
Wietse en Truus Wierstra wonen 
al tijden op Andijk. Hun huis aan 
de Horn is recent verkocht en tij-
delijk verblijven zij elders in An-
dijk. Het wachten is op de opleve-
ring van de nieuwe woning aan 
de Krokus. “We hebben het zo 
fijn hier op het dorp, we willen 
nooit meer weg,” aldus het echt-
paar Wierstra.

Relatie met Jan Sluys
Wietse Wierstra was jaren lang in 
dienst bij Jan Sluys op het bloem-
bollenbedrijf. Er was een goede 
klik tussen de beide mannen. 
Toen Jan het bedrijf verkocht is 
het contact altijd goed gebleven. 
“Jan leerde zijn Thaise vriendin 
kennen hier in Nederland en be-
sloot met haar mee naar Thailand 
te gaan. Er zit een grote afstand 
tussen ons, maar gelukkig heb-
ben we via internet en de telefoon 
nog steeds contact met elkaar.”

Jan terug naar Nederland
Vorig jaar februari was Jan terug 
in Nederland. Hij wilde wat fami-
lie en vrienden bezoeken en nam 
zijn intrek in een Bed en Break-
fast. Hij liet weten graag de fiets 

van Wietse te willen lenen om 
bezoekjes af te leggen. “We lieten 
Jan weten dat hij niet alleen de 
fiets, maar ook de auto mocht 
gebruiken en dat we hoopten dat 
hij bij ons zou komen logeren ge-
durende zijn verblijf in Neder-
land. Daar maakte hij graag ge-
bruik van, het was een fijne tijd 
samen,” aldus het echtpaar Wier-
stra.

Op bezoek in Thailand
Na de logeerpartij gaf Jan aan dat 
de Wierstra’s dan ook eens moes-
ten komen kijken bij hem in 
Thailand. Ze waren van harte 
welkom. Daarop werden de stou-
te schoenen aangetrokken en de 
reis voorbereid. ”Nu is het bijna 
zo ver en vertrekken we voor 
twee weken naar het mooie, war-
me en onbekende Thailand om 
onze vriend te bezoeken. Zijn 
werk te mogen aanschouwen en 
spullen te brengen.”

Koffers vol bijzonders
Jan heeft een lijstje met artikelen 
naar Wietse en Truus gestuurd 
met het verzoek of zij dat voor 
hem mee willen nemen. “Het 

wordt een extra koffer meene-
men: drop, kaas en kwaktaartmix 
stonden op de lijst. Maar ook 
klompen en laarzen met een sta-
len neus. En heel bijzonder: een 
bijbel in het Thais en een kinder-
bijbel helemaal in het Thais. Dat 
is hier makkelijker te verkrijgen 
dan daar.”

Thailand en het evangelie
In Thailand zullen de Wierstra’s 
bij Jan thuis verblijven en zal hij 
hen het land laten zien. Vooral 
ook zijn werk staat daarbij cen-
traal. Jan helpt de kerk aldaar bij 
het maken van evangelie uitleg-
boekjes, kinderverhalen vertel-
len. Verder gaat hij  langs scholen 
en gevangenissen. Het evangelie 
heeft zijn leven en levensstijl ver-
andert. “Wij krijgen de kans dat 
van dichtbij mee te mogen maken 
en zien er ontzettend naar uit. 
Het zal een belevenis zijn die we 
in ons hart kunnen sluiten,” aldus 
Truus en Wietse. 
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Wietse en Truus Wierstra nemen een koffer voor spullen mee naar 
Thailand voor Jan Sluys. Foto: Olga de Boer/De Andijker

Wierstra brengt onmisbare goederen naar Thailand

Het Andijks Gemengd Koor 
viert dit jaar haar 70-jarig be-
staan. “Wie jarig is trakteert,” 
zo begint de voorzitter Simon 
Kuin zijn verhaal. “We hebben 
de toegangsprijs voor het jubi-
leumconcert op 5 euro weten te 
zetten, zodat het voor zo veel 
mogelijk mensen mogelijk is 
om dit jubileum met ons mee te 
vieren. U bent van harte uitge-
nodigd”.

Reis door Europa
Voor het Jubileumconcert is ge-
kozen voor liedjes uit verschil-
lende landen. “U wordt meegeno-
men op een reis door heel Euro-
pa. We starten in Rusland en ko-
men via de verschillende landen 
terug  in Nederland. Bij elk land 
brengen we één of meer passende 
liedjes ten gehore. ”Het concert 
wordt gegeven op 9 februari 2018 
in de Gereformeerde kerk in An-
dijk. Kaarten zijn te verkrijgen via 
de website van het koor, via de 
leden en aan de kerk. “Het zal een 
hele belevenis worden, want 
naast de prachtige klanken van 
het koor is er ook veel aandacht 
besteed aan de rest van de entou-
rage.”

Het koor telt ruim 50 leden
Het koor staat onder leiding van 
dirigent Margreet Drijver en 
wordt begeleid door pianist/or-
ganist Edwin Hinfelaar. Tijdens 
het jubileumconcert zal ook vio-
list Boris Visser meespelen. Het 
koor bestaat uit ca. 55 mensen. 
Alten en bassen, tenoren en so-
pranen. “Er is nog plaats voor 
nieuwe leden. Mensen, jong en 
oud, al dan niet uit Andijk die in-
teresse hebben om bij een gezel-

lig meerstemmig koor te komen 
zingen zijn van harte uitgenodigd 
om tijdens de open repetitie 
langs te komen.”

Repetities
Elke maandagavond wordt er ge-
repeteerd in Cultura. De voorzit-
ter geeft dan de belangrijkste 
mededelingen door aan het koor 
en als er jarigen zijn wordt er ge-
zamenlijk voor de jarige gezon-
gen. Natuurlijk is er aandacht 

voor ademhalingsoefeningen en 
stemoefeningen en dan wordt er 
volop gezongen. “Tijdens de open 
repetitie op 19 februari zijn geïn-
teresseerden, die graag mee zou-
den willen zingen,  van harte 
welkom. “Want wie het niet pro-
beert, leert het nooit!”

Muziek verbindt
Muziek verbindt mensen. Het 
repertoire van dit koor is daar 
(vervolg op pagina 2)

Andijks Gemengd Koor viert Jubileum.

Foto: Pieter Prins
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Volgen

Wie is jou reisleider?  Een 
reisleider trok door een moei-
lijk begaanbaar gebied met 
een groep mensen. Er bleef er 
maar één over, die besloten 
had om bij het gestelde doel 
uit te komen. Hij volgde de 
leider. Maar na een tijdje be-
gonnen er toch twijfels te 
ontstaan in het rotsvaste ver-
trouwen in de leider. Komen 
we wel thuis, was uiteindelijk 
de belangrijk-ste vraag die 
over bleef. Toen de man zijn 
twijfels en zorgen aan de reis-
leider bekend maakte keerde 
die zich om en zei: ‘je denkt 
dat Ik de weg niet weet, wel 
beste vriend, ik Ben de Weg 
en wanneer je Mij volgt zul je 
altijd thuiskomen’.Volgen ver-
eist gehoorzaamheid en disci-
pline en nog veel andere leer-
momenten. Daarom mogen 
we God danken dat Hij ons 
een reisgids heeft gegeven, de 
Bijbel. Een heel bijzondere 
tekst lezen we deze week uit 
Hebreeën 1:1-3. “Op velerlei 
wijzen en langs velerlei wegen 
heeft God in het verleden tot 
de voorouders gesproken 
door de profeten, maar nu de 
tijd ten einde loopt heeft hij 
tot ons gesproken door zijn 
Zoon, die hij heeft aangewe-
zen als enig erfgenaam en 
door wie hij de wereld heeft 
geschapen.” Hier zien we dat 
God er altijd op uit is geweest 
om ons bekend te maken met 
Zijn liefde en vergeving. Hij is 
altijd een sprekend God ge-
weest, waarom, om ons niet te 
laten verdwalen in dit leven. 
En als laatste gaf Hij zijn 
Zoon. God maakte Zijn plan-
nen compleet, lees vers drie 
maar: “In hem schittert Gods 
luister, hij is zijn evenbeeld, 
hij schraagt de schepping met 
zijn machtig woord; hij heeft, 
na de reiniging van de zonden 
te hebben voltrokken, plaats-
genomen aan de rechterzijde 
van Gods hemelse majesteit. 
”Door Jezus heeft God de 
aarde gemaakt en kregen wij 
ook een plaats in zijn wereld. 
Daarom heeft God alles ge-
daan om ons te laten zien dat 
we er nooit alleen voor staan. 
Jezus is God, maar ook volko-
men mens. Daarom kan Hij 
onze reisleider zijn. Want de-
zelfde kracht die alles gescha-
pen heeft, kent ook dezelfde 
kracht om onze zonden te 
vergeven. Zo draagt God de 
schepping en de mens, door 
zijn Woord en de beloftes. 
Voor ons is het belangrijk dat 
wij aanvaarden dat we een 
Reisleider hebben Die altijd 
de weg weet. Hij zal ons hel-
pen om daar te komen wat 
past binnen de grenzen van 
zijn plan met ons leven. Wie 
volgt? (Fred IJzerman)

FAMILIEBERICHTEN

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

Het is fijn dat zovelen hebben meegeleefd  
tijdens de ziekte en na het overlijden van

Pieter Dogger
Een ieder koos hiervoor een eigen manier:  

in de vorm van woorden, bloemen, de vele kaarten,  
een helpende hand of een luisterend oor.  

Dit heeft het afscheid voor ons bijzonder gemaakt. 

Hilly Dogger-Boven

Marjan en Maarten 
   Marit 
   Pieter

Simon en Rieja
Andijk, januari 2018  

Welkom lief meisje
 

DIEKE
Spigt
 

geboren 22 01 2018
 

Mark Spigt & Anneke Bakker
Maud & Saar

Dijkweg 311, 1619 JH Andijk

‘Wie Hem zoeken heeft Hij al gevonden’

Sneller dan wij hadden verwacht hebben wij afscheid moeten 
nemen van mijn lieve man, onze lieve vader en trotse opa

Jelle de Kroon

12 september 1933        Horn, Andijk        27 januari 2018

Wij zijn verdrietig maar heel dankbaar voor alles 
wat hij voor ons heeft betekend.

Tineke de Kroon-Fledderus

Jan-Jelle

Francine en Ywan
Tess, Lynn

Pieter en Simone
Bodhi

Horn 39, 1619 BT Andijk

Jelle is thuis op de Horn, daar bent u welkom om ons 
te condoleren en afscheid te nemen op woensdag 31 januari 
tussen 19.00 en 20.00 uur.

De dankdienst voor het leven van Jelle is op 
donderdag 1 februari  om 13.30 uur in de Gereformeerde kerk, 
Middenweg 4 te Andijk. Aansluitend vindt de begrafenis plaats 
op de Oosterbegraafplaats aan de Weet te Andijk. 

Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid tot condoleren 
voor de mensen van veraf tussen 12.45 en 13.15 uur in de kerk, 
ingang onder de toren.

Kerkbalans  2018 heeft opgebracht:  

€ 18.355,- 

Hartelijk dank voor uw bijdrage. Parochieraad Andijk

(vervolg van de voorpagina)
ook uitermate geschikt voor. Het 
is een verscheidenheid van liedjes 
met populaire songs en echte 
klassiekers. “Na het jubileumcon-
cert starten we meteen met een 
nieuwe repertoire, de kerstliedjes 
komen dan onder andere weer 
aan bod. Want er gaat heel wat 
oefening aan vooraf, voordat het 
klinkt zoals het Andijks Ge-
mengd Koor hoort te klinken. 
Warm, zuiver en met liefde voor 
de muziek.”

Donateurs
Het koor kent vele donateurs. Zij 
kunnen hun donateurskaart 2017 
aan de deur, bij de kassa, inwis-
selen voor een entreekaart. 
Draagt u het koor een warm hart 
toe en wilt u meezingen, vaker 
een concert bijwonen of dona-

teur worden? Dan kunt u voor 
alle informatie terecht op www.
andijksgemengdkoor.nl

Familie-

berichten kunt 

u mailen naar: 

info@andijker.nl

En nu, wat verwacht ik, Here? Mijn hoop die is op U
 
Verdrietig om zijn heengaan, maar dankbaar dat hij niet verder 
heeft hoeven te lijden, moeten wij nu afscheid nemen  van onze 
geliefde broer, zwager en oom

Jelle de Kroon
echtgenoot van onze lieve schoonzuster en tante,  

Tineke de Kroon-Fledderus.

Jelle was in zijn werkzame leven bijna 45 jaar als commissionair 
in bloembollen verbonden aan het In- en Verkoopbureau van 
veiling West-Friesland, later CNB.  
De tulp was daarbij zijn passie.

Hij mocht 84 jaar worden.

 Andijk: Piet † en Stien
 Bunschoten: Akke en Henk
 Ens: Rein†  en Lidy †
 Den Haag: Marijke en Casper
 Andijk: Alie†, Cor Jan† en Wim†
 Andijk: Jan en Tine
 Enkhuizen: Gré
 Andijk: Rim en Gerda     
   neven en nichten

Andijk, 27 januari 2018
         

Een schuit die melkbussen in de 70-er jaren van de twintigste eeuw 
naar de weg vervoerde waar paard en wagen naar de melkfabriek 

vervoerde. Later nam de melkrijder per vrachtwagen het over. De oude 
roetige machine rechts werd zo rond 1920-1960 gebruikt. Voor bema-
ling werd dit soort windmolens gebruikt om het waterpeil in de sloten 
te behouden. Alles bij elkaar een historisch beeld. Douwe Greydanus.

Nostalgie
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Heleen Keur

VIVA LAS VEGAS

Viva Las Vegas, is een film uit 1964 onder regie van 
George Sidney met in de hoofdrollen Elvis Presley en 
Ann-Margret. De film wordt beschouwd als een van 
Presleys betere films en is memorabel door de affaire 
met zijn tegenspeelster. Wat was Elvis toch een fan-
tastische muzikant en performer. Een leuke film om 
gezien te hebben, zeker als je van die jaren 60 sfeer 
houdt. 

U zult zich wellicht afvragen waarom deze film het onderwerp is van 
een column. Dat zal ik u uitleggen. Op ons kantoor zijn wij betrok-
ken bij vele huwelijken en dan horen we dus ook vaak waar deze 
plaatsvinden. Voor de aanstaanden die ik onlangs sprak, zal dat Las 
Vegas zijn. Een trouwkapelletje, zoals je dat in films ziet, met mis-
schien wel een Elvis (zo stel ik mij dat dan voor), prachtige dansers 
en de Strip met al haar bekende hotels en casino’s. Er zal ook vast 
een gokje worden gewaagd. Stel nou eens, dat dit huwelijk wordt 
bezegeld met een megaprijs/de jackpot, voor wie is dan die prijs? 
Dat kan wel eens een lastig te beantwoorden vraag zijn. Om een 
antwoord te kunnen geven, moeten we eerst een heleboel dingen 
weten. Wie van hen waagde de gok, was dit voor, of na het huwelijk 
en met wiens geld werd er gegokt? In dit geval gaat het om een 
echtpaar dat in Nederland woont, met de Nederlandse Nationaliteit. 
Zij hadden voor hun huwelijk huwelijksvoorwaarden gemaakt (uit-
sluiting wettelijke gemeenschap van goederen). Om ruzie over het 
antwoord op de vraag, voor wie een eventuele prijs zou zijn, te 
voorkomen, hebben zij er voor het gokken bewust voor gekozen 
om de fiches te kopen van het geld van hun gezamenlijke spaar-
rekening (ieder voor de helft), dus 
is het prijs, dan is deze van samen! 
In andere situaties kan dit dus ook 
anders uitpakken. Ik ben benieuwd 
of ze iets hebben gewonnen en 
anders zegt men: “Geen geluk in het 
spel, is geluk in de liefde.”

Wist u dat het CDA de 

grootste landelijke lokale 

partij is? In vrijwel alle 

gemeenten is het CDA verte-

genwoordigd en zijn CDA’ers 

geworteld in de samenleving 

en volop maatschappelijk 

actief. We hebben dus de 

kenmerken van een plaatse-

lijke partij mét de voordelen 

van een landelijke partij:

We hebben meer kennis en 

kunde in huis

Het CDA heeft veel verschil-

lende experts in huis, die 

makkelijk te benaderen zijn. 

We kunnen meer bereiken

CDA gemeenteraadsleden 

hebben korte lijnen met hun 

partijgenoten in de provincie 

en de Tweede Kamer. Er kan 

snel actie worden onderno-

men op een ander politiek 

niveau.

CDA-ers komen altijd goed 

beslagen ten ijs

(Kandidaat- )gemeenteraads-

leden en wethouders krijgen 

uitgebreide scholing. 

Groot netwerk

In allerlei samenstellingen 

komen CDA’ers bijeen. Van 

minister tot commissielid van 

de gemeenteraad, heeft con-

tact met elkaar. We horen en 

leren veel van elkaar! 

Onze Andijker kandidaten 

Els van den Bosch en Piet 

Ligthart weten wat er speelt 

in Andijk, maar hebben ook 

heel goede regionale, pro-

vinciale, landelijke en zelfs 

Europese contacten! Logisch 

dat de CDA-lijst voor de 

gemeenteraadsverkiezingen 

weer goed gevuld is, met 

verschillende (jonge) nieuw-

komers in de top 15. Want 

het CDA kan ook op lokaal 

niveau, écht het verschil 

maken en zaken voor elkaar 

krijgen! Dus….weet wat u 

stemt op 21 maart!

Heleen Keur

Statenlid CDA NH

  

 Holland-Select B.V. is een veredelingsbedrijf dat groentezaden produceert 
bestemd voor de professionele markt en verwerkende industrie. Teelt en 

handel vinden op wereldwijde schaal plaats.

Ter versterking van ons team zijn we op zoek naar een

MEDEWERKER PROEFTUINEN EN PAKHUIS
(m/v)

Fulltime

We bieden een zelfstandige functie met afwisselend werk.
In de zomermaanden vnl. buitenwerk op de proefvelden en in de herfst en 
winter binnenwerk in de zaadverwerking.

Je bent agrarisch geschoold, hebt een flexibele instelling en bent 
gemotiveerd om vakgerichte cursussen te volgen.
Ervaring in de zaadbranche of groenteteelt is een pre.
Salariëring conform de Tuinzaad CAO.

Neem voor specifieke vragen over de inhoud van de functie contact op met 
Erwin Venema.

Schriftelijke sollicitaties graag vóór 15 februari a.s. richten aan de directie.

Holland-Select B.V.
Postbus 27
1619 ZG  ANDIJK
tel. 0228 591578
info@holland-select.nl

 

De Andijker publiceert regel-
matig de belevenissen van 
oud Andijker Jan Pijker. 

De tandarts (2)
Op een dag zat ik weer in de 
wachtkamer van de tandarts in 
april of in oktober. Dat waren de 
maanden dat je met een kaart in 
je zak de tocht naar Enkhuizen 
ondernam, langs de vuurtoren, 
langs de Noorderpoort ( die ik 
nooit gezien heb ) naar het 
plantsoen. De wachtkamer was 
zoals gewoonlijk weer heel vol 
en tegenover me zat een boom 
van een kerel met spieren als 
kabeltouwen. Ik was in die tijd 
een mager mannetje, dus ik zat 
vol verbazing naar zo’n toon-
beeld van kracht te kijken. Dat 
er zulke kerels bestonden. En 
ook nog niet bang voor de tand-
arts, want hij had het hoogste 
woord en vertelde wat hij alle-
maal mee had gemaakt tijdens 
zijn bezoeken aan de tandarts. 
Dat kon je ook wel zien, want 
zijn mond was net een fietsen-
rek, je kon een heleboel tussen 
de overblijvende tanden parke-
ren. Ik stelde me voor hoe dat 
zou voelen, als dat allemaal ge-

trokken zou worden en sloot 
huiverend mijn ogen. Maar de 
man gooide er nog eens een 
schepje bovenop met zijn ver-
halen en de woorden kiezen 
rooien, bloed spuiten, alles 
moet er nu toch maar even uit 
en andere fraaie termen vlogen 
door de lucht.

Hoewel…… hoe dichterbij het 
tijdstip kwam dat het belletje 
voor hem zou gaan, en hij in de 
spreekkamer zou verdwijnen 
hoe stiller hij werd. Hij ver-
dween nog eens naar de WC en 
net toen hij terug kwam, kwam 
de assistente uit de spreekka-
mer, keek zoekend rond en 
sprak: “De volgende patient, de 
heer Groot graag”. Op dat ogen-
blik werd de man krijtwit, 
schoof onderuit met een diepe 
zucht en viel flauw. Omdat het 
heel wat kerel was, dat tegen de 
vlakte ging, maakte het nogal 
wat lawaai. Zelfs de tandarts 
kwam zijn vertrek uit om te kij-
ken wat er gebeurd was.                                                                                                                                      
Ik had inmiddels uit eigen erva-
ring geleerd, dat grote monden 
vaak kleine hartjes hebben…….

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

Op 3 februari trapt de Woeste-
Land Academie het nieuwe sei-
zoen af met de training Pubers en 
Duurzaamheid. De training zal 
plaatsvinden bij IVN West-Fries-
land en is voor alle geïnteresseer-
den toegankelijk. Tijdens de 
workshop krijgen deelnemers 
handvatten aangereikt waarmee 
ze pubers kunnen inspireren over 
duurzaamheid. Door meer men-
sen te onderwijzen over jonge-
ren, natuur en duurzaamheid 
hoopt de WoesteLand Academie 
meer jongeren te kunnen berei-
ken en samen te bouwen aan een 
duurzame samenleving.

Tijdens de training krijg je meer 

achtergrond over wat pubers zijn, 
wat typerende gedragingen zijn 
en waarom ze zich zo gedragen. 
Maar je gaat je ook verplaatsen in 
pubers. En uiteraard gaan we uit-
gebreid in op hoe je (natuur- en) 
duurzaamheidseducatie aantrek-
kelijk maakt voor pubers. Zo 
sluiten we de training zo veel 
mogelijk aan op jouw praktijk.

Zaterdag 3 februari 2018. Inloop 
vanaf 10.00, training van 10.30-
14.30, IVN West-Friesland, 
Streekbos Paviljoen, Veilingweg 
21a, 1611 BN Bovenkarspel
Kosten: €30,- inclusief biologi-
sche en vegetarische lunch. 
www.woestelandacademie.nl.

Help mij, er staat een puber in de wei! 
Training Pubers en Duurzaamheid, IVN WoesteLand Academie.

De Nationale voorleesdagen zijn 
weer begonnen met  als start het 
voorleesontbijt. Natuurlijk is dit 
bij  't Dijkje niet ongemerkt voor-
bij gegaan. Vorig jaar is het 't 
Dijkje een Boekstart locatie ge-
worden en het voorlezen neemt 
daar een belangrijke plaats in.

Ieder jaar komt er een beroemde 
gast voorlezen tijdens het eten. 
Alle kinderen en leidsters waren 
in pyjama gekomen.
Dit jaar kreeg de peuterspeelzaal 
en het kinderdagverblijf van 't 
Dijkje, wel een hele speciale gast.
Elsa van Frozen kwam voorlezen!  
De kinderen keken hun ogen uit 

en luisterden ademloos naar Elsa 
terwijl zij het bekroonde pren-
tenboek: Sst de tijger, voorlas.

Het boek van de tijger past mooi 
in het thema dierentuin waar 
deze weken druk aan gewerkt 
wordt. De peuters hebben zelf 
hokken gemaakt en nemen zelf 
van huis hun dieren mee die ze 
dan in de verblijven mogen doen.
Ook is er een verteltafel van het 
boek van de tijger waarmee de 
kinderen zelf het verhaal na kun-
nen spelen.
Een gezellige (beesten)boel dus 
daar op 't Dijkje waar de kinderen 
en hun leidsters erg van genieten.

Het nationale voorleesontbijt

De kinderen luisterden naar Elsa. Foto: aangeleverd
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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

Vrijdag 26 januari: Andijker 
PCOB-ers op bedrijfsbezoek 
bij mechanisatiebedrijf Nanne 
Kooiman (NK). 
Voornamelijk grijze haren (voor 
zover nog aanwezig) sieren de 
hoofden van de meeste Andijker 
PCOB-ers. Maar in die hoofden 
is interesse in huidige technieken 
en bedrijfsvoering nog volop aan-
wezig. Bedrijfsbezoeken zijn dan 
ook één van de meest aantrekke-
lijke activiteiten die door de ou-
derenbond PCOB afd. Andijk 
worden georganiseerd. Dat bleek 
ook vrijdag 26 januari weer: een 
40-tal leden kwam op bezoek bij 
mechanisatiebedrijf Nanne Kooi-
man.

Boeiend
In de loop van het bezoek werd 
duidelijk dat bij NK de klant ko-

ning is, maar ook wij als niet-
klanten plaatsgenoten werden 
meer dan hartelijk ontvangen. 
We begonnen in de kantine van 
het bedrijf, de koffie, thee en cake 
stond klaar en Annemarie Kooi-
man-Oegema wist ons met ver-
halen, foto’s en films te boeien. 
Na de geschiedenis van het 39 
jaar bestaande bedrijf volgde een 
interessante presentatie over de 
landbouwmachines die hier bij 
NK verkocht, onderhouden en  
gemaakt worden.

Geschiedenis
Nanne Kooiman begon als 24-ja-
rige onderhoudsmonteur op 18 
juni 1979 voor zichzelf. Hij huur-
de een gedeelte van het grote 
witte gebouw aan de Dijkgraaf 
Grootweg, daar waar nu huizen 
staan. Sleutelen aan zijn favoriete 

merk tractoren – Volvo BM – en 
het bouwen van landbouwwerk-
tuigen. Administratie was en is 
het domein van Annemarie die 
door de jaren heen het werk voor 
het  groeiende bedrijf en even-
eens groeiend gezin prima wist te 
combineren: “Gewoon wat vroe-
ger je bed uit, dan heb je nog ge-
noeg tijd om leuke dingen met de 
kinderen te doen”. Uitbreiding op 
dezelfde locatie volgde in 1984 en 
in 1987, in 2003 werd de eerste 
paal geslagen van het huidige 
pand op het industrieterrein. 

Nu
Anno 2018 is Mechanisatiebe-
drijf Nanne Kooiman gegroeid 
naar een internationaal opere-
rend bedrijf, met met name veel 
klanten in Duitsland. NK is dea-
ler van Valtra en New Holland 

tractoren en tuin en park machi-
nes, cameragestuurde schoffel-
machines van Robovator en im-
porteur van Ferrari plantmachi-
nes. Verder levert NK nog vele 
andere producten, om er een 
paar te noemen: kistenwassers, 
doekoprolmachines, slakkenkor-
relstrooimachines, vloeibare be-
mestingsystemen. Zie www.nan-
nekooiman.nl voor een compleet 
productoverzicht, ook van de ei-
gen productie van  werktuigen 
zoals rijenspuiten en transport-
wagens.     

Service
NK staat voor levering, onder-
houd én service van de tractoren, 
machines en werktuigen. Alles 
wordt in overleg met de klant 
pasgemaakt voor het doel en naar 
de wens van de klant. Door mid-

del van 3d computerontwerp en 
-animatie krijgt de klant een 
goede indruk van het eindresul-
taat vóórdat met de aanpassing/
productie wordt begonnen. Be-
nodigd plaatwerk daarvoor wordt 
millimeter nauwkeurig met een 
lasersnijmachine gesneden bij de 
overburen: AllRound Vegetable 
Processing.   

Grandioos
Wij PCOB’ers kregen tijdens dit 
bedrijfsbezoek een boeiende in-
druk van de vele mogelijkheden 
die deze machines en werktuigen 
in de land- en tuinbouw bieden. 
Door de heldere presentatie en 
rondleiding in het bedrijf door 
Annemarie en zoon Wim kregen 
ook de niet-ex-landbouwers on-
der ons een duidelijk zicht op de 
vele mogelijkheden die land-
bouwmechanisatie tegenwoordig 
biedt. Grandioos! Een kijkje op de 
website van NK met informatieve 
filmpjes van harte aanbevolen.

Bedankt
Bedankt Annemarie, Nanne, 
Wim. Jullie hebben ons een heel 
mooie en interessante middag 
bezorgd met een boeiend kijkje in 
de keuken van jullie prachtige 
bedrijf. En ook bedankt voor de 
voortreffelijke cake! Jan R. Koen
Meer weten over ouderenbond 
PCOB? E-mail secretaris@pco-
bandijk.nl of 0228 591981. 

Prachtige machines en voortreffelijke cake

Aandacht voor een bouwtekening Foto's: J.R. Koen

Kijkje onder de motorkap van een Ferrari
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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 

Fietsenmeester
Reparatie van � etsen en verkoop • Dijkweg 193 Andijk

06 10 13 34 08 • www.usedmotorparts.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?
p.ligthart@andijker of 59 36 05



 

Wist u dat...

... er in heel Andijk een op-

ruimplicht van hondenpoep is?

... uw buren en buurtgenoten 

het heel erg waarderen als u 

het voortaan van openbare 

gras/speelvelden, stoepen en 

uit privé-tuinen opruimt?

..de Zwitser Norbert Lieth op 

7 februari, met als thema: “het 

fascinerende in de Bijbelse 

profetie”, in de Bovenzaal komt 

spreken?

… je in de Fruittuinen zomaar 

een uil al vliegend kunt tegen-

komen?

… er mensen in ons dorp rond 

lopen die het leuk vinden om 

midden in de nacht vuurwerk 

af te steken? 

 
Andijkertjes

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

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

Dijkprint. Industrieweg 1

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

Beste Aardappelen div. soorten.
Alles natuurvriendelijk geteeld.

Jan&Tineke van der Jagt 
Middenweg 39

De geschikte lokatie voor:

 Huwelijksvoltrekkingen
 Lezingen
 Concerten
 Uitvaarten
 Repetities
 Tentoonstellingen
 Vergaderingen

Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl

Contactpersoon:
Dhr. Jan Gorter
0228 - 592957

TE HUUR
Garagebox, 
Meilag Andijk

Inlichtingen: 
P.H. Scholtens
06-20200416

Voor zijn 4e verjaardag kreeg Rit-
chie Meester een Suzuki Quad, 
(in april wordt hij 5). Na zijn ver-
jaardag zijn wij samen met hem 
direct begonnen met het beoefe-
nen van de motor. Sturen, rem-
men, gas geven en vooral goed op 
letten. Ook gaan wij regelmatig 
samen met hem oefenen op het 
strand vlakbij huis. Soms gaat hij 
ook wel samen met zijn neef rij-

den bij de Bunkers in Den Oever.
Hij gaat dit jaar ook meerijden bij 
de grasmaaierrace in Hippolytus-
hoef. Dit is 4x per jaar, daar mo-
gen kinderen van alle leeftijden 
mee rijden tijdens de pauzes waar 
een speciaal parcours is aange-
legd. Hij vindt het vooral leuk om 
samen te rijden, en dan iemand in 
te halen. Hoe harder hij gaat hoe 
trotser hij is.

Bijzondere sport

Vooral samen rijden vind Ritchie leuk. Foto: aangeleverd

Op zaterdag 10 maart wordt al 
weer voor de 40e keer het OR-
VWFO volleybal mix-toernooi 
voor recreanten georganiseerd in 
sporthal De Kloet in Groote-
broek. Inschrijven is mogelijk 
voor alle teams. Enige restrictie:  
er moeten minimaal 2 dames in 
het veld staan. We denken hierbij 
aan personeelsverenigingen, be-
drijven, scholen, vriendengroe-
pen enz. Traditiegetrouw is ons 
recreanten mix-toernooi een ge-
zellig en sportief evenement dat 
gehouden wordt tussen 12.30 u 

en 17.30 u. Er wordt gespeeld op 
2 niveaus: gevorderden en min-
der gevorderden. Na afloop is er 
een luxe buffet waarvoor teams 
zich kunnen inschrijven. De kos-
ten bedragen € 35,00 per team en 
€ 12,50 per persoon voor deelna-
me aan het buffet. Heb je inte-
resse? Ga dan even naar onze site 
www.orvwfo.nl voor het down-
loaden van het inschrijfformulier. 
Graag inschrijven vóór 15 febru-
ari a.s. . Tot ziens!
Bestuur Organisatie Recreatief
Volleybal West Friesland Oost

Doet u mee? Foto: aangeleverd

Donderdagmorgen 25 januari re-
delijk weertje dus de fiets gepakt.
Op de Kleingouw, ter hoogte  van  
de Hoekweg, vloog een ooievaar 
over om 10:07 uur. Dat is wel bij-
zonder toch?

Het is al wel bekend dat er veel 
ooievaars in ons land zijn blijven
overwinteren maar dat is meer in 
het oosten. Toch even op de Klei-
akker gekeken. Daar stond de 
ooievaar naast een schaap. 
Om elf uur nog even gekeken en 
toen waren het er twee en dan 

vraag je je af waar hebben ze hun 
vrachtje afgeleverd in Andijk.

Douwe Greydanus.

Opvallende vogel(s)

Ooievaars in Andijk. Foto's: Douwe Greydanus

 • 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

ORVWFO volleybal mix-toernooi

Even een moment voor de fotograaf.
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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 4 februari 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
De Vriendenkring; voorganger: 
pastor A. Dekker.
Thema: “Lichaam en ziel geneest 
in Hem”.
De collecte is voor onderhoud 
van ons kerkgebouw. Van harte 
aanbevolen en dank daarvoor.
Welkom in de viering en bij het 
koffiedrinken!
*Overleden: Gerrit van der Meer 
en Jo Kok-Laan. Bij de voorbeden 
bidden wij voor hen.
*Het resultaat van actie 
Kerkbalans is tot nu toe € 
18.355,-- (ongeveer hetzelfde als 
vorig jaar).
Geweldig, u heeft weer laten 
zien, dat u de parochie een warm 
hart toedraagt.
Heel hartelijk dank aan allen, die 
hiertoe hebben bijgedragen!

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-
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Andijker van toepassing. Deze zijn gedeponeerd 
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

Daar buiten op afspraak

JANUARI
Woensdag 31 januari
• Politiek Café, 19.30 uur, Dorpshuis Centrum

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
• Koppelbiljarten, 14.00 uur, Café Pension ‘t Ankertje
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 Martinuscol. Grootbroek, 17.00 uur.
Zaterdag 17 maart
• “Leif de Leeuwband” bij Club Jazz&Pop in Cultura
Zondag 18 maart 
• Koppelbiljarten, 14.00 uur, Café Pension ‘t Ankertje
• Jaarfeest Dutch Country College dansers, m.m.v. Connected. 

13.00 uur tot 17.15 uur, Sarto € 7,50
Dinsdag 20 maart             
• KVG, Paasstuk maken  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. 

De Lichtboei, Hoekweg 12

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
Dinsdag 15 mei
• LSBO, Spreker Cees de Boer van het Hoogheemraadschap, over 

Dijken en Zandsuppleties.
Woensdag 16 mei
• KBO, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.

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

Oud papier  Zaterdag 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

Biljartvereniging De Vlieringboys
Over het algemeen genomen 
werd er vrij aardig gebiljart. Het 
enige wat ik kan memoreren dat 
mijn sportvriend C.J. Verhoogt 
teveel tegenwind had. M.a.w. 
het zat hem niet mee, maar  
hij bleef wel doorgaan tot het 
bittere einde. Zand erover, zegt 
Cees, volgende keer hopelijk 
beter. Voor G.P. Grent was het 
een goede geslaagde middag 

met redelijke moyennes en dan 
ga je weer vrolijk huiswaarts. 
De slotzin is: “We hoeven niet 
dezelfde meningen te delen 
met anderen. Maar we moe-
ten wel respectvol blijven over 
andermans mening.”

Sportgroeten van 
G.P. Grent
aflevering 1141

Kerkdiensten, zondag 4 februari
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. J. Staat, Werelddiaconaat
19.00 uur nog niet bekend

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

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk
10.00 uur Pastor Gert Scholten, Avondmaal   
 Organist: Andrew Orme

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Cees Hanemaayer, Gastendienst. 
 Na de dienst samen eten en samen sporten

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

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur  Feike ter Velde

Woensdag 7 februari
20.00 uur Norbert Lieth

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

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

Op  woensdag 21 februari wordt 
bij Dorcas te Andijk de jaarlijkse 
Bijbelquiz van het Nederlands 
Bijbelgenootschap gespeeld. 

Verrassende quiz voor kenners, 
niet-kenners en alle andere qui-
zliefhebbers. Om aan deel te ne-
men en/of om te gaan genieten 
van een avond met humor, infor-
matie en gezelligheid.

De presentator is dit keer de heer 
Jan Groot. Doet u ook mee?

Sinds de verschijning van de 
Nieuwe Bijbelvertaling in 2004 
wordt er elk jaar in veel plaatsen 
een bijbelquiz georganiseerd. 
Meestal doen we dit in Andijk 
rond Nationale Bijbelzondag 
(eind oktober), maar deze keer is 
er voor gekozen om de quiz in 
februari te houden. Een jaarlijks 
terugkerend evenement in veel 
plaatsen omdat het een mooie 
combinatie is van elkaar ontmoe-
ten, elkaar uitdagen en samen-
zijn. 
Individueel of als team spelen we 
met elkaar een bijbelquiz vol hu-
mor, doordenkertjes en interes-
sante weetjes. 

Iedereen is welkom op woensdag 
21  februari 2018 bij Dorcas An-
dijk, Bedrijvenweg 3. De avond 
begint om 20.00 uur en zal rond 
22.00  uur afgelopen zijn. Koffie 
vanaf half acht. De toegang is gra-
tis. 

Wie met de quiz mee wil doen, 
kan zich aanmelden. Iedereen 
kan meespelen. Hoe meer teams, 
hoe leuker het is!  Maar ook als 
toeschouwer bent u van harte 
welkom.
Teams kunnen zich tot en met 
zondag 18 februari aanmelden. U 
kunt ook individueel meedoen 
met de quiz. Dan is aanmelding 
niet noodzakelijk. Hoe meer zie-
len, hoe meer quizplezier….

Aan het einde van de avond zal er 
een deurcollecte zijn ter bestrij-
ding van de onkosten.

Voor meer informatie en aanmel-
ding: Nely Kos 0228-597333, e-
mail: familie.kos@solcon.nl,
Miriam Groot, e-mail: miriam-
groot@solcon.nl, Marjola Scho-
neveld, e-mail: 
marjolaschoneveld@hotmail.
com 

Quizliefhebbers opgelet! Speel mee 
met de Bijbelquiz in Andijk
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Ervaar 
het zelf!Ervaarr 
het zelff!!

 • altijd met Personal Trainer

 • omkleden niet nodig

 • merk- en meetbaar resultaat

FI
T
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(0228) 22 21 34 
www.fit20medemblik.nl 

DAGTOCHTEN NAAR  

 
 

DE HUISHOUDBEURS        

dinsdag               20-02-2018  
donderdag          22-02-2018 *
* = 9-maandenbeurs

Prijs:  €  30,00 p.p.    (vervoer en entree)
of      €  17,00 p.p.    (uitsluitend vervoer)
Vertrek vanuit Enkhuizen, Bovenkarspel, Grootebroek, Lutjebroek,
Hoogkarspel, Hem en Hoorn. 
                

Voor informatie + reserveringen:  0228-542424 
                     of kijk op onze site:  www.alphatours.nl/dagtochten

 

ALPHA TOURS HEM

Samen spelen,  
leren & ontdekken
bij onze gastouders natuurlijk!

Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

Maatschappelijke diensttijd geeft jongeren 
de gelegenheid om in een andere wereld te 
kijken. Bijvoorbeeld in de wereld van ou-
deren, van mensen met een beperking en 
van dak-en-thuislozen, zo zegt Netty Uit-
terdijk, vrijwilliger bij de Andijker organi-
satie Connect Generations (www.connect-
generations.nl) opgericht en geleid door 
Gitta Klopper. Dit is een bemiddelingsor-
ganisatie die studenten die woonruimte 
zoeken, verbindt aan organisaties (o.a. 
zorginstellingen, dak en thuislozenop-
vang) die aan deze studenten woonruimte 
ter beschikking stellen. In ruil 
hiervoor verrichten de studen-
ten 30 uur vrijwilligerswerk 
per maand. Dit verbindt gene-
raties en vormt zo een brug 
naar de samenleving. Door 
verbinding is er ook afname 
van eenzaamheid. Netty geeft 
aan dat ook deze studenten in 
aanmerking zouden moeten 
komen voor het diploma sup-
plement als getuigschrift van 
maatschappelijke dienstverle-
ning. Els van den Bosch en 

Claudia Selders (beiden CDA Medemblik) 
zijn hierover in gesprek gegaan met Twee-
de Kamerlid Michel Rog (CDA). Rog vindt 
het een mooi initiatief en geeft aan op lan-
delijk niveau in gesprek te gaan met zoveel 
mogelijk organisaties, die net als Connect 
Generations, voorstellen voor de maat-
schappelijk diensttijd kunnen aandragen.  
Het uitvoeringsplan moet nog worden op-
gesteld onder verantwoordelijkheid van 
staatssecretaris Blokhuis.

Maatschappelijke diensttijd was een be-
langrijk CDA thema tijdens de verkie-
zingscampagne. Rog: “We zijn dan ook 
heel tevreden dat dit op ons verzoek in het 
regeerakkoord is gekomen”.  Om jongeren 
in staat te stellen een bijdrage te leveren 
aan onze samenleving wordt de mogelijk-
heid van een maatschappelijke diensttijd 
ingevoerd. Het vervullen van een maat-
schappelijke diensttijd geeft een diploma 
supplement als getuigschrift van maat-
schappelijke betrokkenheid. Bij een sollici-
tatie naar een functie bij de overheid geldt 
het diploma supplement als een pre. Met 
het bedrijfsleven worden afspraken ge-
maakt om het zelfde te doen.

Foto: aangeleverd

Maatschappelijke diensttijd verbindt generaties

Binnen het jongensturnen zijn dit de drie 

belangrijkste basisvaardigheden. Tijdens 
de toestelkampioenschappen konden de 
jongens in deze 3 categorieën een medaille 
scoren. Na weer hard trainen zijn er mooie 
resultaten geboekt. Pepijn wist zilver te 
halen op de combinatie rekstok en ringen 
(hangen). Thijmen ging met brons naar 
huis op de combinatie sprong en vloer 
(springen). Vince wist 3de te worden op 
brug gelijk en paard voltige en Stef werd 
zelfs met 2 medailles behangen. Skip en 
Joey hadden het ook ontzettend goed ge-
daan. Joey turnde een hele mooie buik-
draai op de rek die hij nog niet eerder be-
heerste en Skip had een super vloeroefe-
ning. Hij werd hiermee 3de van alle jon-
gens in zijn categorie. De volgende wed-
strijd voor deze mannen zal zijn op zater-
dag 17 februari in Langedijk bij TTL. 

Springen, hangen en steunen

Foto: aangeleverd

Dat is het thema waarover Gerti de 
Koeijer, van Beleef de Geschiedenis, zon-
dag 4 februari gaat vertellen bij IVN West-
Friesland. Een zondagmiddag terug in de 
tijd, aanvang 14.00 uur in de bovenzaal van 
het Streekbos Paviljoen. Kosten € 5,- p.p. 
vanwege verrassend lekkere IJzertijd-hap-
jes die worden geserveerd. Aanmelden bij 
Gerti via 06 18333867 of info@beleefdege-
schiedenis.nl

Wat weten wij over deze periode van onze 
geschiedenis, ongeveer 800 jaar voor 
Christus? De mensen zijn geen jager-ver-
zamelaars meer, ze hebben een vaste 
woonplaats en bewerken het land. Wat 
verbouwden ze en wat aten deze boeren 
zoal uit de pot boven het vuur? Want elek-
triciteit en gas was nog niet ontdekt en 
bederf lag op de loer. En hoe weten wij in 
2018 wat onze voorouders in de IJzertijd 
aten? Zag de schijf van vijf er in die tijd 
heel anders uit?

Joost Lubbers van de AWN- vrijwilligers in 
de archeologie, komt verslag uitbrengen 
van zijn archeologieproject ‘Pottenbakken 
in de IJzertijd’.Hij neemt vondsten mee die 
in Noord Holland zijn gevonden en vertelt 
over zijn experimentele pottenbakproject.
Hoe bakten onze voorouders potten van 
klei? Waar haalden ze de klei vandaan en 
hoe maakten ze een oven? Aan de hand 
van foto’s en (mis-)baksels vertelt Lubbers 
hierover.

Foto: Gerti de Koeijer

Wat schaft de pot in de IJzertijd
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