpshuis ‘De Stek’ in 
Grootebroek. Toch weten veel 
mensen de weg (nog) niet te 
vinden of weten ze niet goed 
wat ze kunnen verwachten. 
Daar wil het inloophuis veran-
dering in brengen. Inloophui-
zen geven steun aan kankerpa-
tiënten en hun naasten En, -dat 
is uniek- het inloophuis Me-
demblik-Stede-Broec geeft ook 
steun aan mensen met ‘n ande-
re levensbedreigende ziekte. 
Deze patiënten maken immers 
vaak exact hetzelfde mee. 
 
2 x per maand zijn de medewer-
kers van het inloophuis te vinden 
in Dorpshuis ‘De Stek. Daar kan 
men in gesprek gaan én kennis 
maken met alle mogelijkheden 
die een inloophuis te bieden 
heeft. b.v aan ontspanning, voor-
lichting en informatie. “hoe kan 
je het beste omgaan met je ziekte 
en je omgeving? Hoe creëer je 
kwaliteit van leven, hoe houdt je 
de regie in handen? Laat je het 
maar over je heen komen of  wil 
je daar invloed op hebben. Alle-
maal zaken die een antwoord 
verdienen. Maar ook voor gezel-
ligheid en ‘n  kopje koffie ben je 
van harte welkom. Niets moet. 
Veel kan.
 
Ook is er een speciale opvang 

voor jonge kinderen van 6-12 jaar 
onder de bezielende leiding van 
Ineke Ruiter (Iktekenervoor.com) 
kinderen zijn daar laaiend en-
thousiast over. D.m.v. tekeningen 
en gesprekken laten ze zien wat 
ze moeilijk vinden en waar ze 
hulp zoeken. Vervolgens wordt 
deze hulp ook ingezet. U kunt uw 
kind opgeven en er zijn geen kos-
ten aan verbonden, sponsoren 
maken het allemaal mogelijk.  
 
Aandacht is er ook voor de naas-
ten en de mantelzorgers, zij staan 

immers naast de patiënt en dat is 
geen gemakkelijke taak. Jezelf 
wegcijferen voor de patiënt kan 
ook ten koste gaan van jezelf. Het 
Inloophuis kan juist weer wat ex-
tra energie bieden zodat je het 
wat beter aan kan.
 
Niet in de laatste plaats, aandacht 
voor de mensen die iemand ver-
loren zijn, zij vallen uiteindelijk 
na veel aandacht  toch vaak in een 
diep gat. Eenzaamheid slaat toe. 
Veel vinden het b.v. moeilijk om 
op visite te gaan bij echtparen, 

ben ik niet teveel? Hoe ga ik om 
met het gemis. Is er nog een toe-
komst voor mij. Het inloophuis 
biedt ondersteuning in de vorm 
van ‘nabestaande begeleiding’, 
maar ook het maandelijks dine-
ren (in Medemblik) is een groot 
succes.
 
Voor leerkrachten heeft het in-
loophuis een speciaal program-
ma “kanker in de klas‘ leraren van 
scholen worden uitgenodigd voor 
een gratis workshop. De vraag 
staat dan centraal ‘hoe kan  ik 

omgaan met kinderen die gecon-
fronteerd zijn met kanker bij 
zichzelf, familie of bekenden. 
Veel onderwijzers hebben daar 
moeite mee.  De Workshop biedt 
handvatten. Dit aanbod geldt ook 
voor scholen uit Stede-Broec en 
Enkhuizen.
 
Speciale activiteiten; Garnalen-
vissen op de wadden zee. Op 11 
mei gaat het inloophuis varen 
vanuit Den oever naar de Wad-
denzee met rederij Groot recrea-
tie. Ook hier zijn de patiënten van 
harte uitgenodigd om gratis mee 
te varen. (met één begeleider) 
Opgeven kan nog via info@in-
loophuismedemblik.nl Vol=Vol. 
Dit is typisch zo’n activiteit wat 
het inloophuis aanbiedt. Het in-
loophuis is ook aanwezig bij de 
Samenloop voor Hoop In Stede-
Broec. (Streekbos)

Voor de twijfelaars, de koffie staat 
klaar en wij hebben voor iedereen 
wat te bieden. Inloophuis ‘de 
Stek’ is geopend van 10:00 tot 
12:30 om de 2 weken. Adres;  Op 
Den Hoef 36 Grootebroek
 
Voor meer informatie, agenda en 
activiteiten surf naar onze web-
site: www.inloophuismedemblik.
nl  Maar beter, kom eens langs 
dan leggen we het allemaal uit. 
Uiteraard is iedereen ook van 
harte welkom in Medemblik 
Oosterhaven 11

Inloophuis Medemblik 
Hulp is vaak dichterbij dan je denkt. 

In Medemblik is er een speciale opvang voor kinderen. Foto: Koos Dol/De Andijker.

25 maart 2017 is er weer Club-
avond van Club Jazz & Pop in 
Cultura Andijk. Die avond is het 
de band Uncle Jimmy die de 
avond gaat verzorgen.

Stand up and SHOUT! Met in-
vloeden van Deep Purple, Led 
Zeppelin en the Black Crowes 
maakt Uncle Jimmy de meest 
rauwe en sexy bluesrock die je je 
maar kunt wensen. De snoei-
harde drums en de stevige blue-
sy zanglijnen van de chick on 
bass, flankeren de virtuoze gi-
taar en hammondsolo’s die een 

overheerljike rock’nrollsound 
achterlaten. Geen nummer te 
hard, geen lijn te fel; Uncle Jim-
my stopt de rockende jaren ’70 
in een nieuw jasje.

Na een droomdebuut bij 3FM 
en het uitbrengen van het mini-
album ‘Stand up and shout’ in 
2014, mocht een nieuwe reeks 
optredens niet uitblijven. De 
jonge bluesrockformatie liet 
zich in 2015 o.a. zien op Am-
sterdam Kookt en het Bevrij-
dingsfestival in Leeuwarden. 
Ook 2016 bood weer nieuwe 

kansen voor de band: O.a. 
Winston Kingdom, Amsterdam 
Kookt, Almere Kookt, de 
Hoornse Stadsfeesten en Radio 
Veronica, Countdown Cafe 
stonden op het programma en 
in het najaar waren zij het voor-
programma van de Australische 
Hammondtoestenist Lachy Do-
ley.

2017 brengt weer nieuwe kan-
sen met zich mee, ze werken aan 
een nieuwe plaat en deze zal 
rond eind maart worden uitge-
bracht!

Bezetting: Marja Boender – 
Leadzang/Basgitaar Julia Dries-
sen – Hammondorgel Sebas 
Fledderman – Gitaar Tom 
Beemster – Drums/Backingvo-
cals

Zaal open: 21.00 uur Entree re-
gulier:  €7,50,-   Entree dona-
teur/65+: €5,- Onder de 25 jaar 
heb je gratis entree. Vergeet dan 
niet je ID mee te nemen.

Met vriendelijke groet,
Club Jazz & Pop
Bert Hoogeveen
0651720866 

Uncle Jimmy, 25 maart in Cultura. Foto: aangeleverd

Uncle Jimmy bij Club Jazz & Pop
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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

Een tuindoek met eigen foto?
Vraag naar de mogelijkheden!

Dijkprint
info@dijkprint.nl

  

Behalve het gezamenlijke reisje 
organiseren de afdelingen Oost 
en West van de Vrouwen van Nu
per seizoen een gezamenlijke 
avond. De ene keer in Dorpshuis 
centrum, de andere keer in Cul-
tura. Dinsdag 14 maart was het 
aan de afdeling Oost om de avond 
te regelen.
De kledingwinkel Sammy-Jo uit 
het winkelcentrum was gevraagd 
een modeshow te geven.
Voor een volle zaal (hetgeen het 
nodige “gekakel” oplevert) werd 
een mooie, draagbare collectie 
kleding geshowd door 6 klanten 
van de winkel. Sylvia, Sandra, 
Natasja, Roos, Saskia, Ariana, 
Nicole en Inge liepen als manne-
quins over de rode loper. Ook 
achter de schermen waren enkele
helpsters om te zorgen dat de 

kleding perfect zat.
Veel dames vonden het jammer 
dat er tijdens deze show geen in-
formatie werd gegeven over ma-
terialen, maten en prijzen. Dit 
werd goedgemaakt na afloop van 
de show, want toen kwamen de 
rekken met kleding de zaal in en 
kon er “gevoeld”, gekeken, ge-
vraagd en eventueel gekocht wor-
den.
Het is toch bijzonder dat een 
klein dorp als Andijk zo’n leuke 
kledingwinkel heeft en dat door 
een modeshow hieraan wat meer 
bekendheid kan worden gegeven.
De volgende avond van de afde-
ling Oost is op dinsdag 11 april, 
19.45 uur in Dorpshuis centrum.
Dan komt de heer Gerber vertel-
len over Stichting Leeuw en park 
Hoenderdaell.      GDD

Kleding van Sammy-Jo werd geshowd. Foto: Ed Mantel

Vrouwen van Nu

Afgelopen zaterdag hield de he-
ren kolfclub haar jaarlijkse club-
kampioenschap. Vooraf was dui-
delijk dat er een andere kampioen 
zou komen als vorig jaar. De win-
naar van 2016 was vanwege va-
kantie niet aanwezig.
Om 13.00 uur startten we met de 
voorronde die bestond uit 2 x 5 
slagen. De resultaten waren zeer 
wisselend, wat bij het kolven niet 
ongebruikelijk is. De latere kam-
pioen had een zeer goede dag en 
sloot de voorronde af met 104 
punten.
Hiermee stond hij ruim voor op 
z’n achtervolgers; een gedeelde 2 
de plaats voor 3 leden met 94 
punten. Vervolgens ook 3 leden 
met 93 punten; nu is bij het kol-
ven niets zeker, dus de voor-
sprong geeft nog geheel geen ze-
kerheid over een goede afloop.

Voordat we de finale speelden 
met de 9 hoogst geplaatste deel-
nemers hebben we onze jaarver-
gadering gehouden. Naast de ge-
bruikelijke agendapunten hebben 
we afscheid genomen van ons 
bestuurslid Jaap van de Gruiter. 
Jaap was periodiek aftredend en 
heeft besloten een punt te zetten 
achter zijn bestuurslidmaat-
schap. Gelukkig hebben we nieu-

we bestuursleden kunnen benoe-
men. In de opengevallen plaatsen 
(Ernst Franken was al eerder af-
getreden) zijn met algemene 
stemmen benoemd Maarten 
Koster en Piet Commandeur, zo-
dat het bestuur weer compleet is.

Na de vergadering stond er een 
overheerlijke broodmaaltijd voor 
ons klaar. Prima verzorgd door de 
beheerders van ons clubhuis Cul-
tura. 

Vervolgens de finale van ons 
clubkampioenschap. Het bleef 
heel spannend tot de laatste klap-
pen. Peter was nog steeds goed 
op dreef, maar sloeg in zijn partij 
toch ook een “barreltje”. Vijf pun-
ten schiet niet op. De andere fina-
listen lieten echter ook steken 
vallen, zodat Peter toch nog met 
afstand eerste werd met 155 pun-
ten. Op een gedeelde 2de plaats 
eindigden Bob de Wilde en Jaap 
Bakker met ieder 145 punten. In 
een barrage met een aanbal wist 
Bob de bal net een paar centime-
ter verder in vak 12 te leggen dan 
Jaap en werd dus nr. 2 van deze 
spannende eindstrijd.

Cor Bakker 
voorzitter Onder Ons

Peter Schuitemaker (r) de nieuwe clubkampioen. Foto: Jan Dop

Peter Schuitemaker nieuwe 
clubkampioen kolfclub Onder Ons

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

Bollenmarkt 8a in Zwaagdijk www.omnyacc.nl

Onze collega’s zitten aankomende maandag 
27 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

De familie Spaans stuurde ons deze foto. Vandaag, zondag 19 maart, 
een rode eekhoorn gespot in onze tuin. Dat verklaart vast waarom we 

alle vogelslingers met pinda’s kwijt zijn geraakt..

Langs de weg...
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Wist u dat...
.... Gastouder DIEKE vlak bij 

de Bangertschool zit?

… uncle Jimmy zaterdag in 

Cultura zal optreden?

... Ruud Baas uit Wervershoof 

zaterdag het voorprogramma 

gaat doen bij Uncle Jimmy?

... als je dat ook eens wilt, je 

even een mailtje moet sturen 

aan: info@clubjazzenpop.nl?

… u zaterdag gratis compost 

kunt ophalen bij HVC?

… berichten van gevonden en 

verloren gratis worden 

geplaatst?

… Alfred en Dineke Hoekstra 

zaterdag 31 maart hun winkel 

gaan sluiten?

… toneelvereniging KNA op 21 

en 22 april weer een heerlijke 

klucht ten tonele zal brengen?

… u nog een dagje landgoed 

Hoenderdaell kunt boeken bij 

Alpha Tours?

.. dat de klok aanstaande 

zondag weer een uur vooruit 

kan worden gezet?

... het Oranje Comité heel hard 

aan het werk is een leuk pro-

gramma samen te stellen voor 

Koningsdag?

En dat zij  oud Andijker Bart 

Juwett hebben geboekt van 

11.30 uur tot 11.30 uur? 

... u zich nog kunt opgeven 

voor de kunst- en tuinroute 

tot 1 april?

 • 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

Volg ons op 
Facebook

www.facebook.com/
Andijker



Kerkdiensten, zondag 26 maart
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. W. Gügler te Putten

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 
Woensdag 22 maart  
19.30 uur Pastor Gert Scholten, Vesper, Organist: Andrew Orme

Zondag 26 maart  
10.00 uur Ds. Jonathan Zondag uit Middenmeer 
 Organist: Wim Broer

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Cees Hanemaayer

R.K. Kerk zaterdag 25 maart
Bangert 6, Andijk
19.00 uur Euch. pastor J. van Dril, Gemengd koor

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur nog niet bekend

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

Pastorale avond:    Op dinsdag 4 
april 2017 zal er een interactieve 
pastorale avond gehouden wor-
den in de Gereformeerde Kerk 
Andijk (Middenweg 4, 1619 BL 
Andijk, Tel: 0228-591925) met als 
thema: “Ken jezelf. Ken je de an-
der?” Ciska Denekamp gaat met 
ons aan de slag met dit thema. Ze 
hanteert hierbij Psalm 23 als uit-
gangspunt.
Zij heeft een eigen praktijk voor 
therapeutische- en pastorale hulp 
aan zowel volwassenen als kinde-
ren. We zijn geschapen naar 
Gods beeld; geschapen om in re-
latie te staan met Hem en de an-
der. Behalve dat we allemaal als 
leden van de gemeente (pasto-
raal) omzien naar elkaar, is het 
ook van belang te weten waar jij 

zelf staat. Hoe sta je in het leven, 
hoe kijk je tegen allerlei situaties 
aan, en welke rol speelt God 
hierin?
Om 19.30 uur is er inloop met 
koffie/thee met iets lekkers.                                                 
De avond start om 19.45 uur
Heeft u vragen? Neemt u dan ge-
rust contact met ons op.  
Dat kan telefonisch: 06 37 57 58 
33  of per mail: devriezen@quick-
net.nl (Esther de Vries)

Wilt u opgehaald worden? Dat is 
mogelijk als u zich aanmeldt via 
telefoon of mail.

Groet van het pastoraal team:  
Arjo de Vries, Feiko Mantel, Es-
ther de Vries en Marianne van 
der Leek.

      Pastorale avond:      Pastorale avond:
          
         KEN JEZELF       KEN JEZELF
                          KEN DE ANDERKEN DE ANDER

Dinsdag Dinsdag 4 4 april 2017april 2017

Gereformeerde Kerk AndijkGereformeerde Kerk Andijk          19.30 uur19.30 uur

Afbeelding aangeleverd

Pastoraal  team
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Door omstandigheden hebben 
we niet gebiljart en dat hoef ik 
niet in details uit te leggen, dat 
kan je zomaar eens hebben.
Maar we hopen volgende keer 
weer van de partij te zijn en 
zoals gewoonlijk zullen wij pro-
beren er wat van te maken. De 
resultaten zijn iedere keer weer 
anders en dat is het mooie van 
dit spel, soms heb je een uit-

schieter en soms een partij die 
ver onder het te maken moy-
ene ligt. Tot de volgende keer.
De slotzin is: “Als je moeilijk nee 
kunt zeggen tegen anderen, 
zeg dan eens vaker ja tegen 
jezelf”.

Sportgroeten 
G.P. Grent
Aflevering 1098

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

Zaterdag 25 maart 19.00 uur: 
4e weekend van de 40-dagentijd.
Eucharistieviering met Gemengd 
koor; voorganger: pastor J. van 
Dril.

Thema: “Heer, genees onze 
blindheid”.
De collecte is voor  alle onkosten, 
waarvoor de parochie staat.
Van harte aanbevolen en dank 
daarvoor.
Welkom in de viering.

*Overleden: Gerard Molenkamp. 
Bij de voorbeden bidden wij voor 
hem.
*Komend weekend gaat de zo-
mertijd weer in. Vergeet u niet de 
klok dan 1 uur vóór uit te zetten?

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

Zaterdag op afspraak

MAART
Zaterdag 25 maart
• “Uncle Jimmy” bij Club Jazz & Pop in Cultura
Zonag 26 maart
• Prijsklaverjassen, aanvang 14.00uur, Dorpshuis Sarto
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.
• Informatieavond Hart voor Moldavië, aanvang 19:30, 

Gereformeerde kerk Andijk.

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

20.00 uur Dorpshuis Centrum
Zondag 2  april        
•  Koppelbiljarten, aanvang 14.00uur, Dorpshuis Sarto
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 

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
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
Zondag 23 april
• Double U Bean bij Club Jazz & Pop in Cultura Andijk, 15.00 uur
• Countymiddag, vrij dansen met de Dutch Country Collage 

Dancers, aanvang 13.30 uur tot ca. 17.15 uur, Dorpshuis Sarto
• Prijsklaverjassen, aanvang 14.00uur, Dorpshuis Sarto
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
• Johan Keeman bij Club Jazz & Pop in Cultura Andijk
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.

SEPTEMBER
Woensdag 6 september
• KBO, Klaverjassen, begin van competitie. Sarto 13.30 uur.

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

Oud papier  Zaterdag 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 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 bekende flyers zijn weer bij u 
in de deur gevallen, dat betekent 
dat er weer volop gewerkt wordt, 
door alle vrijwilligers, aan de ko-
mende veiling. Van 20 tot en met  
27 maart gaan de wijklopers weer 
op pad en kunt u dusiemand aan 
de deur verwachten. Heeft u al 
iets leuks bedacht, misschien sa-
men met vrienden of de buren, 
we worden al nieuwsgierig. Het 
kan ook zijn dat er niemand bij u 
is geweest, misschien was u niet 
thuis, of wordt uw wijk niet gelo-
pen door een of andere reden, 
maar als u toch nog iets wilt ge-

ven  kunt u dit nog tot 29 maart 
doorgeven aan het secretariaat, 
dan wordt het nog in de catalogus 
opgenomen. We hopen dat de 
datum, 14 april, al in uw agenda 
staat, zodat onze  afslagers, de 
heren Peter Swart en Richard 
de Beer, de koopjes  aan kunnen 
bieden aan een goed gevulde zaal 
van Cultura.
In verband met de paasdagen is 
de veiling weer voor een keer op 
de vrijdagavond.
Secretariaat; Mevr. R.vd Thiel, 
Not.Steenpoortestr. 41, 1619CV 
Andijk, tel; 593229

Gemeenschaps Veiling Cultura 
vrijdag 14 april



specialist in uw  regio!

wegens succesvolle verkoop
DE VESTING MAKELAARS
ZOEKT WONINGEN

9.3
Fundawaardering

Molenweg 5, t.o. AH

1601 SR Enkhuizen

0228 712300

info@devestingmakelaars.nl

www.devestingmakelaars.nl

Adres:

Tel.:

E-mail:

We verkopen ook 
graag uw woning!
Kom langs of bel! 0228 712300

Like ons op Facebook
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