
Ook al doet zijn naam Frans aan, 
Pierre Derix is een echte Andij-
ker en heeft na jarenlang hobby-
en en hard werken twee heerlijke 
wijnen op zijn naam staan. Onder 
de naam Wijngoed ‘de Trambaan’ 
zijn de twee wijnen, de Cuvee en 
de Rondo, bij Pierre te koop. De 
druivensoorten die Pierre des-
tijds op zijn wijngaard heeft ge-
plant zijn over het algemeen resi-
stent tegen allerlei ziekten en le-
nen zich daardoor goed voor de 
biologische druiventeelt. Kort-
om, Andijk is twee unieke biolo-
gische wijnen rijker. Leuk voor 
een cadeautje of om lekker zelf 
van te genieten.

Complimenten van echte 
wijnkenners
Via een boek over wijnbouw was 
Pierre overtuigd en wist het ze-
ker, dit leek hem heel leuk om te 
doen! De bekende druiven die het 
hier goed doen in het Neder-
landse klimaat zijn de Rembrandt 
en de Van der Laan. Pierre wilde 
het anders doen en heeft zijn wijn 
met andere druivensoorten ge-
maakt. “De Cuvee is een fruitige 
wijn die van meerdere druiven-
soorten is gemaakt en de Rondo 

is een schitterende druif waarvan 
de wijn iets minder fruitig is dan 
de Cuvee”, vertelt Pierre. Wij heb-
ben de Rondo mogen proeven en 
de wijnen uit de supermarkt zijn 
er niets bij. De wijn smaakt erg 
lekker en blijft ook hangen zoals 
een goede wijn hoort te doen. 
Ook echte wijnkenners zijn meer 
dan tevreden over de ontwikke-
lingen die Pierre in de afgelopen 
jaren heeft gemaakt. “Twee jaar 
geleden waren ze nog niet tevre-
den over de wijn, waarna ik ben 

doorgegaan om het steeds meer 
te perfectioneren. Over de wijn 
van nu waren ze helemaal en-
thousiast en uit de mond van 
echte wijnkenners is dat natuur-
lijk heel erg leuk om te horen”.

De wijngaard voor wijn 
en druivensap
De wijngaard van Pierre staat 
naast het huis van de familie 
Leegwater aan de Kleingouw, met 
wie Pierre via via in aanraking 
kwam. “Vroeger hadden ze een 

fruittuin naast hun huis en deze 
ruimte was er nog. De locatie 
leende zich perfect voor de wijn-
gaard en ik ben nog steeds erg blij 
dat ik deze ruimte kan gebruiken”. 
Hij is hier dan ook regelmatig te 
vinden want voordat de wijn ge-
schonken kan worden gaat er 
heel veel werk aan vooraf. Weke-
lijks is hij gemiddeld 20 uur aan 
het werk in zijn wijngaard. “In de 
vakantietijd kunnen we dan ook 
nooit op vakantie want dan moe-
ten we oogsten”, lacht Pierre. 
Maar niet alleen voor de wijn, 
want in augustus worden ook de 
druiven geteeld om druivensap 
van te maken. “Deze flessen sap 
breng ik iedere dag vers naar 
Trude Leegwater, die ze weer te 
koop aanbiedt en dat is al jaren 
een succes. De mensen vragen er 
ieder jaar weer om dus daar ga ik 
ook zeker mee door”.

Nergens anders te krijgen
De wijnen zijn ondergebracht 
onder de naam Wijngoed ‘de 
Trambaan’. Deze naam heeft een 
verleden. “In de jaren ‘20 was het 
plan om van Wognum naar An-
dijk een trambaan aan te leggen. 
Dit is uiteindelijk niet volledig 
gelukt. De familie Leegwater 
woonde vroeger aan de tram-
baan, dus eigenlijk staat mijn 
wijngaarde ook aan ‘de Tram-
baan’”. 

De wijnen van Wijngoed ‘de 
Trambaan’ zijn bij interesse al-
leen bij Pierre te koop. De Cuvee 
en de Rondo zijn beschikbaar in 
flessen van 0,375 liter. Voor meer 
informatie en/of interesse is 
Pierre bereikbaar op 06-18 10 40 
52.
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Pierre Derix in zijn wijngaard aan de Kleingouw. Foto aangeleverd

De authentieke biologische Andijker wijnen van 
Pierre Derix zijn een genot voor de smaakpapillen

De druivensoorten van Pierre lenen zich goed voor de biologische 
druiventeelt Foto: KD/De Andijker

Achterop de kaart staat 
“Rechts Ma Mantel 
vriendin van moeder”

Maar welke Ma Mantel is 
het en wie zijn de ande-
re personen?
Heeft u ook van zulke 
foto’s dan zou ik ze 
graag willen kopiëren 
voor mijn verzameling.

Hessel de Greeuw
Dijkweg 80
1619 HD Andijk
0228-591965
hdegreeuw@quicknet.nl

Wie weet wie deze personen zijn?



Gevonden: 
op te halen op 

Dijkweg 80

COLUMN (7)

Redactie: K. Gorter †

Getuigenis

Heel Gods woord is een door-
lopend getuigenis van Zijn 
daden. Telkens worden we 
geconfronteerd met Zijn lief-
de, vergeving en genade. Maar 
de Bijbel is ook het verhaal 
van mensen die de werkelijk-
heid hebben ervaren van dit 
woord. En ook deze mensen 
leggen een getuigenis af. De 
Psalmen staan er vol mee. 
Prachtige verwoor-dingen 
van Gods grootheid en al-
macht komen hierdoor tot 
ons. “Wanneer het volk bijeen 
is, spreek ik over uw recht-
vaardigheid, ik houd mijn lip-
pen niet gesloten, u weet het, 
Heer. Ik zwijg niet over uw 
goedheid, maar getuig van uw 
trouw en uw hulp. In de kring 
van het volk verheel ik niet 
hoe liefdevol, hoe trouw u 
bent” Psalm 40:10-11. Dit vers 
maakt duidelijk dat David het 
goede nieuws van God niet 
kon verzwijgen. Aan een ieder 
die het maar horen wil vertelt 
hij wat God allemaal gedaan 
heeft. Wanneer we hier over 
nadenken dan kan het niet 
anders dan dat David een per-
soonlijke omgang met God 
kende. En die relatie met God 
daar getuigde hij over. Hij laat 
zich telkens weer bemoedigen 
door Gods grote daden. We-
ten we dan ook dat Hij al onze 
zonden vergeven heeft? Wie 
dit ervaren heeft draagt Gods 
getuigenis altijd met zich mee. 
Zie 1 Johannes 5:10-11. En 
dan kan het niet anders dat je 
dit op de een of andere manier 
wilt delen met anderen. In 
Gods liefde voor ons staat het 
begrip ‘trouw’ altijd centraal. 
God is trouw in alles. Dat dit 
veel verder gaat dan onze 
trouw zal ons niet verbazen. 
Wij schieten heel wat keren 
schromelijk te kort in onze 
trouw naar de ander of aan 
elkaar. Zo is Gods trouw de 
dragende kracht van Zijn ge-
tuigenis. God getuigt bij 
monde van Paulus het vol-
gende: “Als wij hem ontrouw 
zijn, blijft hij ons trouw, want 
zichzelf verloochenen kan hij 
niet” 2 Timotheüs 2:13. Wat 
een geweldige zekerheid. 
Hoewel Gods trouw op onze 
trouw lijkt is er toch een be-
duidend verschil, Gods trouw 
is volmaakt. Gods liefde voor 
ons is onvoorwaardelijk en 
Zijn beloften zijn onherroe-
pelijk. Zijn getuigenis is dat 
Hij voortdurend van ons 
houdt, ondanks onze neiging 
tot zondigen. Wat is ons ge-
tuigenis over Hem die alles 
gegeven heeft, in Jezus zijn 
Zoon, om ons eeuwig leven te 
schenken? Wie getuigt ver-
rijkt het leven van een ander 
en dat van zichzelf. Hoe kun 
jij tot een zegen zijn? 
(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

Wij willen u hartelijk bedanken voor de vele blijken van 
belangstelling en medeleven, die we hebben ontvangen 

na het overlijden van onze moeder en oma

Gré Schuurman-Mulder
Geertje

Het heeft ons erg goed gedaan. 

Familie Schuurman

Andijk, februari 2018

Herinner mij niet in sombere dagen,
herinner mij in de stralende zon,
hoe ik was, toen ik alles nog kon.

Na een leven vol toewijding en zorg voor allen
die hem lief waren, hebben wij afscheid moeten
nemen van mijn allerliefste vader, onvergetelijke
schoonvader en opa uit duizenden

Jan Koster
echtgenoot van Nelly Koster - Adams †

* Wervershoof, 16 juli 1930 † Lutjebroek, 9 februari 2018

 Wilma in herinnering

 Karina en Jaap
  Lara

Correspondentieadres:
Karina Koster
Hoekweg 27
1619 EB  Andijk

De afscheidsdienst vindt plaats op woensdag 14 februari om 
11.00 uur in de Kapel van de Hervormde Kerk, Middenweg 48 
te Andijk. Aansluitend begeleiden wij papa naar zijn laatste 
rustplaats bij mama, op de Westerbegraafplaats aan de Dijkweg 
te Andijk.

Onze grote dank gaat uit naar het personeel 
van Nicolaas Verpleeghuis, afdeling Bospad

voor de liefdevolle verzorging.

Nu ben ik vrij van zonden en zorgen
Want veilig kom ik bij hem aan

Hij zal ook voor onze kinderen zorgen
Zij kunnen met hem verder gaan

Dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden mochten hebben,
geven wij kennis van het overlijden van onze lieve moeder, oma 
en overgrootmoeder

Tiny Groen - Prins
echtgenote van Jacob Groen † 1993

* 17 augustus 1927 † 9 februari 2018

 Andijk: Cor en Mart Groen - Van ’t Hof
 Enkhuizen: Lia en Peter Schooneman - Groen
 Andijk: Alda en Jos Ligthart - Groen
 Lelystad: Raymond en Marjan Groen - Klaver

  Klein- en achterkleinkinderen 

Correspondentieadres:
Cor Groen
Meilag 17
1619 XV  Andijk

De herdenkingsdienst vindt plaats op donderdag 15 februari om 
11.00 uur in de Gereformeerde kerk, Middenweg 4 te Andijk. 
Aansluitend begeleiden wij moeder naar haar laatste rustplaats bij 
vader op de Oosterbegraafplaats aan De Weet te Andijk-Oost.

Wat blijft is de herinnering
 

Van ons is heengegaan,
Onze lieve zus, schoonzus en tante

Tiny Groen – Prins
 
 Canada Gerrit † en Barbara †
 Canada Siem en Dora
 U.S.A. Jaap en Dena
 Andijk Wijnie en Cees †
 Wervershoof Jan Roelof † en Tiny
  Nichten en neven

Dag allerliefste Oma Groen
U was een oma uit duizenden

Voor altijd in onze harten...
We gaan u ontzettend missen!

Met verdriet hebben wij kennis 
genomen van het overlijden 

van ons lid en ‘Bibliothecaris’

PIET BURGER

Wij wensen de familie 
veel sterkte met dit verlies.

Richard & Marianne
André & Judith
Sylvia & Roland
Mariska & Eric
Michel & Inge
Martijn
Moniek & Huib

Marieke & Frank
Mark & Germaine
Mathijs & Milou
Miranda & Milco
Wendy & Jan
Mathijs

Dag lieve oude Oma
 Jordi Jolijt Levy
 Lucas Myrthe Yara 
 Dimitry Thymen Sem
 Rachelle Jasmijn Puck
 Jelle Tijn Lysanne
 Lieke Merlijn Gino
 Lotte Quirijn May
   Yavi

Dank u voor alles, uw achterkleinkinderen

Dag lieve Oma (Lady)
We zullen u missen

Lysanne en Gino
Yavi, May, Ginny en Reggy

Iedereen die anders meestal al-
leen eet, is weer van harte wel-
kom op donderdag 8 maart 2018. 
De maaltijd vindt plaats in “de 
Lichtboei”, Hoekweg 12.
Dan kunt u weer genieten van 
een lekker drie gangen menu. U 
bent vanaf 17.30 uur welkom en 
rond 18 uur gaan we aan tafel. De 
kosten zijn € 5. U kunt zich opge-
ven vanaf 19 februari via breek-
deweekandijk@gmail.com of bij 
Gerda Gorter (tel. 592594) of 
Sjanni de Vries (tel. 720179). We 
hanteren geen “vaste gastenlijst” 
meer, dus opgave is echt noodza-

kelijk. Bel op tijd, want vol is vol.
Als vervoer een probleem is, los-
sen we dat op. Samen eten is ge-
zellig! Volgende Breek de Week 
maaltijden: 26 april, 13 septem-
ber en 8 november 2018.
Gerda Gorter, Sjanni de Vries, 
Clementine Bultsma, Jacquelien 
Vriend en Petra Keesman

Schuif ook aan tafel bij “Breek de Week!
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Ria Manshanden

WINNAARS PRIJSVRAAG PROMO – GEFELICITEERD !

Raden hoeveel snoepjes er in de pot zitten. 
De winnaars zijn: Saar Meester en Fiene Grooteman.

Op de vraag: “Wat doet de notaris?”, kwamen heel veel goede ant-
woorden: “Juridisch advies, akten maken, belangrijke dingen opschrij-
ven, dingen voor mensen regelen, als je een huis wil kopen, als je 
verdriet hebt dat je opa is overleden, voor bedrijven dingen opschrij-
ven, testamenten en levenstestamenten.

De winnaars van de prijsvraag voor de volwassen zijn:

1E PRIJS: GRATIS OVERDRACHT VAN UW HUIS: 

 Teun Swart uit Wervershoof.

De winnaar krijgt de notariële kosten voor zijn akte van levering 
cadeau. 

2E PRIJS BON T.W.V. € 100 TE BESTEDEN VOOR IEDERE  
NOTARIËLE DIENST OP ONS KANTOOR:

 Dieuwke van Ophem uit Onderdijk. 
3E PRIJS: BON TER WAARDE VAN € 100 VOOR  
PRONTO WONEN WERVERSHOOF.

 Maartje Klemkerk uit Wervershoof.

Een van de vragen was: Hoe vaak heeft Mantel&Overtoom 
gratis inloop? Dat is iedere week! 
De ene week op dinsdag in Benningbroek en de andere week op 
donderdag in Andijk. U kunt dan van 9-17 en van 19-21 uur, zonder 
afspraak bij ons binnen lopen voor het stellen van een vraag. Eerst-
volgende gratis inloop do 15/2 Andijk en di 20/2 Ben-
ningbroek.

Vliegveld Lelystad…..
Op dit moment een actueel 

onderwerp; een duidelijk voor-
beeld hoe landelijke politiek 

rechtstreeks de lokale politiek 
kan beroeren. Zoals de kaarten 
nu liggen komt er een laagvlieg 
route over Andijk en daarmee 
ook over Westfriesland. Dit 

brengt allerlei vragen met zich 
mee, vandaar dat ook wij een 
informatieavond hierover heb-
ben bezocht. Belangrijkste les 
…… er is nog veel onduidelijk 
over hoeveel overlast dit daad-

werkelijk geeft. Er klonken 
geluiden dat het maar om een 

vliegtuig per dag zou gaan. 
Dat is natuurlijk een onrea-

listische veronderstelling. Als 
de uitbreiding bij Lelystad 
er eenmaal ligt, worden dat 
er natuurlijk meer. Ik heb 

die avond de volgende vraag 
gesteld : “Waarom wordt door 

de Westfriese gemeentes en  
actievoerders voornamelijk 
ingezet op het volgen van 
inspraakprocedures en het 
indienen van zienswijzen, 

waarom is de insteek niet het 
tegengaan van de uitbreiding 
bij Lelystad ?” Ik kreeg als 

antwoord dat een besluit hier-
over al genomen is. Hiermee 

is voor ons de kous beslist niet 
af. Beslissingen kunnen terug-
gedraaid worden. GroenLinks 

landelijk is tegen de uitbreiding 
bij Lelystad. Het geeft teveel 
geluidoverlast en milieuver-
vuiling en het argument van 

werkgelegenheid en economi-
sche groei gaat voor ons niet 
op. De grenzen van de groei 

zijn bereikt. Geen economische 
groei, zonder groei in welzijn 

voor mens, milieu en de natuur. 
Groei van werkgelegenheid 

moet veel meer gezocht wor-
den in duurzaamheids projec-

ten, innovaties  en in duurzame 
ontwikkelingen. Daarom roept 

GroenLinks Medemblik de 
Westfriese gemeenten, raadsle-
den, actievoerders en burgers 
op hun stem via de( sociale) 
media of op andere wijzen te 
laten horen of hun politieke 

partijen in de tweede kamer te 
benaderen met een tegengeluid. 
Politici in Den Haag, maar ook 
rechters en andere belangheb-

benden, zijn gevoelig voor 
maatschappelijke druk. Volgen 
van de inspraak procedures ? 
Prima, maar niet zonder ook 
een tegengeluid dat we niet 
gelukkig worden van zoveel 

lawaai in een vervuilde lucht. 
Want het risico te verzanden in 
juridische en/of inspraak pro-

cedures is te groot.

Ria Manshanden, fractievoor-
zitter GroenLinks

Medemblik.GroenLinks.nl, 
facebook.com/GLMedemblik                                                                                  

Ria.manshanden@ziggo.nl

DE NIEUWE 
TOURING
CARGIDS
2018
IS UIT !!!

Vraag het gratis programma aan bij:

Elftstraat 13, 1777 CG  Hippolytushoef
Tel: (0227) 591604  www.hipporeizen.nl

Zoals elk jaar willen leden van de 
ouderenbonden u helpen met het 
invullen van uw belastingaangif-
te.

Jaarlijks helpen de gezamenlijke 
ouderenbonden zo’n 125.000 le-
den met het doen van de aangifte 
inkomstenbelasting. In meer dan 
12.000 gevallen regelen wij huur-
toeslag en meer dan 15.000 leden 
profiteren jaarlijks van zorgtoe-
slag. Dankzij de inzet van bijna 
2.600 vrijwillige belastinginvul-
lers, die hier in de eerste maan-
den van het jaar erg druk mee 
zijn. 

De belastinginvullers zijn goed 
op de hoogte van de belastingre-
gels, inclusief de laatste wijzigin-
gen. Bent u gepensioneerd en 
heeft u een verzamelinkomen 
tot € 35.000,-  (als u alleenstaand 
bent)  of tot € 50.000,- (als u  ge-
huwd of samenwonend bent)? 
Dan kunt u als lid van een oude-
renbond gebruikmaken van de 
Belastingservice ouderenbonden.
De belastinginvuller werkt op 
basis van vrijwilligheid. De on-
kosten, zoals reis- , kopieer- en 
printkosten bedragen per adres € 
10,-.  Meer informatie bij Cisca 
Groeneveld, 0229 201519

Op vrijdag 9 maart 2018 spelen 
Noortje van Middelkoop en 
Harm Hoeve in de Gereformeer-
de kerk te Andijk.

Noortje van Middelkoop stu-
deerde aan het Conservatorium 
in Hilversum bij de Roemeense 
panfluitist Nicolae Pîrvu. In 1996 
behaalde zij haar eindexamen 
Docerend Musicus cum laude en 
in 1998 studeerde zij af voor het 
diploma Uitvoerend Musicus. 
Ook volgde zij masterclasses bij 
Simion Stanciu en Georghe Zam-
fir. Noortje geeft als panfluitiste 
concerten samen met organisten 
en pianisten, zoals Martin Mans 
en Harm Hoeve. Ook maakte zij 
solo cd’s met orgel, piano, combo 
en symfonie orkest. Daarnaast 
treedt zij regelmatig op met ko-
ren en werkte mee aan radio-tele-
visie-, DVD- en talloze cd-opna-
men. 
Noortje maakte vele concertrei-
zen o.a. door Engeland, Israël, 
Roemenië, Canada, Amerika en 
Australië.

Harm Hoeve is een musicus die 
graag direct wil communiceren 
met zijn luisteraars en ze enthou-
siast wil maken voor de prachtige 
klanken van het orgel en haar 
muziek. “Hij probeert de noten 
zo tot leven te wekken, dat de 
boodschap van de muziek op een 
aansprekende wijze overkomt. 
Zijn orgelspel kenmerkt zich 
door contrasten en dynamiek; 
enthousiast waar dat kan, ingeto-
gen waar dat moet. Hij kan bui-
tengewoon uitpakken, maar ook 
innemend spelen met slechts en-
kele registers.” (aldus recensent 
Jan van ‘t Hul).

Harm Hoeve kreeg zijn opleiding 
aan de muziekschool en conser-
vatorium te Zwolle. Ook volgde 
hij de Zomeracademie in Haar-
lem. In 1989 won hij de eerste 
prijs op het Internationaal Albert 
Schweitzer festival; een orgelcon-
cours voor conservatoriumstu-
denten.
Als koordirigent is Harm Hoeve 
verbonden aan een viertal koren: 
mannenkoor Stereo uit Gene-
muiden, gemengd koor De Lof-
stem uit Rouveen, jong gemengd 
koor Immanuël op Urk en het 
Groot Nederlands Jongerenkoor. 

Noortje & Harm
Noortje en Harm werken al meer 
dan 15 jaar samen en geven op-
tredens met panfluit, orgel en pi-
ano. Hun repertoire is veelzijdig 
en virtuoos, hun samenwerking 
spontaan en levendig. Zij worden 
veel gevraagd om koren te bege-
leiden bij concerten en cd-opna-
mes. Ook hebben zij samen 
meerdere tournees door Canada 
gemaakt. Noortje en Harm heb-
ben twee cd’s opgenomen met 
bekende geestelijke liederen en 
een cd samen met symfonie or-
kest. Hun nieuwste cd heet Fest-
ivo; hierop spelen zij feestelijke 
muziekstukken op panfluit en 
orgel, aangevuld met piano (Jan 
Lenselink) en slagwerk (Mark 
Wester).

Het concert begint om 20.00 uur 
in de kerk aan de Middenweg 4 te 
Andijk. Kaarten zijn voorafgaan-
de aan het concert in de kerk 
vanaf 19.30 uur verkrijgbaar à € 
10; t/m 11 jr. € 5. Er is vrij parke-
ren naast de kerk. Meer info: 
www.zingenenzo.com

In de gemeente Medemblik doen op woensdag 21 maart tien par-
tijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Het zijn dezelfde 
partijen die nu al in de raad vertegenwoordigd zijn. 

Dit zijn de partijen en hun lijstnummers:
Lijst 1 CDA (lijsttrekker: Harry Nederpelt)
Lijst 2 VVD (lijsttrekker: Mark Raat) 
Lijst 3 GemeenteBelangen (lijsttrekker: Luiten Plekker)
Lijst 4 D66 (lijsttrekker: Geert Mos)
Lijst 5 Partij van de Arbeid (lijsttrekker: Dirk Kuipers)
Lijst 6 Progressief West-Friesland (lijsttrekker: Siem Zeilemaker)
Lijst 7 PW 2010 (lijsttrekker: Anneke van der Geest)
Lijst 8 ChristenUnie (lijsttrekker: Silva Visser)
Lijst 9 GroenLinks (lijsttrekker: Ria Manshanden)
Lijst 10 BAMM (lijsttrekker: Piet Groot)

Deelnemers gemeenteraadsverkiezing

Inkomstenbelasting en ouderenbonden

Mantel&Overtoom 
met een deel van 
haar team op de 
PROMO stonden 
klaar om veel 
vragen te 
beantwoorden.

Noortje van Middelkoop. Foto aangeleverd

Dubbelconcert op panfluit & orgel 
op 9 maart a.s. in Andijk
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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 
fiets, E-bike, verhuur 

en reparatie!

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

De slagerij van Ron van den 
Broek is al jarenlang een ver-
trouwd adres in winkelcentrum 
Beldershof voor mensen uit An-
dijk en omstreken. Hier kunt u 
terecht voor pure en eerlijke pro-
ducten. Het assortiment is sinds 
kort uitgebreid met kant- en klaar 
maaltijden. “Deze kant- en klaar 
maaltijden voldoen aan onze 
kwaliteitseisen. Ze worden vers 
bereid, zijn heerlijk van smaak en 
gemakkelijk thuis te verwarmen,” 
aldus Ron van den Broek zelf.

De slagerij blijft
Ron vertelt: “De slagerij bestaat al 
jaren en we blijven ook gewoon 
als slagerij bestaan. Een mooi 
stuk vlees of verse vleeswaren 
maakt een maaltijd echt af. Het 
slagersvak is een mooi ambacht 
en vakmanschap is waar wij voor 
staan. Er is echter vraag naar 
kant- en klaar maaltijden van 
kwaliteit en daarom breiden we 
het assortiment uit. U kunt dus 
nu ook voor die producten bij ons 
terecht.”

Meat &Meals concept
Elke twee maanden hebben wij 
een nieuwe menukaart. Daarop 
vindt u o.a. de SpecialMeal. Elke 
week een ander gerecht, te ver-
krijgen in diverse porties. Een 
kleine portie van 400 gram voor 
€4,95, een middelgrote portie van 
500 gram voor €5,95 en ook por-

ties voor Bourgondiërs (700 gram 
voor €7,95). Verder is er ook de 
MealDeal, een extra voordelige 
overheerlijke maaltijd. U betaalt 
dan slechts €4,95 voor een portie 
van 500 gram. In de week van 12-
17 februari staat er bijvoorbeeld 

Penne all’Arrabiata op dit menu.

Even voorstellen: Kees en Sem
Niet iedereen heeft altijd tijd of 
zin om zelf te koken. Dan kun je 
gerust een keer een afhaalpizza 
laten bezorgen, maar eigenlijk is 

dat geen eten, maar een snack. 
Het is gemaakt met veel zout, 
bevat weinig voedingswaarde en 
is vaak niet eens echt lekker. 
“Daarom maken wij verantwoor-
de maaltijden vol smaak en voe-
dingsstoffen, dagvers en veel ge-

zonder! Vooral ook heel erg lek-
ker,” zo vertellen Sem en Kees. 
Als koks zijn zij verantwoordelijk 
voor de gevarieerde en voedzame 
maaltijden vol smaak. 

Hollands, Italiaans of Oosters
Zoveel mensen, zoveel wensen. 
Daarom kunt u naast de grootte 
van uw portie ook kiezen voor 
Hollandse pot, een Italiaanse 
maaltijd of een Oosters gerecht. 
De gerechten zijn thuis gemak-
kelijk op te warmen in bijvoor-
beeld de oven. Omdat er elke 
week nieuwe Specials en Meal-
Deals zijn kunt u lekker en geva-
rieerd eten. Komt u het binnen-
kort ook eens proberen?

PartyMeals bij een feestje
Geeft u een feestje en wilt u de 
gasten trakteren op wat lekkers? 
De catering van Ron van den 
Broek blijft ook bestaan onder de 
naam PartyMeals. U kunt hier 
terecht voor lunch/brunch en 
heerlijk belegde broodjes. “Maar 
ook salades, koud-warmbuffet of 
een borrelplateau. Alles vers en 
van een mooie kwaliteit. En 
vooral lekker, want daar gaat het 
bij eten uiteindelijk toch om!”
Uw slagerij Ron van den Broek/
Ron’s catering, Middenweg 65B, 
Andijk. Info: www.ronvanden-
broek.uw-slager.nl of stuur uw e-
mail naar info@ronvandenbroek.
uw-slager.nl

Meat &Meals bij Slagerij Ron van den Broek

Slagerij Ron van den Broek heeft het assortiment uitgebreid met Meat&Meals. Foto: O. dB/De Andijker
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maandag t/m vrijdag 
geopend van 08.00 tot 17.30 uur

Zaterdag geopend 
van 09.00 tot 13.00 uur

Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk
0228 – 59 2222

www.garagejong.nl

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

op ál onze omvormers!

Voor meer info gaat u naar:

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

Volg de opbrengst

  van je zonnepanelen 
via

   een app op je mobiel!

Service & 
Onderhoud

CV-ketel onderhoud & storingen
Luchtbehandeling & elektra

Handelsweg 33D
1619 BJ Andijk
0228 - 58 67 66

info@valkservice.nl
www.valkservice.nl

•   Dé schadespecialist voor elke autoschade

• Voor particulier en verzekeraar

• Als kwaliteit en service voor u belangrijk zijn

•   Gratis vervangend vervoer/haal- en brengservice

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

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

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

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

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

20 aug
Maandag

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

(AC  DC tribute band) 

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

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

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

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

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

20 aug
Maandag

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

(AC  DC tribute band) 
Feestje of iets 

te vieren?
Dat kan in Sarto 

natuurlijk!
Mooie zalen, gezellige sfeer, 

bel voor meer informatie 
voor uw feest of partij 

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

Bangert 4, 1619 GJ Andijk

Hoveniersbedrijf de Kroon
Dijkweg 128, 1619 HH Andijk

tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

B. DE KROON

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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

Maarten,

kun je van het logo rechtsboven een advertentie maken

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

Gr

Tuin aanleggen of restylen?

Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

OMC-Andijk • Handelsweg 31a
Tel. 06. 1341 6240 • www.omc-andijk.nl

Accu’s
F.J. de Boer • Hoekweg 21a Andijk

Tel. 0228 - 592075 • www.� deboer.com

Administratie
In de Haak • Sterappel 28 Andijk 

Tel. 06 - 5392 1885 • michel@indehaak.nl

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

Autoschade
Autoschade Schepenwijk • De Dol� jn 17, 1601 ME Enkhuizen

Tel. 0228 - 31 67 63 • www.autoschadeschepenwijk.nl

Bloemen
Flower in a Box • Ibislaan 18 • 06-37792231

 info@bouquetinabox.nl • www.� owerinabox.nl

Brood en Banket
De Nieuwe Bakkerij • Kleingouw 53

Tel. 0228-591556 • denieuwebakkerij@hotmail.com

CV Monteur
Valk Service & Onderhoud • Tel. 0228 - 58 67 66

info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

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

info@sarto-andijk.nl • www.sarto-andijk.nl 

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...

... Cobie Brouwer afgelopen 

maandag 65 jaar is geworden?

 

... de Kunst- en Tuinroute 

Andijk dit jaar op zaterdag 

26 mei is? Binnenkort in de 

Andijker informatie komt 

waar u zich op kunt geven voor 

deelname?

... AGK een open repetitie heeft 

op maandag 19 februari 20.00 

uur in Cultura?

... onze collega Jakob 

maandag jarig was?

... 21 februari de jaarlijkse 

tulpenactie voor St. Hart voor 

Moldavië word gehouden?

... het voor uw auto en het 

milieu beter is om eerst de 

ruiten te krabben en daarna 

pas de auto te starten?

Woensdag 21 februari wordt de jaarlijkse 
tulpenactie gehouden.
Vanaf 18.00 uur komen de verkopers bij u 
aan de deur. Bij de seniorenwoningen pro-
beren we overdag te komen. Een bos tul-
pen kost € 2,50 waarvan de opbrengst gaat 
naar het thuiszorg project. In Nederland is 

deze zorg heel gewoon maar in Moldavië is 
de Stichting dit aan het opzetten met grote 
dankbaarheid voor de mensen die het no-
dig hebben. Zie voor meer informatie: 
www.hartvoormoldavie.nl

Namens de ZWO Geref. kerk Andijk

Lijkt het je leuk om te zingen? Op donderdag 15 
februari houdt Popkoor S!ngt een open repetitie 
waar jij aan mee kunt doen!

Wij repeteren van 20.00 tot 22.00 in ’t Fortuin te 
Wervershoof. Je bent van harte welkom!
Ons koor staat onder leiding van Alex Hylkema en 
wij zingen en wij zingen nummers van nu met af en 
toe een uitstapje naar “toen”.

Open repetitie 
popkoor S!NGT

Tulpenactie voor St. Hart voor Moldavië

Op zaterdag  17 februari staan de deuren van  In-
loophuis Medemblik open voor ‘n ieder die nieuws-
gierig is. U kunt dan met eigen ogen zien dat vier 
verdiepingen zorg klaar staan om mensen -jong en 
oud- met een ernstige en/of levensbedreigende 
ziekte op te vangen. Dat is ook precies wat wij doen. 
Ontspanning ,‘n luisterend oor, een goed advies, of 
een persoonlijk gesprek in een niet klinische omge-
ving aanbieden. U krijgt op deze dag uitleg over ons 
werk en uiteraard zorgen we voor een lekker kopje 
koffie en thee. Het open huis is niet alleen voor de 
patiënten en naasten interessant, maar voor ieder-
een die geïnteresseerd is. En laten we eerlijk zijn, 
iedereen kent wel iemand met ‘n ernstige en/of le-
vensbedreigende ziekte dicht in de buurt. Vaak ook 
nog in alle eenzaamheid. Deze dag is dan wellicht 
ook een mooi moment om eens iemand op te halen 
en mee te nemen naar ons inloophuis. Samen ont-
dekken! 

We zijn open van 13:00 tot 16:00 uur. Alle kamers 
zijn open, dus u mag overal rondkijken. Er is een 
stoellift aanwezig.

Inloophuis Medemblik

Gevonden: sleutel 
(op de Horn)

op te halen bij de 
Andijker, Industrieweg 1

Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

Wij hebben 
plekjes vrij!

Samen spelen,  
leren & ontdekken
op onze buitenschoolse opvang 
in basisschool De Piramide

Een Sporting Andijk mix-selectie speelt 

woensdag 14 februari tegen ‘Het Andere 

Oranje’. Dit team bestaat uit spelers van 15 

jaar en ouder, die praktijkonderwijs volgen of 

hebben gevolgd.

Woensdag 14 februari
Aanvang 19.30 uur

Sporting Andijk
tegen

Oranje LD team
4x

Europees

Kampioen!

Tijdens het OVW Café op 22 februari ne-
men Danny en Maurice Louter je mee in 
hun wereld van geluid, licht, video, DJ’s én 
dansvloeren. Want overal waar zij komen, 
gaan de voetjes óp de vloer. Wat begon als 
een hobby groeide uit tot een volwaardig 
bedrijf binnen de creatieve industrie: DML 
Sound uit Wervershoof. 

Trompet spelen, dat deden de broers al op 
jonge leeftijd. Muzikaliteit zit hen in de 
genen. Plaatjes draaien was een grote hob-
by van Maurice, al op jonge leeftijd trad hij 
op als DJ in cafés, op feesten en partijen. 
Danny was vaak mee en deed het regelwerk 
achter de schermen. Dikwijls kregen ze de 
vraag: ‘Kun je ook een extra box en verlich-
ting meenemen?’ Natuurlijk, u vraagt, wij 
draaien, dachten de broers. En zo breidde 
het aanbod zich, als vanzelf, uit. 

DML Sound ziet het licht
Na opleidingen in de logistiek en techniek 
besloten de broers het officieel te maken. In 
2010 schrijven ze zich in bij de Kamer van 
Koophandel: DML Sound ziet het licht. 
Danny en Maurice waren toen 20 en 18 jaar 
oud; jonge ondernemers in de wereld van 
geluid, licht en video. Ze zochten de samen-
werking met bedrijven binnen de branche 
en bouwden een goede klanten- en contac-
tenkring. Vrienden werden tevens collega’s 
en vader Jos nam het ontwerpen en timme-
ren van originele DML flightcases op zich, 

wat inmiddels sinds 2016 door broer Ri-
chard wordt gedaan. Volledig op maat en 
naar wens van DML. 

Van kermis tot bedrijfsfeest
Inmiddels is DML Sound een gevestigde 
naam. De afgelopen twee jaar verdubbelde 
het aantal klanten en verdrievoudigde het 
aantal opdrachten. Ook het productaan-
bod en de kennis groeide stevig door. DML 
staat tegenwoordig garant voor professio-
nele audio-, licht- en videoproducties.
Met een hecht team bedienen zij de markt 
in Noord-Holland en ook daarbuiten. Zij 
voorzien onder andere kermissen, collega 
bedrijven, verenigingen, horecagelegenhe-
den, festivals, bedrijfsfeesten en particu-
liere feesten van audio, licht, video-opna-
me en –weergave, materialen voor staging, 
DJ’s en LED dansvloeren. 

Presentatie en netwerken
Op 22 februari vertellen broers en com-
pagnons Danny en Maurice het verhaal 
achter DML. Het OVW Café start om 
18.00 uur in ’t Fortuin aan de Dorpsstraat 
190 te Wervershoof. Bent u geen lid van de 
ondernemersvereniging, maar wel geïnte-
resseerd? Kom vrijblijvend kennisma-
ken.  Naast de  presentatie is er volop 
ruimte voor vrij netwerken en kunt u ge-
nieten van het buffet. Graag tot ziens!
Café Restaurant ’t Fortuin, Dorpsstraat 
190, 1693 AK Wervershoof. www.ovw.nl

Overal waar Danny en Maurice komen gaan de voetjes van de vloer. Foto aangeleverd

OVW Café 22 februari: Danny en Maurice Louter, DML Sound

Jonge ondernemers in de wereld 
van geluid, licht en video
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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

Woensdag 14 februari 19.00 
uur: Aswoensdag.
Liturgie van Aswoensdag met 
uitreiken as-kruis; voorgangers 
van groep Andijk.
Zondag 18 februari 10.00 uur: 
1e zondag van de 40-dagentijd.
Viering van inkeer en omkeer 
met Gemengd koor; voorganger: 
pastor A. Dekker. De collecte is 
voor onze parochie. Van harte 
aanbevolen en dank daarvoor.
Welkom in de viering.
Dinsdag 20 februari 10.00 uur: 
Ontmoetingsochtend in de dag-
kerk.
16.00 uur in Sorghvliet: Woord-
Communieviering; voorganger: 
pastor A. Dekker.
*Met Aswoensdag begint 
de Veertigdagentijd. Deze is 
bedoeld als een tijd van bezin-
ning, van soberheid, op weg 
naar Pasen.

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 
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

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
Zaterdag 3 maart
• Verkoopdag hobbymaterialen, Bibliotheekzaal Dorpshuis 10-16 u
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           

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
Met het biljarten is het zo 
gelegen; zit het mee of zit het 
tegen. Over het woord tegen-
gesproken kan dat gezegd wor-
den van mijn sportvriend C.J. 
Verhoogt, hij was niet in staat 
om een partij in zijn voordeel te 
beslissen en zo’n middag had 
C.J. Verhoogt jammer genoeg, 
het zij zo.

Voor G.P. Grent liep het stuk-
ken beter, bijna alle partijen 
werden gewonnen en dan heb 

je ook veel geluk aan je zijde en 
zonder geluk vaart niemand, 
bedenk het wel.
De totale einduitslag was C.J. 
Verhoogt twee matchpunten 
en G.P. Grent 12 matchpunten.
De slotzin is, het is beter een 
kaars aan te steken dan de 
duisternis te vervloeken.

Met vriendelijke 
sportgroeten 
G.P. Grent 
Aflevering 1143

Kerkdiensten, zondag 18 februari

Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. R. van der Spoel te Amersfoort

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

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk

Woensdag 14 februari
19.30 uur Vesper

Zondag 18 februari
10.00 uur Pastor Gert Scholten, Organist: Andrew Orme

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Cees Hanemaayer, Doopdienst

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk

Woensdag 14 februari
19.00 uur Liturgie van Aswoensdag

Zondag 18 februari
10.00 uur Viering van inkeer en omkeer, pastor A. Dekker, 
 Gemengd koor

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur  Dirk Jan Jansen

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

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

Op woensdag 28 februari wordt 
de film ‘Lion’ gedraaid in De Ka-
pel.

De Protestantse Gemeente An-
dijk-Wervershoof i.w. is een open 
en gastvrije gemeente. We willen 
de oude woorden van de traditie 
verbinden met onze eigen erva-
ringen. Daarbij is iedereen wel-
kom. Lid van een kerk of niet. 
Tijdens de filmavonden vertonen 
wij films waarbij levensthema’s 
centraal staan. U bent welkom 
om te kijken en vervolgens met 
elkaar in gesprek te gaan. Of niet, 
dat staat u vrij. ‘Lion’ is een feel-
good movie, zeggen hoofdrolspe-
lers Kidman en Patel. “Ik hoor 
vaak dat mensen na deze film ge-
lijk hun familie willen bellen om 
te vertellen dat ze van hen hou-
den”, zegt Patel. “Het verhaal gaat 
over eenheid en familie en dat is 
juist nu een mooie boodschap om 
de wereld in te sturen.” Andere 
thema’s zouden kunnen zijn: zoe-
ken naar identiteit, wie ben ik, 
waar hoor ik bij? Iedereen zal er 
weer iets anders in zien.

De film Lion is een ontroerende 
zoektocht naar afkomst en vertelt 
het levensverhaal van de inmid-
dels 35-jarige Saroo Brierley. In 

1986 – hij was toen slechts vijf 
jaar oud – raakte hij verwijderd 
van zijn familie en belandt hij 
1.600 kilometer verderop in de 
miljoenenstad Calcutta. Hij 
spreekt alleen Hindi en geen Ben-
gaals, dus communiceren is on-
mogelijk. Een op het oog vriende-
lijke medewerker van het station 
neemt hem mee, maar zodra er 
een geheimzinnige vriend langs-
komt, ruikt Saroo onraad en 
vlucht hij. Niet lang daarna be-
landt hij in een weeshuis, waar hij 
uiteindelijk geadopteerd wordt 
door een Australisch echtpaar. 
Door een samenloop van om-
standigheden, gaat Saroo op zijn 
30e op zoek naar de plek waar hij 
zijn familie kwijtraakte. 

‘Lion’ is een verfilming van Saroo 
Brierleys memoires ‘A Long Way 
Home’. Over deze indrukwek-
kende film, met o.a. Dev Patel als 
Saroo en Nicole Kidman als zijn 
adoptiemoeder, zult u nog lang 
napraten. Daarvoor is na afloop 
van de film dan ook gelegenheid. 
De speelduur is 118 minuten.

Toegang is gratis. Koffie/thee 
€1.50 
Inloop om 19:30 uur, de film start 
om 20:00 uur. 

Filmavond in De Kapel

 • 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
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Weinig feiten, veel aannames en giswerk, dat is het 
beeld dat blijft na afloop van de informatieavond 
die de fractie van Progressief West-Friesland 
(PWF) in Cultura belegde, woensdag j.l. 7 februari. 
Ruim 90 dorpsbewoners gaven acte de présence. 
Achter de sprekerstafel: Maria Weeber en Simon 
Zeilemaker namens PWF en Matthijs van der 
Horst, verbonden aan het Regio-orgaan West-
Friesland, het samenwerkingsorgaan van de zeven 
gemeenten. 

Er staat nog weinig vast, dus vragen te over over de 
mogelijke geluidsoverlast die de toename van het 
vliegverkeer vanaf Lelystad Airport met zich brengt 
voor de bewoners van West-Friesland. Evenzogoed 
wil minister Cora van Nieuwenhuizen, van Infra-
structuur en Waterstaat dat het vliegveld op 1 april 
2019 open gaat voor vakantievluchten. De verwarring 
in onze regio is te wijten aan het feit dat tot voor kort 
het ministerie er van uitging dat inspraak en overleg 
met betrokken gemeenten en hun bewoners slechts 
betrekking heeft op de besluitvorming rond de ooste-
lijke en zuidelijke aanvlieg- en vertrekroutes. Aange-
nomen werd dat op de westelijke vertrekroute - die 
over West- Friesland gaat lopen - geen sprake zal zijn 
van geluidsoverlast. Daarvoor zouden de opstijgende 
vliegtuigen zich al op te grote hoogten bevinden. 

De feiten 
Echter, vliegtuigen zullen regelmatig op 1800 meter 
hoogte bij Enkhuizen het luchtruim boven onze regio 

Ruim 90 dorpsbewoners in Cultura op PWF-avond, 7 februari. 

Vliegroutes Lelystad Airport: overlast voor Andijk? 
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Meal Deal

Deze deal geldt in week 7 
(12-17 februari) 

500 gram € 4,95

Ron van den Broek
Winkelcentrum Beldershof 65b

Penne 
all’Arrabiata

Aandachtige dorpsbewoners in Cultura. Foto aangeleverd

binnenkomen. Op dat moment dient de piloot 
flink gas te geven om te klimmen naar een hoog-
te boven de aanvliegroutes van Schiphol. Deze 
liggen rond de 4500 meter. Vraag is dus waar in 
West-Friesland die hoogte bereikt moet zijn. Of-
tewel: hoe sterk de stijging, dus hoe luid en hoe 
lang het daarmee gepaarde motorlawaai te horen 
zal zijn. 
Gelukkig is daarvan niet elke dag sprake. Zoveel 
is wel duidelijk. In eerste instantie is er een route 
beschikbaar over Ijssel- en Wieringermeer, zo 
tussen Middenmeer en Wieringerwerf door. Dus 
over dunner bevolkt gebied. Maar deze route kan 
slechts 245 dagen per jaar gebruikt worden. De-
fensie, c.q. de luchtmacht claimt 120 dagen voor 
oefenvluchten, ook met laagvliegen, boven dit 
deel van het IJsselmeer. Die dagen zal de route 
dus lopen over West-Friesland. De huidige route, 
- als men de beschikbare kaartjes mag geloven - 
loopt precies tussen Dijkweg en Kleingouw in. 
En zo verder over Onderdijk en Abbekerk. Ten-
slotte is het een feit dat vluchten slechts plaats 
mogen vinden tussen 06.00 uur en 23.00 uur.

De aannames en het giswerk 
Over de claim van de luchtmacht valt weinig 
meer te zeggen, dan dat van die kant elke dag van 
het jaar het luchtruim voor oefeningen opgeëist 
kan worden. Dus geen overlast gevende vluchten 
tijdens 120 dagen in herfst en winter, als we toch 
allemaal binnen zitten! 
Hoeveel vluchten kunnen we nu per dag ver-
wachten? Nogmaals: het gaat boven ons dorp al-
leen om opstijgende vliegtuigen op weg naar IJs-
land en bestemmingen in het Verenigd Konink-
rijk. Dan zou het vooralsnog gaan om vier tot zes 
vluchten per dag. Andere bronnen spreken van 
één vlucht per anderhalf uur. En ook hier volgde 
nog een nuancering. Dat de vliegtuigen het 
West-Friese luchtruim op 1800 meter binnenko-
men, is te wijten aan de veiligheidseisen, die ver-
band houden met het binnenkomende vliegver-
keer uit het oosten. Is er op het moment van op-
stijgen geen sprake van een vliegtuig dat uit het 
oosten nadert, dan kan de klim naar 4500 meter 
al meteen boven het IJsselmeer worden ingezet. 
En vliegt men dus op veel hogere hoogte boven 
onze regio. Lijkt dit allemaal op het eerste ge-
zicht nog mee te vallen, velen slaat toch de schrik 
om het hart bij berichten over 45.000 en zelfs 
60.000 starts per jaar vanaf Lelystad Airport. Wat 
houdt dat dan voor onze dorpen in? 
Herverdeling luchtruim na 2023 
Matthijs van der Horst deelde én nuanceerde de 
zorgen die onder de aanwezigen leven. Maar, zo 
zei hij, van veel groter belang is wat er gaat ge-
beuren bij de herverdeling van het luchtruim 
over de vele aanvlieg- en vertrekroutes van 

Noordelijke variant route OUT-10

Voorgestelde route in violet

Voorstel:
Noordelijke variant (violet in tekening) in plaats van voorgestelde route 
OUT-10 (geel in tekening)

Voordelen: 
– opstijgen boven zeer dunbevolkt gebied in Wieringermeer en IJsselmeer
– Enorme vermindering geluidshinder boven West-Friesland

Vraag:
We vragen u deze variant serieus in overweging te nemen, vanwege het 
belang van bewoners van West-Friesland

Ontwerp: A.W.Groot

Noordelijke 
Variant 

Route OUT10

De blauwe route is de meest noordelijke, te gebruiken op 245 dagen 
per jaar. De gele route is de route tussen Dijkweg en Kleingouw door. 
Te gebruiken op 120 dagen per jaar. De paarse route is een naar het 
noorden geschoven alternatief voor de gele route, gesuggereerd door 

dorpsgenoot Arnold Groot.

 
Andijkertjes

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

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

Kopieren, printen, inbinden, fami-
liedrukwerk, tuindoeken en meer.

Dijkprint. info@dijkprint.nl

Villavakantiepark IJsselhof Andijk
Een prima plek om familie of

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

ijsselhof.eu of bel 591926. Ons 
IJsselhof team ontvangt u graag.

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

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

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

Schiphol en Lelystad? En daaraan 
verbonden de plannen voor 
doorgroei van Lelystad. Investe-
ringen ziet men ook graag renda-
bel worden. De gemeente Lely-
stad maakt zich heel sterk voor de 
groei in werkgelegenheid die de 
luchthaven voor de relatief arm-
lastige stad betekent. Het is dus 
vooral zaak dat de regio een 
krachtig, eensgezind, goed on-
derbouwd standpunt inneemt te-
gen die tijd. De huidige, tot nu toe 
halfslachtige inspraakronde is 
natuurlijk een goede gelegenheid 
om veel kennis op te doen en met 
bewoners uit te wisselen. 

Actiebereidheid gepeild 
Na de pauze nam Maria Weeber 
het voortouw bij het 
inventariseren van de bereidheid 
onder de aanwezingen om in 
actie te komen, en welke acties 
zoal richting regering, Tweede 
Kamer en Provinciale Staten 
zinvol kunnen zijn. 

Wie daar mee over wil weten: 
Marianne Weeber, coördinator 
actiegroep West-Friesland: 
maria.weeber@me.com, (0229) 
57 22 58; 
Simon Zeilemaker: 
s.zeilemaker@gmail.com 
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