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Elkaar vriendelijk behandelen en voorzichtig omgaan met elkaar is belangrijk bij zowel Jiu-jitsu als judo.

Judo en Jiu Jitsu erg populair in Andijk
Op dinsdagavond zijn kinderen 
en volwassen bezig met het beoe-
fenen van judo en/of jiu-jitsu 
bij Asonia. Deze sporten vallen 
onder de noemer verdedigingss-
port. Misschien is het ook wel 
iets voor jou? Kom eens kijken 
of doe een paar proeflessen mee. 
Want voor deze sport geldt: je 
leert het alleen door het te doen.

Judo voor iedereen
Jong of oud, meisje en jongen? 
Judo is geschikt voor iedereen, 
al vanaf 4 jaar. De bedoeling is 
om elkaar met een judoworp op 
de speciale mat te werpen of je 
tegenstander met behulp van een 
grondtechniek onder controle te 
houden. Als judoka gebruik je 
de kracht van je tegenstander 
om hem of haar te overmees-
teren. Belangrijk is hierbij dat 
je dit doet zonder de ander te 
blesseren, want judo is een zeer 
beschaafde sport.

Trainer Arie Rustenburg
Al lange tijd komt Arie Rustenburg 
vanuit Wieringerwerf op de din-
sdag naar Andijk. “Ik geloof dat 
ik hier ben begonnen in 2005,” 
zegt Arie. Arie heeft zijn eigen 

Budoschool Kansei-Goshin-Do 
en traint ook  in Wieringerwerf, 
Medemblik en Heerhugowaard. 
Zelf beoefent hij de sporten 
graag. “Maar de kennis op een 
frisse, vrolijke en enthousiaste 
manier overbrengen aan anderen 
is minstens zo leuk als het zelf 
beoefenen.” 

Sport, spel en een kunst
Judo leert je om rekening te 
houden met elkaar. Het leert je 
bovendien om niet bang te zijn. 
Je bent lichamelijk actief, het hele 

lichaam wordt gebruikt. Vooral 
voor de jeugd is dit tijdens hun 
ontwikkeling onmisbaar; leren 
vallen, duwen, rollen. Er moet 
serieus voor geoefend worden, 
maar echt iedereen kan het leren.
Jiu-jitsu voor kids en volwas-
senen
Deze verdedigingssport leert je 
allerlei verdedigingstechnieken: 
van trappen en stoten, ontwi-
jken en armklemmen. Het maakt 
hierbij niet uit hoe lang, zwaar of 
sterk je bent. Jiu-jitsu draait om 
slimheid en niet om kracht. Het 

is al mogelijk vanaf de leeftijd 
van 7 jaar, maar ook voor volwas-
senen zeer geschikt.

Zelfvertrouwen vergroten en 
zoveel meer
“Judo en Jiu-jitsu zijn goed voor 
het ontwikkelen van (meer) 
zelfvertrouwen en het maakt je 
minder onzeker. Je weet dat je 
je kunt redden in een conflict. 
Ook bij agressieproblemen kan 
Jiu-jitsu helpen, omdat je meer 
zelfbeheersing ontwikkelt en 
leert om anderen te respecteren. 

Mensen noemen het dan wel 
vechtsporten; elkaar vriendelijk 
behandelen en voorzichtig met 
elkaar omgaan vinden wij ontzet-
tend belangrijk.”

Bestuur vernieuwen
Het bestuur bestaat momen-
teel uit drie personen. “We zijn 
dringend op zoek naar nieuwe 
mensen om bij het bestuur van 
de club te verwelkomen. Om zo 
de judo en jiu-jitsu ook in de toe-
komst aan te kunnen bieden voor 
iedereen. Nieuwe bezems vegen 
schoon, nieuwe ideeën en inspi-
ratie zijn altijd van harte welkom. 
Heeft iemand interesse dan mag 
hij of zij ons uiteraard benaderen 
en kunnen we samen kijken in 
welke functie dat het best zou 
passen. We zoeken enthousiaste 
mensen, liefst met kennis van 
financiën en Excel. Maar vooral 
maatschappelijke betrokken-
heid is wenselijk. Samen zijn we 
sterk!” 

Asonia Judo Andijk, Dorpshuis 
Centrum, Sportlaan 1, 1619 XE 
Andijk. Op de geheel vernieuwde 
website vindt u alle informatie 
www.judo-andijk.nl. Ook de vol-
gende vriendjesdag wordt hier 
vermeld.

7000 km in 7 dagen, met -40!
Zaterdag 20 januari was het dan 
eindelijk zo ver: de start van de 
Navigate North 2018 en het ver-
trek van de All Round Navigators 
(Hans en Lisanne Brouwer). 
Enkel één locatie was bekend: 
het Russische Moermansk, want 
er moest een visa worden aan-
gevraagd. 

Elke dag kregen de teams (meer-
dere) coördinaten waar ze in 
de snelste tijd en/of de kortste 
afstand naartoe moesten rijden, 
om op die manier punten te ver-
dienen. Onderweg konden er ook 
bonuspunten worden verzameld, 
of mochten er juist coördinaten 
niet worden aangedaan. 

Via Duitsland, Denemarken, 
Zweden en Finland werd via een 
indrukwekkend wit landschap de 
Russische grens bereikt. Vooraf 
waren de teams geïnstrueerd wat 
vooral niet te doen: niet lachen, 
geen grapjes en geen stroopwa-
fels aanbieden. De realiteit viel 

reuze mee, het duurde “slechts” 
een kleine 4 uur en er werd ons 
zelfs met een glimlach een goede 
reis toegewenst. 

Gelukkig mochten we Rusland 

ook weer verlaten (wij snap-
pen waarom er zoveel Russen 
in Idioten op de Weg zitten!) en 
ging de reis via Noorwegen ver-
der. Na meer witte bosweggetjes, 
-40, rendieren, sleehonden en ijs-

meren kregen we de laatste coör-
dinaten: het Duitse Flensburg. 

Helaas sloeg op 120 kilometer 
voor de finish het noodlot toe en 
(vervolg op pagina 3)

Hans Brouwer en dochter Lisanne konden na 4 uur wachten weer op pad. Foto aangeleverd

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

De Laatste Eer

COLUMN (6)

Redactie: K. Gorter †

Vrucht dragen

Heeft er wel eens iemand tegen 
je gezegd dat je zonder zijn hulp 
niets kan doen? Er is Iemand 
geweest die dit heeft gezegd. “Ik 
ben de wijnstok en jullie zijn de 
ranken. Als iemand in mij blijft 
en ik in hem, zal hij veel vrucht 
dragen. Maar zonder mij kun je 
niets doen” Johannes 15:5. 
Maar hoe moeten we dit opvat-
ten? Heeft dit betrekking tot 
ons natuurlijke leven of alleen 
tot het geestelijke leven, of bei-
de? Natuurlijk zijn we voor veel 
zaken zelf verantwoordelijk.  
Hoe dichtbij komen nu de 
woorden “zonder Mij kun je 
niets doen”? Zonder werkelijke 
verbondenheid met Jezus kun-
nen we allerlei pogingen doen 
om een vruchtbaar leven te lei-
den. Vrucht dragen heeft alles 
te maken met verbondenheid. 
Verbonden zijn met Jezus die 
zegt: “Ik ben de wijnstok”. En 
die wijnstok levert ons de juiste 
levenssappen om ook werkelijk 
vrucht te dragen. Maar om echt 
vrucht te dragen moet er soms 
gesnoeid worden. Snoeien bete-
kent dat God ons dingen wil le-
ren waardoor wij veranderen en 
ons geloof richting Hem ont-
wikkeld. Dingen die dit proces 
in de weg zitten zal Hij willen 

verwijderen zodat ze het ‘echte 
vrucht dragen’, niet in de weg 
zullen zitten. Met vrucht dra-
gen moeten we niet in de eerste 
plaats denken aan het feit om 
veel mensen tot geloof te bren-
gen. Hoewel dit ook vruchten 
van bekering zijn gaat het hier 
meer om de dingen tussen jou 
en God. En dan gaat het meer 
om zaken als ‘vruchten van de 
heilige Geest’, zie Galaten 5:21-
23. Deze kwaliteiten zullen 
vlijmscherp het karakter van 
een kind van God aantonen. 
Kijk, nu we dit weten snappen 
we heel goed wat Jezus wil zeg-
gen, dat we zonder Hem niets 
kunnen doen. En dan is het 
toch zo gek niet dat we er nu 
eens even bij stilstaan. Dan kun 
je er zo je voordeel mee doen. 
Want het zou toch heel ergzijn 
als God de Vader zou zeggen; 
‘zoek het nu zelf maar uit’. Maar 
zo is Hij niet. En zo komt, in 
Jezus Christus, Gods hulp heel 
dichtbij. Geloof maar dat Hij je 
Redder is, doe maar wat Hij 
zegt en vervolg je weg maar in 
de zekerheid dat Hij je altijd 
helpt. Maar dan moet je Zijn 
hulp wel willen aanvaarden. Wil 
je aannemen wat Hij je nu aan-
biedt? Dan zul je niets mislopen 
van wat Hij je te bieden heeft. 
Dan zul je met Zijn hulp altijd 
vrucht dragen. Laat Hém dus 
toe in je hart en leven! (Fred 
IJzerman)

FAMILIEBERICHTEN

Met verdriet hebben we vernomen dat onze oud-medewerker 

KLAAS SPAANS
op 28 januari jongstleden is overleden. 

Klaas heeft als bedreven kok, de afgelopen jaren veel voor Dorpshuis 
Centrum gedaan.
Zijn kookkunsten en zijn collegialiteit zullen we missen. 

  Medewerkers en bestuur Dorpshuis Centrum

Je verstand zegt het is goed
Maar in je ogen ligt een traan

Dankbaar voor alle liefde die wij en vele anderen van haar mochten ontvangen, hebben wij 
afscheid genomen van mijn lieve vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en oud omaatje

Clara Groot-Raven
Echtgenote van Arie Groot

Hoogkarspel, 24 februari 1926 † Andijk, 2 februari 2018

 Andijk Arie Groot
 Broek op Langedijk Arjen en Gerie
        Arjo en Sanne
        Chiara en Perry,
                   Nova en Luna
       Jefrem en Roos
 Andijk  Koos (in liefdevolle herinnering) en Corine
        Niels
        Malissa
 Andijk Ton en Monique
         Lars
         Chanel

Andijk, 2 februari 2018
A. Groot
Sorghvlietlaan 66
1619 XC Andijk

Clara is in Sorghvliet, Sorghvlietlaan 50 te Andijk, waar op woensdag 7 februari van 19.30 uur tot 
20.15 uur gelegenheid is tot condoleren en afscheid nemen in het restaurant “Het Trefpunt”.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op donderdag8 februari om 12.00 uur in Crematorium 
Hoorn, Berkhouterweg 26 te Hoorn.

Na afloop ontmoeten wij u graag in de koffiekamer.

Wij willen het team van verzorgingshuis Sorghvliet te Andijk bedanken voor hun liefdevolle 
verzorging.

Familieberichten kunt u mailen 
naar: info@andijker.nl

Plotseling is overleden onze kanjer

Piet Burger
Jeu de boule lid

Wij gaan hem missen

Asonia Jeu de boule

OÔs Pietje Burger is overleden. 
Wat was je trots op ‘jouw’ meiden en kleinkinderen.

Bedankt Piet voor de mooie en leuke uitjes.

Hans & Marja 
Annemarie & Rik
Tess, Anouk 
Ellen & Carlo
Mila, Féline 
Astrid & Pieter 
Ingrid & Roel
Sem, Jack 

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.
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Dankbaar dat aan ons gezin is toegevoegd 

Annefien
dochter van Ilse en Pim Doef en zusje van Lotte.

Joost en Dia Doef

✃

IVN West-Friesland heeft 
een werkgroep die regel-
matig met de Natuurkoffer 
de verpleeg- en verzorging-
shuizen bezoekt. Doel is om 
ouderen die niet meer zelf-
standig naar buiten kunnen 
met de natuur in aanraking 
te brengen. 

Op zondag 18 februari is er bij 
IVN in het Streekbos Paviljoen 
in Bovenkarspel van 14.00 - 
16.00 uur een gratis demon-
stratie- en informatiemiddag 
over de Natuurkoffer. Voor 
mantelzorgers, medewerkers 
van verpleegtehuizen én voor 
iedereen die meer over dit 
project wil weten.  

De Natuurkoffer is ontwikkeld 
om zo veel mogelijk zintuigen 
te prikkelen. Geurige kruiden, 
bloemen en aaibare opgezette 
dieren bieden aanknoping-
spunten voor een gesprek 
over vroeger. Natuurbeleving 
heeft een positieve invloed op 
de gezondheid van dementer-
ende ouderen. En het levert 
blij makende, enthousiaste 
reacties op. 

Natuur op 
bezoek bij 
ouderen



BEZOEK ONZE STAND OP DE PROMO 
EN WIN MOOIE PRIJZEN

ZONDAG 11 FEBRUARI A.S. 11.00-17.00 De Dars Wervershoof
Wie wil er nou niet een gratis vraag stellen aan de 
notaris? Komende zondag hebben wij allerlei informatie voor u 
klaarliggen én beantwoorden wij graag uw vragen. Bovendien zijn er 
mooie prijzen te winnen:
- GRATIS OVERDRACHT VAN UW HUIS. 
 De winnaar krijgt de notariële kosten voor zijn akte van levering  
 cadeau. Mocht u niet van plan zijn om een huis te kopen, dan 
 mag u er iemand anders blij mee maken. Heeft u dit jaar net een 
 huis gekocht, dan kunt u de notariskosten voor de akte van  
 levering terugwinnen. 
- BON T.W.V. € 100 TE BESTEDEN VOOR IEDERE NOTARIËLE  
 DIENST OP ONS KANTOOR. Doe er uw voordeel mee. 
 De bon is geldig tot de volgende PROMO.
- BON TER WAARDE VAN € 100 VOOR PRONTO WONEN  
 WERVERSHOOF.
 Wie wil er geen leuk meubelstuk of mooie accessoires in huis.  
 Bij Pronto vindt u vast wel iets. Ons kantoor biedt u deze bon  
 graag aan.
- VOOR IEDEREEEN ONDER DE 18 – HOEVEEL SNOEPJES  
 ZITTEN ER IN DE POT?
 Wie kan vertellen wat een notaris doet en raden hoeveel snoep  
 er in de pot zit? We hebben 10 leuke prijzen. Kom je dus   
 inschrijven en raden in onze stand. Wie het dichtste bij het 
 aantal snoepjes zit, wint ook nog de pot met snoep!

GRATIS INLOOP: 
Mantel&Overtoom 
Notarissen do 15-02 Andijk 
0228-592224 en di. 20-2 
Benningbroek 0229-591264 
9.00-17.00 en 19.00-21.00 
uur.

 
VRIJDAG 9 FEBRUARI 

PUBQUIZ 
GEZELLIGE ALGEMENE QUIZ VOOR JONG EN OUD! AANVANG 20:30 UUR 

 
DONDERDAG 15 FEBRUARI 

SENIORENSOOS 
WARME LUNCH EN GEZELLIGE SPELLETJES! AANVANG 12:00 UUR 

 
VRIJDAG 16 FEBRUARI 

EETCAFÉ 
ZIE MEER INFO OP WWW.DORPSHUISCENTRUM.NL 

RegioBank
uitgeroepen tot beste 
bank van Nederland

Bron: Geldgids #7, november 2017, Consumentenbond

Vrolijk Verzekeringen
Kleingouw 28
1619 CB ANDIJK
T (0228) 59 24 20
E info@vrolijkverzekeringen.nl
I www.vrolijkverzekeringen.nl
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Steeds meer banken verdwijnen. 
Maar mensen willen nog steeds 
graag spontaan bij een bank in 
de buurt binnenlopen. Zonder 
afspraak. Loop daarom eens bin-
nen bij Vrolijk Verzekeringen, 
Zelfstandig Adviseur van 
RegioBank. Voor een korte vraag, 
een persoonlijk advies of hulp bij 
uw bankzaken. Wij nemen alle 
tijd voor u. U kunt bij ons terecht 
voor al uw bankzaken: betalen, 
sparen en hypotheken.

Klantgericht en 
klantvriendelijk
Wist u dat we opnieuw zijn uit-
geroepen tot meest klantgerichte 
bank en de meest klantvriendelij-
ke bank? Dit komt omdat u voor 
al uw geldzaken terecht kunt bij 
een Adviseur bij u in de buurt. 
Voor een vraag over uw finan-

ciën of voor een goed advies, wij 
nemen de tijd voor u. 

Wij helpen u graag
Stap nu over naar RegioBank. 
Als Zelfstandig Adviseur van 
RegioBank zorgen wij met de 
Overstapservice dat u gemakke-
lijk overstapt. Wij weten precies 
wat er moet gebeuren en helpen 
u hier ook bij. Samen hebben we 
uw betaalrekening bij RegioBank 
zo geregeld. En u krijgt nu € 50 
spaargeld* van ons cadeau op een 
spaarrekening van RegioBank. 
Kom snel langs of bel voor een 
afspraak.

Vrolijk Verzekeringen
Kleingouw 28, 1619 CB Andijk
Tel: 0228 592420
Bekijk de actievoorwaarden op 
regiobank.nl/actievoorwaarden

Altijd geholpen door iemand die u kent

Hans en Lisanne met de tweede prijs. Foto aangeleverd

(vervolg van de voorpagina)

kwam het avontuur vroegtijdig 
ten einde. De auto had dusdani-
ge panne, die zelfs automonteur 
Hans niet kon verhelpen. Moed 
zonk ons (en het thuisfront) in 
de schoenen, niet finishen bete-
kende geen punten voor de dee-
letappe. Punten die hard nodig 
waren om de tweede plaats in het 

klassement te kunnen behouden! 

Groot was dan ook de opluch-
ting toen bleek dat de All Round 
Navigators met een handjevol 
punten de nummer 3 op afstand 
hadden weten te houden! Zo 
werd dit prachtige avontuur van 
vader en dochter bekroond met 
een tastbare herinnering: een 
trofee voor de tweede plek! 
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Andrea van Langen

Toekomstgericht kiezen!
Veel partijen zeggen in hun 

verkiezingsprogramma: “ruimte 
voor ondernemers”. In wer-

kelijkheid blijken regeltjes en 
praktische bezwaren belangrij-
ker. Recent was het weer raak. 

Een Andijker bollenbedrijf 
wilde uitbreiden naar 5,9 HA. 
Zo’n bedrijfsvergroting dat is 
niet eenvoudig: De Agrarische 
Beoordelingscommissie kijkt 

ernaar, de provincie, de RUD, 
de Archeologische dienst, de 
bank enzovoorts En toen de 
gemeenteraad…Alle seinen 
stonden op groen voor deze 
ondernemer maar dat bleek 
voor een groot aantal par-
tijen (GemeenteBelangen, 

GroenLinks, PvdA, PW2010, 
PWF, ChristenUnie) niet vol-
doende. De ondernemer had 
namelijk géén ander bedrijf 

gekocht en het bouwvlak gesa-
neerd. Maar hij kon aantonen 

dat dit economisch niet haalbaar 
was. Toch vonden de genoemde 
partijen dat de ondernemer dan 

eerst maar moest uitbreiden tot 4 
hectare en dan nóg een aanvraag 
moest doen voor bestemmings-
planwijziging (à 20.000 euro). 
Gelukkig besliste mét de VVD 

een meerderheid anders. 
Diezelfde avond kwam het plan 
voor een natuurinformatiecen-
trum met horeca aan het begin 
van De Weelen opnieuw in de 
raad. Een Enkhuizer onderne-
mer wil voor dit plan een oude 

keet vervangen door nieuw-
bouw. Voor de VVD was het 

van meet af aan duidelijk: deze 
ondernemer verdient een kans. 

Gemeentebelangen slaagden 
bijna in hun kruistocht tegen dit 

initiatief. De partij volhardde 
in zijn oorspronkelijke bezwaar 

terwijl het Recreatieschap, 
Staatsbosbeheer, HHNK en zélfs 

GroenLinks steun betuigden. 
Ook hier stemde mét de VVD 
een meerderheid alsnog voor. 

Tenslotte lagen er plannen 
van agrarische ondernemers 
voor fatsoenlijke huisvesting 

bij hun bedrijf. Bij de vaststel-
ling van het bestemmingsplan 

Buitengebied steunden alle 
partijen behalve BAMM en de 
VVD een voorstel voor minder 
woonoppervlakte voor arbeids-
migranten. Het College stelde 

eenzelfde aantal (30) per bedrijf 
maar ruimere huisvesting voor. 
De VVD nam het initiatief om 

het raadsbesluit terug te draaien. 
De stemming hierover werd 

uitgesteld tot de laatste vergade-
ring voor de verkiezingen. Als u 
wilt kiezen voor de toekomst én 
ruimte wilt bieden aan innovatie: 

stem VVD!
Andrea van Langen, 

raadslid VVD

De jaarlijkse tuinvogeltelling is 
weer achter de rug.
In Andijk hebben ook verschil-
lende deelnemers er aan deel 
genomen om aan te geven welke 
soorten er bij hun in de tuin ver-
bleven in een half uur tijd.
In geheel Nederland werd de 
huismus het meest waargenomen 
gevolgd door de kool- en pimpel-
mees. Het zijn vogels die veelal in 
groepen onze tuin bezoeken en 
vooral om deze tijd de voederta-
fel snel plunderen. Zaden staan 
nu op het menu en later zijn de 
insecten weer in trek.

Door renovatie en nieuwbouw is 
het de vraag of de gebouwen toe-
gankelijk zijn of worden gemaakt 
voor deze vogels en vleermuizen.
Op 21 maart 2018 zijn er 
gemeenteraadsverkiezingen en 
om de natuur een kans te bieden 
kunnen wij ons afvragen welke 

partij heeft veel op met de bio-
diversiteit.
Goede toepassingen voor nest 
gelegenheden en ander bescher-
ming maatregelen zouden zij in 
het vaandel moet hebben om de 
natuur in uw omgeving een kans
te geven waar wij mensen al 
zoveel ruimte in ons bezit nemen 
en hen verdrijven. Kijkt u daar 
ook eens kritisch naar en stem op 
de groenste partij.
Douwe Greydanus. 

En de winnaar is?

De huismus. Foto aangeleverd



De winkel van Corina Sijm 
verkocht tweedehands 
kinderkleding voor peu-
ters en kleuters. Dat con-
cept is gewijzigd. “Alles 
wat wij nu verkopen is 
nieuw. We hebben kinder-
kleding voor kinderen van 
0-12 jaar, maar ook speel-
goed en fietsjes. Alles voor 
schappelijke prijzen.”

Mooi in het nieuw
“Er is niks mis met tweede-
hands kleding en speelgoed, 
maar om het verkoop klaar 
te maken kost veel tijd en 
energie. Daarom heb ik het 
concept aangepast en ver-
kopen we inmiddels alleen 
nog maar nieuwe spullen,” 
vertelt Corina. “Het kost-
te me naast mijn ziekte te 
veel energie om het oude 
concept te blijven volgen. 
Daarom hebben we goed 
gekeken naar een oplossing 
en we menen die gevonden 
te hebben. We zijn erg blij 
met wat we nu kunnen aan-
bieden.”

Keurige kleding
“Naast peuter en kleuterkle-
ding hebben we nu ook voor 
de allerkleinste mooie spul-
len. Ook kunnen kinderen 
tot ca 12 jaar goed bij ons 
slagen. Kom gerust eens kij-

ken!”  Alie Hekking is vrij-
willig een aantal uren per 
week in de winkel. Zij licht 
toe: “Voor kraamcadeau’s 
en een babyshower of voor 
leuke schoentjes en slofjes 
kunt u hier goed slagen. 
Met een jurkje voor slechts 
8 euro of een complete jon-
gensset voor nog géén 10 
euro steken we iedereen in 
het nieuw.”

Goed speelgoed
“Naast kleding verkopen we 
ook speelgoed en zelfs voor 
een degelijk fietsje ben je 
hier aan het juiste adres,” 
gaat Corina verder. “Denk 
hierbij aan puzzels, con-
structiemateriaal en poppen 
met toebehoren. Te veel om 
op te noemen. ” 

Welkom op openingstij-
den
U vindt KaKoe Kinderwinkel 
aan de Industrieweg 1E, 1619 
BZ, Andijk en daar bent van 
harte welkom tijdens ope-
ningstijden. We zijn open 
op dinsdag, donderdag en 
vrijdag van 13:30-17:00 uur 
en zaterdagen van 13-15 
uur en verder op afspraak. 
Volg ons ook Facebook en 
Instagram of kijk op de web-
site www.kakoebabyenpeu-
ter.nl voor alle informatie.

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

Alie Hekking (l) en Corina Sijm zijn blij met de vernieuwde winkel vol nieuwe items.  
Foto Olga de Boer/De Andijker

KaKoe Kinderwinkel: iedereen in het nieuw!
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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. Vier de liefde

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 

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
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Wist u dat...

... de vogelvoeractie van 

Sporting  Andijk vogelvoeractie 

1700 euro heeft opgebracht?

... de kritiek op de problemen 

van hondenontlasting heel 

terecht is?

... maar dat we ook veel hinder 

ondervonden van katten in 

onze tuinen?

... er ook paardenontlasting op 

de weg blijft liggen?

... de dieren daar niets aan 

kunnen doen?

…  jonge talenten hun verhaal 

in de Andijker mogen vertellen?

... berichten van gevonden en 

verloren voorwerpen gratis  

worden geplaatst?

… vanavond in Cultura een 

informatieavond wordt 

gehouden over de laag-vlieg-

routes boven Andijk?

 
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***
Stamppotten weer!  

Voor Beste Aardappelen
Jan&Tineke van der Jagt 

Middenweg 39

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

Foto aangeleverd

Ook dit jaar is KNRM Andijk 
weer te vinden op de Promo-
beurs in Wervershoof, die dit jaar 
plaatst vind op zondag 11 febru-
ari.

Ben jij opzoek naar een uitdagen-

de en dankbare vrijwilligersbaan, 
heb je affiniteit met het water en 
het reden van mens en dier?
Benieuwd wie wij zijn, wat we 
doen en met wat voor materiaal 
wij werken?  Kom dan kennisma-
ken met ons op de promo beurs!

KNRM Andijk aanwezig op 
Promobeurs Wervershoof

Ineke Dudink-Neefjes.  
Foto aangeleverd

De gemeenteraadsverkiezin-
gen van 21 maart komen er aan. 
Daarom organiseerde de dorps-
raad van Andijk een debat tussen 
de lijsttrekkers. Belangstellenden 
konden vragen stellen en onder-
werpen agenderen.

Een punt dat aan de orde werd 
gesteld, was het beleid rond de 
kleine speelplekken. Het lijkt 
alsof het er niet beter op wordt. 
Veel speelplekken worden ont-
manteld, als gevolg van de bezui-
nigingen in de vorige raadspe-
riode. PWF/GL stelde toen dat 
deze vrij gekomen speelplekken 
open moesten blijven, zodat er 
toch gespeeld kon worden. PW 
2010 sloot zich daarbij aan. Voor 
de ontwikkeling van kinderen is 
het van belang dat zij kunnen 
spelen. Die plekken moeten dus 
beschermd blijven. Wij wilden 
echter meer, voor de iets oudere 
kinderen. Daarom hebben wij het 
initiatief genomen voor natuur-
speeltuinen, waar kinderen kun-

nen experimenteren met zand, 
water en klei, waar niveauver-
schillen zijn, struiken en bosje. 
Kortom een uitdagende speel-
plek. Ook stelde PW 2010 al eens 
eerder voor om voor jongeren en 
volwassenen vandaalbestendige 
fitnessapparaten neer te zetten. 
PW 2010 is actief voor de men-
sen in de gemeente. Wij van-
gen signalen op, die leven in de 
gemeenschap. Zo zijn we nu weer 
bezig om iets gedaan te krijgen 
voor de  mensen die nu vreselijk 
onthand zijn door de wijziging 
van de plek voor de kliko’s van de 
Reinderhoek naar de Buttervin. 
Als mensen langer thuis blijven 
wonen, moet met deze prakti-
sche zaken ook rekening worden 
gehouden. Ouderen willen het 
liefst zoveel mogelijk zelf doen 
en niet voor van alles en nog wat 
hulp vragen. In de zomervakantie 
is PW 2010 bezig geweest om te 
voorkomen dat iedereen 20 euro 
per keer extra moest betalen voor 
het laten ophalen van grof vuil. 
Iets dat al in de afvalstoffenhef-
fing was opgenomen. De wet-
houders in de regio hadden dat 
besloten. Door de publiciteit die 
onze vragen opriepen in de regio 
werd iedereen wakker en kon het 
besluit worden teruggedraaid.

PW2010 zet zich in voor leef-
baarheid in alle kernen van de 
gemeente Medemblik,  met  name  
groepen die anders niet gehoord 
zouden worden geven we een 
stem.

Vriendelijke groeten, Ineke 
Dudink- Neefjes

PW2010 in het Politiek Café Andijk

Sneeuwklokjes. Foto Toos Brink

Lekker uitwaaien en energie 
opdoen. Wie van ‘natuurlijk wan-
delen’ houdt, kan op zondag 11 
februari meedoen aan een winter-
se tocht rond het Egboetswater.              
Start 14.00 uur bij het Egboetje, 
Liederik 15, 1678 JC Oostwoud, 
afslag Hauwert. 

IVN-gids Henk Lanting weet veel 
over de natuur in dit waterrijke 
gebied te vertellen. De wandeling 
is bedoeld voor volwassenen en 
kinderen vanaf 10 jaar en ein-
digt in het knusse Egboetje met 
warme chocolademelk. Advies: 

Stevige schoenen of laarzen aan-
trekken en vooraf aanmelden bij 
h.lanting@ivn-westfriesland.nl. 
Kosten: een vrijwillige bijdrage.

Onderweg wordt aandacht 
besteed aan het (weide)land-
schap, de vogels, de vegetatie en 
wat verder wordt aangetroffen 
aan vroege lentesignalen zoals 
sneeuwklokjes en de hazelaar 
met haar kleine vrouwelijke, rode 
bloempluimpjes. Die mmv de 
wind worden bestoven door het 
mannelijke stuifmeel uit de gele 
hangende schubben. 

Rondje Egboetswater

Deuren zijn spannend, vooral 
oude deuren, waarin kunstig 
houtsnijwerk zit. Deuren die 
hun sporen hebben achter gela-
ten in de tijd, deuren die zijn 
aangeraakt, waar op geklopt is, 
dicht gegooid, opengeduwd.
Deuren zijn vaak toegang tot 
een wondere wereld. Denk maar 
aan de sprookjes zoals ‘Alice 
in Wonderland’. In mythen en 
sprookjes moet je ingewijd zijn 
om dit te begrijpen. Ook in 
religies komen deuren voor als 
symbool voor overgang naar 
anders in het leven staan. In 
dromen kunnen deuren voorko-
men, deuren die we niet kunnen 
vinden, een deur die op slot is, 
sleutel vergeten. Een oude deur, 
wie is er allemaal door binnen 
gegaan, volwassenen en kinde-
ren, rouw en trouwdiensten bij 
deuren in een kerk. Een deur is 
een overgang van het ene gebied 
naar het andere.

Als je altijd achter je deur zit, 
vereenzaam je, maar als je door 
de deur naar buiten gaat kom je 
in contact met de wereld.

Veel symboliek in deuren.
Het idee is om hier een work-
shop van te maken, verdeeld 
over een aantal avonden in  De 
Kapel. Dit thema ‘Deuren’ zal 
dan gebruikt worden voor alle 4 
avonden, waarbij een ieder zelf 
aan de slag kan gaan. Materialen 
zijn zonodig aanwezig. De tech-
nieken kunnen ook divers zijn. 
De techniek van Ton Schulten 
met het witte vlakje, kenmer-
kend voor zijn schilderijen, kan 
gezien worden als een deur naar 
de andere kant van het leven. 
Door met elkaar aan de slag te 
gaan, verdiept dit thema zich 
waarschijnlijk in de groep. Het 
werkstuk hoeft niet in 1 avond 
af, er kan aan doorgewerkt wor-
den, in eigen tempo.

Data: woensdag 4,11 en 25 april 
en 2 mei. De Kapel, Middenweg 
48 in Andijk van 19.30 uur tot 
21.30 uur. Kosten: € 80, - incl. 
koffie of thee en materialen

www.iktekenervoor.com
Ineke Ruiter, Tel: 0620470378
info@iktekenervoor.com 

Workshop met het thema “Deuren”



Kerkdiensten, zondag 11 februari

Gereformeerde Kerk

Middenweg 4, Andijk

10.00 uur ds. J. Staat

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 Pastor Piet Meijer uit Zaandam, Organist: Wim Broer

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 

10.00 uur Robert Tolsma

R.K. Kerk

Bangert 6, Andijk

10.00 uur  Euch. pastor J. van Dril, Gemengd koor
 

De Bovenzaal

De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu

19.00 uur  Jacques Brunt

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek

10.00 uur Simon van Groningen

Oud papier  Zaterdag 10-02, 24-02, 10-03, 24-03
Plastic:  Dinsdag 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
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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 11 februari 10.00 uur: 
Eucharistieviering met Gemengd 
koor; voorganger: pastor J. van 
Dril.
Thema: “Rein in hart en handen”.
De collecte is voor onze kerk.
Van harte aanbevolen en dank 
daarvoor.

Woensdag 14 februari 19.00 uur: 
Aswoensdag.
Liturgie van Aswoensdag met 
uitreiken as-kruis; voorgangers 
van groep Andijk.
Welkom in de vieringen.

*Overleden: Jo Kok-Laan. Bij de 
voorbeden bidden wij voor haar.
*Het Triduüm in Wognum is op 
vrijdag 6 en zaterdag 7 april. Wilt 
u daar naar toe, dan graag opge-
ven voor 26 februari bij: Tonny 
Smit tel. 593379. Informatie hier-
over kunt u lezen in Kontakt.

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
telefoon:  0228-593605
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Daar buiten op afspraak

FEBRUARI
Woensdag 7 februari
• KBO, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.
• Informatieavond Vliegroutes. 19.30 uur, Cultura
Vrijdag 9 februari 
• Andijks Gemengd Koor, 70 jarig Jubileumconcert, 

Gereformeerde Kerk, aanvang 20:00 uur
• Pubquiz, Dorpshuis Centrum
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
Donderdag 15 februari  
• SeniorenSoos, aanvang 12.00 uur, Dorpshuis Centrum.
Vrijdag 16 februari
• Eetcafé, Dorpshuis Centrum
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
Woensdag 28 februari
• Filmavond in De Kapel, 20.00 uur. Film: Lion, entree gratis

MAART
Vrijdag 2 maart
• Klaverjas, Dorpshuis Centrum
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
Vrijdag 9 maart 
• Uitvoering Andijker Toneel  (klucht), 20.00 uur - Cultura. 

www.andijkertoneel.nl 
Zaterdag 10 maart
• Uitvoering Andijker Toneel  (klucht), 20.00 uur - Cultura. 

www.andijkertoneel.nl
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
• De Giel Montanjes, Café Pension ‘t Ankertje. Aanvang 21.30 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

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

Om te beginnen willen we 
onze sponsor Lakkie Rijwielen 
bedanken voor de geschonken 
biljart tenues, hartelijk dan 
voor deze sympathieke geste 
namens de Vlieringboys, we 
zijn er trots op.
Over de gespeelde partijen 
kan ik u memoreren dat het 
zeer matig was, voor voor C.J. 

Verhoogt had het niet meer 
steeds net mis, met het gevolg 
geen winstpartij. G.P. Grent met 
krabben en bijten een winst-
partij. De slotzin is: ”Als niks 
zeker is, is alles mogelijk.”

Sportgroeten van 
G.P. Grent
Aflevering 1142

Biljartvereniging De Vlieringboys
 • 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

Maria Weeber verzorgt 7 febru-
ari om 19.30 uur een informa-
tieavond in Cultura, aan de 
Kleingouw in Andijk. Ze brengt 
inwoners op de hoogte van de 
ontwikkelingen in de lucht van 
en boven Andijk. 

Maria is coördinator van de 
actiegroep Stop laagvliegroutes 
boven West-Friesland. Ze geeft 
informatie over de route van de 
te verwachte vliegbewegingen en 

over de stappen die PWF zette 
om een breed netwerk op te bou-
wen, zowel op politiek gebied als 
op landelijke acties tegen deze 
laagvliegroutes. De partij dien-
de bij de gemeente Medemblik 
een motie in om de politieke 
partijen te bundelen, zodat men 
eensgezind optreed tegen deze 
lucht en lawaaibedreiging. Deze 
motie is aangenomen, maar 
met een nipte meerderheid: 14 
stemmen voor, maar toch ook 
12 stemmen tegen. Het CDA, 
D66 BAMM en CU stemde tegen 
actie. Teleurstellend!. Kom naar 
de informatieavond, want de 
inwoners van Andijk moeten dan 
samen bedenken, wat zij ertegen 
gaan doen. 
Om technische vragen te beant-
woorden is een kenner aanwe-
zig. Vanuit de zeven West-Friese 
gemeenten is een vertegenwoor-
diger aanwezig om de bestuur-
lijke stappen toe te lichten. Het 
belangrijkste deel van de avond 
bestaat uit de vervolgplannen. 
Dit wordt door de inwoners inge-
vuld. 

Vanavond informatieavond 
laagvliegroutes in Cultura

Maria Weeber. Hélène de Bruijn 
Fotografie

Voorspeelavond Muziekschool 
Woensdag 14 februari houdt Muziekschool Oostelijk West-Friesland 
weer een voorspeelavond, verzorgd door leerlingen en docenten. 
Het publiek kan luisteren naar leerlingen dwarsfluit, piano, harp en 
gitaar, die in verschillende combinaties zullen optreden.
Toegang is vrij en iedereen is uiteraard van harte welkom.
Plaats: Cultura, Kleingouw 113, Andijk, Aanvang 19.30 uur.
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Heeft u nieuws of tips, 
een bijzondere hobby of talent 

en wilt u daarover vertellen 
in de Andijker?

Mail naar info@andijker.nl

Veiligheid van de bewoners staat voorop, zeker nu het 
aantal zware plofkraken op geldautomaten met exces-
sief gebruik van springstoffen in Nederland toeneemt. 
Rabobank is daarom actief bezig met de veiligheidsa-
specten. Van iedere pinlocatie wordt een risicoanalyse 
gemaakt, die uitwijst of de locatie nog voldoet of dat er 
een renovatie noodzakelijk is.

Tom van Roon, directeur Private Banking & 
Particulieren van Rabobank West- Friesland benadrukt 
dat er voor de bank geen dringende reden was om 
deze geldautomaat definitief te sluiten; ‘We stonden 
ervoor open om deze locatie te renoveren om aan de 
toekomstige veiligheidseisen te voldoen. Het verzoek 
van de V.V.E. om de automaat te verwijderen en het 
gegarandeerde behoud van het servicelevel in Andijk 
met de bestaande geldautomaten van andere banken, 
maakt dat wij de geldautomaat hebben gesloten en niet 
op zoek gaan naar een nieuwe locatie.’

‘Het zal even wennen zijn voor de ‘pinners’ die regel-
matig hun contante geld bij deze geldautomaat ophaal-
de, erkent van Roon. ‘Maar er komen ook steeds meer 
mogelijkheden om te betalen, zoals contactloos betalen 
en een ‘tikkie’ geven. Langzaam maar zeker wordt de 
behoefte aan biljetten minder.’ Het grote voordeel is, 
dat we van deze betaalmogelijkheden géén geluidsover-
last hebben.

‘Hier was het vierentwintig uur per dag een komen en 
gaan van mensen die pinnen’, vertelt de heer Honselaar, 
secretaris van de V.V.E. Brommers, scooters, draai-
ende motoren, nachtelijk gepraat bij de transacties. 
Er gebeurt nogal wat rondom de geldautomaat. De 
bewoners ervaren behoorlijk wat overlast, omdat de 
automaat direct onder de woningen zit. We zullen 
naast het gevoel dat we ons nu veiliger voelen in onze 
woonomgeving, meer rust ervaren in en rond de flat.’

Foto aangeleverd

Na ruim 29 jaar in vaste dienst is er een einde aan gekomen. Ans 
Klemkerk heeft ervoor gekozen om, met pijn in het hart, het mooie 
bestaan als trainster vaarwel te zeggen. Ans, ooit begonnen als 
student met lesgeven aan onze kleuters, kwam kort na haar oplei-
ding aan het CIOS bij gymvereniging VVW werken. Dames, heren, 
kleuters, dans en heel veel turnen. Een druk beroep dat ze ook 
nog combineerde met haar gezin. Door de kenmerkende aanpak 
van Ans, namelijk het individu centraal stellen, kreeg iedereen de 
ruimte om zijn/haar talent te ontwikkelen. Hierdoor wisten onze 
turnsters vaak andere verenigingen te overtroeven. 

Ans heeft een groot verenigingshart en dat blijkt ook wel uit alles 
wat zij naast het lesgeven heeft gedaan voor onze vereniging. Ik 
noem het 50-jarig bestaan, de overnachtingsweekenden en de kra-
kersnacht toen we 10 jaar geleden de oude Olympiahal moesten 
verlaten. Ook nu zet ze zich nog in, in 
oktober vieren we ons 60-jarig bestaan. 
Met uiteraard Ans in het feest- comité. 
Grote klasse Ans, bedankt voor je tome-
loze inzet en je enthousiasme al die jaren! 
We waarderen dit enorm en wensen je 
het allerbeste in je nieuwe baan. Niels 

Afscheid van een boegbeeld

Rabobank sluit geldautomaat Andijk in overleg met V.V.E.

Jonge waterbouwkundige ingenieurs, Lynne Kuin en Isabel Brinkman, zorgen voor droge 
voetjes. Op de achtergrond het bestuur van het toekomstige Centrum voor Water. Foto: 

Koos Dol/De Andijker

Afgelopen vrijdag heeft het bestuur van 
het toekomstige Centrum voor Water de 
eerste publieksopstellingen over de Koop-
manspolder, Wateroverlast in de stad 
en Dijken bouwen, in ontvangst geno-
men.   De watertafels zijn ontwikkeld door 
Guido van Belle van Belevenisonderwijs 
en tot stand gekomen door een financiele 
bijdrage van Het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier en Rijkswa-
terstaat.

Doel van de hands-on praktijkopstellingen 
is iedereen op een inspirerende manier 
kennis te laten maken met de gevolgen van 
klimaatverandering en welke rol je hier 

zelf in kunt spelen.
Als aanloop naar het toekomstige centrum 
voor Water zal deze water experience 
vanaf mei beperkt voor het publiek open-
gesteld worden. Scholen zijn op aanvraag 
ook op andere tijden welkom.

Op dinsdag 3 april aanstaande vindt er in 
het Dorpshuis Centrum een donateurs-
avond plaats waar een toelichting gegeven 
zal worden op de voortgang van de plan-
nen voor het Centrum voor Water en de 
openstellingstijden voor dit jaar
Na de pauze geeft een spreker van Het 
Westfries Archief een lezing over de West-
friese Kaart.

Als alternatief verwijzen we de gebruikers van de geldauto-
maat naar de omliggende geldautomaten t.w.:
•	 Raadhuisplein	15,	Wervershoof	[Rabobank]
•	 Middenweg	57,	Andijk	[ABN	AMRO]

De automaat kan al niet meer worden gebruikt. Het tijdstip 
van de ontmanteling werd uit veiligheidsoverwegingen niet 
bekendgemaakt.

Op 28 januari maakte Corina Sas deze foto van een prachtige zonsondergang.

Langs de weg...

Poldermuseum maakt eerste aanzet 
tot water experience


