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Joep Kalverdijk en Michel Haak. Foto aangeleverd

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

Alles wijkt voor de topsport bij Joep Kalverdijk

Op donderdag 18 januari is de 
jaarlijkse Martien Zandwijk 
Prijs gewonnen door Niels 
Kreuk, tulpenteler te Andijk. 
Hij heeft deze prijs ontvangen 
voor zijn grote inzet voor ver-
duurzaming van de tulpenteelt.

Kees Stoop, voorzitter van het 
Milieuplatform Bloembollen: 
“Niels heeft zich afgelopen jaar 
weer vol energie ingezet voor 
het verduurzamen van de tul-
penteelt, zowel bij het telen van 
de bollen als bij het telen van de 
bloemen. 
Hij krijgt deze prijs niet alleen 
voor het verduurzamen van zijn 
eigen bedrijf, maar juist omdat 
hij zich inzet voor de verduurza-
ming van de hele sector. Hij heeft 
zich bijvoorbeeld sterk gemaakt 
voor innovaties op het gebied 

van waterzuivering en energiebe-
sparing. Hij draagt deze inzet uit 
binnen vele organisaties, waar-

onder de KAVB en GreenPort 
Noord-Holland Noord. De acti-
viteiten van Niels voor scholieren 

zijn ook een belangrijke factor in 
de toekenning van deze prijs.”

De prijs is vernoemd naar de 
oprichter en eerste voorzitter van 
het Milieuplatform Bloembollen, 
de in 2013 overleden Martien 
Zandwijk. Martien was een groot 
voorvechter van duurzaam-
heid en van het bloembollen-
vak. De prijs is uitgereikt door 
Elly Zandwijk, de weduwe van 
Martien. Vorig jaar werd de prijs 
gewonnen door lelieteler Hans 
van der Heijden uit Vledder. 
De Martien Zandwijk Prijs is 
ingesteld door de Koninklijke 
Algemeene Vereeniging voor 
Bloembollencultuur, de ketenor-
ganisatie voor de bloembollen-
sector. De prijs bestaat uit een 
sculptuur van glaskunstenaar 
Linda van Huffelen.

Niels Kreuk en Elly Zandwijk. Foto: René Faas

Kreuk maakt zich sterk voor de verduurzaming van de bloembollensector

Tulpenteler Niels Kreuk wint Martien Zandwijk Prijs

Waar sporten voor velen begint 
en eindigt als hobby en vrije-
tijdsbesteding, is dat bij Joep 
Kalverdijk al enige tijd niet meer 
het geval. De inmiddels 22-jari-
ge Andijker werkt hard aan een 
carrière als (top)schaatser op de 
langebaan. En daarvoor moet 

alles wijken. “Sport staat op 1, en 
mijn studie Sportmarketing aan 
de Johan Cruijff University in 
Amsterdam wordt daar omheen 
gepland”, zegt Joep, nadat hij 
zojuist een trainingssessie heeft 
afgerond op ijsbaan De Westfries 
in Hoorn.

Voor zijn privéleven blijft dan 
ook weinig tijd over.  “De tijd 
naast de wedstrijden, trainingen 
en school gebruik ik vooral om te 

rusten inderdaad”, gaat hij verder. 
En ook verjaardagen en feestjes 
slaat hij meestal over. “Gelukkig 
is daar in mijn directe omgeving 
alle begrip voor. Mijn vrienden 
zitten wat dat betreft grotendeels 
in hetzelfde schuitje. Zij studeren 
namelijk ook aan de Johan Cruijff 
University.”

Al die arbeid werpt voorals-
nog in ieder geval behoorlijk 
zijn vruchten af. Samen met 
zijn team, Spindl Speedskating, 
trainde hij afgelopen zomer 
enorm hard om deze winter op 
de grote toernooien te kunnen 
staan. En dat lukte. “In het voor-
seizoen plaatste ik mij al voor 
het NK afstanden (500 en 1000 
meter) en eind december nam 
ik deel aan het OKT (Olympisch 
Kwalificatie Toernooi in Thialf, 
in Heerenveen.” Bovendien mag 
Joep als ultieme afsluiter van het 
seizoen mogelijk ook nog naar 
het WUC Speedskating in Minsk, 
Wit-Rusland. Dit is een wereld-
kampioenschap voor studerende 
sporters en vindt plaats van 22 
tot en met 25 maart. “Maar dat 
hangt nog even af van het afstu-
deertraject waar ik nu in zit”, zegt 
hij hierover.

Zoals gezegd is Joep ook nog 
volop bezig met zijn studie 
Sportmarketing. Als het aan hem 
ligt zal deze studie ook zeker niet 

voor niets zijn.  Als afvaardiging 
van enkele plaatselijks sponsoren 
is Michel Haak van Administratie 
‘In de Haak’ aanwezig bij de trai-
ningssessie. “Ik hoop straks ook 
als ondernemer net zo mijn doe-
len te kunnen bereiken als dat 
ik nu doe als sporter.” Tussen 
die twee gebieden zien Joep en 
Michel in ieder geval genoeg 
raakvlakken, zo blijkt al gauw 
in het onderlinge gesprek na de 
training. “(Zelf )discipline, plan-
ning, organisatie- en doorzet-
tingsvermogen; het zijn allemaal 
eigenschappen die op beiden van 
toepassing zijn om je doelen te 
kunnen halen”, laat Joep weten.

Voor nu richt hij zich echter 
vooral op het trainen met zijn 
schaatsteam. “De meeste trai-
ningen zijn gelukkig gezamen-
lijk met de andere leden van het 
team, dus dat zorgt voor veel ple-
zier en motivatie. Hopelijk blijf 
ik het plezier en de motivatie 
houden om mijn doelen te halen. 
Zowel in de topsport als met 
mijn studie en in het eventuele 
ondernemerschap”, sluit hij af.

Joep Kalverdijk in actie. Foto Oscar v/d Bosch

Volg ons op: 

0228-592253 

   

Bij opdracht een donatie voor 
een goed doel naar keuze 

Uw woning verkopen? 

Grat i s  advies 



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
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Delen

Geld of geloof?  Tja, delen een 
lastig begrip! Kijk maar om je 
heen in je eigen straat en je 
kunt je niet onttrekken aan 
het feit dat er soms grote ver-
schillen zijn. Arm en rijk wor-
den door alle eeuwen heen 
gevonden en kunnen elkaar 
soms maar moeilijk verdra-
gen. In veel landen geeft dat 
spanningen die soms uitlopen 
op moordpartijen en burger-
oorlogen. En wat te denken 
van alle economische vluchte-
lingen die in de rijke landen 
een beter bestaan proberen op 
te bouwen? De Bijbel wil ons 
leren hoe we kunnen omgaan 
met rijkdom en armoede. Laat 
de tekst uit Spreuken 30:8 je 
hierin leiden en je zult zien 
dat God je leert te delen zowel 
van je rijkdom als van je ar-
moede. Maar delen kan nog 
meer betekenen! En Jezus is 
ons hierin voorgegaan. “Ten-
slotte kent u de liefde die onze 
Heer Jezus Christus heeft ge-
geven: hij was rijk, maar is 
omwille van u arm geworden 
opdat u door zijn armoede 
rijk zou worden” 2 Corinthiërs 
8:9. Wat is dit bemoedigend 
dat wij in Jezus rijk worden 
gemaakt, dat Hij ons laat de-
len in Zijn goedheid. En hierin 
is én kan geen sprake zijn dat 
de een meer krijgt dan de an-
der. Allemaal krijgen we even-
veel om uit te delen. Maar wat 
delen wij dan uit? Wat hebben 
we weg te geven? Geld of goe-
deren? Natuurlijk, al die zaken 
behoren tot de mogelijkhe-
den. En velen doen dat ook, 
gelukkig maar. Maar er is 
meer, veel meer. En dat is wat 
God evenveel, en aan al zijn 
kinderen gegeven heeft. Wat 
dit is? Het is de liefde van God 
die ons aanzet om Jezus na te 
volgen. Die liefde kunnen we 
in alle omstandigheden inzet-
ten om anderen te bereiken. 
En Gods creativiteit is hierin 
veel groter dan menig mens 
kan bedenken. Maar hoor ik 
vaak zeggen; ‘ik ben zo weinig 
bewogen met de ander, ik kan 
zo moeilijk lief hebben.’ Goed 
dat er obstakels kunnen zijn is 
niets nieuws. Jezus werd ook 
bekritiseerd en ronduit tegen-
gewerkt.  Johannes1:11. Weer-
hield dit Hem om de liefde 
van God de Vader te laten 
zien? Jezus liet Zich niet lei-
den door emoties, maar zui-
ver en alleen door Gods liefde. 
En die liefde, zegt Paulus in 
Romeinen 5:5 is: “in ons hart 
uitgegoten door de heilige 
Geest, die ons gegeven is”. 
Moet je nog meer weten? De 
Vader gaf zijn Zoon, de Zoon 
gaf zijn leven en de heilige 
Geest leert ons delen in liefde. 
Wat een uitdaging. Hoeveel 
kun jij weggeven van Zijn 
liefde? (Fred IJzerman)

FAMILIEBERICHTEN

‘Ik stel mijn vertrouwen  
op de Heer mijn God’

Na ruim twee maanden tussen hoop en  
vrees te hebben geleefd, hebben we met pijn  
in ons hart moeten loslaten mijn lieve man,  
onze liefdevolle vader en liefhebbende opa

Martin Drenth
Mattheus Remment Henricus

Grootebroek, 
31 juli 1952 

Amsterdam, 
18 januari 2018

Nu weer samen met onze zoon en broer André.

Carlina Drenth-Bloemendaal

Ronald en Anoeska Drenth 
   Jenna, Melle, Ninthe

Sandra en John Groot 
   Christan, Anna, Ivan

Remco en Lea Drenth 
   Milou,  

André, in liefdevolle herinnering

Meander 38, 1619 XT Andijk

De begrafenis heeft vandaag, woensdag 24 januari, 
plaatsgevonden op de Oosterbegraafplaats aan De Weet te Andijk.

Lieve Opa Drenth,
 

U bent een kanjer, we houden van u 
en we gaan u ontzettend missen.
Voor altijd een plekje in ons hart!

Jenna, Christan, Anna, Melle, Ninthe, Ivan, Milou en 

Vol bewondering voor de manier waarop hij omging met zijn ziek-
teproces moeten wij nu afscheid nemen van onze zwager en oom

Martin Drenth
We wensen Carlina, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte 

en Gods kracht toe om met dit grote verlies om te gaan

Ed  
  Geert  
  Marieke

Piet & Marijke 
  Marianne & Peter 
  Willem Jan & Marianne 
  Monique & Ronald

Marijke  
  Pauline & Maarten 
  Mariska

Ellie

Intens verdrietig zijn wij met het verlies van onze lieve vriend
 

Martin

Wij zullen je betrokkenheid en vriendschap enorm missen!
 

Wij wensen Carlina, kinderen en kleinkinderen 
Gods troost en kracht toe!

 
Cor en Bettie
Bruin en Dorothy
Bert en Dia
Jaap en Renske
Nanne en Annemarie
Marcel en Caroline
Pieter-Wim en Magda
Wietze en Truus
Arie en Annet

“Ik, Ik ben het die jullie troost”
- Jesaja 51, vers 12-

 
We wensen jullie als familie heel veel sterkte en 

Gods nabijheid toe nu jullie afscheid hebben moeten nemen van 
jullie man, vader en opa

 

Martin Drenth
 

We zijn er voor jullie.
 

Namens de vrienden van Remco en Lea

á Dieu

Dankbaar voor al zijn liefde, warmte, zorgzaamheid en inspiratie
geven wij met groot verdriet kennis van het overlijden van onze lieve

Dirk Arijan Bakker
Durgerdam, 17 april 1941  Andijk, 22 januari 2018

 Andijk: Martha Bakker - Groot

 Onderdijk: Arijan en Monique Bakker 
   Dirk, Stijn, Jutha

 Huizen: Jacqueline Bakker en Gerwin Bolt

Kerkepad 9
1619 AD  Andijk

Dick is overgebracht naar de opbaarruimte van de Zuiderkerk, 
Zuiderkerksteeg 1 te Enkhuizen.

De herdenkingsbijeenkomst zal worden gehouden op donderdag
25 januari om 15.15 uur in bovengenoemde kerk.
Voorafgaand daaraan is er gelegenheid tot afscheid nemen en
condoleren van 14.00 tot 15.00 uur.
Na de dienst is er een informeel samenzijn.

Volgens de wens van Dick begeleiden we hem met ons gezin naar 
zijn laatste rustplaats aan het Emmaplein te Enkhuizen.

✃

Gestopt met je opleiding? 

Ben je opzoek naar een 
leuke afwisselende job?

Reageer dan snel op 
onze vacature!

Wij zijn voor onze tuinplanten kwekerij op zoek naar:

SEIZOENSMEDEWERKERS (Fulltime)
Periode: medio maart t/m september

Herken jij jezelf in onderstaande?
 Ben jij 16 jaar of ouder?
 Ben jij een harde werker die zelfstandig taken kan uitvoeren?
 Vind je overwerken en op zaterdag werken geen probleem? 
         
Stuur dan vóór 10 februari een mailtje met je gegevens naar:
info@kwekerij-deweet.nl

Bas Pasterkamp   
Tel: 06 1415 9121   www.kwekerij-deweet.nl
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NATIONALE TULPENDAG – KLEURENPRACHT OP DE DAM 

Als echtgenote van een tulpenkweker kan de column van deze week 
natuurlijk maar over één onderwerp gaan: de Nationale Tulpendag 
in Amsterdam én dit jaar ook tegelijkertijd in Antwerpen. Afgelopen 
zaterdag was weer de officiële opening van het tulpenseizoen. 
Iedereen kon een prachtige bosje tulpen te plukken en zichzelf of 
een ander er een plezier mee  doen en zo de lente in huis halen. 

(Eigen foto: Dieuwke Mantel – Nationale Tulpendag Amsterdam)

Rinske Mantel, Mantel&Overtoom Notarissen. 

GRATIS INLOOP: 01/02 Andijk 0228-592224 
en 06/02 Benningbroek 0229-591264 van 9-17 en 19-21 uur.

Over een maand of drie is het 
zover, dan start het zwemseizoen 
2018 in De Weid! Hopelijk een 
jaar met heerlijk zwemweer zodat 
jong en oud weer kan genieten 
van de glijbaan, zwemwater, air-
tramp en elkaar! De openings-
datum hebben de Vrienden van 
De Weid vastgesteld op zaterdag 
28 april aanstaande. Ruim daar-
voor start de online-verkoop van 
de zwemabonnementen. Houd 
daarvoor facebook, De Andijker 
en de website in de gaten.

Laatste fase winterproject
Ruim op tijd zal een van de 
grootste klussen door de tech-
nische vrijwilligers zijn afgerond. 
Aan twee van de drie zijden van 
het grote bad zijn alle drukleidin-
gen inmiddels vernieuwd en is 
het zand terug gestort. Nu wordt 
hard gewerkt aan de oostzijde 
van het bassin waarna de grond 
nog enkele weken kan inklin-
ken voordat het straatwerk wordt 
gedaan. Een indrukwekkende 
prestatie van de vrijwilligers!

Nieuwe opzet Rabo-fietstocht
De Weid is jaren met veel ple-
zier stempelpost geweest tijdens 
de Rabo-fietstocht. En ook altijd 
fietste een equipe mee voor het 
bad natuurlijk! De bank heeft 
de opzet van zijn sponsoring nu 
veranderd richting een systeem 
waarbij op lokale doelen gestemd 
kan worden. We houden u hier-
van op de hoogte de komende 
tijd.

Vrijwilligers gezocht!
Ruim 80 vrijwilligers zijn betrok-
ken bij De Weid. 2018 wordt al 
weer het zesde seizoen waarin 
Andijk zelf zijn zwembad spring-
levend houdt! Ieder seizoen stro-
men enkele nieuwe vrijwilligers 
in. 
Lijkt het u leuk om van voorjaar 
tot najaar een paar keer 3 tot 4 
uur kioskdienst te draaien? Mooi 
weer, een positieve sfeer en voor 
de gemeenschap? 
Informeer dan eens vrijblijvend 
via info@deweid.nl. U bent van 
harte welkom!

Zwembad de Weid

Stichting Wings of Change is 
gevestigd op een prachtig land-
goed aan de Schoolweg 4 in 
Andijk.
In de grote ‘Sociale Huiskamer’ 
komt vanaf april 2018 een laag-
drempelige inloop met een gezel-
lig samenzijn en themadagdelen 
voor mensen uit kwetsbare doel-
groepen zonder zorgindicatie 
zoals eenzame mensen, mensen 
met een fysieke of psychische 
aandoening, (ex)kankerpatiënten 
en om mantelzorgers te ontlas-
ten. De stichting stelt een bus 
beschikbaar om mensen in de 
nabije omgeving te halen en te 
brengen.
Op het terrein worden rolstoel-
toegankelijke wandelroutes aan-
gelegd om te kunnen genieten 
van de natuur op het landgoed, 
de mooie grote volières met de 
roofvogels en het verzorgen en 
trainen van de roofvogels. 

Om de Huiskamer te kunnen 
openstellen zijn er enthousiaste 
zelfstandig werkende vrijwilligers 
nodig die minimaal 1 dagdeel 
in de twee weken beschikbaar 

zijn om onze gasten te helpen 
verzorgen en te helpen met het 
organiseren van diverse thema-
dagdelen.

Wilt u ook uw steentje bijdra-
gen aan dit prachtige initiatief als 
vrijwilliger? Dan ben u van harte 
welkom op de vrijwilligersbijeen-
komst op donderdag 8 februari 
om 10.00 uur! Onder het genot 
van een kopje koffie of thee krijgt 
u volledige uitleg over het pro-
ject! 

Geef u op door u aan te melden 
via: info@wingsofchange.nl of 
bel: 06-1434 7959
Mocht u 8 februari niet aanwezig 
kunnen zijn maar wel geïnteres-
seerd, neem dan ook even con-
tact op!

N.B. Het voortbestaan van het 
project De Sociale Huiskamer is 
afhankelijk van donaties om alles 
te bekostigen dus uw gift is meer 
dan welkom! Stichting Wings of 
Change heeft een ANBI status en 
kan belastingvoordeel opleveren! 
www.wingsofchange.nl 

Wilt u ook onderdeel maken van het enthousiaste team van Wings of 
Change: Meld u dan nu aan! Foto aangeleverd

Sociale Huiskamer wil vliegende start maken: 

Gezocht vrijwilligers!
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Silva Visser

CHRISTENUNIE is er 
KLAAR voor!

Altijd spannend zo’n tijd 
voor de verkiezing en druk. 

Daarom gebruik ik deze 
week de column dan ook 

maar om ons te presenteren. 
We hebben de lijst van de 
ChristenUnie compleet en 
zijn blij dat er weer zoveel 

mensen het christelijk geluid 
in de politiek willen steunen.  

De start van de campagne 
is gegeven, althans dat noe-
men we zo. Maar er is nooit 
een start en nooit een einde 

volgens mij. Campagne 
doe je namelijk alle jaren 
door je inzet te laten zien. 

Uiteindelijk bepalen de kei-
zers elke 4 jaar weer wat ze 

willen.  
We zijn niet alleen een partij 
van en voor Christenen, maar 
voor iedereen. Ons streven is 
een eerlijke samenleving waar 

voor iedereen ruimte is, en 
die waardevolle kansen biedt. 
We hebben een mooie samen-

gestelde lijst: ondernemers; 
jongeren; burgers uit meer-
dere kernen; starters en ik 

als oudgediende Silva Visser 
op nummer 1, al jaren de 

CU-vertegenwoordiger in de 
raad van Medemblik.     

ChristenUnie is consequent, 
betrouwbaar en zakelijk.  

Dit vatten we samen in onze 
kernboodschap.

De ChristenUnie:
Zorgt dat iedereen meetelt

Investeert in de toekomst van 
kinderen

Bestrijdt eenzaamheid onder 
jongeren en ouderen

Schept een goed 
ondernemersklimaat

Bent U en zijn jullie nieuws-
gierig naar ons en wilt U en 
jullie de hele lijst zien en ons 

programma? Kijk op:
www.medemblik.christen-

unie.nl
Denk mee en praat mee maar 

begin met ons je stem te 
geven als je ons programma 

steunt.

Laatste stuk drukleidingen ligger erin. Foto: aangeleverd

In het weekend van 20/21 januari 
2018 was het zo ver! De tweede 
doorstroming wedstrijden in de 
categorieën D1, D2, D3 en 4e, 
5e, 6e divisie werden georgani-
seerd in de Sporthal De Muiter te 
Medemblik. De meiden hebben 
weer veel mooie oefeningen laten 
zien en er werden ook een aan-
tal medailles gewonnen! Fenna 
Worst en Feline Snip mochten op 
de hoogste trede van het podium 
staan. Sanne van Velzen, Wendy 
Aker, Nikki Grent en Myr-

the Nugter hebben de zilveren 
medaille binnen gehaald en Julia 
Beemsterboer en Kiera de Jager 
hebben met hun 4e plaats ook 
een medaille gewonnen! Ook de 
andere meiden hebben prachtige 
oefeningen laten zien! Mijs Rijke 
heeft de beste brugoefening laten 
zien, Kaily Mol en Kim Smit heb-
ben de hoogste punten voor hun 
sprongen gekregen in hun eigen 
categorie. Goed gedaan meiden 
en veel succes met de volgende 
ronde! Wij zijn weer trots.

Fenna Worst op de hoogste trede van het podium. Foto: aangeleverd

Mooie resultaten van de turnsters 
van VVW tijdens de 2e voorwedstrijd



Trainen in je dagelijkse kleding
Personal trainer en onderne-
mer Dustin de Hoog  heeft op 
maandag 22 januari 2018, aan de 
Bollenmarkt 8D   in   Zwaagdijk-
Oost, de 120e fit20 studio  
geopend . Voor iedereen die fit 
wil worden én blijven is fit20 een 
effectieve en efficiënte oplossing. 
De fit20 formule bestaat uit een 
intensieve personal training van 
20 minuten per week. Het con-
cept past bij mensen die weinig 
tijd of geen zin hebben om aan 
fitness te doen; fit20 biedt de stok 
achter de deur. Ook sporters die 
hun prestaties willen verbeteren, 
kunnen fit20 integreren in hun 
trainingsprogramma. 

De fit20 training is op afspraak en 
altijd onder persoonlijke begelei-
ding. De trainingsmethode zorgt 
voor een sterke prikkel op de spie-
ren waardoor  het hele lichaam 
fitter wordt. De Hoog: ”Als 17 
jarige begon ik mijn opleiding 
aan de ALO met als doel om een 
eigen training studio te openen. 
Door het lerarentekort ben ik na 
mijn opleiding docent lichamelij-
ke opvoeding geworden. Een ont-
zettend leuke baan waar ik vele 
jaren met plezier heb gewerkt. 
De ambitie voor het onderne-
merschap en een eigen training 
studio echter, werd steeds groter. 
Toen kwam ik in aanraking met 
fit20. Aanvankelijk was ook ik 
sceptisch, maar hoe meer ik mij 

in het trainingsconcept verdiep-
te des te enthousiaster ik werd. 
'Practice what you preach', na 
een aantal trainingen bemerkte 
ik al verschil in kracht, uit-
houdingsvermogen en lenig-
heid. Hierdoor kan ik tijdens 
het mountainbiken een hoger 
tempo rijden en makkelijker 
klimmen. 

fit20 formule
De training vindt plaats in een 
kleinschalige studio en is ’hoogin-
tensief ’.

Trainingsmethode
 De methode is gebaseerd op 
wetenschappelijke onderzoe-
ken die laten zien dat met één 
intensieve training per week de 

gezond- en fitheid sterk verbete-
ren. Er wordt met focus getraind, 
één-op-één of als duo, zonder 
afleiding van harde muziek of 
spiegels. 

De ruimte is gekoeld op 17 gra-
den waardoor klanten niet trans-
pireren en sportkleding of nader-
hand douchen niet nodig zijn.

Persoonlijke aandacht
De fit20 personal trainer let 
nauwkeurig op houding, adem-
haling en tempo en houdt alle 
trainingsresultaten bij in een 
speciaal ontwikkelde fit20 app. 
Doordat alle oefeningen in slow 
motion en onder begeleiding 
worden uitgevoerd zijn ze veilig 
en haalbaar voor iedere leeftijds-
categorie.

Ondernemend
De Hoog:"De methode zit zo 
goed in elkaar dat het voor vrij-
wel iedereen haalbaar wordt om 
een positieve bijdrage te kun-
nen leveren aan de eigen fit- en 
gezondheid. Het geeft mij daar-
om onwijs veel voldoening om 
samen met de klant iedere trai-
ning te bekijken wat hij of zij op 
die dag nodig heeft om zo effec-
tief mogelijk aan de doelstellin-
gen te werken. Wat ik persoon-
lijk een erg waardevol resultaat 
vind is dat mensen meer plezier 
ervaren in hun dagelijks leven. 
Of dit nu komt doordat ze zijn 
afgevallen, meer of langer fysieke 
handelingen kunnen verrich-
ten, minder medicatie hoeven te 
nemen of zich lekkerder in hun 
eigen lichaam voelen."

Meer informatie over fit20: www.
fit20.nl. Via de site kunnen geïn-
teresseerden zich aanmelden 
voor een vrijblijvende kennisma-
kingstraining.

Staat voor kwaliteit en zorg: 

Europasingel 118
1693 GV Wervershoof

Tel 0228-582270

Keizerskroon 1
1619 XK Andijk

0228-592717

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

En preventie:
• FysioSport
• Doelgroep chronische aandoeningen

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

Dijkweg 378 • 1619 JM Andijk • 06 - 51 88 37 74
www.jocozonwering.nl • info@jocozonwering.nl

Voor zonneschermen, 
markiezen, reparatie 

en onderhoud.
Barry Hoogendoorn * 06 2170 8248 
schoonmaakservicehoogendoorn@gmail.com

Glasbewassing 

& meer

DEEN is de ander niet 
Handelsweg 33G  
Tel. 06. 2182 3000

www.deenisdeanderniet.nl
www.wieverhuistmij.nl

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

Drukwerk voor o.a. jubilea, 
uitnodigingen, flyers, 

posters, banners, 
tuindoeken, canvasdoeken 

en meer...

➜  Scherpe winkel prijzen door inkoop 
 via Electronic Partner.

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

➜  Verkoop elektra schakel materialen.

➜  Hier volop verkrijgbaar pickup snaren, naalden 
 en electronica.

Electro Andijk

Openingstijden 
Maandag tot vrijdag van 10.00-18.00 uur  

Zaterdag  van 10.00-16.00 uur 

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

Dustin de Hoog in zijn studio in Zwaagdijk-Oost: ,,Wij voegen kracht toe aan iemands leven, waardoor 
fitheid en gezondheid toeneemt.'' Foto: José Warning

Nieuw in  de gemeente  Medemblik: fit in 20 minuten per week
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Hoekweg 21a • 1619 EB Andijk • 0228 - 59 20 75 • www.fjdeboer.com

Startvermogen op maat!
Accu’s voor verschillende

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

Jetski • Grasmaaier • Aggregaat • Etc. Uw opti cien, 
contactlensspecialist 

en optometrist

Zwartgroen  -  Industrieweg 5  -  Andijk 
(0228) 74 81 23  -  www.zwartgroen.nl

Ook in 2018 staan we 
weer voor u klaar!

•  Dé buitenspecialist in: 
 Kunstgras, Doek, Net, Gaas, Folie
•  Messcherpe prijzen!
•  Duizenden meters voorraad in Andijk
•  Nieuw; IJzerwaren 
 (o.a. Woodies)/Hand- Schoenen
•  Nu ook Grind, Split & Zand!
•  Enthousiast team 
 dat voor u klaarstaat en meedenkt!

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

Ook voor Focwa onderhoudsbeurt, packkeuring en verhuur.

Wij zijn een RDW en Focwa erkend bedrijf.

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

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

verhuur v.a. €2,50 per uur.

Laat nu ook uw reservesleutel maken bij OMC-Andijk

“ D e N i euw e B a k k eri j ”
 KLEINGOUW 53 - TEL. 591556

Opgelet: op deze dagen gelden 
deze vaste aanbiedingen

  Bakker-Ontbijtkoek

 Van €2,95 nu voor €2,00

 Krentenbollen

 6 halen, 4 betalen

 Suikerbrood

 Van €2,50 nu voor €1,50
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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



Oproep
De muziekvereniging in de 

W.Meer zou graag meer info 
(en foto?) willen hebben over 

hun oud-dirigent 
Leo Vleeschhouwer.

Hij woonde voor de 60,er 
jaren op het Buurtje. 

Hij speelde ook in het Mal-
ando orkest en had een grote 

Amerikaanse slee.

Heeft u informatie?
jm.kuin@quicknet.nl of 

591408

We beginnen dit jaar met onze 
plaatsgenoot Marco van der Lee, 
die o.a. zzp-er is bij de agrarische 
natuur vereniging. Ook struint 
hij in eigen tijd de omgeving af 
naar aparte bloemen in onze 
regio. Dat is interessanter dan de 
bloemen die ergens staan waar 
we niet vaak komen. 

Het klein vlooienkruid komt als 
enige bij ons op de Vooroever 
voor en nergens meer in N.H. 
Waarschijnlijk komt dat omdat 
er bij het aanleggen van o.a. 
het labyrinth in de voormalige 
Koopmanspolder er diverse 
soorten grond zijn aangevoerd. 
Sommige planten doen het goed 
op onze klei, maar zit er wat zand 
bij, dan krijg je een heel andere 
vegetatie. Zo komt de zee-aster 
weer voor op brakke grond. 

Door de Afsluitdijk is het water 
veel zoeter geworden, waardoor 
er ook weer verschuivingen zijn 
gekomen. Daar en tegen is een 
bezoekje aan de bermen bij het 
Naviduct een kadootje. Door 
zandverstuivingen staan daar 
weer andere plantjes. (oranje) 
havikskruid, (gele) wondklaver, 

(wit) blaassilene. Veel namen die 
we niet kennen, maar als bloe-
metje wel eens gezien hebben. 
Ook valt ons op bij de dia’s dat 
er veel geel, wit en blauw voor 
komt. Leuk in de euro tijd is 
het duizendguldenkruid, nee niet 
groen maar een lila bloempje. Bij 
Onderdijk in het water groeit het 
blaasjeskruid. Het is een vlees-
etend bloemetje/plantje. Door 
het zoeter wordende water vind 
je ook aan de oevers de water-
gentiaan (geel) en de waterra-
nonkel (wit). Bij de ijsbaan in 
Schellinkhout groeit weer een 
tweerij-ige zegge en platte rus. 

Wie verzint dergelijke namen en 
zo worden we weer verder  mee-
genomen naar de Broerdijk bij 
Oostwoud waar o.a. de Rietorchis 
en de paarse koekoeksbloem 
staan. Er wordt afgesloten met 
een bescheiden quiz over de bloe-
metjes die we gezien hebben en 
er is 1 groep met alle acht goed. 
Een kleine attentie doet het goed 
, ook voor enkele andere tafels, 
die iets minder goed gepresteerd 
hadden. En zo sluiten we weer 
een gezellige en ook leerzame 
avond af.

Marco van der Lee geeft tekst en uitleg. Foto aangeleverd

Vrouwen van Nu Andijk West

In opdracht van Marees installatie tech-
niek gaat Van der Bel sloopwerken & mili-
eutechniek uit Middenmeer de locatie 
KleinGouw 1 in Andijk bouwrijp maken. 
De levering van brandstof is al enige jaren 

geleden gestopt, wel zitten er nog 3 onder-
grondse opslag tanks in de grond en wor-
den niet meer gebruikt. De woning en 
schuur zijn in 2016 gesloopt door van de 
Bel sloopwerken. 

Fundering
Omdat nog vastgesteld moest worden of 
er nog verontreiniging in de ondergrond 
aanwezig zou zijn is de fundering nog even 
blijven zitten voor onderzoek. Nu bekend 
is waar de bodem nog verontreinigd is kan 
er begonnen worden met de afronden-
de werkzaamheden. Maandag 22 januari 
j.l. is er door de afdeling milieutechniek 
van Van der Bel gestart met de werk-
zaamheden. Van der Bel Sloopwerken 
en Milieutechniek is een gecertificeerd 
bedrijf en is in het bezit van alle certifica-
ten voor Sloopwerken, asbestsaneringen, 
recycling , bodemsanering, bodem reini-
ging, ISO 9001 en VCA ** gecertificeerd. 
Met alle ervaring en expertise bij van der 
Bel in huis is dit een werk wat volledig 
uitgevoerd kan worden door van der Bel 
Sloopwerken & milieutechniek. 

Grondwater
Maandag gaat van der Bel beginnen met 
op rooien en afvoeren van alle aanwezige 
bestratingen. Dinsdag wordt de bronbe-
maling geplaatst met een grondwater rei-
nigingsinstallatie om de olie verontreini-
ging uit het grondwater te reinigen. De 

verontreiniging zit in een vlek van 100 m2 
en tot 3 meter diepte. Het middelpunt van 
de verontreiniging boven de grenswaarde 
wordt middels ontgraven weggenomen en 
afgevoerd naar een verwerkingsinrichting. 

Brandstoftanks
De restjes in het grondwater worden opge-
pompt en gereinigd middels de reinigings-
installatie. De 3 aanwezige brandstoftanks 
worden ontgraven gereinigd en afgevoerd. 
Na de saneringen wordt er schone grond 
kwaliteit wonen aangevoerd en verwerkt 
op het perceel. En is de locatie bouw 
en woonrijp. En kunnen er 3 woonka-
vels gerealiseerd worden. De werkzaam-
heden zullen een week in beslag nemen 
en mogelijk zal er enige verkeershinder 
ontstaan. Tijdens de werkzaamheden zal 
er regelmatig 1 rijstrook worden afgezet 
met verkeershekken en borden. Van der 
Bel Sloopwerken & milieu techniek zal de 
overlast tot een minimum beperken.

Van der Bel b.v.
Agriport 231, 1775 TA Middenmeer
T: 0229-581327 | W: www.vanderbel.nl | E: 
mailto:b.vanhorick@vanderbel.nl

Sloop Marees hoek Kleingouw - Middenweg

Het team van Van der Bel sloopwerken & Milieutechniek staat in de startblokken om 
het werk aan te vangen. Foto: KD/de Andijker

FysioSport WFO bestaat dit jaar 
20 jaar. Dat moet gevierd wor-
den. Bij het starten van een abon-
nement in februari  krijgt u de 
intake gratis.

Dit is de kans om op een zeer 
verantwoorde manier uw fitheid 
te vergroten en uw gezondheids-
winst te boeken. 

De beweegrichtlijn 
voor volwassenen:
- Bewegen is goed, meer 
 bewegen is beter.
- Doe minstens 150 minuten  
 per week aan matig intensieve  
 inspanning.
- Doe minstens 2 maal per week  
 spier- en botversterkende 
 activiteiten, voor ouderen  

 gecombineerd met 
 balansoefeningen.
- En voorkom veel stilzitten.

De beweegrichtlijn is een mini-
mumrichtlijn om mensen die 
weinig actief zijn te motiveren 
om in beweging te komen.

Mensen die aan deze richtlijn 
voldoen kunnen door meer te 
gaan bewegen verdere gezond-
heidswinst behalen.

Voldoet u nog niet aan de 
beweegnorm? Dit is uw kans om 
hier een start mee te maken. 

Neem contact met ons op:
FysioSport WFO, 0228-58 22 70 
www.fysio-wfo.nl

20 jaar FysioSport WFO

Madelief Molenaar van 7 jaar zit 
in groep 3 van de Bangert. 
Afgelopen weekend deed ze mee 
met een musical in het Vereeni-
gingsgebouw in Bovenkarspel. Ze 
heeft elke week les bij theater-
school Joost van Eijk in Groote-
broek. Met de musical deden ver-
schillende lesgroepen mee van 
zowel dans als theater. Madelief 
speelde 1 van de Aristokatten 
waarbij ze mochten dansen en 
zingen. Madelief vond het super-
leuk en kijkt alweer uit naar een 
volgend optreden. 

Bijzondere 
hobby
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Wist u dat...

... de vuilnisbelt aan de 

Kleiakker juist groter geworden 

is?

... de buurt van plan is 

camera's op te hangen?

… berichten van gevonden en 

verloren voorwerpen gratie in 

deze krant en online (Facebook) 

worden geplaatst?

.. wanneer je een bijzondere 

hobby of talent hebt, je dit naar 

de redactie van de Andijker 

kunt mailen?

... info@andijker.nl

 

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



Kerkdiensten, zondag 28 januari
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur Mevr. C. Veldhuizen te Renswoude, gezinsdienst

Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen
09.30 uur Ds. G. Heijkamp   
16.30 uur Ds. G. Heijkamp   

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
10.00 uur Ds. Herrianne Allewijn uit Landsmeer
 Organist: Wim Broer 

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Cees Hanemaayer

R.K. Kerk, zaterdag 27 januari
Bangert 6, Andijk
19.00 uur  Euch. kapelaan P. Piets, De Vriendenkring
 
De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur   Nanne Groot

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur Erik Bruinenberg

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 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

Doet u mee?
Al 15 jaar organiseert Vogelbe-
scherming Nederland de natio-
nale tuinvogeltelling. U kunt ook 
er aan deelnemen en is ook leuk 
voor uw kinderen of kleinkin-
deren. 

U zult zich afvragen wat voor 
moeite moet ik er voor doen.
Even alles op een rijtje: Het kost 
u een halfuurtje, vogel voer plaat-
sen in het zicht, een stoel voor 
het raam zetten, thermostaat 
op behaaglijk, kop koffie of thee 
erbij, papier en pen en noteren 
maar. Daarna kunt u het schrif-
telijk of via de moderne media 
doorgeven wat u heeft genoteerd.

Voor meer informatie kunt u kij-
ken op de site:
https://www.tuinvogeltelling.nl
Veel plezier, Douwe Greydanus.

Foto aangeleverd

WWW.BAM-MED.nl
BAMM gaat voor afschaffing Hondenbelasting

Thema ingebracht voor het Politiek Café, georganiseerd 
door de Dorpsraad, 31 januari in het Dorpshuis.

Meningen van bewoners zijn welkom en gevraagd.
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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

Zaterdag 27 januari 19.00 uur: 
Afsluiting Gebedsweek voor de 
Eenheid.
Eucharistieviering met De 
Vriendenkring; voorganger: 
kapelaan P. Piets. Thema: “Durf jij 
echt te luisteren?”.
De collecte is voor bestrijding 
van alle onkosten.
Van harte aanbevolen en dank 
daarvoor.
Welkom in de viering.
*Overleden: Gerrit van der Meer 
en Jo Kok-Laan. Bij de voorbeden 
bidden wij voor hen.
*Vorig weekend stond in het 
teken van Actie Kerkbalans. 
Hopelijk kan er volgende week 
een goed resultaat gemeld wor-
den.
Hartelijk dank aan alle deelne-
mers, alle lopers en al degenen, 
die voor deze actie in touw zijn 
geweest.

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 
recht voor artikelen te redigeren, in te korten of 
voor plaatsing te weigeren, zulks zonder opgaaf 
van redenen. Daarnaast behoudt de uitgeverij te 
allen tijde het recht voor artikelen op een andere 
datum te plaatsen. Met betrekking tot adverten-
ties, los of contractueel, zijn de levering- en ad-
vertentievoorwaarden van De Nederlandse/De 
Andijker van toepassing. Deze zijn gedeponeerd 
bij de Kamer van Koophandel te Hoorn.
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

Daar buiten op afspraak

JANUARI 2018
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
Vrijdag 2 februari
• Poolball competitie, 18.30 uur Cultura
Vrijdag 2 t/m zondag 4 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
Zondag 11 februari             
• Koppelbiljart, aanvang 14.00uur, Dorpshuis Sarto
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. 
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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
• Breek de Week maaltijd, inloop vanaf 17.30 uur. Start 18 uur. 
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MEI
Woensdag 2 mei
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.
Dinsdag 8 mei           
• VVNU Andijk Oost - Eendagsbestuur organiseert deze avond. 

Dorpshuis, 19.45 uur

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

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

Marijtje van Gelder, 97 jaar, 
woonde 45 jaar samen met haar 
man Guus aan de Kleingouw. 
Guus overleed 12 jaar geleden, 
en nu woont zij alweer bijna 5 
jaar in huize Sorghvliet. 

Om het brein en de conditie op 
peil te houden fietst Marijtje 
via een beeldscherm alle dagen 
een ritje van 5 kilometer door 
Enkhuizen op een Hometrainer.

Sorghvliet wil graag een nieuwe 
route laten opnemen om nog 
meer bewoners in beweging te 
krijgen. Hiervoor is zij op zoek 
naar een aantal sponsoren. Het 
aanschaffen van een mooie route 
door Andijk kost namelijk 2400 
euro. 
Giften en donaties zijn van wel-
kom. Hiervoor kunt u contact 
opnemen met Sorghvliet via 
receptie.sorghvliet@omring.nl

Fietstocht door Andijk?

Mevrouw van Gelder op de fiets. Foto: KD/De Andijker

 • 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

Op vrijdag 2 februari 18.30 uur 
gaat in Cultura de Poolball com-
petitie van start. 
Nadat er al op diverse plaatsen 
is gestreden komt Andijk aan de 
beurt, een reuze poolbiljart in 
het café,  ballen, licht, geluid en 
spelen maar!
Inschrijven is vanaf 18 jaar en 
kan aan de bar bij Cultura. 

€ 10,- per team en verzin een 
leuke naam.
Je strijdt voor mooie prijzen 
maar bovenal om een plek in de 
finale, gespeeld op 3 maart a.s. 
in de Werf in Hauwert. Word 
de Noord-Hollands Kampioen en 
neem de beker mee naar Andijk! 
Voor meer info zie: poolballne-
derland.nl                             

N-H Kampioenschap Poolball in Cultura



jaspers-vandiepen.nl - 0229 573 600

hoekstraenvaneck.nl - 0229 272 712

destijl.nl - 0229 281 900

www.wonen-hoorn.nl

Wonen in TOREN
Sfeervolle appartementen nabij het centrum van Hoorn

Altijd al eens boven de stad uit willen kijken vanaf uw riante balkon? 
TOREN biedt luxe appartementen, elk met een eigen verhaal. 

Uniek wonen, met de stad om de hoek...  

Geïnteresseerd? Kijk voor beschikbaarheid op de 
woningselector op de website. 

Een warm entree, een kopje koffie, even het journaal kijken of de 
krant lezen. De gezellige lobby maakt het allemaal mogelijk...

TOREN 
OPEN HUIS

zaterdag 10 februari
van 10.00 tot 12.00 uur

én
Iedere donderdag

van 16.00 tot 18.00 uur

Kantoor Scholtens
Geert Scholtenslaan 10,

 Wognum

GESTART!

ANDRE VAN DUIN tweewielers
Zeeweg 43 • 1693 AR Wervershoof • Tel. 0228-583659 • a.v.duin2w@quicknet.nl

 www.andrevanduintweewielers.nl

FIEtswERElD VooRDEElboN 
Een winterbeurt voor uw E-bike nu van € 79,- voor € 39,-

excl. Materiaal
Een winterbeurt voor uw fiets     nu van € 59,- voor € 29,-

excl. Materiaal
Profiteer nu 

van onze 

GRATIS Haal- en 

brengservice

Donderdag om 11 uur zijn er bij 
de familie Kramer op de Oos-
terweg, vier bomen omgewaaid. 
Waarvan er 3 stuks op het huis 

zijn gevallen. De drie bomen op 
het huis vormde een gevaarlij-
ke situatie. Het huis zou ernstig 
beschadigd kunnen raken en 2 

bomen bedreigden de dakkapel-
len.

Een half uur na de melding stond 
de brandweer van Andijk al op 
het pad en de mannen (en 1 
dame) van de vrijwillige brand-
weer hebben zeer vakkundig de 
bomen van het dak gehaald.

Max Kramer: "dankzij de brand-
weer is de schade enorm meege-
vallen. En ik wil langs deze weg 
de mensen van de brandweer 
enorm bedanken en in zonnetje 
zetten voor hun inzet en hun 
belangeloze hulp!"

Aan de Molenweg viel een stei-
ger om bij een huis in aanbouw 
en ook elders in het dorp zijn 
diverse bomen gesneuveld in de 
storm.

Stormschade in Andijk

De brandweer haalt vakkundig de bomen weg. Foto: aangeleverd

Het is belangrijk om actief te 
blijven. Regelmatig bewegen 
draagt bij aan de fysieke en 
geestelijke gezondheid. Als u 
samen met andere mensen uit 
het dorp beweegt is het ook nog 
gezellig. Daarom start Team 
Sportservice in samenwerking 
met Leviaan (voorheen de RIBW) 
en Sorghvliet de Wandelgroep 
Andijk!

Wilt u meer in contact komen 
met inwoners uit het dorp en 

daarbij aan uw gezondheid wer-
ken? Meld u dan nu gratis aan 
voor de Wandelgroep Andijk. 
Vanaf dinsdag 6 februari star-
ten we om 13:30 uur vanuit het 
Dorpshuis Centrum Andijk 
(Sportlaan 1, 1619 XE Andijk). 
We maken wekelijks een wande-
ling van 3 tot 5 kilometer, onder 
professionele leiding

Meer info en aanmelden
rschouten@teamsportservice.nl 
of 0229 28 7700.

Wandel mee met de Wandelgroep Andijk!
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-Inschrijven in Cultura aan de bar kan nog tot
-31 Januari, team’s van 2 personen € 10,- per team
-Vrijdag  2 Februari      Aanvang: 18.30 uur 

Inschrijven in 
Cultura kan nog tot 

31 januari.

Speelavond:
Vrijdag 2 februari, 
aanvang 18.30 uur


