
Restaurant IJgenweis in Boven-
karspel organiseert een uit-
gebreid diner voor het onder-
wijsproject in Kenia van The 
Style Foundation. Op zaterdag 
10 maart zorgen de koks voor  
de lekkerste gerechten. Vooraf 
reserveren is noodzakelijk. 

Marco Nooder werd als onderne-
mer en als mens geraakt door 
wat The Style Foundation doet in 
Kenia. Hij hoorde over de manier 
waarop Maasai jongeren kansen 
werden geboden. “In oktober 
2017 ben ik zelf naar Kenia gewe-

est om het project te bezoeken en 
dat heeft me nog gemotiveerder 
gemaakt om deze vorm van hulp 
te steunen!”

Andere wereld
In Kenia leven de Maasai vaak 
volgens de regels en gewoonten 
van hun voorouders. De wereld 
verandert echter heel snel. De 
jongeren kunnen of in de oude 
gewoonten blijven meedraaien of 
kiezen om mee te ontwikkelen 
met de rest van de wereld. Dat 
betekent dat zij opgeleid moeten 
worden voor beschikbare banen 

in de regio, zoals werken in en 
rondom de lodges, in de horeca 
en de toeristensector. Daarvoor 
moeten ze de Engelse taal leren 
en vakopleidingen kunnen volgen.

Geld en koeien
Om mee te kunnen draaien in de 
moderne wereld en een nieuw 
vak leren is scholing nodig, maar 
opleidingen zijn er nauwelijks. 
Daarbij kost scholing geld. In een 
land waar koeien je rijkdom zijn 
levert dat de nodige uitdagingen 
op. “Toch zie ik vooral kans-
en,” vertelt Marco. “The Style 

Foundation heeft een website 
waar alles heel uitgebreid terug 
te lezen valt. In het kort komt 
het erop neer dat elk jaar twintig 
jonge Maasai de kans krijgen om 
de één jarige opleiding te vol-
gen. Daarnaast lopen zij stage. De 
kosten van de opleiding worden 
deels door The Style Foundation 
en deels door de Maasai zelf 
gedragen. De opleiding is dus 
niet gratis en daarom zijn de 
deelnemers echt gemotiveerd.” 
Kijk op www.thestylefoundation.
nl voor alle informatie.

Donatie SAB Catering keuken-
materiaal
Naast geld is er ook veel materi-
aal nodig. Van keukenmessen en 
pannen, tot kleding en fornui-
zen. “SAB Catering heeft ook de 
nodige materialen gesponsord. 
Juist omdat dit een horeca ger-
elateerde vakopleiding is waar je 
de mensen van daar helpt om in 
hun eigen regio werk te vinden 
waarmee ze zichzelf en hun fami-
lie kunnen onderhouden spreekt 
zo aan.”

Benefietdiner
Op zaterdag 10 maart kunt u 
genieten van een 4-gangen fijn-
proevers diner. De koks van 
restaurant IJgenweis in het 
Streekbos in Bovenkarspel halen 
alles uit de kast om u van een 
heerlijk diner te voorzien. De 
opbrengst gaat naar het Maasai 

Education Centre in Kenia. Het is 
een geheel verzorgde avond met 
live muziek en veel informatie 
over het project.

Vooraf aanmelden 
noodzakelijk
Het aantal plaatsen is beperkt, 
dus reserveer snel! Vanaf 17.30 
uur bent u van harte welkom bij 
restaurant IJgenweis. Om 18.00 
uur gaat het diner van start. De 
verwachting is dat het diner tegen 
22.00 uur afgelopen zal zijn. De 
kosten voor het diner, inclusief 
een bijpassend wijnarrangement, 
zijn 55 euro per persoon. Het is 
noodzakelijk dat u zich vooraf 
aanmeldt. 
Dat kan via www.thestylefoun-
dation.nl of per mail info@des-
tijl.nl of telefonisch 0229 281900. 
Vermeld daarbij uw naam, tel-
efoonnummer, mailadres en het 
aantal personen.

Restaurant IJgenweis vindt u op 
Veilingweg 21 in Bovenkarspel.
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Vaste prik op de 2e vrijdag in 
maart is de jaarlijkse veiling 
Sarto. De opbrengst van de 65e 
veiling was ruim € 35.000! Dat 
betekende een flinke financiële 
ondersteuning voor 26 instellin-
gen! 

Ook dit jaar weer proberen we 
een prachtige opbrengst aan het 
eind van de veilingavond bekend 
te kunnen maken. Aan de 600 

koopjes zal het niet liggen. Wat 
een variatie in aanbiedingen. 
Bekijkt u de catalogus voor de 
veiling maar eens met aandacht 
en verbazing. 

Dit jaar is er b.v. een bezoek 
mogelijk aan de boortoren naar 
aardwarmte aan de Nieuwe Dijk 
op zaterdag 17 maart. Een uniek 
aanbod, nu kan het nog. Het is 
de bedoeling dat deze boorto-

ren tot eind maart in werking 
is. Dit koopje wordt aangeboden 
door de “buurman” van de boor-
toren: bollen/bloemen bedrijf 
Niels Kreuk aan de Kadijkweg. 
Mocht u belangstelling hebben 
en meegaan dan is er eerst koffie 
met gebak bij dit bollenbedrijf en 
wordt er verdere uitleg gegeven 
over het gebruik van duurzame 
energie. Aansluitend wordt de 
boorlocatie bezocht. Geboord 

wordt daar tot een diepte van zo’n 
2200 meter diep waarna water 
van zo’n 80 graden Celsius opge-
pompt wordt. Via een buizenstel-
sel wordt dit water naar 9 deelne-
mende bedrijven, ongeveer 130 
ha. glas, binnen een straal van 6 
km gepompt. Men hoopt zo op 
een gasbesparing van 50 %. Eén 
van de deelnemende bedrijven is 
paprikateler ‘Kwekerij Andijk’. Na 
het bezoek aan de boortoren gaat 
de excursie verder op dit bedrijf. 
Ook hier wordt weer uitgebreide 
uitleg gegeven over de kwekerij. 
Al met al een uniek en leerzaam 
koopje, een bijzondere drie in 
één ervaring in vier uur tijd!

Het veilingbestuur is druk bezig 
er weer een geweldige avond van 
te maken. Van harte welkom aan 
alle leden van verenigingen die 
subsidie krijgen en iedereen die 
de gemeenschap van Andijk een 
warm hart toedraagt, of gewoon 
zin heeft in een prima verzorgde 
prachtige avond! Nogmaals wel-
kom allemaal!

Een bezoek aan de boortoren aan de Nieuwe Dijk aan wordt aange-
boden door Niels Kreuk. Foto's aangeleverd

66e veiling Sarto op 9 maart

Marco Nooder in Kenia. Foto aangeleverd

Benefietdiner bij IJgenweis voor Maasai jongeren

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

FAMILIEBERICHTEN COLUMN (8)

Redactie: K. Gorter †

Zoeken

God zoekt met een doel. En 
wel een heel specifiek doel! 
Hij zoekt geen dingen maar 
mensen, God zoekt jou en mij. 
Tja, daar moet je misschien 
even over na denken. Want 
waarom zoekt God mensen? 
Het antwoord is zeer bemoe-
digend. Omdat God weet dat 
we zonder Hem het werkelijke 
doel van ons leven mislopen. 
Toen Adam en Eva gezondigd 
hadden, verlieten zij Gods 
aanwezigheid in hun leven. 
Vanaf toen stonden ze er al-
leen voor. De gevolgen van 
hun keuze zien we dan ook 
onmiddellijk terug in het feit 
dat ze zich verstopten voor 
God. Want hun geweten over-
tuigde hen dat ze fout gehan-
deld hadden. Maar wat doet 
God, laat Hij het zo? Het is zo 
bemoedigend om te zien dat 
God de Vader het initiatief 
neemt en op zoek gaat naar 
Adam en Eva. Wist God dan 
niet waar ze zich verstopt 
hadden? Jazeker, maar God 
verlangde dat ze zelf zouden 
antwoorden op Zijn roep-
stem; ‘Adam waar ben je’? 
Vanaf die tijd is God naar de 
mensen blijven kijken om hen 
terug te roepen in Zijn aanwe-
zigheid. Hij heeft daar een 
enorme prijs voor betaald, 
door het offer van Zijn zoon. 
En in het terugroepen van de 
eerste mens Adam, roept God 
in de laatste Adam, Jezus 
Christus,ons allemaal terug.  
Ook vandaag roept, zoekt en 
kijkt God nog steeds naar ons. 
Maar bedenk wel dat Hij dit 
doet met een doel. Hij kijkt of 
er nog verstandige mensen 
zijn die echt naar Hem op 
zoek zijn. Want laten we eer-
lijk zijn, we kunnen toch niet 
zomaar voorbij gaan aan alle 
bewijzen dat God bestaat? 
Wie de keuze gemaakt heeft 
om Jezus te aanvaarden is in 
de ogen van God een ‘gevon-
den mens’. Je bent dan terug-
gekeerd tot God de Vader die 
oneindig van je houdt. God 
zoekt doelgericht naar men-
sen die Hem willen dienen. 
Dan vinden we de echte vol-
doening van het leven zoals de 
Psalmist het zegt: “In u vindt 
mijn hart meer vreugde” 
Psalm 4:7. ‘Wie zoekt zal vin-
den’, is een bekend Bijbels ge-
zegde. Maar hoe waar is dit 
voor ons? God zoekt je, denk 
er maar eens over na. Hij wil 
je een leven geven dat beter is 
dan je hiervoor ooit ervaren 
hebt. Wie die keuze al eerder 
gemaakt heeft zal dit altijd be-
Amen. Laat je vinden door 
God, ervaar Zijn offer voor 
het eerst of opnieuw, dan zal 
Gods hulp je verdere leven 
vergezellen. (Fred IJzerman)

Onze opa en oma 

Piet Vijn & Liesbeth Ruiter
zijn 22 februari 2018

50 jaar getrouwd.

Van harte gefeliciteerd !!
Groetjes Bruce, Sefanja en Dox

Kleingouw 102, 1619 CH Andijk

Verdrietig maar dankbaar dat zij zolang in ons midden  
mocht zijn, geven wij kennis dat moegestreden en rustig van 

ons is heengegaan onze zorgzame moeder en oma

Maria Geertruida Dekker-Mos
Mieke

echtgenote van Pieter H. Dekker, † 2014

25 februari 1933 Andijk 16 februari 2018

Henk en Margot 
   Richard en Erica 
   Brian

Erwin en Hercy

Oxana 
   Katja 
   Gaby

Dank aan het team van Sorghvliet  
voor jullie betrokkenheid en alle goede zorgen.

Correspondentieadres: 
Dolfijn 37f, 1601 ME Enkhuizen

Er is gelegenheid om ons te condoleren op woensdag 
21 februari van 19.30 tot 20.00 uur in Restaurant het Trefpunt 
van verzorgingshuis Sorghvliet, Sorghvlietlaan 50 te Andijk.

Aansluitend is er een kort informeel afscheid met woorden  
en muziek.

De crematie vindt plaats in besloten kring.

‘Het is niet anders, doe iedereen de groeten!’
Jacco

+  EIGENZINNIG  +  BIJZONDER  +  ORIGINEEL  + 

Jacco Dral
* 10.10.1960 Enkhuizen † 18.02.2018 Hoorn

+  vriend  +  broer  +  zwager  +  oom  +  buurman  +

Djoeke en Ton
   Suzanne, Tessa, Rashid
   Koos en Jette, Henri

Gré en Piet
   Dennis en Sandra, Amber, Donny

Peter en Louise
   Luna

Bangert 7, 1619 GJ Andijk

Op donderdag 22 februari om 15.00 uur is het afscheid in Dorpshuis & 
Café Sarto, aan de Bangert 4 in Andijk. Daar gedenken we Jacco met wat 
muziek, anekdotes en verhalen in ongedwongen sfeer. 
Na afloop wordt Jacco in kleine kring naar het crematorium begeleid.

ENIGE  KENNISGEVING

Per 17 februari zijn Rijk en Hanny Bouhuis verhuisd 
naar Sorghvlietlaan 154, 1619 XZ Andijk.

Vorige week stonden we rondom het graf

van onze lieve schoonzus en tante 

Tiny Groen – Prins
 In vertrouwen op Gods genade is ze 

op 9 februari ingeslapen.

  C. Bloemendaal – Groen
  W. Bloemendaal in herinnering

  J. Aardema – Groen in herinnering
  K. Aardema
  neven en nichten. 

  Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en 
  achterkleinkinderen veel sterkte toe. 

Vorige week stonden we rondom het graf
van onze lieve schoonzus en tante 

 

In vertrouwen op Gods genade is ze op 9 februari ingeslapen.

 C. Bloemendaal – Groen
 W. Bloemendaal in herinnering

 J. Aardema – Groen in herinnering
 K. Aardema
 neven en nichten. 

 Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en 
 achterkleinkinderen veel sterkte toe. 

Op 14 februari is onze lieve broer, zwager en oom
Lau Jonker overleden, 

in zijn woonplaats Brampton, Canada. 

Echtgenoot van onze lieve schoonzus en tante, Gerie 
Broer. In gedachten zijn wij bij Gerie en de kinderen. 

    Namens de fam. Jonker

GEVONDEN
Op de Dijkweg is een huissleutel met witte plastic hanger 

gevonden. Meer info: Reindershoek 1 Andijk.

VERLOREN
Op 18 febr. bruine knip/portemonnee met inhoud.

Heeft u hem gevonden? 0228-593276.

UPDATE
De pop die we vorige week in de krant hadden is terug bij 

haar eigenaar!

Hoera een Meisje

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze dochter

Donna
Afra Carlina

16 februari 2018

Remco & Lea Drenth en grote zus Milou

Hoera een Meisje
Dankbaar en blij zijn wij met de 

geboorte van onze dochter
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Hoera een Meisje
Dankbaar en blij zijn wij met de 

geboorte van onze dochter

Donna
Afra Carlina

16 februari 2018
Remco & Lea Drenth en grote zus Milou
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DE EERSTE GEMEENSCHAPSVEILING 2018 
WEER EEN SUCCES

Afgelopen vrijdag 16 februari ging het weer in volle gang met de 
verkoop van 620 kavels tijdens de eerste gemeenschapsveiling 
van dit jaar in Zwaagdijk. De opbrengst was ruim € 39.000,--. Aad 
Overtoom van ons kantoor was er bij om toezicht te houden.

Wat doet de notaris op de gemeenschapsveilingen?
In de wet staat, dat er geen loterij of veiling gehouden mag worden, 
zonder dat daarop notarieel toezicht wordt gehouden. Daarom is 
ons kantoor aanwezig op de veilingen van Zwaagdijk, Wervershoof, 
Onderdijk, Andijk: Sarto, Cultura en Het Dorpshuis en ook in 
Benningbroek, Sijbekarspel en omgeving. We oefenen onze toezicht-
houdende taak belangeloos uit. Dit is onze bijdrage aan de gemeen-
schap. Het is altijd leuk om volle zalen te zien en een catalogus met 
originele koopjes. 

Om de borrel bij de notaris
We bieden met ons kantoor op de veilingen een eigen koopje aan: 
Niet om de koffie, maar om de borrel bij de notaris (in het woonhuis 
naast ons kantoor in Andijk). Een borrel met culinaire hapjes die door 
een aantal leden van het Ondernemers Kookgilde worden bereid. Dit 
jaar wordt het 10e jaar. De datum is 14 September a.s., iedereen is 
welkom en het koopje wordt aangeboden per 2 personen. 

Nog nooit op de veiling geweest?
Eens moet de eerste keer zijn, dus kom 
gerust eens een kijkje nemen. Het is echt 
leuk.  Vrijdag 2 maart Wervershoof en 
vrijdag 9 maart Sarto en Onderdijk, wij 
zijn er bij!

GRATIS INLOOP Mantel&Overtoom Notarissen: do 
1-3 Andijk (0228-592224) en di 6-3 Benningbroek 
(0229-591264) van 9-17 en 19-21 uur.

Zaterdagmiddag, er scheen een 
prachtig zonnetje, waarbij de 
vogels de lente al tegemoet vlo-
ten. Joey en Pepijn hadden er 
zin in, zij mochten namelijk tur-
nen in Langedijk. Helaas waren 
de andere twee mannen Skip en 
Thijmen (uit dezelfde categorie) 
geveld door de griep. Joey die 
altijd erg graag wil leren en ver-
beteren, had zijn pijlen gezet op 
de brugoefening. Hij turnde daar 
een goeie oefening met mooie 
benen en een strak lijf. Top man! 
Pepijn, die ook de hele week 
al ziek was geweest wilde toch 
graag bij de eerste 3 eindigen. Dit 
geeft aan dat dit mannetje zeer 
gedreven is. Hij droomt er van 
dat zijn slaapkamer tot een echte 
turnzaal wordt omgetoverd. Jam-
mer genoeg was plaats 3 net even 
te ver weg, maar een 5e plaats is 
zeker niet gek als je kijkt naar de 
nummers 1 en 2 die maar liefst 9 
trainingsuren maken tegenover 3 
trainingsuren van de VVW man-
nen.

In de tweede wedstijd turnden 
Vince en Stef. Zij werden res-
pectievelijk 8ste en 9de. Ook zij 
hadden 2 jongens op het erepo-
dium staan die maar liefst 9 uur 
trainen. Eigenlijk een strijd die 
moeilijk te winnen valt.

Foto aangeleverd

Turners naar TTL

Nog twee maanden
Buiten is het koud en binnen 
staan bij de meeste mensen de 
Olympische Winterspelen Spelen 
aan op TV. Toch is het nog maar 
een maand of twee en dan opent 
De Weid alweer voor seizoen 
2018.  Heerlijk zwemmen in de 
buitenlucht. Op Zaterdag 28 april 
is het zover! De online abon-
nementen verkoop start al ruim 
voor die datum, houd facebook, 
de site en Andijker in de gaten.

Zwemlessen
Zeker is dat ook de zwemles-
sen weer terugkeren in De Weid. 
Belangrijk, omdat kinderen die 
in een buitenbad lessen vaak 
weerbaarder zijn in onverwachte 
omstandigheden. Op maandag 
14 mei starten de lessen voor A,B 
en C-diploma. 

Vrijwilligersfeest
Medemblik organiseert voor alle 
vrijwilligersorganisaties binnen 

de gemeente een leuke feest-
avond op 3 maart aanstaande. 
Diner, stand-up comedy, muziek; 
dat wordt ook door de vrijwil-
ligers van De Weid erg gewaar-
deerd! 12 vrijwilligers van ons 
zwembad hebben zich opgege-
ven. Veel plezier gewenst alvast! 

Vrijwilligers gezocht
De Weid heeft niet te klagen over 
alle hulp uit de gemeenschap. 
Toch kunnen we altijd nieuwe 
vrijwilligers gebruiken. Lijkt het 
u leuk om in de periode April-
September een aantal keer de 
kiosk te bemannen? Geef u dan 
op om een keer vrijblijvend langs 
te komen. U zult zie dat het 
leuk en sociaal werk is in een 
positieve, zomerse, sfeer! info@
deweid.nl

Nieuws van De Weid

Bondscoach Eelke van der Wal 
heeft de Para-Cycling selectie 
bekendgemaakt voor de WK 
Baanwielrennen. Deze vinden 
plaats van 22 tot en met 25 maart 
in Rio de Janeiro.

Bondscoach Eelke van der Wal 
over de selectie: “Voor velen uit 
de selectie is het terugkeren naar 
de plek waar ze in 2016 zo succes-
vol waren op de Paralympische 
Spelen. Met die geweldige herin-
nering voelen ze zich gesterkt 
om opnieuw te schitteren in Rio. 
De heren tandems gaan op jacht 
om de Britse hegemonie te door-
breken. Voor Alyda Norbuis en 

Arnoud Nijhuis een nieuwe kans 
om een wereldtitel te veroveren 
op de tijdrit over 500 en 1000 
meter. Ook zijn er drie nieuwe 
namen toegevoegd aan de baan-
selectie. Daniel Abraham was al 
succesvol op de weg in Rio (goud 
wegrit) maar gaat nu voor een 
goede klassering op de individu-
ele achtervolging.

Als laatste zijn er twee talen-
ten, waaronder Caroline, door-
gestroomd naar de WK-selectie. 
Met het sterke optreden tijdens 
de 1e World Cup in Manchester 
mogen ze zich nu voor het eerst 
tonen op het hoogste niveau.”

Caroline Groot naar WK in Rio

Caroline gaat in maart naar Rio. Foto KD/De Andijker

Olympische Spelen 2018
IJsclub Andijk wenst 
Irene Schouten 
veel succes bij de 
Mass start op
24 februari a.s. 
in Pyeongchang 

(12.00 uur NL tijd)
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Piet Groot

Onze oprechte hoop is dat dit 
niet de laatste column gaat 
zijn, maar dat zullen de kie-
zers gaan beslissen. Iedereen 
manifesteert zich en beloofd 
de beste te gaan zijn, net als 

vier jaar terug, zonder dat we 
veel hebben zien veranderen. 

Wij zullen dezelfde blijven 
maar meer kunnen betekenen 
als we onze invloed zouden 
kunnen versterken. Wat er 

verder dan ook van zal gaan 
komen, ten zeerste willen we 

de Andijker bedanken dat 
ze ons de mogelijkheid  voor 
deze columns boden en ook 
voordien ruimte gaven om 

ons te uiten en te manifeste-
ren.(p.s. alle columns worden 

op de website gezet) Om 
de gehele gemeente te kun-
nen bestrijken hebben we 

wekelijks een kwart pagina 
in de Medemblikker courant, 

waarin we onze kandida-
ten presenteren maar ook 
en vooral u gaarne willen 

informeren en onze doelstel-
lingen uiten. Waar we stellen 
dat Medemblik beter kan en 
moet menen we dit oprecht, 
en dat er echt iets te kiezen 
is, is een vanzelfsprekend-
heid, en het heeft ons ver-
rast hoeveel een partij kan 
bereiken, alleen al als je de 

anderen scherp houdt en sti-
muleert om met je ideeën aan 
de haal te gaan en daarmee 
de anderen te overtroeven 
want dan is toch weer en 

doelstelling bereikt. Zo een 
thema is ook dat de lokale 
overheid betrouwbaarder 

en menselijker kan en moet. 
Ook andere partijen zien dat 
dit de kiezers aanspreekt, en 
beginnen dit(eindelijk) ook te 
roepen. Dit kan alleen maar 

winst gaan zijn. Of ze daarbij 
ook de fouten en missers uit 
het verleden recht gaan trek-

ken is daarbij dan nog een 
verrassing. Ons beleefd aan-
bevelende als BAMM zijnde, 
en hopende dat “we’ll meet 

again.”
P. Groot

 • Elektrische installaties

 • Alarm- en telefooninstallaties

 • Water- en gasleidingen en sanitair

 • C.V. en warmwatervoorziening

 • Mechanische ventilatie

 • Lood- en zinkwerk

 • Riool - en ontstoppingswerkzaamheden

0228 – 56 12 01 
info@gebrkok.nl



Met een passie voor schoon-
maken en om buiten te zijn 
was het voor Barry Hoogen-
doorn een eenvoudige keuze 
om zijn eigen bedrijf te starten: 
Schoonmaakservice Hoogen-
doorn. Het schoonmaken en 
buiten zijn geven hem rust en 
nog belangrijker: hij maakt de 
mensen bij wie hij komt heel 
erg blij!

De juiste keus
Al jarenlang werkte Barry binnen 
vier muren en miste het buiten 
zijn heel erg. Toen zijn jongste 
zoon Jax september jl. geboren 
werd en hij een week thuis was 
werd de knoop doorgehakt: “Ik 
begin mijn eigen bedrijf als gla-
zenwasser c.q. schoonmaker”, 
aldus Barry. Een naam en een 
logo werden bedacht en vastge-
legd bij de Kamer van Koophan-
del en een auto, ladder en een 
hele hoop schoonmaakartikelen 
werden aangeschaft. 

Na nog maar kort voor zich-
zelf te zijn begonnen weet Barry 
zeker dat hij de juiste keuze heeft 
gemaakt en is hij in Andijk en de 
rest van West-Friesland al veel-
vuldig aan het werk. “Het contact 
met de mensen is heel leuk en de 
resultaten zijn gelijk zichtbaar. 
Elke woning en/of bedrijfspand 
wordt vuil en blijft vuil worden, 
dus ik kan lekker bezig blijven”.

Diensten
Met de klanten van Schoonmaak-
service Hoogendoorn wordt een 
frequentie afgesproken en deze 
komen ze uiteraard ook na. De 
volgende diensten worden aan-
geboden:

* Glasbewassing
Glazenwassen is een vak apart, 
ieder pand is anders en heeft zijn 
eigen aanpak nodig. Kunnen de 
ramen met de hand gedaan wor-
den òf is er telescoopbewassing 
nodig? Indien gewenst reinigen 

wij gelijk het houtwerk voor u 
mee!

* Houtwerk reinigen
Weersinvloeden hebben gevol-
gen voor uw houtwerk. Zij tas-
ten de verflaag aan en kunnen 
invloed hebben op de levensduur 
van het hout. U kunt dit voorko-
men. Het regelmatig reinigen van 
al uw houtwerk is dan ook aan te 
raden. U moet bij het houtwerk 
niet alleen denken aan kozijnen 
maar ook alle dakgoten en ove-
rige houten platen.

* Interieurverzorging
Wij verzorgen de schoonmaak 
van uw interieur tot in de punt-
jes en op regelmatige basis. We 
komen langs op de momenten 
die ú schikken en streven er altijd 
naar om aan al uw wensen te vol-
doen. Of het nu gaat om uw kan-
toor, bedrijf, instelling, school, 
winkelcentrum of wooncomplex; 
we luisteren naar uw eisen en 
verwachtingen en zorgen ervoor 
dat de interieurverzorging van 
uw (bedrijfs)pand geheel in orde 
is.

* Damwand reiniging
Damwand gevelbeplating dient 
periodiek gereinigd te worden 
om de levensduur van de toplaag 
te verlengen. Met de juiste pro-
ducten en middelen kunnen wij 
ervoor zorgen dat uw beplating 
de zorg krijg die het nodig heeft. 
Alle vuil wordt in een mum van 
tijd verwijderd en uw gebouw 
ziet er weer representatief uit.

Voor iedereen een passend
voorstel
Kortom, van kleine ruimtes tot 
complete kantoorpanden buiten 
en binnen, Barry en zijn team 
draaien hun handen nergens 
voor om. Ze werken alleen met 
maatwerk en ook qua prijs wordt 
hier rekening mee gehouden. “De 
prijs hangt af van de bereikbaar-
heid, de oppervlakte en natuur-
lijk de frequentie van het reini-
gen. Doordat wij alleen kwaliteit 
willen leveren komen wij vrijblij-
vend bij u langs om een passend 
voorstel te doen”.
 
Voor meer informatie kunt u kij-
ken op of mailen / bellen naar:

www.schoonmaakservicehoog-
endoorn.nl

schoonmaakservicehoogen-
doorn@gmail.com

Barry Hoogendoorn 
06-21 70 82 48 

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

Barry Hoogendoorn; het contact met de mensen is leuk en de resultaten zijn gelijk zichtbaar.  
Foto: KD/De Andijker

Nieuw in Andijk: Schoonmaakservice Hoogendoorn
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Hoekweg 21a • 1619 EB Andijk • 0228 - 59 20 75 • www.fjdeboer.com

Startvermogen op maat!
Accu’s voor verschillende

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

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

en optometrie

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



Afgelopen zaterdag was er het 
jaarlijkse snertbiljarttoernooi in 
het Dorpshuis en kwamen er 32 
biljarters om de strijd aan te gaan 
en Marcel en Andre om de titel te 
verdedigen.
Na 3 voorronde wedstijden 
was er de halve finale en na een 
bloedstollend gevecht en een 
hopeloze achterstand kwamen 
John en Leen toch als winnaar uit 
de strijd. Zij moesten het opne-
men in de finale tegen Robbert 
en Casper en na een half uur-
tje waren de winnaars bekend, 

John en Leen mogen de beker 
een jaar houden en volgend jaar 
dus op herhaling. De organisatie 
was in handen van Bruin, Eric 
en Klaas en was het dik voor 
mekaar, waarvoor dank. Ook de 
snert smaakte prima en werden 
we voorzien van een borrel en 
een hap door Sannie, toppie.
Het was een fantastische dag, 
heel gezellig en later op de avond 
kwamen er nog een aantal vrou-
wen bij, vast jaloers dat wij het zo 
gezellig hebben, tot volgend jaar, 
adios biljartos.

Tijdens de drukbezochte infor-
matieavond in Andijk zijn er 
goede suggesties gedaan voor 
het vervolg. Sowieso de petitie 
ondertekenen digitaal: stop laag-
vliegroutes boven West Friesland

1. Er is te geen informatie geko-
men vanuit de Overheid dus 
heeft de werkgroep een email 
opgesteld naar de minister van 
Nieuwenhuizen en naar de 
kamercommissie van de twee-
de kamer Infrastructuur. Deze 
voorbeeldbrief kan men van de 
website van Progressief West 
Friesland afhalen en mailen naar: 
cie.iw@tweedekamer.nl

2. Nu al het Meldpunt, klach-
tenlijn (Bewoners aanspreek-
punt Schiphol) mailen of met 
Schiphol/contact: klachtenfor-
mulier invullen, omdat het al 
drukker luchtverkeer en vracht-
vliegverkeer is boven Andijk. 
Beschrijf precies wanneer, waar  
en hoelang de geluidsoverlast 

was, welke data) Bijv  elke avond 
rond 22 uur een lawaaig  russisch 
vrachtvliegtuig.

3. App downloaden; flightradar 
24.com. Daarop  is precies te zien 
welke vliegtuigen overvliegen en 
hoe hoog ze vliegen.

4. De MER gaat uitkomen (mili-
eurapportage) Een verkorte 
publieksvriendelijke versie zal op 
de website staan t.z.t.evenals een 
reactie erop.

5. De tweede kamer commissie 
Infrastructuur gaat een plenair 
debat houden over Lelystad air-
port. Wij stellen voor om daar 
met een bus bewoners heen te 
reizen en ook een petitie over-
handigen.

Maria Weeber gaat 22 februari 
naar Zwolle met alle actiegroe-
pen  van de laagvliegroutes om 
een proefvlucht op 18oo meter 
te filmen. De overheid regelt dit.

John en Leen wonnen de beker. Foto aangeleverd

ACTIE Stappenplan van de Werkgroep 
tegen laagvliegroutes boven Andijk

Snertbiljarttoernooi

Steeds meer inwoners van klei-
ne kernen krijgen te maken met 
voorzieningen die verdwijnen. 
Zo is er onlangs een pinautomaat 
uit Andijk verdwenen en ook een 
bankkantoor in Bovenkarspel 
sloot de deuren.

Veel Andijkers uiten hierover hun 
ongenoegen maar weten niet dat 
ze bij RegioBank terecht kunnen 
voor een betaalrekening met alle 
faciliteiten, zoals internetbankie-
ren, een goede app en pinpas. 
Met de pinpas van RegioBank 
kun je bij alle pinautomaten geld 
opnemen tot € 1.000 per dag. 
Bovendien kun je bij ons kantoor 
gewoon binnenlopen voor een 
opname of storting.

Met de Overstapservice zorgen 
wij dat u gemakkelijk overstapt. 
Wij weten precies wat er moet 
gebeuren en helpen u hier ook 
bij. Samen hebben we uw betaal-
rekening bij RegioBank zo gere-

geld. En u krijgt nog tot en met 
28 februari 2018 € 50,- spaargeld 
cadeau wanneer u overstapt!

Bent u nieuwsgierig naar de per-
soonlijke bank bij u in de buurt 
en wilt u meer weten of vrij-
blijvend kennismaken? Loop dan 
binnen bij Vrolijk Verzekeringen, 
Zelfstandig Adviseur van 
RegioBank aan de Kleingouw 28. 

U kunt natuurlijk ook bellen naar 
0228 592420. Kijk voor meer 
informatie op onze website www.
vrolijkverzekeringen.nl of www.
regiobank.nl. 

Vrolijk Verzekeringen is Zelf-
standig Adviseur van RegioBank. 
Naast de producten van Regio-
Bank adviseren en bemiddelen 
zij ook in producten van andere 
aanbieders. Behalve voor spaar- 
en betaalproducten; daarin 
bemiddelen zij exclusief voor 
RegioBank.

Wij blijven!
Steeds meer bankkantoren in Nederland verdwijnen.

Terwijl iedereen een bank in de buurt verdient. Daarom blijft 
RegioBank ook in ANDIJK. Bij ons regelt u uw geldzaken zoals 
u dat wilt. Op kantoor, via internet of app. RegioBank is altijd 

dichtbij.

Welkom!

Vrolijk Verzekeringen
Kleingouw 28
1619 CB ANDIJK
T (0228) 59 24 20
E info@vrolijkverzekeringen.nl
I www.vrolijkverzekeringen.nl

RegioBank blijft de bank in de buurt

Wij zijn ook het adres voor 
uw plant-uien, groente- en 
tuinzaden. U bent van harte 
welkom om de zaaigids in de 
winkel op te komen halen!

Bij Tuincentrum De Weet kunt u ziektevrije -  
en NAK gekeurde pootaardappelen bestellen. 

Elke week lekker op pad een keer 
per week wat zakgeld verdienen 
met het bezorgen van kranten.
Ach weet je wat ik stort ze 
gewoon even achter de struiken 
op het voormalige Asonia terrein 
niemand die er erg in heeft.
Dat is gemakkelijk verdienen 

toch?
In november, geen klachten 
gehoord van de leverancier dus 
kan het later in december ook 
wel een keer proberen.
Januari en februari kijk het gaat 
nog steeds goed of is het nu toch 
uit gekomen pa?

Hoera ik heb een krantenwijk!

De stortplaats achter de struiken. Foto aangeleverd
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Wist u dat...

... wij ons afvragen waarom 

uw hond elke dag op de stoep 

rondom de Kuyperschool 

poept?

… u zaterdag ná de veiling 

in Sarto, dus op 10 maart, 

al met uw koopje naar 

het WK schaatsen in het 

Olympisch stadion kunt of een 

schaatsclinic kunt volgen met 

Irene en Simon Schouten?

... er vanavond (21 februari) 

een Bijbelquiz gehouden wordt 

bij Dorcas om 20.00 uur en dat 

u nog mee kunt doen?

… berichten van gevonden en 

verloren voorwerpen gratis in 

deze krant en on-line worden 

geplaatst?

… de nieuwe euro 4 scooters in 

Wervershoof zijn te zien?

 
Andijkertjes

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

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

Verkoopdag hobbymaterialen
zat. 3 maart 10-16 uur

Bibliotheekzaal, Dorpshuis 
centrum



Kerkdiensten, zondag 25 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 Louise Kooiman , Organist: Arie Heemsbergen

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Cees H & Robert T

R.K. Kerk, zaterdag 24 februari
Bangert 6, Andijk
19.00 uur  Euch. pastor J. van Dril, De Vriendenkring
 
De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur  Piet v.d. Lugt

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

Oud papier  Zaterdag 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 20-03,  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 09-03,

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

Op 13 februari hielden we onze 
jaarvergadering. Na de opening 
volgden de gebruikelijke dingen 
van een jaarvergadering. Het 
jaarverslag toonde 9 avonden 
met een gemiddelde opkomst 
van 40 leden.
Daarna deden de diverse com-
missies verslag: de reiscommissie 
die weer leuke uitjes had georga-
niseerd en de commissie lief en 
leed, die bezoekjes had afgelegd 
bij huwelijksjubilea, het berei-
ken van een hoge leeftijd of na 
een ziekenhuisopname.Ook wer-
den verjaardagskaarten of beter-
schapskaarten verzonden.
Deze kaarten worden gemaakt 
door leden.
Daarna kwam het financieel ver-
slag en de bevindingen van de kas 
controlecommissie.
Ook was er een bestuursverkie-
zing: Truda en Lyda aftredend en 
Marian en Pieternel nemen hun 
plaatsen in.
We hadden enkele jubilarissen: 
Ellie 50 jaar lid en Wil 35 jaar 
lid. Zij werden verrast met een 
boeket.

Na de pauze was het woord aan 
Natalie van uitvaartvereniging   
Charon. Zij vertelde ons diverse 
mogelijkheden van een uitvaart. 
Er kunnen rituelen gedaan wor-
den om toegevoegde waarde aan 
een uitvaart te geven.B.v. lichtri-
tueel met kaarsen, bellen blazen 

(hierbij het idee dat herinnerin-
gen aan de overledene het lucht-
ruim kiezen) of linten. Hierbij 
worden linten in de lievelings-
kleuren van de overledene en/of 
achterblijvers samengeknoopt en 
gedeeltelijk in de kist gedaan. De 
knoop staat voor verbinding. De 
linten worden afgeknipt op het 
laatste moment. Dit is het sym-
bool van loslaten. De overgeble-
ven stukken lint kunnen mee met 
de nabestaanden als herinnering.
De kist of baar met de overledene 
kan op verschillende manieren 
worden gekoeld: met een plaat of 
graszoden besproeid met roze-
marijnolie en een homeopatische 
samenstelling. Tegenwoordig is 
ook een biozak mogelijk hetgeen 
het afbreekproces door bacte-
rieen vertraagd. Deze methode 
komt uit Spanje, waar het door 
de warmte moeilijk is een over-
ledene te bewaren tot begrafenis 
of crematie.
Er is heel veel mogelijk en bijna 
alles is bespreekbaar. De enige 
wettelijke verplichting is dat bij 
vervoer de overledene bedekt 
moet zijn. Verder zijn er geen 
bepalingen.
Hoewel dit een “zwaar”onderwerp 
was, gaf dit toch een interessante 
avond.      
 
Onze volgende avond is woens-
dag 21 maart, samen met afd. 
West in Cultura.    GDD

Vrouwen van Nu afd. Andijk-Oost
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Parochieberichten
R.K. Kerk Andijk
Adres: Bangert 6
Contactadres:
Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412, 
tel. 591408.
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046

Zaterdag 24 februari 19.00 uur: 
2e weekend van de 40-dagentijd.
Eucharistieviering met De 
Vriendenkring; voorganger: pas-
tor J. van Dril.
Thema: “Hier ben ik”.
De collecte is voor bestrijding 
van alle onkosten..
Van harte aanbevolen en dank 
daarvoor.
Welkom in de viering.

*Herinnering: opgave voor 
Triduüm in Wognum vóór 
26 februari bij Tonny Smit tel. 
593379.

*Huispaaskaarsen kunt u tot 26 
februari bestellen. Intekenlijst 
met voorbeelden hangt
aan de kastdeur in het portaal.
*Voor wie het van toepassing is: 
een prettige Voorjaarsvakantie 
toegewenst!

Colofon
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Daar buiten op afspraak

FEBRUARI
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, Jaarvergadering met bingo. Dorpshuis, 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 14.00 uur, Dorpshuis Sarto
• GroenLinks forumdiscussie over de sleepwet / de aftapwet. 

19.30 uur. Het Sint Pieter, Ridderstraat 9, 1671 CS Medemblik
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 
• Veiling Sarto, 19.15 uur
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.
Zondag 8 april
• Theaterconcert van Astrid Seriese en Erwin van Ligten. 

Bij Club Jazz&Pop in Cultura, 15.00 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
Dinsdag 15 mei
• LSBO, Spreker Cees de Boer van het Hoogheemraadschap, over 

Dijken en Zandsuppleties.
Woensdag 16 mei
• KBO, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.
• Vrouwen van Nu West, Kleding door de eeuwen heen, Anke 

Wol�  en Lidy Akkerman. Cultura, 20.00 uur
Dinsdag 22 mei                              
• KVG, Uitje  Zaanse Schans  
Woensdag 30 mei
• KBO, Klaverjassen(laatste van seizoen) en Jeu de Boules, Sarto, 

13.30 uur.

JUNI
• Juni/juli/augustus Zomeractiviteiten in en om Sorghvliet, zie 

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

Opa en oma worden steeds fit-
ter;  zij passen op de kleinkin-
deren, vervoeren ze naar sport 
en muziekles, vervullen vaak een 
taak als mantelzorger en zijn 
vaak heel actief in het vrijwil-
ligersleven.  Senioren spelen een 
unieke en essentiële rol in die 
samenleving, omdat zij waarde-
volle kennis en ervaring hebben. 
Zij verdienen  respect en  waar-
dering.

Het CDA wil een actief vrijwil-
ligersbeleid; regeldruk verminde-
ren en ondersteuning verbeteren. 
Ook  willen we zorg en onder-
steuning op maat voor jong, oud 
en mantelzorgers.  Koopkracht 
en bestrijding van eenzaamheid 
zijn onderwerpen waar we als 
CDA speciale aandacht voor heb-
ben. Wij willen dus een  seni-
orenvriendelijke gemeente die  

heldere informatie geeft over 
voorzieningen die met eenvoudi-
ge procedures voor alle inwoners 
gemakkelijk bereikbaar moeten 
zijn. 

Is het plezierig ouder worden 
in de gemeente Medemblik?
Om hierover met u in gesprek te 
gaan, nodigt het CDA Medemblik 
u uit op de koffie met wat lekkers 
in Andijk. Ontmoet onze lijst-
trekker Harry Nederpelt en de 
first lady Els van den Bosch even-
als Piet Ligthart. 

U bent van harte welkom op 
woensdagmiddag 28 februari. 
Tussen 14.30 uur en 16.30 uur 
staat de koffie klaar, in Dorpshuis 
Centrum aan de Sportlaan 
in Andijk. U komt toch ook? 
Iedereen is van harte welkom, 
ook als u niet in Andijk woont!

Is het plezierig ouder worden in Andijk?



Afgelopen zaterdag speelden de 
heren van kolfclub Onder Ons 
voor het jaarlijkse clubkampioen-
schap. Om 13.00 uur gingen we 
van start met de voorronde, die 
bestond uit 2 x 5 slagen. Er had-
den zich 21 leden aangemeld; de 
resultaten waren zeer wisselend, 
wat bij het kolven niet ongebrui-
kelijk is. De latere kampioen had 
een zeer goede dag en sloot de 
voorronde af met 109 punten.
Hiermee ging Peter met afstand 
aan de leiding; de nummer 2, 
Dirk Spijker had 104 punten 
geslagen en nummer 3 Joop de 
Jong stond op 100 punten. Nu is 
bij het kolven niets zeker, dus de 
voorsprong geeft nog geen enkele 
garantie op de uiteindelijke over-
winning.

Voordat we de finale speelden 
met deze keer de 10 hoogst 
geplaatste deelnemers, hebben 
we onze jaarvergadering gehou-
den. De gebruikelijke agenda-
punten werden behandeld en de 
vragen uit de vergadering naar 
tevredenheid beantwoord. Dit 
jaar geen bestuurswisselingen en 
een klein exploitatie tekort, wat 
niet tot verontrusting leidt. 

Ook de in oktober door 
onze vereniging te organi-
seren Nederlandse Klasse 
Kampioenschappen Kolven 
kwamen ter sprake. De eerste 
voorbereidingen zijn in samen-
werking met de dameskolfclub 
Vrouwenkliek reeds getroffen. 

Het beloofd een spannend toer-
nooi  te worden, waar alle kolvers 
in ons land hun kwaliteiten kun-
nen komen meten met de collega 
kolvers in dezelfde Klasse.

Na de vergadering stond er een 
heerlijke stamppot-maaltijd op 
ons te wachten. Prima verzorgd 
door de beheerders van ons club-
huis en met een heerlijk ijsje toe 
waren we klaar voor het vervolg 
van het clubkampioenschap.

De laagst geklasseerden gingen 
als eerste de strijd aan; er von-
den de nodige wisselingen in 
de tussenstand plaats, maar de 
uiteindelijke winnaar moest uit 
de allerlaatste ronde komen. De 

mannen gingen gelijk op, wel-
iswaar met verschillende series 
puntenklappen, maar uiteindelijk 
sloegen ze er alle drie 46 punten 
bij. Hiermee bleef het verschil uit 
de voorronde dus gehandhaafd 
en was de clubkampioen 2018 
bekend.
Peter prolongeerde met een 
totaal aantal punten van 155 zijn 
vorig jaar veroverde titel. Tweede 
werd dus Dirk Spijker met 151 
punten en Joop de Jong eindigde 
als derde met 146 punten.
Na de prijsuitreiking hebben we 
nog een half “klokje” gekolfd; 
hiermee werd ons jaarlijkse club-
kampioenschap afgesloten.
Cor Bakker, 
voorzitter Onder Ons  

Cor Bakker feliciteert de clubkampioen. Foto aangeleverd

Peter Schuitemaker opnieuw clubkampioen Kolfclub Onder Ons

Omdat veel mensen nog niet pre-
cies weten waar het referendum 
over gaat dat 21 maart tegelijk 
met  de  gemeenteraadsverkiezin-
gen wordt gehouden, organiseert 
GroenLinks Medemblik zon-
dagavond 4 maart om 19.30 een 
forumdiscussie over  de  “Wet 
op  de  inlichtingen- en veilig-
heidsdiensten”, in  de  volksmond 
ook wel  de  sleepwet / de aftap-
wet.
Het wordt een politiek neutrale 
avond waar de verschillende kan-
ten van deze wet met hun voor 
en nadelen  door verschillende 
specialisten worden  uitgelegd. 
Daarna zullen de sprekers met u 
en elkaar in discussie gaan over 
een aantal door henzelf inge-
brachte stellingen en vragen uit 
het publiek beantwoorden. De 
sprekers deze avond zijn:
Ton Siedsma van  Bits of Free-
dom, deze organisatie heeft 
zich  samen met de initiatiefne-

mers van de petitie hard gemaakt 
om het referendum mogelijk te 
maken.
Peter Koop  houdt zich reeds 
jarenlang bezig met afluister-
diensten, cryptografie en com-
municatiebeveiliging, hij vind dat 
er veel bangmakerij en onjuiste 
feiten zijn geweest in de strijd 
voor het referendum.
Gilles Beydals is advocaat en 
bestuurslid van GroenLinks 
Medemblik, hij zal met name de 
juridische aspecten van de wet 
belichten
De  avond vindt plaats in ver-
enigingsgebouw Het Sint  Pie-
ter, Ridderstraat 9, 1671 CS 
Medemblik. Meer informatie 
over de invulling van deze avond 
zal later bekendgemaakt worden. 
Via  www.groenlinksmedemblik.
nl/referendum  houden wij u 
op  de  hoogte, voor meer infor-
matie kunt u mailen naar  info@
groenlinksmedemblik.nl

GroenLinks Medemblik organiseert forum-
discussie over het komende referendum

De Euro 4 norm is vanaf 1 januari 
2018 van start gegaan. De over-
heid wil met deze regel ervoor 
zorgen dat er alleen nog maar 
schone brommers en scooters de 
markt opkomen. 

Dan hoor ik je denken, “welke 
schadelijke stoffen worden be-
perkt”? De nieuwe Euro 4 norm 
moet de uitstoot van de volgende 
schadelijke stoffen gaan beper-
ken: NOx, HC, CO en PM.
NOx staat voor stikstof

HC staat voor koolwaterstof
CO staat voor koolmonoxide
PM staat voor fijn stof

Dus ben jij opzoek naar een scho-
ne scooter, of moet jij meegaan 
met de nieuwe wetgeving? Kom 
dan langs in onze showroom 
voor meer informatie of om deze 
nieuwe Euro 4 scooters te bekij-
ken  (verkrijgbaar in diverse mer-
ken)!
Handelsweg 5 , 1693 AZ te Wer-
vershoof. Tel. 06 4089 3698

Nu verkrijgbaar bij MTC Scooters!
De Euro 4 Scooters!

Foto aangeleverd
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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

Kom ook naar de 66e Veiling Sarto 
vrijdag 9 maart 19:15 uur

Geschonken door:

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.Burgers 
Pick-Up 

t.w.v. €499,-

met als afslagers 
Peter Swart en 

Richard de Beer
Als u het lot achter op de 

catalogus invult en 
9 maart voor 22:00 inlevert 
maakt u, via een loting die 

na het 500ste koopje 
plaatsvindt, kans op een:

(De prijswinnaar dient in 
de zaal aanwezig te zijn).

www.andijker.nl


