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Filmavond met livemuziek

Voor de prijs van een bioscoopkaartje een filmconcert!

Elk jaar maakt Excelsior een jaarplanning. Dit keer zelfs voor 2
jaar. Volgend jaar maakt de vereniging zich op voor haar 125-jarig jubileum met o.a. een groot
concert in de sporthal.

Als opmaat hiernaar toe was de
wens van de dirigent om al vast
een keer een concert te organiseren in die sporthal. Waar lopen
we tegen aan, hoe is de klank,
podium, opbouw etc, etc.
Na een bezoek van de dirigent
aan het Concertgebouw waar het
Metropole Orkest een aantal
concerten van Filmmuziek presenteerde, borrelde het om dit
ook in Andijk te organiseren. Nu
doet het feit zich voor dat dirigent Nick Hoogland ook de muzikale leiding heeft over Fanfare
Accordando uit Spierdijk. Beide
orkesten samen zijn goed voor 50
muzikanten.
Eerder hebben beide orkesten
ook al een keer samengewerkt
voor de Rasteder Musiktage in
Duitsland 2015 onder de naam:
Highland Orchestra. Dit resulteerde in een prima samenwerking en werd beloond met een
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een bioscoopscherm. Bezoekers
nemen voor dit evenement plaats
in de ‘grootste bioscoop’ van Andijk, namelijk Sporthal de Klamp.

Excelsior is bijna klaar voor "De avond van de Filmmuziek". Foto: KD/De Andijker
prijs. En dus smaakte deze samenwerking naar meer. Op vrijdag 7 en zaterdag 8 april presenteert het Highland Orchestra “De
avond van de filmmuziek”.
Het Highland Orchestra is een
project van Muziekvereniging
Excelsior Andijk en Fanfare Accordando Spierdijk. Van beide
orkesten is Nick Hoogland de dirigent.
“De Avond van de Filmmuziek” is
een spectaculaire concertbelevenis helemaal in het teken van
memorabele filmmuziek. Muziek

en film zijn onafscheidelijk met
elkaar verbonden. Hoe ontroerend, zenuwslopend of heldhaftig
is uw favoriete filmscène zonder
muziek? Wat is de film The Godfather zonder muziek. Hoe herkenbaar is The Good, The Bad
and The Ugly zonder de klanken
van Ennio Morricone, indrukwekkend bij Schindlers List, vrolijk bij The Lion King, en ook The
Thunderbirds vliegen voorbij.
“De Avond van de Filmmuziek” is
een groot evenement waar muziek en film samen komen. Meer
dan 50 enthousiaste amateurmu-

zikanten spelen de grootste filmklassiekers. Bijkomend is dat alle
filmbeelden worden vertoond op

De voorverkoop is reeds gestart
via de website: www.excelsiorandijk.nl.
Vrienden van Excelsior hebben
korting op dit concert. Er zijn
VIP-mogelijkheden voor bedrijven en groepen. Neem hiervoor
contact op via info@excelsiorandijk.nl. Op beide avonden is de
aanvang van de ‘film’ 20 00 uur.
Na afloop van de voorstelling kan
er nog lang nagepraat worden
over de films onder het genot van
drankje en DJ.
Adres: Sporthal de Klamp
Aanvang concerten: 20.00 uur,
zaal open vanaf 19.30 uur.

Aparte verschijning

Gewijzigde openings- en aanlevertijden
Verkoop
Aankoop
Advies
Taxatie
0228-59 22 44
www.kwantesmakelaardij.nl

De roodhalsfuut in Andijk. Foto Douwe Greydanus
In de werkhaven van de WRK
werd een bijzondere fuut gesignaleerd. Hij is te onderscheiden
door zijn roodbruine hals en zijn
witte wangen. De roodhalsfuut
was daar zijn kostje bij elkaar te
scharrelen.
Deze vogel is een zeldzame

broedvogel in Nederland, veelal
broed deze in Midden en Oost
Europa.
Natuurlijke waterpeilen en goede
waterkwaliteit zijn vereisten voor
broedhabitat. Leuk zo’n zeldzame vogel te mogen spotten.
Douwe Greydanus.

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!
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R. Sluijs Klussenbedrijf
Voor al uw kleine klussen in en om huis.
o.a.: schilderen, behangen, vloeren.
Meander 45, 1619 XR Andijk
06 - 11 29 27 84 | ra.sluijs@hotmail.com

Nieuw bedrijf actief op Jachthaven Andijk
Het bedrijf Nauticsale heeft recentelijk zijn “deuren geopend” op
jachthaven Andijk. Graag willen
wij u dan ook voorstellen aan Jan
de Graaff. Jan is een expert als het
gaat om navigatie & communicatie apparatuur en mag zich sinds
dit seizoen ook Raymarine Dealer
noemen. Hij heeft jarenlange ervaring als dealer en service monteur en is werkzaam geweest voor
meerdere merken zoals onder andere Simrad, Brookes and Gatehouse, Garmin en Furuno.
Meer dan navigatie & communicatie
Nauticsale is ook verkoop- en
servicepunt voor Webasto comfort systemen als airconditioning
en verwarming en heeft hiervoor
geschikte opstellingen voor service, diagnose en nieuw in te
bouwen systemen. Ook met
Webasto is er al meer dan 17 jaar
ervaring.
Als het gaat om een betrouwbare
stroomvoorziening aan boord
dan bent u aan het juiste adres.

Wie?

•
•
		
•

Nauticsale is service partner van
Mastervolt maar ook onder andere merken als BEP, Marinco,
ProMariner, Victron en Whisperpower behoren tot de mogelijkheden.
Ontzorgen
Met de komst van Nauticsale is er
een specialist bijgekomen die het
mogelijk maakt dat watersporters
in de omgeving van jachthaven
Andijk alle mogelijke ondersteuning kan worden geleverd om de
boot in topconditie te houden en
de kapitein te ‘ontzorgen’.
Motorservice, polyester repartie,
schilderwerkzaamheden, verstaging vernieuwen, nieuwe zeilen,
houtwerkzaamheden, een complete refit, geen probleem het is
allemaal mogelijk op het haventerrein van Jachthaven Andijk.
Nauticsale is gevestigd bij op het
jachthaventerrein bij Andijk
Scheepstechniek (Yanmar Service Dealer). Loop gerust binnen
als u vragen of een storing heeft.
Het technisch team kan u zeker
verder helpen.

Heeft twee rechterhanden
Kan leiding geven, met een computer omgaan,
met klanten overleggen
Vindt het leuk om in de potplanten te werken

Dan hebben wij een leuke baan voor jou!
Potplantenkwekerij Euroflora
Kalanchoe, Chrysant, Celosia en Kerststerren.
Uw sollicitatie kunt u sturen naar: euroflora@online.nl
Voor info: Euroflora Andijk, Hoekweg 27 A, 1619 EB Andijk
Tel.06-1851 7265

Reumafonds haalt € 2.480,30 op

Het Reumafonds bedankt alle
collectanten, comitéleden en
bewoners in Andijk voor hun
grote inzet en bijdrage aan de
landelijke collecteweek. Tijdens de collecte van 13 t/m 18
maart 2017 is in Andijk in totaal 2.480,30 euro opgehaald.

Onzichtbare ziekte
Reuma is een verzamelnaam voor
ruim 100 aandoeningen aan gewrichten, spieren en pezen. Elke
dag krijgen 700 mensen de diagnose reuma. In totaal kampen 2
miljoen Nederlanders met een
vorm van reuma, zoals artrose,
reumatoïde artritis of jeugdreuma. Dat is 1 op de 9 Nederlanders. Daarmee is reuma de meest
voorkomende chronische ziekte
in Nederland.
De kenmerken van reuma zijn
vaak onzichtbaar. De grote meerderheid van reumapatiënten
wordt dagelijks beperkt door
pijn, vermoeidheid of verminderde mobiliteit.

Steun van iedere Nederlander
nodig 	
De afgelopen 90 jaar heeft het
Reumafonds al veel bereikt in de
strijd tegen reuma. De sleutel om
reuma helemaal de wereld uit te
helpen is nog meer wetenschappelijk onderzoek. Het Reumafonds is de belangrijkste financier
van onafhankelijk wetenschappelijk reumaonderzoek in Nederland. Het fonds is volledig afhankelijk van giften van particulieren
en bedrijven. Naast het financieren van wetenschappelijk onderzoek geeft het Reumafonds voorlichting, ondersteunen we patiëntenactiviteiten en komen we
op voor de belangen van mensen
met reuma bij politiek en zorg.
Dat brengt ons dichter bij een
wereld zonder reuma. We zijn blij
met iedere gift die hieraan bijdraagt.
Bankrekeningnr:
NL86RABO0123040000,
Amsterdam.
www.reumafonds.nl
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COLUMN (13)
Redactie:K.Gorter
Mag Hij mee?
Christenen zijn niet van de
wereld, maar wel in de wereld
(Joh. 17:16). Omdat wij wel in
deze wereld leven, doen wij er
ook aan mee, wij vieren mee,
gaan uit en hebben vrienden
en kennissen. Het is soms
goed om, als we ergens heen
gaan, ons af te vragen of Jezus
mee zou mogen. Als het antwoord “deze keer liever niet”
is, dan is het maar de vraag of
wij zelf wel zouden moeten
gaan. Als wij twijfelen of onze
wegen de toets van Zijn kritiek kunnen doorstaan, misschien moeten wij dan andere
wegen inslaan. Dat kan pijn
doen want er kunnen kosten
aan verbonden zijn als bijvoorbeeld vriendschappen op
het spel komen te staan. Toch
is het dan de vraag of die
vriendschap een wig zou kunnen drijven tussen ons en
onze Heer. Maar, zegt u misschien, wat ik doe of met wie
ik omga, dat ben ik toch niet,
dat zegt toch niets over mij
persoonlijk, ik behoud toch
mijn eigen identiteit. Er is een
spreekwoord dat zegt “waar je
mee omgaat, daar word je
mee besmet”. Dat houdt uiteraard niet in dat wij mensen
moeten gaan mijden of negeren; dat houdt ook niet in dat
wij iemand niet zullen helpen
als dat noodzakelijk is. Maar
als het om intensieve omgang
gaat, gaat dit spreekwoord
toch vaak op. Soms merk je
dat pas na een poosje en hoe
langer die omgang duurt, hoe
moeilijker het wordt om ermee te breken. Het zou kunnen dat u, als u eerlijk bent en
dat is vaak niet gemakkelijk,
intensief contact met sommigen beter kunt weren c.q. afbouwen. Dat u misschien beter niet naar dat feest zou
moeten gaan of naar die verjaardag. Of, als u er echt niet
onderuit kunt zonder die ander enorm te kwetsen, dat u
het contact tactvol afbouwt. U
zult zich, als Hij niet mee
mag, toch niet op uw gemak
voelen, het is dan duidelijk
niet uw plek, niet de plek die
Hij voor u wenst. Als u liever
hebt dat Jezus deze keer niet
meegaat, dan is er misschien
toch iets niet helemaal in orde
met die activiteit. Het is niet
gemakkelijk om een scheidslijn te trekken, vaak balanceert een gebeuren op de
grens, toch als u twijfelt en
liever hebt dat Jezus niet meegaat, ga dan zelf ook liever
niet. Van harte wens ik u (en
mijzelf ) hierbij onderscheidingsvermogen, moed en tact.
Maar ook hierbij geldt, dat u
er nooit alleen voor staat, als
er ergens een deur sluit dan
opent God voor ons een raam.
Het kan even duren, maar wij
zullen merken dat dat raam
een veel beter uitzicht heeft
dan die deur. Waarheen wij
ook gaan en met wie, laten wij
altijd met Hem gaan, dan gaan
we niet verkeerd. (Jose Consemulder)

info@andijker.nl
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Persoonlijk contact.
Ook na het afsluiten
van uw hypotheek.
Kom
gerust
langs!

Vrolijk Verzekeringen

Kleingouw 28
1619 CB ANDIJK
T (0228) 59 24 20
E info@vrolijkverzekeringen.nl
I www.vrolijkverzekeringen.nl

Mozambiquemarkt

door hopen zij dat de kindersterfte zal verminderen. De hongersnood is groot! Informatie op
www.franksandra.nl

Frank en Sandra Obdam.
Foto: KD/De Andijker
Tijdens de kunst- en tuinroute op
zaterdag 27 mei (10-16 uur) zal er
weer een Mozambique(rommel)
markt gehouden worden aan de
Middenweg 77. Oude en nieuwe
spullen kunt u hier vinden.
HET GOEDE DOEL: De opbrengst gaat naar Frank en Sandra. Zij hebben een voedselprogramma opgezet om de meest
ondervoede kinderen in de omgeving waar zij wonen te voeden
met verrijkte pap (met bonen en
pinda’s om aan te sterken). Hier-

Koffie en thee zal gratis zijn.
Verschillende soorten taart,
broodjes knakworst kunt u hier
kopen tegen een kleine prijs.
(even wat eten tijdens de kunst en
tuin route). Er zijn lootjes te koop
om leuke prijzen te winnen (volwassen- en kinderlootjes). En iedereen kan kijken of er iets leuks
bij de markt aanwezig is.
Heeft u nog spullen dan kunnen
deze gebracht worden naar Middenweg 77 (telnr. 0228-593530).
Evt ophalen is ook mogelijk.
Wilt u sponsoren? Dit is ook mogelijk! Alle bedrijven die sponsoren zullen zichtbaar zijn tijdens
de markt (spullen doneren, geld
doneren, het is allemaal mogelijk.
Wij zorgen ervoor dat het goed
terecht komt).
Met vriendelijke groeten, en tot
ziens op zaterdag 27 mei
Het Mozambique team!!

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
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“WE ZIJN GEWONE MENSEN,
WE LEVEN NIET UITBUNDIG”
Deze zin horen we mensen uit onze omgeving best vaak zeggen of
“doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.” Niet dat men niet
geniet van het leven, maar in de gewone dagelijkse dingen, zit genoeg
dat het leven pit en plezier geeft. “Dat hoeft dus ook niet altijd bakken met geld te kosten”, ik herhaal de woorden van iemand die ook
zegt, dat hij met veel plezier zijn belastingen betaalt “dan is er immers
wat verdiend.” Maar waar de wet mogelijkheden biedt, wil degene
die voorgaande woorden sprak, deze wel benutten om belasting te
besparen. Vooral erfbelasting wordt vaak gezien als een onredelijke
belasting. Over het verdiende geld is tijdens de rit al veelvuldig belasting betaald en daarom wil men graag weten wat de mogelijkheden
zijn om erfbelasting te voorkomen, of indien dat niet mogelijk is te
verminderen of uit te stellen. De notaris kan u hierbij van advies
dienen. Maar terug naar een mooie visie op uitbundig leven. Dit is
niet je geld over de balk smijten, maar het is vooral een kwestie van
dingen níet doen. Dus vooral niet zeuren
en geen dingen doen, waar je geen plezier
uithaalt. Rinske Mantel, Mantel&Overtoom
Notarissen.
Gratis inloop: do 30 maart Andijk
0228-592224 en di 4 april Benningbroek 0229-591264.

Langs de weg...

Gezien in de Scarlet Ducstraat door de fam. Langbroek.

0228 – 56 12 01
info@gebrkok.nl

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

GEVONDEN:

HUAWEI Y3 TELEFOON

Op maandagmorgen 20 maart is op het parkeerterrein
tegenover Chinees Restaurant Danny’s Garden (vlakbij de
pinautomaat van de Rabobank) een Huawei telefoon
gevonden. Wanneer u de telefoon kunt ontgrendelen
(er zit een beveiliging op) kunt u hem weer meenemen.

ZONNEBRIL

Gevonden op de brug over de Molensloot op de Kleingouw:
zonnebril in zwart etui.
Meer informatie bij de redactie van De Andijker,
Industrieweg 1 Andijk, 59 36 05 of mail: info@andijker.nl.

De Andijker

info@andijker.nl
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Fantastische opbrengst actie
leerlingen De Bangert

Ria Manshanden
Boomfeestdag
Het begon met een groen
frisse lentetocht door de
Westfriese landerijen op
weg naar Abbekerk. Daarna
koffie met gebak in het
dorpshuis met schoolkinderen, juffen, mensen van
Rijkswaterstaat, de provincie,
raadsleden en de burgemeester. Een vrolijke bijeenkomst
met liedjes en toespraken,
want ook de kinderen moeten
het kunnen begrijpen. Het
was BOOMFEESTDAG !
En er worden bomen geplant.
Na de koffie vertrokken
we naar een grote groene
vlakte nabij de Broerdijk,
langs de A7. Daar werden de
bomen, fladderiepen, door
de kinderen en iedereen die
mee wilde helpen in cirkels
geplant. Het thema van deze
dag was “Bomen verbinden”.
Bomen verbinden ons met
elkaar door mooie herinneringen, de natuur en door
hun leeftijd met de tijd en
de geschiedenis. Als deze
kinderen kleinkinderen hebben kunnen ze hen op een
goede dag vertellen, dat zij
die bomen hebben geplant.
Ook werden er wensen van
de kinderen in kokers bij de
bomen begraven en bloemen
zaden gezaaid om insecten als
bijen en vlinders te lokken.
Als ooit ver in de toekomst
deze bomen om zouden gaan,
dan vindt een volgende generatie de wensen in de kokers.
Mooie momenten voor ontmoeting en praatjes volgden.
Zo vertelde iemand van
Rijkswaterstaat mij, dat dit
soort projecten steeds meer
onderdeel van het beleid
worden van deze dienst. Het
gaat niet alleen meer om het
bouwen en onderhouden van
stroken asfalt, maar ook om
de groenstroken, bomenrijen
en rustplaatsen met banken
van duurzame materialen
daarlangs. Dit zijn plekken
bij uitstek waar ter compensatie van het geluid en de
vervuiling van het wegverkeer iets teruggedaan kan
worden voor de rust, de zuivere lucht en de natuur. Nou,
dat is toch mooi om te horen.
Tot slot : GroenLinks heeft
10 zetels gewonnen, bedankt
GroenLinks stemmers !
Ria Manshanden, fractievoorzitter GroenLinks
Medemblik.GroenLinks.nl
Ria.manshanden@ziggo.nl

De leerlingen hebben 2.049,05 bij elkaar gelopen. Foto aangeleverd
Op woensdag 22 maart, aan het
einde van de ochtend, was er reuring in Andijk-West. De leerlingen van basisschool De Bangert
deden mee aan de actie Wandelen voor Water.
Vastenactie
Ieder schooljaar in de Vastentijd,
de tijd tussen Carnaval en Pasen,
komen de leerlingen in actie voor
een goed doel. De afgelopen jaren
was dat met Heitje voor een Karweitje. Dit jaar ging het anders.
De school sloot aan bij de actie
van ontwikkelingsorganisatie Simavi. Twee weken voor de actiedag kreeg elke groep een gastles
waarin meer werd uitgelegd over
het goede doel. Daarna kregen de
kinderen een sponsorblad mee
naar huis. Hiermee konden ze
sponsors zoeken die hun wandeling wilden steunen.
Rugzak op en wandelen
Twee dagen voor de actiedag kregen de leerlingen een rugzak van
Simavi mee naar huis om te vullen met flessen water. De kleuters
met een halve liter water. De
oudste leerlingen met 6 liter.
Op woensdag om 11.00 uur ging
de wandeling van start. De kinde-

ren liepen met hun groep rondes
door de wijk. Het zonnetje lachte
hen toe.
De kleuters waren na 20 minuten
klaar met hun wandeling. De
laatste groep kwam na drie kwartier terug. Toen kon de opbrengst
bekend gemaakt worden. De leerlingen hebben met deze actie het
fantastische bedrag van €2049,05
opgehaald.
De leerlingen werden door de
Oudervereniging van De Bangert
bedankt voor hun inzet met een
waterfles. Dit viel goed in de
smaak.
Goede doel
Met de opbrengst van Wandelen
voor Water verbetert Simavi in
Kenia, Oeganda en Tanzania de
toegang tot schoon drinkwater
en veilige toiletten op scholen.
Door de leerlingen tijdens de actie met een rugzak met water te
laten lopen symboliseren ze de
kinderen in Afrika die dagelijks
hun eigen water mee moeten nemen tijdens hun wandeling van
huis naar school.
Na afloop namen de leerlingen
hun rugzak mee naar huis. En
kon het water hergebruikt worden. Want weggooien is zonde!
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Koopmanspolder, el dorado voor vogels

info@andijker.nl

Het Grote U Vraagt Wij Draaien Orkest

Kemphaan. Foto's aangeleverd
De Koopmanspolder is momenteel door zijn hoge
waterstand weer bijzonder aantrekkelijk voor vogels. Het gaat hierbij om veel en ook zeldzame soorten eenden en steltlopers. De meesten zullen weer
verder naar het noorden trekken en anderen zullen
zich als broedvogels over de omgeving verspreiden.

Noord-Holland en wordt beheerd door de Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden. De afgelopen jaren zijn er proeven uitgevoerd met verschillende waterstanden, waarbij de effecten op waterveiligheid, waterkwaliteit, natuur en omgeving uitvoerig zijn gemeten.
W!

De grutto’s zijn al met tientallen aanwezig, net zoals
tureluurs en kieviten. Van deze soorten zal wel een
aantal blijven hangen en hier gaan broeden. Andere
steltlopers die je nu kunt verwachten zijn watersnippen (verstoppen zich graag), plevieren, diverse
ruiters en kemphanen.
Opvallender nog zijn de eenden waar nu grote aantallen aanwezig zijn van krakeend en kuifeend.
Daarnaast zijn er kleinere aantallen wintertaling,
slobeend, pijlstaart en tafeleend.

Marco van der Lee, beheerder Koopmanspolder
Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden

U

Ook zijn er veel ganzen aanwezig, vooral grauwe
gans en brandgans, maar let goed op want er kunnen ook andere soorten ganzen tussen zitten.
Het gebied is nu gesloten voor publiek, maar u hoeft
er helemaal niet in want U kunt het allemaal fantastisch zien vanaf de dijk!
De Koopmanspolder is eigendom van Provincie

NIE

7 juli: De Avond van Andijk. Foto aangeleverd
Nu de zon zich weer wat vaker
laat zien krijgen we langzaam
al meer zin in De Avond van
Andijk. Wordt er al weer druk
gewerkt aan het muziekprogramma voor De Avond van
Andijk.

We stellen u graag voor aan de
Nieuwe webshop met alles op het gebied
van fietsen. Aantrekkelijke prijzen,eerste act “Het Grote U Vraagt
Wij Draaien Orkest” Deze uit 11
snel en gemakkelijk!
personen bestaande bigband gaat
u anderhalf uur vermaken met de
allerbeste muziek. En zoals de
naam van dit orkest al doet vermoeden kies jij, als bezoeker van
De Avond van Andijk, zelf de
liedjes die zij gaan spelen.

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

Overzicht Koopmanspolder
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Alles kan en alles mag en geen
enkel muziekgenre is uitgesloten.
Van pop/rock tot reggae, van 90’s
dance tot Soul en van Jazz tot
Nederlandstalig. Kom maar op
met de liedjes. We zijn benieuwd!

Hoe gaat dat dan in zijn werk; er
zijn 3 manieren om te zorgen dat
jouw favoriete muziek deze
avond wordt gespeeld door Het
Grote U Vraagt Wij Draaien Orkest. De eerste manier is je 3 favoriete liedjes door te geven via
het e-mail adres HGUVWDO@
dijkpop.nl De tweede manier is
via de Facebook pagina van De
Avond van Andijk. En de derde
manier is via het invulformulier
op www.deavondvanandijk.nl.
Hier vind je tevens inspiratielijsten met artiesten en nummers.
De leukste, origineelste en beste
inzendingen worden beloond
met een softijsje en entreekaart
van De Avond van Andijk voor
het hele gezin!
Tickets van De Avond van Andijk
á € 8,50 (excl. reserveringskosten)
zijn beschikbaar via www.deavondvanandijk.nl/tickets

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
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20-04-2012 13:17:57

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
Werner de Haan
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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

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

2017 - week 13

0228 - 59 36 05

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

Het voorjaar is begonnen! Dus kom
uw violen halen bij Sandra’s plantjes op Bangert 37 in Andijk.
Maar ook voor uw pootaardappelen, groente planten en zaden kunt
u bij ons terecht.

Zwembad De Weid

De Andijker

info@andijker.nl

Pagina 6

Wist u dat...
... het Christelijk onderwijs in
Andijk dit jaar 150 jaar
bestaat?

... dit gevierd wordt met een
kerkdienst in de Gerformeerde
kerk op zondag 2 april?

... het Andijker Havenkoor
weer optreedt?

Nieuwe tegelvloer vordert gestaag Foto aangeleverd
Koop je zwemabonnement
online!
Het mooie voorjaarsweer komt
eraan! Regel je zwemabonnement
nu alvast online via de webshop
op www.deweid.nl. Je krijgt dan 5
euro korting op aanschaf! Belangrijk: als je de inlogcodes niet meer
weet voor de aanschaf van zwembadpasjes kun je deze opvragen
via webkassa@deweid.nl.
Renovatie zwembadvloer
De renovatie van de tegelvloer en
trappen van het middelste zwembassin verloopt voorspoedig.
Mede dankzij het mooie weer
wordt het werk waarschijnlijk
deze week afgerond. Ruim op tijd;
op 8 April gaan de kranen open!
Succesvolle hakseldag
Een stuk of tien liefhebbers van
gezond buitenwerk hebben afgelopen zaterdag de enorme hopen
snoeiafval weggewerkt. Met hulp
van de hakselaar van loonbedrijf
Martin Bruin was de klus rond
koffietijd al geklaard. Allemaal
bedankt voor de hulp!
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.
Schoonmaakdag op 15 april
Wie helpt de spinnenraggen weg
te halen bij de entree? Stoelen
naar buiten sjouwen, kleedkamers en de douches aan kant, de
speeltoestellen op de weide een
beurt? Afijn zat te doen! Loop
ook eens binnen op 15 April tussen 10.00 en 14.00 uur en help
om De Weid weer startklaar te
maken!
Veiling Cultura; 14 april
aanstaande
Andijk leeft, mede dankzij de
dorpsveilingen! Op 14 April is het
de beurt aan veiling Cultura. We
wensen iedereen een gezellige en
kooplustige avond toe. Je helpt de
clubs en stichtingen in Andijk
met je bezoek!
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!

... Basisschool de Piramide
bezig is met een kunstprojekt?

... er echte kunstwerken
ontstaan? Er op 11 april een
tentoonstelling komt en een
kunstveiling?

... het Voorjaarsconcert van
Sursum Corda m.m.v.
MissJones deze zaterdag al is,
om 20.00 uur in Dorpshuis
Centrum?

… berichten van gevonden en
verloren voorwerpen gratis
worden geplaatst?

Jaarvergadering bij het Andijks
Gemengd Koor
Op 20 maart jl. hield het Andijks
Gemengd Koor haar jaarlijkse ledenvergadering in Cultura.
Bij de bestuursverkiezing waren
secretaris mevrouw J. KalliskiBoos en penningmeester mevrouw V. Breed periodiek aftredend en herkiesbaar. Zij werden
met algehele stemmen herkozen
voor een periode van 3 jaar.
De vergadering verliep vlot en er
werden veel vragen beantwoord
en ideeën geopperd. Het 70 jarig
jubileum in februari 2018 was
ook een belangrijk onderwerp.
Administrateur de heer H. de
Boer gaf uitleg over het financiële
verslag. AGK is gelukkig financieel is een gezonde vereniging,
dank zij de steun van de
drie dorpsveilingen en een grote
groep donateurs.

De opbrengst van de jaarlijkse
amaryllisbollen actie was ook het
afgelopen jaar weer heel belangrijk om nieuwe muziek e.d. aan
te schaffen. Het koor bedankt
daarom iedereen die aan al deze
acties meegedaan heeft.
Het ledental is stabiel, maar
nieuwe leden zijn altijd welkom,
vooral alten en hoge sopranen!
Wilt u ook lekker zingen, kom
dan gerust eens langs op maandagavond in Cultura aan de
Kleingouw.
We repeteren van 20.00 uur tot
22.00 uur o.l.v. onze enthousiaste
dirigent Margreet Drijver met
hulp van onze veelzijdige pianist
Edwin Hinfelaar.
Meer info kunt u vinden op
www.andijksgemengdkoor.nl

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

Vrijwilligers snoeiafval de baas

2017 - week 13
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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 2 april 10.00 uur: 5e
zondag van de 40-dagentijd.
Eucharistieviering met Gemengd
koor; voorganger: pastor J.
Suidgeest.
Thema: “Leef in geloof aan Christus”.
De collecte is voor onze kerk.
Van harte aanbevolen en dank
daarvoor.
Welkom in de viering en bij het
koffiedrinken!
*Overleden: Gerard Molenkamp.
Bij de voorbeden bidden wij voor
hem.
*De kinderen van de Bangertschool hebben zich ingezet voor
stichting Simavi met een sponsortocht met het motto: “Wandelen voor water”.
Het heeft een recordbedrag opgeleverd. Geweldig en bedankt
voor jullie inzet!

AANLEVEREN KOPIJ
Advertenties:

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

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

Familieberichten:

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

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
telefoon:
0228-593605
e-mail:
info@andijker.nl
website:
www.andijker.nl
redactie:
Maarten Jong
Jolien Harders
Hessel Waardenburg
lay-out:
Karin Venekamp
foto’s:
Peter Ligthart, Koos
Dol, DVD Temme,
Douwe Greydanus
Niets uit deze uitgave of voorgaande uitgaven van
“De Andijker” mag op enigerlei wijze worden gekopieerd, gepubliceerd of op andere wijze openbaar
worden gemaakt zonder uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaand verkregen toestemming van de
uitgever. De uitgeverij, cq. de redactie kan nimmer
verantwoordelijk gehouden worden voor ‘Ingezonden stukken’ of stukken die ter publicatie worden
aangeboden. De redactie behoudt te allen tijde het
recht voor artikelen te redigeren, in te korten of
voor plaatsing te weigeren, zulks zonder opgaaf
van redenen. Daarnaast behoudt de uitgeverij te
allen tijde het recht voor artikelen op een andere
datum te plaatsen. Met betrekking tot advertenties, los of contractueel, zijn de levering- en advertentievoorwaarden van De Nederlandse/De
Andijker van toepassing. Deze zijn gedeponeerd
bij de Kamer van Koophandel te Hoorn.

De Andijker

Kerkdiensten, zondag 2 april
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. J. Staat, Dienst kerk en Kuyper / Idenburg school,
thema: 150 jaar Protestants Christelijk Onderwijs
in Andijk
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 Ds. Piet Kooiman uit Amsterdam			
Organiste: Christine Janssen
Woensdag 5 april 		
19.30 uur Pastor Gert Scholten, Vesper, Organist: Andrew Orme
Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur
Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen
10.00 uur Cees Hanemaayer
R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Euch. pastor J. Suidgeest, Gemengd koor
De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Piet van der Lugt
Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur Jaap Bönker
New Life Church
Dorpshuis Centrum, Sportlaan 1 Andijk
10.00 uur Samenkomst

Pastoraal team

Pastorale avond: Op dinsdag 4
april 2017 zal er een interactieve
pastorale avond gehouden worden in de Gereformeerde Kerk
Andijk (Middenweg 4, 1619 BL
Andijk, Tel: 0228-591925) met als
thema: “Ken jezelf. Ken je de ander?” Ciska Denekamp gaat met
ons aan de slag met dit thema. Ze
hanteert hierbij Psalm 23 als uitgangspunt.
Zij heeft een eigen praktijk voor
therapeutische- en pastorale hulp
aan zowel volwassenen als kinderen. We zijn geschapen naar
Gods beeld; geschapen om in relatie te staan met Hem en de ander. Behalve dat we allemaal als
leden van de gemeente (pastoraal) 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 gerust contact met ons op.
Dat kan telefonisch: 06 37 57 58
33 of per mail: devriezen@quicknet.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, Esther de Vries en Marianne van
der Leek.

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

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

© 2017 - De Nederlandse

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

Bollenmarkt 8a in Zwaagdijk
0228 - 561010

www.omnyacc.nl

info@andijker.nl

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

MAART

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.
• Klaverjas, Aanvang 19:30 uur, Dorpshuis Centrum
• Optreden vernieuwde Andijker Havenkoor in het café restaurant
van horeca Grootslag. Aanvang 20.30 uur
Zaterdag 8 april
• Avond van de Filmmuziek door Excelsior en Accordando als het
Highland Orchestra. Sporthal de Klamp, aanvang 20.00 uur.
• 70’s 80’s 90’s party, Dorpshuis Centrum
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 aanvang 19.30 uur
Donderdag 20 april
• SeniorenSoos, 12:00 uur, Dorpshuis Centrum
Vrijdag 14 april
• PUBQUIZ, aanvang 20:30 uur, Dorpshuis Centrum
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
•Oud
Uitvoering
papier Andijker
ZaterdagToneel:
8 & 22Bravo,
april, 620.00
& 20 uur,
mei,Cultura
3 & 17 juni, 1, 15
• Toneelvereniging
K.N.A.
voor u “Tante
Bella’s
Beautysalon”
en 29 juli,
12speelt
& 26 augustus,
9 & 23
september,
7&
Dorpshuis Centrum,
aanvang
uur 2, 16 & 30 december.
21 oktober,
4 & 1820.00
november,
Zondag
Plastic: 23 april
Dinsdag 4 april, 2 en 30 mei, 27 juni, 25 juli, 		
• Double U Bean
bij Club Jazz
& Pop in Cultura
Andijk, 15.00 uur
22 augustus,
19 september,
17 oktober,
14 november
enmet
12 december
• Countymiddag,
vrij dansen
de Dutch Country Collage
Restafval:
Dinsdag
18 april,
16ca.
mei,
13 juni,
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Dancers, aanvang
13.30
uur tot
17.15
uur, 11
Dorpshuis
Sarto
5
september,
3
en
31
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28
november
• Prijsklaverjassen, aanvang 14.00uur, Dorpshuis Sarto en
vrijdag 29 december
Dinsdag 25 april
Gft:
overige
• KVG, Sarto, 20
00 uurdinsdagen
Comédienne Nicole Kovacs
Let
op:
Op
adressen
waar het plastic nog in zakken wordt
Woensdag 26 april
opgehaald
zijn
de
data
7 april,uur.
5 mei, 2 juni,
• KBO, Klaverjassen en Jeu als
de volgt:
Boules,vrijdag
Sarto 13.30
28 juli, 25 augustus, 22 september, 20 oktober, 17 november en
15 december
MEI
Dinsdag 9 mei
Kijk voor meer informatie op hvcgroep.nl
• 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
Aangifte inkomstenbelasting? leide fiscale medewerkers.
• Breek de Week maaltijd, 17.30 uur, Lichtboei, Hoekweg 12a
Laat het over aan een aangifteVrijdag 12 mei
specialist
Ondersteunen
• LSBO, Bezoek Paprikakwekerij Barendse,
Agriport met
09.30fiscaal
uur. adHetZie
is t.z.t.
weerde
tijd
om
uw
aangifte
vies
Nieuwsbrief.
inkomstenbelasting
Maandag 15 mei in te dienen. Naast het verzorgen van de aanDe
aangiftes worden
steeds Andijk
com- gifte inkomstenbelasting en de
• Schoolvoetbal,
Sporting
plexer
door
Dinsdag
16 de
meibelastingwetge- aanvraag van uw toeslagen kunving
en de
opbouw
het aan- nen we u ook met fiscaal advies
• KVG,
Sarto,
19.00 van
uur puzzelwandeltocht
gifteformulier.
Bovendien
de terzijde staan. Daarnaast verzor• Schoolvoetbal,
Sportingwil
Andijk
Woensdag
mei
overheid
dat u17dit
met de compu- gen wij aangiften schenkbelasting
• PCOB,
tot p.m.enhalf
septemter
doet. Start
Ons damesfi
fiscale etstocht,
team vaniedere
en week,
erfbelasting
kunnen
wij u
ber
start
19.00
uur.
Omnyacc GoesDeen kan u hier- adviseren over mogelijke bespaVrouwen
van Nu Andijk
West
natuur,
Marijke
bij• helpen.
Maandag
27 maart
enSchaapskuddes
ringen van en
eigen
bijdrage
Wet
Dirkshorn
van
Landschapsbeheer
Rinnegom,
Cultura,
20.00
uur
3 april a.s. kunt u zonder afspraak langdurige zorg (Wlz).
Vrijdag
meiuur binnenlopen
van
9.00 –19
20.00
• PCOB, Hoe houd ik mijn brein gezond (Hersenstichting),
voor een gratis advieskwartier.
Tot ziens op kantoor
Dorpshuis Centrum 14.30 uur.
Onze collega’s zitten de komende
Zaterdag 20 mei
Aangifte inkomstenbelasting
maandagen voor u klaar op onze
• Jeugdtoernooi Sporting Andijk
Heeft
u
hulp
nodig
bij
de
aangifte
vestiging in Zwaagdijk: BollenZondag 21 mei
inkomstenbelasting
en
de
aan8a.Sarto
• 13.30 uur Dutch Country Collegemarkt
Dancers
vraag
van
uw
toeslagen?
Wij
zijn
U
kunt
ookAndijk
telefonisch contact
• Johan Keeman bij Club Jazz & Pop in Cultura
alWoensdag
ruim veertig
jaar gespeciali- opnemen via het telefoonnum24 mei
seerd
in Klaverjassen
het verzorgen
van aanmer 0228
– de
56Boules,
1010 of
mailen
• KBO,
(laatste
van seizoen)
en Jeu
Sarto
giften
en naar info@omnyacc-goesdeen.nl.
13.30inkomstenbelasting
uur.
Zaterdag
27 mei
heeft
een team
met goed opge- Wie weet tot dan!
• Jeugdtoernooi Sporting Andijk

Aangifte inkomstenbelasting?
Laat het over aan een aangiftespecialist

JUNI

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

2017 - week 13

0228 - 59 36 05

De Andijker

info@andijker.nl

Pagina 8

Mooi weer

Samen spelen,
leren & ontdekken
op onze buitenschoolse opvang
in basisschool De Piramide
Wij hebben
plekjes vrij!

Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

Nieuwe functie voor ’t Wapen van Andijk
De streetdance meiden verzorgden een spetterend optreden. Foto: KD/De Andijker
Een prachtige zonnige dag zorgde voor sponsering van de mat. Dank voor alle toeeen ongelooflijk aantal fietsen voor de zeggingen. Ook verzorgde de streetdance
Dars. Want de tribune zat bomvol tijdens meiden weer een spetterend optreden. De
onze onderlinge wedstrijden afgelopen laatste wedstrijd was gereserveerd voor
zondag.
alle selectie meisjes en jongens. Het enDe dag werd traditioneel afgetrapt door de thousiasme en de inzet van de meiden en
kleuters. Er werd vrolijk gedanst, geklom- jongens was groot. Er werd goed geturnd
men, geduikeld en nog veel meer. De en ook hier genoot iedereen volop. Waartrotste blikken van vaders, moeders, opa’s, bij ook het publiek in de prijzen viel tijdens
oma’s en vele anderen waren duidelijk te onze traditionele loterij. De winnaars ginzien. Daarna volgden de recreatie meisjes gen naar huis met een chocolade paashaas,
en jongens. Iedereen zette zijn beste been- kleurpotloden en zelfs een harembroek.
tje voor om te laten zien wat ze allemaal Om 18.15 uur sloten we de dag af en kongeleerd hadden tijdens de les. Onze ener- den we terugkijken op een zeer geslaagde
gieke voorzitter wist tussen de onderdelen dag met dank aan alle vrijwilligers. Het
door sponsoren te enthousiasmeren voor was weer mooi!
Nico Bakker: "het wordt een kleinschalig project". Foto: KD/De Andijker
Momenteel staat ’t Wapen van Andijk
volop in de steigers. Diverse onderaannemers zijn bezig met een grootschalige
verbouwing. ’t Wapen van Andijk wordt
omgebouwd tot migrantenhotel.

over de plannen en de vragen van mensen
beantwoorden. Dat stelde de mensen gerust. Het wordt een kleinschalig project,
maar wel één waar momenteel erg veel
behoefte aan is,” vertelt Nico Bakker.

Flink aangepakt
Het pand wordt stevig verbouwd. Zowel
de binnenkant als de buitenkant worden
onder handen genomen. Ook de indeling
gaat volledig om. Op het dak zijn inmiddels mooie dakkapellen geplaatst en er
worden nieuwe dakpannen gelegd. Zowel
beneden als boven komen meerdere tweepersoonskamers met elk een eigen toileten douchevoorziening. Totaal biedt het
migrantenhotel ruimte aan 36 gasten.
Naast de eigen kamers is er straks ook een
grote keuken en recreatieruimte te vinden.

“Er zijn duizenden mensen die een plek
zoeken om legaal te wonen. Juist aan kleinschalige nette woonaccommodaties is een
enorme behoefte.” De keus om ook een
ruimte te maken die geschikt is voor recreatiedoeleinden, maakt dit straks tot een
fijne plek, waar men met elkaar prettig kan
verblijven.”

Kleinschalig project
Niet iedereen stond meteen te juichen
toen ze van de plannen vernamen om migranten te huisvesten in ’t Wapen van Andijk. Nadat de koopovereenkomst was gesloten, is er een constructief overleg met
de buren geweest. “ Daar kon ik vertellen

Toekomst gericht bouwen
“Bij de verbouwing houden we niet alleen
rekening met de huidige vraag naar woonruimte voor migranten. Over een paar jaar
kan de vraag naar woonruimte heel anders
zijn. Je kunt dan denken aan bijvoorbeeld
zorgwoningen of studentenhuisvesting.
We proberen de verbouwing nu zo goed en
mooi mogelijk uit te voeren, zodat het gebouw ook in de toekomst dienst kan blijven doen om maatschappelijke functies te
vervullen.”

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 koffie 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.

www.uitvaartcentrumjohannespoststraat.nl

06 - 225 882 28

www.ritafeld.nl

06 - 20 33 38 84

Langs de weg...

Getuigen gezocht!
Afgelopen donderdag 23 maart om 17.15 uur is onze zoon
aangereden op de Dijkweg/ Oosterweg.
Er waren twee auto’s bij betrokken, waarvan 1 schuldig is
bevonden. De desbetreffende bestuurder heeft geen
gegevens achtergelaten.
Het gaat om een zilverkleurige auto. Auto 1 reed richting
de Oosterdijk en auto 2 richting Andijk.
Indien u iets heeft gezien gelieve contact met ons op te
nemen op 0228-59 63 36.

Afgelopen zondag stonden 5 van de 34 leden van HDC Lakeside klaar om te vertrekken
naar de Friesland Open Dag van HD Point. Foto: KD/De Andijker

