
Op de hoek van ‘t Kerkepad en de 
Dijkweg lopen de Brahma kippen  
van de familie van Dijk. Tussen 
de dieren vindt eigenaar Henk 
van Dijk zijn rust. “Ik heb al van 
jongs af aan dieren om me heen 
gehad en er is niks mooier dan 
daarvan te genieten.”

Jeugd in Andijk
Henk is in 1940 geboren in An-
dijk op Knokkel 39. Hij is er één 
van een groot gezin, tien kinde-
ren telde het gezin van Dijk. Zijn 
vader was een harde werker die 
daarnaast als hobby dieren hield. 
“We hadden kippen en duiven en 
een hond en nog wel meer.”

Ruilherder voor verjaardag
“Ik kan mij nog goed herinneren 
de Duitse herder die we hadden,” 
vertelt Henk. “Dat beest werd 
vals en dus moest hij weg. Moe-
der had het niet zo op honden, 
dus die was wel blij. Op haar ver-
jaardag kwam mijn vader met een 
nieuwe, hele grote hond aanzet-
ten. Hij had de Duitse herder in-
geruild voor een nieuw exem-
plaar!”

Weg en terug naar Andijk
Hij was begin 18 toen hij verliefd 
werd en verkering kreeg met Ma-
rijke. Maar zijn ouders verhuis-
den naar Kampen en Henk had 
geen keus, hij moest mee. De 
liefde was groot. “Elke 14 dagen 
werd er gereisd met de bus naar 
Enkhuizen en de boot naar Urk 
om verder te reizen naar Kam-
pen. In 1965 vonden we het mooi 
geweest en ben ik terug gegaan 
naar Andijk. We trouwden, Ma-
rijke en ik. We kochten dit huis 
aan ’t Kerkepad 3. We zijn inmid-
dels 52 jaar getrouwd en wonen 
nog steeds in ons huisje van 
toen.”

Extra ruimte beschikbaar
“Het huisje was oud, maar het 
was van ons. Later is alles aange-
pakt en opgeknapt, verbouwd en 
uitgebouwd. Inmiddels staat het 

huis aan ’t Kerkepad er schitte-
rend bij. Er is extra grond aange-
kocht richting de dijk. Ook is er 
grond bij de buurman in leen 
voor een groentetuintje. “We zit-
ten er schitterend bij.”

Eigen dieren aan huis
“Het begon met een poedeltje 
toen Marijke en ik net getrouwd 
waren en nog geen kinderen had-
den. Daarna kwamen er twee ko-
nijnen, Hommeltje en Pommeltje 

werden die genoemd. Verder 
kwamen er twee geiten en kippen 
en ook een volière met verschil-
lende vogels, een nieuwe hond en 
twee katten. Het is een genot al 
die dieren om je heen, met hun 
gekkigheden. Het nadeel is dat ze 
ook dood gaan, door ziekte of 
ouderdom. Dat is altijd een groot 
verdriet. Maar het genot is groter, 
dus komen er toch steeds nieuwe 
dieren.”

Columbia Brahma’s
Nu lopen er opvallende grote kip-
pen op het terrein. Het zijn na 
Majorca’s en Wyandottes nu gro-
te Brahma’s die hier lopen. Ze 
kunnen wel 40-50 cm groot wor-
den.“ Helaas zonder haan, maar 

die maken zo’n herrie op 
de vroege morgen, dat we 
hebben besloten dat de 
buurt maar niet aan te 
doen.”

Muziek naast de dieren
Naast de dieren geniet 
Henk ook heel erg van 
zijn andere hobby: orgel 
spelen. “Maar dat is een 
verhaal voor de volgende 
keer.”
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De hobby’s van Henk van Dijk

Henk van Dijk heeft prachtige Columbia Brahma's lopen.  
Foto: Koos Dol/De Andijker

Nieuwe openingstijden De Andijker en Dijkprint.
We zijn op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur geopend. Daarbuiten op afspraak.

De Stichting Wielerevenementen 
West-Friesland organiseert zon-
dag 21 januari voor de tweede 
keer dit seizoen de MTB Vooroe-
vertocht. 

Het parcours
Vanaf de start tussen 09:00 en 
09:30 uur bij de kantine van 
VVW vertrekken de deelnemers 
met een lus langs Hauwert en Het 
Egboetswater richting de Groote 
Vliet. De deelnemers rijden rich-
ting Medemblik, om Kasteel Rad-
boud heen. Over een schelpen-
pad vervolgen zij de route naar 
Onderdijk, waar zij langs de koek 
en zopie met o.a. krentenbollen 
van Bakker Swart uit Wervers-
hoof komen. Verder over de dijk 
richting De Vooroever. Bij de 
Kagerdijk splitst het parcours 
zich; de deelnemers aan de 30 ki-
lometertocht gaan terug richting 
de kantine van VVW, bij de 40 
kilometertocht rijdt men langs de 

kom en fietst men over het 
strandje richting de Koopmans-
polder. Aangekomen bij de jacht-
haven van Andijk rijden de deel-
nemers over het fietspad op de 
dijk langs de Dijkweg en de 
Kagerbos terug naar de finish bij 
de kantine van VVW.

MTB-tochten
Stichting Wielerevenementen 

West-Friesland werkt samen met 
MTB Noord-Holland, zij organi-
seren dit seizoen 14 MTB-toch-
ten. Een deelnemer die stempels 
voor deelname aan min. 8 van 
deze tochten op de stempelverza-
melkaart heeft staan maakt kans 
op een Storm-Nalu strandbike. 
Na de laatste tocht op 25 februari 
wordt de gelukkige uit de ingele-
verde stempelkaarten getrokken. 

Praktische informatie
Inschrijven voor de Vooroever-
tocht kan op 21 januari vanaf 
08:30 uur bij de (tijdelijke) kanti-
ne van VVW, Theo Koomenlaan 
7 te Wervershoof. De start is 
vanaf deze locatie tussen 09:00 en 
09:30 uur. De inschrijfkosten zijn 
voor iedereen 6 euro, het verzoek 
van de organisatie is om zoveel 
mogelijk gepast te betalen. 

Let op: een valhelm is verplicht 
bij deelname aan de toertocht. 
Niet NTFU-leden zijn niet verze-
kerd voor schade, zij kunnen 
vooraf via de website van de 
NTFU een dagverzekering afslui-
ten. In verband met omstandig-
heden kan de organisatie helaas 
genoodzaakt zijn het parcours op 
enkele stukken aan te passen, in 
te korten of de tocht af te gelas-
ten. Meer informatie op: www.
mtbwervershoof.nl of op de Face-
bookpagina ‘MTB Wervershoof ’.Over het fietspad langs de Kagerdijk. Foto aangeleverd

Zondag 21 januari: MTB Vooroevertocht



COLUMN (3)

Redactie: K. Gorter †

Zekerheid

Een bestreden waarheid. Weet 
je het zeker? Een veelgehoor-
de vraag. Wanneer het om 
geloofszekerheid gaat komen 
we vaak dezelfde spannings-
velden tegen. Dan voelen we 
soms ook een zekere weer-
stand. Is het wel waar dat God 
bestaat, dat Hij van mij houdt. 
En kan Hij wel zonden verge-
ven? En hoe zit het dan met 
het eeuwige leven? Vragen die 
natuurlijk beantwoord moe-
ten worden, want je wilt ze-
kerheid. Hoe anders kun je 
geloven? Of is het met geloof 
iets anders gesteld? Volgens 
de Bijbel is geloven aannemen 
wat er geschreven staat. En 
door dit aannemen ontvangen 
we de zekerheid. Dat is een 
Bijbels principe. Lees Rmei-
nen 10:17 er maar eens op na. 
De Bijbel staat vol met zeker-
heden die ons helpen om de 
waarheid te ontdekken betref-
fende onze vragen. De woor-
den, die Hij  heeft geopen-
baard, moeten wij en onze 
kinderen voor altijd gehoor-
zamen.” Deuteronomium 
29:29. Zo openbaard God al-
leen die dingen die wij nodig 
hebben en ook kunnen begrij-
pen. Om zo te kunnen leven 
naar Gods wil. In deze over-
denking gaat het over zeker-
heid. En één tekst die er voor 
mij uitspringt is deze: “Dank 
zij God hebt u nu uw leven in 
Christus Jezus. Hij geeft u 
wijsheid en door Hem staat u 
rechtvaardig tegenover God. 
Hij heeft u apart gezet en be-
vrijd. Alles dank zij Hem” 1 
Corinthe 1:30. Hier maakt 
Paulus ons duidelijk langs 
welke weg wij de verlossing en 
bevrijding ontvangen. Dit is 
zo eenvoudig dat elk mens het 
kan begrijpen. Hier heb je 
geen goede werken of een ge-
degen opleiding voor nodig. 
Dat zal én kan je niet brengen 
in Gods koninkrijk, maar wel 
je persoonlijk geloof. Zo 
werkt het nu eenmaal én zo 
komt alle eer aan Hem toe die 
ons die redding gebracht 
heeft. De zekerheid in die red-
ding is het feit dat Jezus Chris-
tus persoonlijk voor onze 
zonden een offer heeft ge-
bracht. Door Zijn dood en 
opstanding kunnen wij vol-
maakt worden aanvaard door 
God als volmaakte mensen. 
Maar die keuze is aan ons. 
Wie zekerheid wil moet kie-
zen, lees Johannes1:12 maar 
eens. De Bijbelse zekerheid is 
de meest bestreden waarheid 
uit onze geschiedenis door 
alle eeuwen heen. Maar heeft 
dit de kerk van Christus het 
zwijgen opgelegd? God zij 
dank, er zijn nog steeds klok-
kenluiders die kost wat het 
kost, de waarheid blijven ver-
kondigen. (Fred IJzerman)

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

Hebt u zich al opgegeven voor de 
maaltijd van Breek de Week?  
Dit kan nog tot a.s. zaterdag bij 
Gerda, tel. 59 25 94 of via 
breekdeweekandijk@gmail.com.
Op 25 januari bent u vanaf 17.30 
uur van harte welkom in de 
Lichtboei, Hoekweg 12.
 

Net als velen onder u maakt het 
CDA Medemblik zich zorgen, 
over de gang van zaken m.b.t. de 
uitbreiding van het vliegverkeer 
vanuit Lelystad. Wij vinden het 
schandalig, dat wij hier als lokaal 
bestuur en als inwoners, zo laat 
van in kennis zijn gesteld. Ook 
vinden we het  onbegrijpelijk dat 
hier onjuiste berekeningen aan 
ten grondslag liggen. Wij weten, 
dat er op dit moment nieuwe be-
rekeningen worden gemaakt.
Ook weten we, dat de overheid 
onderzoekt, of het luchtruim op 
een andere manier ingedeeld kan 
worden. 

Dit had natuurlijk eerder gemoe-
ten, maar beter nu dan niet. Wij 
volgen dit op de voet, en ook 
onze burgemeester zit er boven 
op. Wij zorgen, dat we goed en 
tijdig geïnformeerd worden, 
maar willen ook dat u als inwo-
ners goed op de hoogte bent. We 
hebben nog veel vragen, gaat de 
nieuwe route echt pal over bij-

voorbeeld Andijk en Opperdoes, 
op ca. 2 kilometer hoogte? Klopt 
die hoogte? Kan dat niet over het 
IJsselmeer? Els van den Bosch 
(CDA): “Wij willen, dat inwoners 
beter op de hoogte zijn van de 
ontwikkelingen en gevolgen. Zo-
dat duidelijker wordt, welke im-
pact vliegen op deze hoogte heeft 
voor onze inwoners.” Een van de 
mogelijkheden om dit te realise-
ren, is dat de overheid regelt, dat 
inwoners terecht kunnen voor 
een simulatie bij NLR_Nether-
lands Aerospace Centre, (toon-
aangevend onderzoekscentrum 
voor de lucht- en ruimtevaart) 
om op deze manier de kloof tus-
sen onderzoek en praktijk te 
overbruggen. 

Harry Nederpelt (CDA): “CDA 
heeft het voordeel van goede par-
tijlijnen richting Den Haag. On-
der andere via die lijnen komen 
wij graag op voor onze Medem-
blikker belangen, met #Hartvoor-
deSamenleving”.

Op woensdag 21 maart 2018 
worden in heel Nederland weer 
de gemeenteraadsverkiezingen 
gehouden. Daarom wil de Dorps-
raad Andijk op woensdag 31 ja-
nuari een Politiek Café houden in 
Andijk.

Doel van deze avond is dat de 
lijsttrekkers van de politieke par-
tijen die aan de gemeenteraads-
verkiezingen in de gemeente 
Medemblik meedoen uw vragen 
gaan beantwoorden. Dat zijn 
voor alle duidelijkheid vragen die 
over lokale onderwerpen gaan. 
Uiteraard brengen we de partijen 
ook met elkaar in debat over ver-
schillende onderwerpen!
Ook al heeft u geen vragen dan 
nog kunt u deze avond bijwonen 
om geïnformeerd te worden over 
de standpunten van de partijen. 
Altijd handig als u nog niet weet 
op welke partij u gaat stemmen! 
De toegang is uiteraard gratis. De 
eerste kop koffie of thee is voor 
rekening van de dorpsraad.

Meedoen
Stuur uw vragen die u aan de par-
tijen wilt stellen naar de dorps-
raad. De vragen worden gebun-
deld en we maken daar vervol-
gens een selectie uit en die wor-
den dan aan de lijsttrekkers 
voorgelegd. We gaan daarbij met 
de klok werken want we willen 
alle partijen evenveel spreektijd 

geven. En het houdt de sprekers 
ook scherp door kort en bondig 
antwoorden te geven!

Over welke onderwerpen kan 
ik vragen stellen?
In principe vragen over alle on-
derwerpen die thuishoren bij de 
gemeentepolitiek, zoals huisves-
ting, OZB, zorg en welzijn, Wmo, 
sport en recreatie, verkeer, we-
gen, hondenbelasting, groenon-
derhoud, jongeren, ouderen, be-
drijfsleven, werkgelegenheid, vei-
ligheid, etc., etc. Onderwerpen 
dus waarover de gemeenteraad 
besluiten kan nemen en de coali-
tiepartijen beleid gaan maken 
voor de komende 4 jaar.
De avond wordt gepresenteerd 
door Edith Hartog en Gerrit van 
Keulen.
De avond wordt gehouden in de 
grote zaal van het Dorpshuis 
Centrum aan de Sportlaan 1 en 
begint om 19:30 uur. Zaal open 
om 19:00 uur.
Vragen dienen uiterlijk 24 januari 
in ons bezit te zijn!

De vragen stuurt u in via e-mail 
of schriftelijk
· dorpsraadandijk@gmail.com
· Postbus 67 - 1619 ZH Andijk 
· dorpsraadandijk@gmail.com
· Witte Valkstraat 12, 
· De Rikkert 4
· Kleingouw 212
· Gen. De Wetlaan 5 

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 
Politiek Café in Andijk

Vliegverkeer boven onze dorpen?

Els van den Bosch

Harry Nederpelt. 

Breek de Week

Gevonden
Kleine drone Gear2play 

gevonden in de wei Kadijkweg/Kleingouw.

Tel.06 13 727 539

Langs de weg...

Tiny Sas-Gerritsen mailde ons deze foto van een spandoek t.g.v. de 
25ste verjaardag van haar buurjongen, Luc Waardenburg.

Langs de weg...

Leni Dekker stuurde ons deze foto van de wateroverlast bij de 
Vooroever
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Piet Groot

KON JE TIJD MAAR CADEAU GEVEN, OF KRIJGEN

Bij de tandarts lijken vijf minuten soms eindeloos te duren, maar als 
je een paar minuten iets leuks doet, dan vliegt de tijd voorbij. Vaak 
raken we verzeild in de waan van de dag en vliegt de tijd voorbij. Het 
is jammer dat je tijd niet cadeau kunt geven, anders zou het vast een 
veel gevraagd geschenk zijn. De maand januari is echt zo’n maand om 
weer eens op een rijtje te zetten waar we graag onze tijd aan zouden 
willen besteden én om te bedenken hoe we meer tijd voor deze 
dingen kunnen overhouden. Hieronder zijn wat tips verzameld, waar 
men privé of zakelijk, misschien wat tijd mee kan winnen. U heeft ze 
vast al wel eens eerder gelezen of gehoord, maar van tijd tot tijd is 
het goed om er weer eens bewust over na te denken.

Tips voor tijdwinst:
- Probeer eens uit hoe u het ervaart om Outlook en Social Media  
 alleen tijdens bepaalde tijdstippen op de dag te bekijken. 
- Denk niet alles zelf als beste te kunnen, maar durf bepaalde  
 werkzaamheden ook aan anderen over te laten. 
 Die ander vindt de verantwoordelijkheid vaak leuk en bepaalde 
 ‘vervelende’ klusjes doet een ander in een handomdraai.
- Zoek een manier om geïnspireerd te raken, door andere 
 personen of ondernemers in dezelfde, of juist een andere 
 branche. Dit kost tijd maar een geïnspireerd persoon is een 
 aanjager voor zich zelf en voor anderen in je omgeving. 

Maar vooral: tijd is een kwestie van prioriteit, wees dus duidelijk 
(ook naar jezelf).

Mantel&Overtoom notarissen heeft als prioriteit de dienstverlening 
naar de klanten gesteld. Zo maken wij tijd voor u op onze inloopda-
gen en bieden we de mogelijkheid voor een gratis half uurtje op af-
spraak.

GRATIS INLOOP: 

do 18-01 Andijk 
0228-592224 en 
di 23-1 Benningbroek
0229-591264 
van 9-17 en 19-21 uur. 

Waf, waf en onze dorpsraad.
Dat we in Andijk een actieve 

dorpsraad hebben kunnen 
we niet ontkennen en daar 

kunnen we alleen maar posi-
tief over zijn.  Dat er na 7 
jaar ook door hen een ver-
kiezingsbijeenkomst wordt 
georganiseerd, juichen we 

dan ook voluit toe, dus, 
“hiep, hiep hoera” voor onze 

dorpsraad.  Dat we eerst 
als Andijker Belang en later 
als BAMM  wat onevenre-
dig weinig aandacht kregen 

(tenzij er iets als negatief 
kon worden neergezet), zijn 
we helemaal vergeten, want 
we beogen tezamen dezelfde 

doelen en de vijand van je 
vijand is altijd je vriend. Een 
soort Praagse lente (1968) 

dus, en zeker geen Arabische 
lente (dec. 2010) en hopelijk 
gaat Poetin zich er niet mee 

bemoeien met nepnieuws 
en gedoe, en is er gewoon 
iets moois gegroeid tussen 
BAMM en de dorpsraad.   
Onze oproep aan al onze 

plaatsgenoten is dus; “komt 
allen tezamen”  in het dorps-

huis, waaraan ik in  1966 
ook nog 20 gulden (9 euro) 
van mijn  soldij heb gedo-

neerd.  De burgers kunnen 
daar vragen voor indienen, 
dus we hebben via via, al 

een vraag ingediend  zijnde;  
“Waarom kan die inefficiënte, 

onredelijke, en irritante 
HONDENBELASTING  
niet met gezwinde spoed 

afgeschaft worden?” , door 
ons al een paar maal gepro-
beerd, maar wat met  2 vóór 
en 25 tegen werd afgestemd.  
De andere partijen kunnen 
uit gaan leggen waarom ze 
die belasting zo nuttig en 

noodzakelijk vinden (en zo 
een hekel aan honden heb-

ben). Ze mogen dat de “eve-
ning after” dan ook nog eens 
uitleggen, omdat we dan een 
“motie vreemd aan de orde 
van de dag” gaan indienen 

in de raadsvergadering. Dus 
aan allemaal; toedelie en hou 

31 januari vrij! 
Zie ook Medemblikker 
Courant 25-01-2018 en 

www.bam-med.nl

P. Groot

 • 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

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

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

 Eventueel leenauto beschikbaar 
      Handelsweg 7
      1619 BJ Andijk
      06-2183 2262
info@ronkarremanautoschade.nl
www.ronkarremanautoschade.nl 

Het is al weer drie jaar geleden 
dat de cursus Kennismaken met 
Westfriesland door het Westfries 
Genootschap werd georgani-
seerd. Deze cursus wordt bij vol-
doende belangstelling weer ge-
houden in de maanden februari 
en maart.

Tijdens deze cursus worden uit-
eenlopende onderwerpen behan-
deld betreffende de cultuur en de 
historie, zoals het ontstaan van 
Westfriesland, stolpboerderijen, 
land en water, handel en nijver-
heid, gewoontes en gebruiken, 
dialect, streekdracht en sieraden.

De cursus wordt op vier achter-
eenvolgende maandagavonden 
gegeven in ons eigen Timmer-
mansgildehuis in Hoorn door 
verschillende inleiders, steeds 
van 20.00 tot 22.00 uur. De data 
zijn 12 februari, 19 februari, 26 
februari en 5 maart.
Voor de gehele cursus zijn de 

kosten € 35 per persoon inclusief 
koffie of thee.

Voor wie is deze cursus bestemd? 
Voor iedereen die belangstelling 
heeft voor Westfriesland. Leden 
en niet leden zijn welkom. Voor 
inlichtingen en opgave kunt u tot 
31 januari contact opnemen met 
het secretariaat: telefoon 0229-
217121 of e-mail: contact@west-
friesgenootschap.nl.

Cursus Kennismaken met Westfriesland

Het bestuur van de christelijke 
fanfare Sursum Corda heeft flink 
wat wijzigingen ondergaan. Op 
de ledenvergadering van woens-
dag werd Cynthia Bot opnieuw 
gekozen als voorzitter. Zij nam 
deze functie al waar sinds het tus-
sentijds terugtreden van Jorina 
Gutter. Bot was recent al enkele 
jaren voorzitter en is al jaren be-
stuurder van de club.

Het bestuur bestond behalve uit 

Bot nog maar uit twee andere le-
den, dus completering was nood-
zakelijk. Penningmeester Ellen 
Zwagerman en Natasja Scholtens 
blijven op hun post. 
Vier nieuwe bestuursleden tre-
den aan van wie Denise Dekker 
de nieuwe secretaris wordt. Oud-
voorzitter Gerrit Dijkstra, Yvon-
ne Koopman en Vincent Toebak 
nemen ook plaats in het bestuur 
en zullen de taken verder nog 
verdelen.

Veranderingen bestuur Sursum

Woensdag 24 januari vertelt Tjal-
ling James over zijn 10-daagse 
veldtocht naar de grensgebieden 
van Georgië en Armenië. Een ge-
filmd reisverslag (met geluid) 
over de bijzondere natuur, oude 
Christelijke cultuur en indruk-
wekkende landschappen van 
Kaukasië. Met zijn hoge bergen 
en steppen een afwisselend en 
woelig gebied op de grens van 
Azië en Europa. Met meer dan 
150 vogelsoorten, dan is een 
boomkikker of steenbok de ver-
rassing van de dag. 

De tocht ging per bus van de 
hoofdstad Tbilisi via de Grote en 
Kleine Kaukasus de grens over 
van Armenië. Onderweg werden 
uitgehakte kloosters en eeuwen-
oude Christelijke kerken gespot. 
De bus kwam regelmatig tot stil-

stand tussen kuddes schapen van 
de half nomadische Yizidies op 
zomertrek. Hoog boven de stad 
Yerevan (782 voor Christus) laat 
de besneeuwde top van De Ara-
rat zich zien, de berg waar de Ark 
van Noach strandde. Een hoogte-
punt was de grens van Azerbei-
dzjan met zijn gekleurde rotsfor-
maties en grotten. Langs de Zij-
deroute werd de Caravanserai 
aangedaan. Over glibberige we-
gen langs sneeuwmuren en grote 
basaltstenen naar een herberg 
voor handelsreizigers en vee uit 
1300; een enerverende rit voor de 
chauffeur en zijn passagiers. 
                                                                           
Start film/lezingavond om 20.00 
uur bij IVN in de Incoteczaal van 
het Streekbos Paviljoen. Gratis 
entree maar een vrijwillige bij-
drage wordt op prijs gesteld. 

Lezingavond Oost Georgië en Armenië

Grottenklooster David Garea (6e eeuw na Chr.) Foto: Tjalling James

Foto: Jan Smit
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Michel Haak  M 06 53 92 18 85
Sterappel 28  E  michel@indehaak.nl
1619 KA Andijk  

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

I www.indehaak.nl

Erkend schildersbedrijf voor al uw 
binnen- en buitenschilderwerk, 

glas- en behangwerk! 

 

Bel voor een afspraak: 06 53 74 82 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc  van den Braber 
Hoekweg 13  
1619 EA  ANDIJK 
info@vandenbraber.nl  -  www.vandenbraber.nl 
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• Acupunctuur RADTS
 Kelly Groot

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan
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Het adres voor uw 
e-bike, fietsen 
en reparaties!

De 2wielerwacht voor snelle 
en vakkundige reparaties met 
gratis haal- en brengservice.

20
jaarTweewielers

Nieuwe webshop met alles 
op het gebied van fietsen. 

Aantrekkelijke prijzen, 
snel en gemakkelijk!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

t.w.v. €10,-
bij besteding v.a. € 35,-

Knip uit en lever in!
Geldig t/m 5 december, max. 1 bon per persoon.

FIETSWERELD
CADEAUBON

NIEUW!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

NIEUW!

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

snel en gemakkelijk!

Een prettige kermis gewenst 
namens het hele team:

André, Carina, Dirk-Jan en Martijn.

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

Erik Kort

Verbouw - Onderhoud 
& Bouwadvies

ABZ Seeds, een veredelingsbedrijf dat zich 
volledig toe legt op de ontwikkeling, pro-
ductie en verkoop van F1-hybride aardbei-
rassen vermeerderd door zaad, voert een 
proef uit bij Proeftuin Zwaagdijk om in de 
winter onder led aardbeien te telen. De 
eerste resultaten van de proef zien er aar-
dig uit, zo meldt Proeftuin Zwaagdijk.

"Het doel van dit onderzoek is een teelt-
concept ontwikkelen voor de winter waar-
mee we winteraardbeien kunnen telen die 
net zo zoet zijn als in de zomer, tegen een 
marktconforme kostprijs", zegt Gé Bent-
velsen, directeur ABZ Seeds B.V. 
Begin juli zijn de F1-hybride aardbeizaden 
gezaaid en eind september is er in de kas 
geplant, waarbij er 6 planten per strek-
kende meter staan. Vanaf half oktober is 
begonnen met de start van de oogst. Het 
doel is om in de periode november tot en 
met maart circa 10 kg/m² klasse I aardbei-
en te oogsten. Deze oogst en de smaak 
worden vergeleken met die van een gang-
bare teelt, waarna volgende stappen kun-
nen worden uitgewerkt.

Eerste opbrengsten veelbelovend
Op dit moment is een combinatie gemaakt 
van LED lampen en assimilatiebelichting 
(hybride). De lichtsterkte van de LED lam-
pen in combinatie met Son-T is 200 mi-
cromol. Middels het inzetten van een 
duurzame lichtbron in de teelt van aard-
beien, hoopt ABZ Seeds bij te dragen aan 

een duurzamere teelt. Het streven is om 
over te gaan van assimilatiebelichting naar 
veel energiezuinigere LED belichting. De 
eerste opbrengsten zijn veelbelovend. 
Mocht de proef slagen, dan is het volgens 
ABZ Seeds voortaan haalbaar om in Ne-

derland smaakvolle aardbeien onder LED 
te telen in de winter.

Delizzimo aardbeien onder LED
In het onderzoek wordt onder andere ge-
werkt met het ras Delizzimo. Het ras 

blinkt uit door de uitstekende smaak. Het 
project wordt uitgevoerd met medefinan-
ciering van provincie Noord-Holland, en 
is in volle gang.

Bron: goedemorgengroente.nl

ABZ Seeds tevreden over 
winteraardbeien onder led

Gé Bentvelsen, directeur van ABZ Seeds. Foto K.C. Dol/De Andijker
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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

Totaal onderhoud 
voor uw personen
en bedrijfsauto’s Gratis wifi kit

op ál onze omvormers!

Voor meer info gaat u naar:

solarfabriek.nl
T: 0228-597272 | Dijkweg 163 | Andijk

Volg de opbrengst

  van je zonnepanelen 
via

   een app op je mobiel!

Service & 
Onderhoud

CV-ketel onderhoud & storingen
Luchtbehandeling & elektra

Handelsweg 33D
1619 BJ Andijk
0228 - 58 67 66

info@valkservice.nl
www.valkservice.nl

•   Dé schadespecialist voor elke autoschade

• Voor particulier en verzekeraar

• Als kwaliteit en service voor u belangrijk zijn

•   Gratis vervangend vervoer/haal- en brengservice

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor al uw feesten en partijen 
Heeft u een locatie nodig voor uw partij, personeels- of bedrijfsfeest, vergadering, 
vereniging, jubileum of bruiloft? Wij maken van elke gelegenheid een succes. Bel of 
mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!

www.sarto-andijk.nl  info@sarto-andijk.nl  Bangert 4  1619 GJ Andijk  0228-59 16 13  Volg ons ook 
op facebook!

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

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

20 aug
Maandag

Aanvang . 0 uur
Andijker rockband “Fruitmachine” 
& local hero D.J. Panteloko

(AC  DC tribute band) 

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor al uw feesten en partijen 
Heeft u een locatie nodig voor uw partij, personeels- of bedrijfsfeest, vergadering, 
vereniging, jubileum of bruiloft? Wij maken van elke gelegenheid een succes. Bel of 
mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!

www.sarto-andijk.nl  info@sarto-andijk.nl  Bangert 4  1619 GJ Andijk  0228-59 16 13  Volg ons ook 
op facebook!

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

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

20 aug
Maandag

Aanvang . 0 uur
Andijker rockband “Fruitmachine” 
& local hero D.J. Panteloko

(AC  DC tribute band) 
Feestje of iets 

te vieren?
Dat kan in Sarto 

natuurlijk!
Mooie zalen, gezellige sfeer, 

bel voor meer informatie 
voor uw feest of partij 

naar 0228 59 16 13, 
mail: info@sarto-andijk.nl of 
kijk op www.sarto-andijk.nl, 

Bangert 4, 1619 GJ Andijk

Hoveniersbedrijf de Kroon
Dijkweg 128, 1619 HH Andijk

tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

B. DE KROON

H O V E N I E R S B E D R I J F

H O V E N I E R S B E D R I J F

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

Tel.: 06-18966539
E-mail: info@dekroonhovenier.nl

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

Tel.: 06-18966539
E-mail: info@dekroonhovenier.nl

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

Maarten,

kun je van het logo rechtsboven een advertentie maken

Volgende tekst mag erin,
-website en mobiele nummer
-een ster of zoiets met daarin het nummer 243
-Tuin aanleggen of restylen? Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

Gr

Tuin aanleggen of restylen?

Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

Tel.: 06-18966539
E-mail: info@dekroonhovenier.nl

w w w. d e k ro o n h ove n i e r. n l
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Ondernemen in Andijk!
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

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 - 58 67 66

info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

Dorpshuis
Sarto • Bangert 4, 1619 GJ Andijk • Tel. 0228 - 59 16 13

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

Juwelier / Optiek
Schouten optiek • De Hoek 1, 1693 AA Wervershoof

0228 581 258 • info@schoutenoptiek.nl

Kantoormeubelen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G

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

Kindercoaching
Centrum voor Hoogbegaafdheid • www.hbcentrum.nl

info@hbcentrum.nl • Zwwagdijk-Oost

Oefentherapie
Koopman Oefentherapie • Ged. Laanweg 43, 1619PB Andijk

Tel: 0625116916 • koopmanoefentherapie.nl

Podologie
Marian van Zwieten • Keizerskroon 1

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

Schoonmaakservice
Schoonmaakservice Hoogendoorn • 06 217 08 248

Schoonmaakservicehoogendoorn@gmail.com

Speelgoed
Toys & More

www.toysenmore.nl •  06-30255550

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

Tuinproducten
Zwartgroen • Industrieweg 5, 1619 BZ Andijk

0228 748 123 • info@zwartgroen.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

Voetre� exologie
Jacquelien ter Veld • Burg. Doumastraat 57

06 289 282 01 • cwjtv@kpnmail.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?
Informeer naar de mogelijkheden:

p.ligthart@andijker of 59 36 05



 

Wist u dat...

...  leden van Sporting Andijk 

vanavond bij u langs komen 

met de vogelvoer actie?

... er langs de Kleiakker een 

echte vuilnisbelt onstaat?  

En ook langs het fietspad van 

de Esdoornlaan?

... er misschien een vangnet  

geplaatst moet worden?

... het 70 jarig Jubileumconcert 

van het Andijks Gemengd Koor 

in de Gereformeerde Kerk is?

... er een hoop fietsers met 

slechte verlichting rondrijden?

 
Andijkertjes

Op elk slotje past een sleuteltje, en 
wij maken ze.

www.sleutelserviceandijk.nl
Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

  ***VERS VAN HET LAND***
Bloeiend hout Forsythia

Beste Aardappelen div. soorten.
Alles natuurvriendelijk geteeld.

Jan&Tineke van der Jagt 
Middenweg 39

Villavakantiepark IJsselhof Andijk 
Een prima plek om familie of

vrienden te laten overnachten als u 
zelf niet genoeg ruimte heeft. Het 
kan ook al voor 1 nacht. Ook han-
dig voor als u een feest geeft! www. 
ijsselhof.eu of bel 591926. Ons IJs-

selhof team ontvangt u graag.

Dijkprint
Industrieweg 1 Andijk. 59 35 06

Dick Vries (64) geeft zondag 28 
januari een lezing in het Stoom-
machinemuseum over de grote 
doorbraak in de scheepvaart: 
stoommachines. 

Voor de zeilvaart is wind nodig, 
anders komt het schip niet voor-
uit. Stoommachines in de scheep-
vaart betekenden een grote door-
braak. Nu konden de kapiteins 
nauwkeurig aangeven wanneer 
ze in een haven zouden aanko-
men. Dick Vries weet alles over 
scheepsmachines. Hij schrijft sa-
men met gepensioneerd werk-
bouwkundige Jan Klootwijk over 
de maritieme techniek tegen de 
achtergrond van de 19e-eeuwse 
politiek. Hun artikelen worden in 
binnen- en buitenland gepubli-
ceerd. In 2014 schreven zij mee 
aan het boek over schroefstoom-
schip Zr.Ms. Schorpioen.

De lezing ‘De introductie van de 
stoommachine in de scheepvaart’ 
is onderdeel van een lezingen-
reeks van zes in het museum. De 
lezing start om 14.00 uur in het 
Stoomtheater van het Stoomma-

chinemuseum aan de Oosterdijk 
4 in Medemblik. Toegang be-
draagt vijf euro, contant te vol-
doen voor aanvang van de lezing. 
Leden van de Vereniging Vrien-
den van het Nederlands Stoom-
machinemuseum hebben gratis 
toegang. Reserveren is niet ver-
plicht maar wel gewenst via 
info@stoommachinemuseum.nl 
of 0227-544732. 

De volgende lezingen uit de reeks 
zijn op zondag 11 februari, 25 
maart, 29 april en 3 juni.

Stoommachinemuseum-lezing over 
de grote doorbraak in de scheepvaart

Foto: Collectie Marinemuseum

Bijzonder: 
Dit is Ysel Ruiter. Zij is 4 jaar en we 
kunnen haar wel een zwemtalent noemen.

Met 3 ½ jaar is zij op zwemles gegaan 
bij Optisport in het zwembad bij het 
Grootslag. Dit kon omdat zij iedere 
dinsdag met oma Wil al peuterzwemmen 
deed bij De Waterhoorn. 

Na 34 zwemlessen heeft zij haar 
diploma A gehaald op 23-12-2017 
in De Waterhoorn.

Op dinsdag 9 januari was onze 
eerste avond in 2018. Als gast was 
deze keer uitgenodigd: Anneke 
Dercksen uit Twisk. Zij kwam 
ons vertellen over kleur en welke 
invloed kleuren hebben op ons 
doen en laten.

Eerst vertelde ze hoe ze was be-
gonnen: Door het lidmaatschap 
van de Vrouwen van Nu werd ze 
steeds wijzer en groeide ze in 
haar interesses. Eerst voorwerk-
ster (dat is handwerktechnieken 
overbrengen aan de leden) daar-
na les aan de voorwerksters en 
toen een eigen bedrijf als imago-
consulent begonnen. Daarna een 
opleiding kleurenleer gevolgd en
docente geworden. Nu geeft ze 
ook vaak lezingen aan afdelingen 
van de Vrouwen van Nu. Om 
kleuren te zien hebben we licht 
nodig. Het licht weerkaatst op de 
voorwerpen en daardoor ont-
staan electromagnetische deel-
tjes die dan kleur geven.
 
Kleuren geven energie.
Donkere kleuren zijn warmer dan 
lichte. Bij een kleurrijk bord met 
eten krijg je vanzelf trek. Elke kleur 
staat voor bepaalde eigenschappen 
en op deze manier wordt b.v. een 
kleding-advies gegeven.

Omdat we bij het begin van de 
avond allemaal een stukje karton 
in een bepaalde kleur (b.v. je lie-
velingskleur) hadden gekozen, 
werden we per kleur naar voren 
geroepen en vertelde Anneke 
waar die kleur voor stond. Zo 
konden we zelf bepalen of die ei-
genschappen bij ons pasten of 
juist tegenovergesteld waren aan 
onze voorkeuren.

Bij een teveel aan 1 kleur wordt 
vaak een meer negatief effect be-
reikt. Om een voorbeeld te geven: 
rood staat voor energiek, daad-
krachtig, leiderschap, passie.
Maar teveel rood is ongeduldig, 
opdringerig en wekt agressie. Zo 
werd elke kleur behandeld en 
kregen veel dames een aardig in-
zicht in zichzelf.
Na de pauze konden we zelf iets 
aktiever zijn. Een quiz waarin 
kleuren waren verwerkt en 
spreekwoorden met kleuren die 
we dan moesten uitbeelden. Dit 
leidde soms tot vrolijke taferelen.
Het was een gezellige en leerza-
me avond, waarin we veel kleur 
zagen en dus veel energie kregen
Onze volgende avond op 13 fe-
bruari is de jaarvergadering met 
na de pauze een bedrijf in uit-
vaartverzorging. GDD

Vrouwen van Nu, afd. Andijk Oost

Anneke Dercksen kwam vertellen over kleur. Foto: aangeleverd

Nieuwe openingstijden 
De Andijker 
en Dijkprint.

We zijn op werkdagen 
van 9.00 tot 13.00 uur geopend. 

Daarbuiten op afspraak.

Padel heeft een gigantische spurt 
gekregen en is de snelst groeien-
de sport ter wereld. Van 19 t/m 
21 januari kan je een kijkje ne-
men in sportcentrum De Dars 
hoe deze sport precies werkt. 
Op zondag verzorgt Padel Kings 
zelfs gratis clinics van 15:00 tot 
17:00 uur! Opgeven via  http://
dedarsnpb100.surveytalent.com/
survey/gratis-padel-clinic-door-
padel-kings.

Padel in 
de Dars
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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 21 januari 10.00 
uur: Actie Kerkbalans. Begin 
Gebedsweek voor de Eenheid.
Woord-Communieviering met 
Gemengd koor; voorganger: 
pastor A. Dekker.
Thema: “Durf jij Jezus te volgen?”.
De collecte is voor onderhoud 
van kerk en parochie.
Van harte aanbevolen en dank 
daarvoor.
Welkom in de viering.
*Overleden: Gerrit van der Meer. 
Bij de voorbeden bidden wij 
voor hem.
*Dit weekend staat in het teken 
van Actie Kerkbalans en heeft als 
thema: Geef voor je kerk.
Maandag wordt de antwoorden-
velop met hopelijk een gulle gift 
door uw wijkkontaktpersoon 
weer opgehaald. Heel hartelijk 
dank daarvoor alvast!

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 
 Olga de Boer
lay-out:  Karin Venekamp
foto’s:  Peter Ligthart, Koos  
 Dol, DVD Temme,  
 Douwe Greydanus

Niets uit deze uitgave of voorgaande uitgaven van 
“De Andijker” mag op enigerlei wijze worden geko-
pieerd, gepubliceerd of op andere wijze openbaar 
worden gemaakt zonder uitdrukkelijke, schriftelij-
ke en voorafgaand verkregen toestemming van de 
uitgever. De uitgeverij, cq. de redactie kan nimmer 
verantwoordelijk gehouden worden voor ‘Ingezon-
den stukken’ of stukken die ter publicatie worden 
aangeboden. De redactie behoudt te allen tijde het 
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

Daar buiten op afspraak

JANUARI 2018
Donderdag 18 januari
• SeniorenSoos, aanvang 12.00 uur, Dorpshuis Centrum.
Vrijdag 19 januari 
• Eetcafé, Dorpshuis Centrum
• Dubbelconcert in de Gereformeerde kerk, 20.00 uur
Zondag 21 januari 2018 
• MTB Vooroevertocht, 30 of 40 km., start 9.00-9.30 uur, 

VVW, Theo Koomenlaan 7 Wervershoof
• Countrymiddag, vrij dansen met de Dutch Country Collage 

Dancers, aanvang 13.30 uur tot ca. 17.15 uur, Dorpshuis Sarto
• Koppelbiljarten 14.00 uur, Café Pension ‘t Akkertje
Dinsdag 23 januari
• Kaartavond KVG, 19.45 uur Sarto
Woensdag 24 januari
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.
Donderdag 25 januari
• Breek de Week maaltijd, inloop vanaf 17.30 uur. Start 18 uur. 

De Lichtboei, Hoekweg 12
Vrijdag 26 januari
• PCOB, Bedrijfsbezoek Nanne Kooiman Handelsweg 10, 15.00 u 
Zondag 28 januari           
• Prijsklaverjassen, aanvang 14.00uur, Dorpshuis Sarto
Dinsdag 30 januari       
• KVG, Kontaktdag m.m.v. Voetre� ex therapeut en pedicure, 

10.00 uur Sarto    

FEBRUARI
Zat. 2 & zon. 3 februari   
• Districts� nale 1e klasse Libre, Dorpshuis Sarto
Zaterdag 3 februari 
• The Boogje Dogs, Aanvang 21.00 uur, Café Pension ‘t Ankertje
Dinsdag 6 februari
• Kaartavond KVG, 19.45 uur Sarto
Woensdag 7 februari
• KBO, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.
Vrijdag 9 februari 
• Andijks Gemengd Koor, 70 jarig Jubileumconcert, 

Gereformeerde Kerk, aanvang 20:00 uur
Dinsdag 13 februari   
• VVNU Andijk Oost - Jaarvergadering met na de pauze 

uitvaartverzorging  “Charon”. Dorpshuis, 19.45 uur
Zondag 18 februari           
• Countrymiddag, vrij dansen met de Dutch Country Collage 

Dancers, aanvang 13.30 uur tot ca. 17.15 uur, Dorpshuis Sarto
Dinsdag 20 februari         
• KVG, Eendagsbestuur, 20.00 uur, Sarto     
Woensdag 21 februari
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.
• Vrouwen van Nu West, Jaarvergadering. Na de pauze gaan we 

iets doen met puzzels en foto’s. Cultura, 20.00 uur
• Tulpenactie voor Moldavië
Vrijdag 23 februari
• PCOB, Jaarvergaderingen presentatie over Griekenland van 

vroeger, door Eugenie Herlaar. Dorpshuis Centrum, 14.00 uur.
Zondag 25 februari           
• Prijsklaverjassen, aanvang 14.00uur, Dorpshuis Sarto

MAART
Zondag 4 maart           
• Koppelbiljart, aanvang 14.00uur, Dorpshuis Sarto
Dinsdag 6 maart
• Kaartavond KVG, 19.45 uur Sarto
Woensdag 7 maart
• KBO, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.
Donderdag 8 maart 
• Breek de Week maaltijd, inloop vanaf 17.30 uur. Start 18 uur. 

De Lichtboei, Hoekweg 12
Maandag 12 maart
• LSBO-Zonnebloem, Diner Martinuscollege Grootbroek, 17.00 

uur.
Dinsdag 20 maart             
• KVG, Paasstuk maken  verzorgd door JIJ & IK Workshops, 20.00 

uur
Woensdag 21 maart    
• KBO, klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.
• VVNU Andijk Oost - Gezamenlijke avond met afdeling West. 

In het teken van glasblazen en Leerdam. Cultura, 20.00 uur
Zaterdag 24 maart 
• STEAL , Aanvang 21.30 uur, Café Pension ‘t Ankertje
Zondag 25 maart 
• Back to the 60’s, The Blue Devils, Voorcafé € 6,- Sarto, 15.00 uur

APRIL
Dinsdag 3 april
• Kaartavond KVG, 19.45 uur Sarto
Woensdag 4 april
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.
Dinsdag 10 april     
• VVNU Andijk Oost - Palingroker  Rekelhof over palingrokerij, met 

proeverij. Dorpshuis, 19.45 uur
Vrijdag 13 april
• PCOB, Testament van de pers. Door de Hr. Klaas Salverda, Dorps-

huis Centrum, 14.30 uur
Dinsdag 17 april                
• KVG, Konkelkapel, 20.00 uur, Sarto
 Woensdag 18 april
• KBO, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.
•  Vrouwen van Nu West, Hart en vaatziekten bij vrouwen, Hart-

stichting. Cultura, 20.00 uur
Dinsdag 24 april
• LSBO en Zonnebloem. Dagtocht naar Wieringen. Dorpshuis 

Centrum, en Sarto. Vertrek 09.30 uur.
• Vanaf eind april tot half september, PCOB Fietstocht Dames. 

Dorpshuis Centrum, 19.00 uur.
Donderdag 26 april

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

Oud papier  Zaterdag 27-01, 10-02, 24-02, 10-03, 24-03
Plastic:  Dinsdag 06-02, 06-03,03-04, 01-05, 29-05, 
 26-06, 24-07, 21-08, 18-09, 16-10, 13-11, 11-12
Restafval:  dinsdag 23-01, 20-02, 20-03,  17-04, 15-05, 12-06, 
 10-07, 07-08, 04-09, 02-10, 30-10, 27-11- 24-12
Gft:  overige dinsdagen

Let op: Op adressen waar het plastic nog in zakken wordt 
opgehaald zijn de data als volgt: vrijdag 09-02, 09-03,

06-04, 04-05, 01-06, 27-07, 24-08, 21-09, 19-10, 16-11, 14-12.
Kijk voor meer informatie op hvcgroep.nl

Biljartvereniging De Vlieringboys
De resultaten van vorige week 
hebben we door de wringer 
gehaald, het was toen over 
alles belabberd, zand erover 
en gauw vergeten. Deze bil-
jartmiddag was nou ook niet 
denderend, maar in elk geval 
bleef de hatelijke nul weg. 
Mijn sportvriend C.J. Verhoogt 
kwam gelukkig tot een keer 
winst maar verder was het 
lucht happen.
G.P. Grent won in een redelijke 
partij, maar verloor ook in een 

redelijke partij. De einduitslag 
was C.J. Verhoogt drie punten 
en G.P. Grent vijf punten, dat 
was het dan.

De slotzin is: ”Als je ouder wordt 
besef je dat je twee handen 
hebt. Eén om jezelf te helpen 
en één om anderen te helpen.”
Adios Biljartos

Sportgroeten van 
G.P. Grent
aflevering 1139

Kerkdiensten, zondag 21 januari

Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. S. Alblas jr. te De Lier

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. Johan Moens uit Breezand
 Organist: Arie Heemsbergen

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Simon van Groningen
 Gezamenlijke dienst met 'de Weg' 
 LET OP dienst is in het Martinuscollege, Grootebroek

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Wo-Com. pastor A.Dekker, Gemengd koor

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur  Erik Bruinenberg

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

AANLEVEREN 
KOPIJ

Advertenties:  
tot maandag 12.00 uur 

info@andijker.nl. 

Kopij en fotomateriaal:
tot maandag 12.00 uur 

info@andijker.nl

Familieberichten: 
(rouw- en geboorteberichten) 

tot dinsdag 8.30 uur
info@andijker.nl

In de week van Gebed voor de 
Eenheid, komen jaarlijks in janu-
ari christenen overal in de wereld 
bijeen om gezamenlijk te bidden 
om eenheid. Dit is een traditie 
van vele jaren, begonnen aan het 
begin van de vorige eeuw.

Ook kerken in ons land kennen 
deze traditie met een actieve 
deelname. Binnen deze Gebeds-
week wordt een goed moment 
gekozen voor een Gezamenlijke 
Gebedsdienst. In zang en gebed, 
bezinning en Schriftlezing is 
er een gezamenlijke Getuigenis 
van eenheid en verbondenheid.
Voor het jaar 2018 is het thema 
geworden: Recht door Zee (Exo-
dus 15: 1 -21) Plaats van het sa-
menkomen is dit jaar de R.K. Pa-
rochiekerk te Zwaagdijk-oost, 
huisnummer 186. De datum is 
zondag 21 januari 2018, aanvang 
10.00 uur.
Voorganger is mevr. Tiny Immen, 

m.m.v. leden van de Raad van 
kerken: Aad Schouten, Els Bakker 
en Wil Gorter.
De kinderen die in februari hun 
vormsel gaan doen, zullen zich in 
deze dienst voorstellen en hun 
medewerking verlenen.
 
De zang wordt verzorgd door het 
Gemengdkoor van de parochie 
Zwaagdijk-oost.
Elk jaar is er een ander land, dat 
een liturgie voorbereidt en aan-
biedt om te gebruiken. Dit jaar 
hebben de christenen uit de Cari-
ben deze Gebedsweek voorbe-
reid. Dit laat iets zien van de we-
reldwijde verbondenheid. Als 
christenen van verschillende ker-
ken bent u van harte welkom op 
zondag 21 januari 2018 om 10.00 
uur in de genoemde dienst.

Vriendelijke groet, Raad van 
Kerken, Andijk, Onderdijk,  
Wervershoof, Zwaagdijk-oost

Week voor Gebed voor de Eenheid

Zaterdag 20 januari a.s. om 19.00 
uur verzorgt de zanggroep 
ALOM (voorheen Schakels) een 
gebedsviering in de kerk van 
Wervershoof. 

Nadat de toenmalige dirigent van 
Schakels, Arnould Lansdaal  aan-
gaf te willen stoppen is het enige 
tijd stil gebleven rond de groep. 
Een aantal leden ging het zingen 
en verzorgen van gebedsvierin-
gen missen en er zijn toen stap-
pen gezet. Er is een nieuwe diri-
gente gezocht en gevonden 
(Marjo Bosch), er is weer gerepe-
teerd en we zijn er klaar voor. 

Met ondersteuning van fluitiste 
Samantha Kroonenburg en de 
koorleden: Agatha Breg, Margot 

en Kees Breg, Mieke en Niels 
Kreuk, Kees Noordeloos, Vera en 
Kees Ooijevaar, Jos en Wilma van 
Ophem (laatst genoemde is te-
vens de tekstschrijfster), Marian-
ne Sijm, Mariet Vet en Kees 
Schouten, verzorgen we komen-
de zaterdag een gebedsviering 
met als thema: ‘Op Verhaal’. Een 
afwisseling van zang en passende 
teksten brengt u als bezoeker 
weer helemaal op verhaal. 

Tijdens deze gebedsviering is er 
dat weekend ook aandacht voor 
de actie Kerkbalans. Na afloop 
van de gebedsviering wordt er 
door ons een deurcollecte gehou-
den voor de gemaakte kosten. 
Voor reacties: keesschouten@
quicknet.nl

Gebedsviering in de Werenfriduskerk
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Vestiging:  Grootebroek  Tel: (0228) 511680
 Elzenlaan 2, 1613 VP Grootebroek Website: www.clusius.nl

Open dagen
vrijdag 26 januari van 18.30 - 21.00 uur

zaterdag 27 januari van 10.00 - 13.00 uur

‘Die kleine school waar uw kind zich snel thuis voelt’

‘Ook voor de gemengde leerweg’

Op zondag 28 januari organiseert IJsclub 
De Noord in Wervershoof de 31ste editie 
van de HUBO Kaagloop. Onder hardlo-
pers is de loop geliefd vanwege het snelle 
en mooie parcours die de afstanden van 5 
en 10 kilometer kent. Het startschot van 
de HUBO Kaagloop is om 11.30 uur bij het 
´t Eiland nabij sportpark De Westrand in 
Wervershoof. Voorafgaand is er een kin-
derloop die start vanaf 10:00 uur.  De 
HUBO Kaagloop is een evenement met 
tijdregistratie. De ronde is volledig ver-
hard. De wedstrijdloop van 10 KM loopt 
deze ronde van 5 KM 2 maal. Het parcours 
gaat over het fietspad langs de West-Friese 
Omringdijk en vervolgens dwars door de 
dorpskern van Wervershoof. De 5 KM 
loop is een recreatieve loop en de 10 KM 
een wedstrijdloop waar in verschillende 
categorieën voor de prijzen wordt gestre-
den. Bij de mannen: jonger dan 40 jaar, 
tussen 40 en 55 jaar en ouder dan 55 jaar. 
Bij de vrouwen zijn 2 categorieën: jonger 
dan 35 jaar en ouder dan 35 jaar. Aanvul-
lend is er nog een prijs voor de snelste 
Wervershover (man en vrouw).

”Dat het snelle parcours in trek is bij de 
lopers, blijkt wel uit de grote deelname de 
laatste jaren en ook aan de deelname van 

een groot aantal regionale (sub)toppers. 
Het parcours record op de wedstrijdloop 
van 10 KM is scherp bij zowel de heren als 
de dames”, aldus Sjaak Bakker, de voorzit-
ter van de IJsclub.

De prijsuitreiking is rond 13:00 uur in de 
kantine van voetbalvereniging VVW. 
Voorafgaand is een loterij met leuke prij-
zen voor hardlopers!

Kinderloop 
De start voor de kinderloop is om 10:00 
uur en is voor kinderen van het basis on-
derwijs (t/m groep 8). Er wordt in 4 cate-
gorieën om de 15 minuten gestart. Onder 
begeleiding is er een gezamenlijke war-
ming-up.

Inschrijving 
Wie mee wil doen met de HUBO Kaag-
loop kan zich tot en met vrijdag 26 januari 
online inschrijven of op de dag zelf in-
schrijven tot circa 11:00 uur in de kantine 
van voetbalvereniging VVW. De kosten 
voor deelname aan deze wedstrijd bedra-
gen € 6,00 bij online inschrijven en € 7,50 
op de dag zelf. Alle overige informatie en 
praktische zaken zijn te vinden op www.
kaagloop.nl

De Andijker publiceert regelmatig 
de belevenissen van oud Andijker 

Jan Pijker. 

De tandarts.
In Andijk was in die tijd geen tandarts, 
daarvoor moest je naar Enkhuizen. In 
het plantsoen stond een deftige villa, 
waar aan de zijkant een wachtkamer was 
gebouwd. Zodra we alleen konden fiet-
sen, stuurde mijn ouders ons voor een 
halfjaarlijkse controle naar die tandarts. 
Postma heette hij en alleen al het zien 
van de witte jas en alle attributen die 
naast de behandelstoel lagen uitgestald 
maakte dat je bij het betreden van die 
kamer het liefst zo snel mogelijk wilde 
maken dat je wegkwam. Is tegenwoordig 
de controle een kwestie van 5 minuten in 
de mond kijken met daarna de groet: tot 
over een half jaar! , vroeger ging dat toch 
echt anders.

Om te beginnen kon je geen afspraak 
maken en hoe vroeg je ook kwam in de 
wachtkamer, die was altijd vol. Soms 
stonden de mensen in de gang. Een assi-
stente haalde de kaarten op, zodat de af-
handeling tenminste eerlijk ging. Nie-
mand kon voordringen, maar dat wilde 

je ook niet. De spanning werd deskundig 
opgebouwd, je hoorde het geluid van de 
boor en soms zag je iemand naar buiten 
komen, met een prop watten half uit en 
de hand voor de mond om het bloeden 
tegen te houden. “Daar is gerooid”, sprak 
een lolbroek, maar niemand lachte. 

Na twee uur wachten was je meestal aan 
de beurt en bekeek de tandarts afkeu-
rend je gebit. Hij vond altijd wel een 
aantal gaatjes, die uitgeboord moesten 
worden en omdat er toen nog niet met 
water gekoeld werd, was dat meestal een 
onaangename  geschiedenis en soms 
moest je terugkomen omdat het aantal 
gaatjes te groot was. 

Thuisgekomen sprak je met jezelf af om 
iedere dag twee keer je tanden te poet-
sen, maar daar kwam niet altijd veel van 
terecht, vooral als je ’s winters al lekker 
warm onder de dekens lag na een lepel 
levertraan en een snoepje tegen de vieze 
smaak. 

Toch heb ik door de vooruitziende blik 
van mijn ouders nu nog een groot deel 
van mijn gebit en natuurlijk door tand-
arts Postma.

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker
28 januari 2018: HUBO Kaagloop

Hierbij presenteren wij onze GroenLinks 
mensen, die op de kieslijst staan voor de 
komende verkiezingen van 21 maart. 

U heeft al kennis gemaakt met onze lijst-
trekker, Ria Manshanden uit Andijk en 
onze nummer 2, Bart Huisman uit Wog-
num. Nu dan onze hele ploeg, jammer ge-

noeg zonder Tanja Luksenburg en Pieter 
van de Wiel, die konden er niet bij zijn. 
Met deze ploeg, met verschillende nieuwe 
mensen, gaan we de komende 4 jaar kei-
hard werken aan een rechtvaardiger, groe-
ner en duurzamer Medemblik.Meer over 
ons verkiezingsprogramma kunt u lezen 
op www.GroenLinksMedemblik.nl

Zittend:  Bart Huisman en Chris Lenssen met Roef. Staand van links naar rechts:  
Wil Zeldenrust, Myrthe van Bladeren, Jan Visser, Kelly Groot, Gilles Beydals,  

George van Keulen, Fleur Commandeur, Ria Manshanden, Kees Bozelie, Theo Weppner, 
Joke Schouw - Pelt. Foto aangeleverd.

GroenLinks presenteert zich

 WWW.TUIATHOME.NL/CHANTAL-AKER
Chantal Aker  tel. 06 12186973  chantal.aker@tui.nl

TUI at Home is er voor alle mensen die behoefte hebben 
aan een persoonlijke touch. Zie jij door de bomen het 
bos niet meer? Heb je zelf geen tijd om te zoeken of wil 
je juist samen op zoek naar de vakantie die bij je past? 
Neem gerust contact met mij op. Ten alle tijden geheel 
vrijblijvend en zonder onverwachte kosten.

TUI at Home
 Eén vertrouwd gezicht 

  De beste deals speciaal voor jou

  Met de garanties van TUI

Prijswinnaars kerspuzzel

Afgelopen maandag ontving Peter Ligthart twee van de drie prijswinnaressen op het  
kantoor van de Andijker. Links Wil Kersting-Muller, winnares van de derde prijs.  

Rechts Ellis Wiechmann, winnares van de eerste prijs. Dominique Goudsblom ontbreekt 
op de foto maar heeft haar tweede prijs inmiddels ook in ontvangst genomen.  

Foto: KD/De Andijker
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