
Na zich 50 jaar vol passie te 
hebben ingezet voor De Zon-
nebloem legt Truus de Vries-
Brakeboer (79) haar werkzaam-
heden neer. 50 Jaar jezelf inzet-
ten voor zieke en eenzame 
mensen kon het bestuur en de 
Gemeente natuurlijk niet zo-
maar voorbij laten gaan. Daar-
om is Truus begin februari op 
meerdere manieren feestelijk 
in het zonnetje gezet. Ook van 
de huidige voorzitter Klaas 
Groot ontving Truus onder an-
dere een grote bos bloemen.

‘We begonnen met geld in een 
sigarendoos’
In 1968 is Truus begonnen voor 
de Katholieke kerk met bezoek-
werk naar eenzame en zieke 
mensen. Van hieruit kwam het 
idee om in Andijk een Zonne-
bloemafdeling te starten. Na eerst 
zelf ernstig ziek te zijn geweest, 
werd dit gevoel alleen maar ster-
ker. Mocht ze genezen dan wilde 
ze zoveel mogelijk mensen hel-
pen. En zo geschiedde. In 1971 
begon Truus met drie andere 
vrouwen De Zonnebloem in An-
dijk. “Pastoor Suidgeest heeft ons 
toen geholpen met een agenda, 
notulen maken enz..”, vertelt 
Truus. “We begonnen met een 
schoolschrift voor de administra-
tie, de financiën in een sigaren-
doos en dat was het”. Toen De 

Zonnebloem van Katholiek over-
ging naar Nationale Zonnebloem 
werd het al snel groter en hebben 
we vandaag de dag De Zonne-
bloem die we allemaal kennen.

Letterlijk en figuurlijk in het 
zonnetje
Terwijl Truus van niks wist was 
Klaas Groot al druk bezig met 
voorbereidingen voor een mooi 
feest. Op 2 februari jl. werd Truus 
dan ook getrakteerd op een diner 
samen met alle vrijwilligers en 
bestuursleden. “Maar dit was na-
tuurlijk nog niet genoeg”, lacht 
Klaas. “Onze jaarvergadering 
stond gepland op 9 februari en 
hier hebben we voor Truus ook 
een mooi feest van gemaakt”. Ook 
is Truus geëerd met meerdere 
bossen bloemen, een kunstwerk 
gemaakt door Van Chor, een 
Gouden Speld van Verdiensten 
van De Zonnebloem en een Zil-
veren Waarderingsspeld van de 
Gemeente Medemblik.

Herinneringen
Tal van herinneringen komen 
naar boven als we praten over 50 
jaar werken voor De Zonne-
bloem. Klaas: “Een man die bed-
legerig was wilde zo graag een 
week met de Zonnebloemboot 
mee, maar dit was toen nog een 
lastige zaak. Vanuit mijn connec-
ties bij het ziekenvervoer van de 

Landmacht heb ik ervoor ge-
zorgd dat hij met bed en al werd 
opgehaald, naar Arnhem werd 
gebracht en na een week vakantie 
op dezelfde manier weer naar 
huis is gebracht. Deze man heeft 
een geweldige week gehad en dat 
is waar we het allemaal voor 
doen”. Truus is 19 keer een week 
mee geweest met de boot en ook 
met meerdere andere vakantie-
weken. “We hadden een keer een 
heel verlegen vrouw en zij wilde 
eerst niet mee. Uiteindelijk is ze 
toch overgehaald en aan het ein-
de van de week was het gewoon 
een andere vrouw geworden. Ze 
liep trots rechtop en praatte uit-
eindelijk net zoveel als ons. Zulke 
dingen zijn toch gewoon fantas-
tisch”, lacht Truus. Niet te verge-
ten de onderscheiding als Lid in 
de Orde van Oranje Nassau die 
Truus ontving toen ze 40 jaar 
voorzitter was. “Het is al zo dank-
baar om zieke en eenzame men-
sen te kunnen en mogen helpen 
en als je hier dan ook nog een 
onderscheiding voor krijgt, voel-
de voor mij als een kroon op het 
werk”. 

‘Daar ben en blijf ik trots op’
In april wordt Truus 80 jaar en zo 
fit als ze nog is en hoopt nog lang 
te blijven, gaat ze genieten van 
andere dingen. Toch zal ze het 
werk bij De Zonnebloem gaan 

missen en wie weet zal ze hier en 
daar toch nog een vergadering 
meepakken. “Ik voelde me heer-
lijk bij De Zonnebloem en ik zal 
zeker nog weleens bij iemand op 
bezoek gaan. Ik wens iedereen 
sowieso heel veel succes en ben 
heel erg blij dat het zo voortva-
rend is geworden. We begonnen 
met niks en dat is uitgegroeid tot 
zoiets moois en groots, daar ben 
en blijf ik trots op”!

Vrijwilligers zijn altijd welkom
Voorzitter Klaas Groot is ook 
heel erg trots op alle vrijwilligers 
en op het bestuur en geeft direct 
aan dat Truus, al eerder benoemd 
tot erelid van De Zonnebloem, 
altijd welkom zal blijven. “We 
hebben allemaal veel van Truus 
geleerd en dankzij haar is de afde-
ling Andijk gegroeid tot wat het 
nu is. We hebben geluk dat we 
bestuursleden hebben die alle 
functies kunnen bedienen en ook 
de komende 50 jaar gaan we ze-
ker zo door”. Voor vrijwilligers is 
er altijd plek en die zijn altijd 
welkom. “Heel graag zelfs, daar 
kunnen we er nooit genoeg van 
hebben”.

Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met:
E. Oudeman
Notaris Steenpoortestraat 31
1619 CV  Andijk
Tel: 0228-592885
em.oudeman@quicknet.nl
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 Verkoop
Aankoop

Advies
Taxatie

Donderdag 22 maart

Maandag 26 maart

Woensdag 28 maart

Opgave in de winkel, 
via info@kwekerij-deweet.nl

 of bel/app naar Gea 06 4618 2341

Voorjaarskrans

€29,50
Voorjaarsstuk op boomschijf

€27,50

De avond start om 19.30 uur.  
Inclusief koffie/thee en wat lekkers

VOL=VOL

Mede dankzij Truus de Vries- Brakeboer bloeit 
De Zonnebloem na 50 jaar nog steeds

Truus de Vries - Brakeboer en voorzitter Klaas Groot. Foto: KD/De Andijker
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Verdieping

Dat u de liefde van Christus 
zou kennen, die de kennis te 
boven gaat, opdat u vervuld 
zou worden tot heel de vol-
heid van God. Efeze 3:19 Het 
gebed is een krachtig middel. 
God luistert naar het gebed en 
wil daar gehoor aan geven. 
Met die gedachte zou je eens 
Efeze 3:14 -21 moeten lezen. 
Paulus bidt voor ons. Hij bidt 
voor de gemeente van Efeze, 
maar tegelijk bidt hij voor de 
gemeente van God. Wij gaan 
Paulus aan het hart, hij geeft 
om ons. Hij schrijft dat hij zijn 
knieën buigt in vers 14, hij 
knielt voor God, de Vader van 
Jezus Christus. Voor onze Va-
der. Hij bidt voor ons dat we 
gesterkt worden door Zijn 
Geest. Dat de Geest ons de 
wapenrusting aandoet die hij 
in Efeze 6 beschrijft. Dat we 
ons niet meer zo snel laten 
leiden door alles om ons heen, 
maar alleen door de Geest van 
God. Die Geest is krachtig tot 
vernieuwing en versterking.  
Dat bidt hij met als doel dat 
Christus door het geloof in 
onze harten woont en dat we 
diep geworteld zijn in de lief-
de. Paulus bedoelt daarmee 
dat we sterk staan in Christus, 
door het geloof. Dat we niet 
alleen maar met de mond be-
lijden dat Hij onze Verlosser 
is, maar ook vooral met ons 
hart belijden. Die liefde gaat 
ons verstand te boven, wij 
kunnen Gods liefde niet be-
grijpen. Maar Paulus bidt dat 
we toch de liefde van Christus 
mogen kennen. Een kennis 
die alle andere kennis te bo-
ven gaat, maar die wij toch 
stukje bij beetje mogen leren 
kennen. Ja, dat is een leer-
school en ook niet een mak-
kelijke leerschool. Maar we 
mogen het leren van Christus, 
door Zijn Geest. En dat we 
vervolgens vervuld worden 
tot heel de volheid van God. 
Dat Paulus dat schrijft! Als wij 
ons hart openzetten voor 
Hem, dan zal Hij ons hart vul-
len. Met Gods zaken zodat we 
vervuld worden tot Zijn vol-
heid. Die volheid kunnen wij 
niet beseffen, die is ook niet te 
begrijpen of aan te raken, 
maar als ik bedenk hoe God 
is, hoe groot en hoe heerlijk, 
en dat wij daar dan ook naar-
toe mogen groeien. Daar 
wordt ik stil van.. Christus zij 
alle heerlijkheid, daar sluit 
Paulus mee af. Christus zij al 
de heerlijkheid. In Hem is al-
les heerlijk en daar mag je van 
proeven wanneer je Hem toe-
behoort. Laten wij Efeze 3:14-
21 nog eens lezen en op alle 
plaatsen waar u en uw  staan, 
dat we ik, mij en mijn lezen. 
Dat komt dit gebed echt bin-
nen en worden we bewust van 
Wie Hij is! Bid je mee? (Pieter 
Tol)

FAMILIEBERICHTEN

Bij overlijden: Tel. 0228 - 59 22 54
24 uur per dag bereikbaar. 

• Voor leden en niet leden, ongeacht geloofsovertuiging
• Persoonlijke inbreng
• Eigen uitvaartcentrum
• Integer en vertrouwd
• Twee (sleutel) huiskamers, de Rubato en de Largo

Voor informatie: H. Frek, tel. 0228 59 39 37
www.uitvaartverenigingandijk.nl

Uitvaartvereniging

De Laatste Eer

Het gemis is groot en zal altijd blijven maar de vele lieve en 
hartverwarmende reacties tijdens zijn ziekte en na het overlijden 
van mijn lieve man en onze onvergetelijke vader en opa
 

Martin Drenth
heeft ons goed gedaan. Onze oprechte dank hiervoor!
 
    Familie Drenth

Wij gaan per 3 maart verhuizen naar:
Pannewal 22, 1602 KS Enkhuizen

Anita Wierstra
Ramon, Elena en Gina Noordstrand

Geldig in week 9 (26 februari - 3 maart)

Ron van den Broek
Winkelcentrum Beldershof 65b

Aardappelwedges met 
sperziebonen en verse worst

Meal Deal
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Meal Deal

Pasta pesto 
met gerookte kip

Geldig in week 10 (5 - 10 maart)

500 gram 

€ 4,95

Wij zijn zo blij 
en helemaal in 
de wolken met 

jou erbij!

ISA

Gijs, Wendy 
en grote zus Lynn 
van de Biezenbos
Klamptweid 20, 
1619 DA Andijk

13 februari 2018

Andijks Gemengd Koor 
bedankt iedereen voor 
mooi concert.
Het bestuur en de leden van A.G.K. wil 
graag iedereen bedanken die aan ons prach-
tige 70-jarige jubileumconcert heeft bijge-
dragen.
Met name de Rabobank, VSB, Vijn Druk-
kerij en het kerkbestuur van de Grote kerk.
Wij hopen dat iedereen net zoals wij geno-
ten hebben van ons concert.

Verkoopdag 
Hobbymaterialen

zaterdag 3 maart 
10 – 16 uur

Bibliotheekzaal, 
Dorpshuis centrum

(zie redactioneel 
artikel)

IN LIEFDE LOSGELATEN

Intens verdrietig hebben wij moeten laten gaan,
onze lieve (schoon)zus en tante

LENI de la VIETER – KORVER
Andijk 1 januari 1963 - Kraggenburg 25 februari 2018

Renza en Danny van Gelder - Korver
Fleur en Huub

Sorghvlietlaan 9
1619 XA Andijk

IN LIEFDE LOSGELATEN

Intens verdrietig hebben wij moeten laten gaan,
onze lieve (schoon)zus en super tante

LENI de la VIETER – KORVER
Andijk 1 januari 1963 - Kraggenburg 25 februari 2018

Renza en Danny van Gelder - Korver
Fleur en Huub

Sorghvlietlaan 9, 1619 XA Andijk

Oproep bezorger Andijker

We zoeken een bezorger voor de wijk 
Fruittuinen, en een deel Kleingouw

en voor Wervershoof (Kagerbos, 
Nieuwstraat, Dorpsstraat en De Hoek)

Voorkeur gaat uit naar een bezorger 
die in het verspreidingsgebied woont.

Interesse? p.ligthart@andijker.nl

The Olympic Winter Games op 
de Piramide

In Korea zijn de winterspelen, 
maar ook in Andijk was heel erg 
veel te beleven. In het Engels wel-
iswaar, want de stagiaires miss 
Hannah en miss Jasmine hebben 

een geweldige show op poten ge-
zet. Met de kinderen van groep 1 
tot en met 8! Dat werd een gewel-
dig spektakel, met zang en dans, 
maar ook met vertellingen. It was 
absolutely fantastic! The gold 
medall goes to miss Hannah and 
miss Jasmine!!

Het werd een geweldig spektakel. Foto aangeleverd

Let the games begin!

De IJsclub feliciteert Irene Schouten! Foto Koos Dol
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Silva Visser

IRENE SCHOUTEN, JE BENT FANTASTISCH

Deze week mag er in onze lokale kranten maar aandacht zijn voor 
één persoon en één fantastische gebeurtenis. Dat is Irene Schouten 
en haar Olympisch Brons! Voor jou zijn deze woorden.

Beste Irene,

In de Dars kleurt het oranje, speciaal voor jou.
De Nederlandse vlag gaat in de hoogte, vol ontzag kijken we naar 
het rood wit blauw.
Op het grote scherm leven we met je mee en spreekt men over de 
tulpenvrouw.

De sierlijke en tegelijk krachtige uitstraling van deze familie-bloem,
zijn een sprekende beschrijving van jouw persoonlijkheid,
dit Olympisch Brons raak je nooit meer kwijt, 
voor deze en vele andere prestaties verdien je eeuwige roem.

We kijken met kippenvel op ons lijf en Iedereen juicht opgetogen.
Kom op Irene en luider, kom op, roept iedereen bevlogen.
Tranen van trots verschijnen in vele ogen.

Van harte gefeliciteerd met deze fantastische 
prestatie. Rinske, Aad en alle medewerkers van 
Mantel&Overtoom Notarissen.

GRATIS INLOOP: do 1-3 Andijk 0228-592224 en 
di 6-3 Benningbroek 0229-591264. U mag zonder 
afspraak binnenlopen van 9-17 en 19-21 uur.

Generaties.

Afgelopen zondag was 

mijn kleindochter jarig, 9 

jaar werd ze. Mijn moe-

der werd dinsdag 83. 

De hele familie was bij 

elkaar en had een mooie 

tijd. We wonen allemaal 

op ’t dorp, wat voor veel 

Andijkers normaal is. Mijn 

oudste kleinzoon is 17 en 

tja, begint ook over de 

toekomst te denken. Hoe 

mooi zou het zijn als we 

ook onze volgende gene-

raties een mooie toekomst 

in Andijk/Medemblik kun-

nen aanbieden. Woningen 

om in te starten, genoeg 

werkgelegenheid of goed 

vervoer naar elders, goede 

scholen en gelegenheid 

voor sport en ontspan-

ning. De ideale wereld? 

Een beetje wel, denk ik 

zelf. Maar als we daar niet 

voor gaan, wordt het zeker 

niks.  Veel kan worden 

gerealiseerd als je erin 

gelooft. Simpelweg keuzes 

maken. Ook moeder heeft 

een goede zorg nodig om 

“oud” te worden of te zijn. 

Gelukkig heeft ze d’r fami-

lie om haar heen. Als dat 

niet voldoende is, moet de 

gemeente klaar staan en 

bijspringen in de vorm van 

het aanbieden van hulp of 

hulpmiddelen. Maar ook 

met goede ouderenwonin-

gen en aandacht. 

Realistisch? Zeker, door 

goed te kiezen en te blijven 

geloven.

Lijst 8 ChristenUnie.

Silva Visser

Zaterdag 3 maart is het weer zo-
ver: Verkoopdag hobbymateria-
len in de Bibliotheekzaal van 
Dorpshuis centrum.

Greet heeft de kasten opgeruimd 
en er kwamen diverse materialen 
tevoorschijn, waar ik niet aan toe 
ben gekomen er iets mee te doen. 
Daarom geef ik die komende za-
terdag maar weg (dus gratis), o.a. 
wat knipvellen, tijdschriften incl. 
knipvellen, achtergrondpapier en 
nog wat meer.

Te koop zijn diverse nieuwe arti-
kelen, zoals pakketjes Dots en 
Do, Stitch en Do, Cards only, flo-
werfoam, mallen van Marianne 
design, Leane creatief, Amy.

Ook is er een leuk pakket voor 9 
kaarten met Dots te bestellen. Dit 
pakket is nergens   anders in de 
regio verkrijgbaar.   De voorbeel-
den zijn gemaakt.
Natuurlijk zijn ook de andere ma-
terialen zoals knipvellen ( 5 voor 
1 euro ), stickervellen, stempel-
kussens, mallen, embossingfol-
ders, stempels, karton, design-
bloc’s, dotsstickers, wood shapes, 
enz. aanwezig. Bij veel van deze 
artikelen de 2e voor halve prijs ( 
combineren mag ).

Daarnaast zijn er veel handge-
maakte kaarten, vanaf 1,95 p. st. 3 
voor 5 euro.
De Bibliotheekzaal is open van 10 
tot 16 uur. U bent welkom.

Verkoopdag hobbymaterialen

De komende dagen wordt het 
Jaarboek 2018 Oud Andijk bij de 
donateurs bezorgd. De primeur 
was dit jaar voor dhr. H.J. (Hans) 
Harryvan, suppoost van het Pol-
dermuseum van het eerste uur: 
1974! Op de foto overhandigt de 
voorzitter van Stichting Oud An-
dijk, Jos Kuin (rechts), hem het 
nieuwe Jaarboek als blijk van 
waardering voor zijn jarenlange 
trouwe inzet. Nog geen begunsti-
ger van Stichting Oud Andijk? 
Meld u dan aan via  ledenadmin@
poldermuseum.nl  Voor € 15 per 

jaar bent u donateur en wordt het 
rijk geïllustreerde jaarboek bij u 
thuisbezorgd.

Hans Harryvan en Jos Kuin. Foto aangeleverd

Jaarboek Oud Andijk

Woensdag 21 febr. werd de jaar-
lijkse tulpenactie gehouden.
Het is toch altijd weer een heel 
geregel om voldoende vrijwilli-
gers te krijgen om de tulpen te 
verkopen. Maar toch ook weer 
heel fijn dat er enthousiaste men-
sen zijn die willen helpen.

Eerst in de morgen om de tulpen 
in plastic zakjes te stoppen. Daar-
na worden de bakken met tulpen 
naar de Handelsweg 10 gebracht. 
Dan gaat er een kleine groep de 
wijk in om de bossen naar de se-
nioren te brengen die de dag er-
voor al zijn gekocht.

In de namiddag worden de bak-
ken in wijken verdeeld en klaar 
gezet voor de wijklopers. Deze 
personen komen om 18.00 uur de 
bakken halen en gaat ieder naar 
zijn wijk om met hun groep langs 
de deuren te gaan. Door de jaren 
heen weet een ieder wel wat voor 
een St. Hart voor Moldavië is en 
dat het een stichting is waar niets 

aan de strijkstok blijft hangen. 
Meestal is een ieder na anderhalf 
uur klaar en zijn de bakken leeg! 
Dat is dan altijd weer een prach-
tig gezicht, grote stapels lege bak-
ken. Dit jaar heeft de actie € 
1550,-- opgebracht. 

Het spijt ons als u ons had ver-
wacht en we zijn niet bij u aan de 
deur geweest. Dat is dan geko-
men dat de tulpen in uw wijk al 
uitverkocht waren of dat we dit 
jaar in uw wijk geen verkopers 
konden vinden. Als u/je denkt, 
dat wil ik volgend jaar voorko-
men en ons wilt helpen met de 
verkoop dan kunt u natuurlijk 
contact met mij opnemen.

Namens de St. Hart voor Molda-
vië; Sam en Rodica Zwagerman 
en de ZWO groep van de Geref. 
Kerk Andijk hartelijk bedankt 
voor het verkopen en kopen van 
de prachtige tulpen. En graag tot 
volgend jaar.
Annemarie Kooiman 

De bakken met tulpen op de Handelsweg. Foto aangeleverd

Tulpenactie 2018 voor Moldavië

 • 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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Afschaffing hondenbelasting; Het gaat er van komen.

Onze poging van 7 jaar terug om de hondenbelasting afgeschaft te krijgen leek toen door PvdA 
te worden gesteund omdat afschaffing zelfs in hun verkiezingsprogramma stond, maar door-
dat ze ons geen succesje gunden, kregen we in 2011 geen enkele steun. Op onze site, week 4 
staan onze argumenten en de aankondiging dat we dit nogmaals gingen proberen met de ar-
gumenten erbij. Dit werd een maand uitgesteld en passeerde 22 februari j.l. Met de VVD en 
D66 vóór maken we vorderingen maar we zijn er nog niet. 

We vinden het vooral een zeer dwaze, uit de middeleeuwen stammende belasting, met hoge 
kosten van inning etc. die Andijk al lang had afgeschaft. Inmiddels wordt deze belasting in de 
ene na de andere gemeente afgeschaft, vorig jaar in Amsterdam, dit jaar Rotterdam, dus nog 
even dan heeft alleen Medemblik het nog. Maar er schijnt zeker licht aan het einde van de 
honden tunnel. CDA stelde dat er maar eens serieus naar gekeken moest gaan worden, maar 
dat die motie van BAMM alleen maar voor de Buhne was en een verkiezingsstunt, en daar 
wilden ze niet aan mee werken. Muah !?!?. Daarna volgden er dan een stuk of twaalf moties 
en amendementen, met meerdere met CDA als indiener of mede indiener (b.v. meer conciër-
ges op scholen, waar een gemeenteraad helemaal niet over gaat enz.) die natuurlijk niet voor 
de bühne zijn, muah !?. 

Bij de kleinere partijtjes zijn er kennelijk wat dames met hun lakschoentjes in zo een bruin 
dingetje met een puntje gestapt, in ieder geval omgekeerd evenredig aan hondenliefhebbers, 
maar in Andijk zullen er ca. 500 honden zijn, waarbij er misschien 10 % daadwerkelijk ergens 
wat overlast veroorzaken (en dat moet verder terug) en veel honden niet eens van het erf af 
komen, maar bemoedigend is dat ook de andere partijen meenden dat het toch niet zo ver-

dedigbaar was, en na zouden gaan denken, 
maar het op dat moment BAMM nog niet gun-
den. Wie op een open en eerlijke partij wil 
stemmen kan bij PvdA terecht, want die stel-
den dat ze al lange tijd voor afschaffen zijn, 
maar gezien de indiener toch tegen stemden. 
Als die niet weggevaagd worden, maar als een 
Sfinx gaan herrijzen, dan zal het er alleen nog 
om gaan wie met de eer van het afschaffen 
van dit gedrocht gaat strijken, muah, dat 
wordt dus nieuwe ronde nieuwe kansen. Mo-
menteel moeten we ons dus beroepen op de 
kiezers en hun vertrouwen in ons.

Betrouwbaar•Actief•Menselijk•Medemblik

Dit was een van de 35 vragen die 
de deelnemers aan de regionale 
bijbelquiz voorgelegd kregen. Je 
kon kiezen tussen de volgende 
antwoorden: A-Ga regelmatig op 
bezoek bij je vriend, B-Ga niet te 
vaak op bezoek bij je vriend, C-Ga 
niet op bezoek bij de vrouw van je 
vriend als hij er zelf niet bij is of 
D-Als je vriend je uitnodigt voor 
een feest, weiger dat dan niet.

Lastig om de juiste keuze te ma-
ken. Overal is iets voor te zeggen 
toch? Het juiste antwoord bleek B 
te zijn. In Spreuken 25 vers 17 
staat: Ga niet elke dag op bezoek 
bij een vriend, want als hij je te 
vaak ziet, krijgt hij een hekel aan je.

De quiz die woensdagavond 21 

februari gehouden werd bij Dor-
cas was goed bezocht. 
De vijftig aanwezigen werden 
door de werkgroep Andijk van 
het Nederlands Bijbelgenoot-
schap getrakteerd op een kop 
koffie met zelfgebakken boter-
koek, cake of brownie en een 
leuke en leerzame quiz. 

Deelnemer Arjo de Vries ging er 
met de eerste prijs vandoor.  Er 
deden 10 verschillende teams 
mee en het team met gemiddeld 
de meeste punten was het team 
van de kerkenraad van de gere-
formeerde kerk. Dit team werd 
gevormd door Anton Visser en 
Pieter Heemsbergen. Iedereen 
was het er over eens dat het een 
geslaagde avond was.

Foto aangeleverd

Welk advies geeft de spreuken-
dichter over vriendschap?

IVN West-Friesland gaat weer 
klussen op zaterdag 10 maart tij-
dens de Nationale NL Doetdag.        
DOE MEE met deze grootste 
vrijwilligersactie, net zoals ruim 
3000 andere deelnemers in Ne-
derland. IVN zoekt volwassen 
vrijwilligers die een dagdeel wil-
len werken in het Egboetswater. 
Deelnemers zijn vanaf 9.00 uur 
welkom in het Egboetje (afslag 
Hauwert), Liederik 15, 1678 JC 
Oostwoud. Er wordt tot ongeveer 
13.00 uur geklust. I.v.m. voldoen-
de gereedschap graag vooraf aan-
melden bij Ruud Dijkstra, tele-
foon 06 1250 9953 of r.dijkstra@
ivn-westfriesland.nl

Wat moet er zoal gebeuren? 
Het knusse Egboetje presentabel 
maken voor het nieuwe seizoen. 
Er moeten bomen en struiken 
worden gesnoeid. Stormafval 
moet worden opgeruimd. Tak-
kenrillen moeten worden opge-
hoogd en onderhouden. Het na-
tuurpad door het terrein goed 

begaanbaar maken voor groepen 
en schoolkinderen. Of de pad-
denpoel schonen, er valt genoeg 
te doen!

Maak je nuttig en neem vrienden, 
familie of collega’s mee om het 
Egboetsterrein voorjaarsklaar te 
maken. Voor gereedschap wordt 
gezorgd, evenals voor koffie, koek 
en traktaties. Trek laarzen en 
makkelijke (regen)kleding aan en 
neem een lunchpakket mee.  

Het Egboetje: het kleinste 
NME-centrum van West-Fries-
land                                                                     
Het Recreatieschap Westfries-
land heeft de kavel beschikbaar 
gesteld voor excursies aan scho-
len en educatie aan volwassenen. 
Het is op een natuurlijke manier 
ingericht om zoveel mogelijk 
soorten insecten, vogels en ande-
re dieren waar te nemen. Het ter-
rein is de laatste vijf jaar veel ge-
varieerder geworden, maar on-
derhoud blijft nodig. 

Foto: Gert Jan van Leijden

NL-Doet Natuurwerkdag 

In de monumentale Westerkerk 
in Enkhuizen wordt op zondag, 
18 maart a.s. weer de Matthäus 
Passion uitgevoerd. Veel bezoe-
kers zullen de ontroering in zich 
voelen opkomen als de eerste to-
nen van het openingskoor door 
de ruime Westerkerk zullen klin-
ken: ‘Kommt ihr Töchter, helft 
mir klagen’.  Door de muziek voelt 
iedereen aan: ‘Hier staat iets te 
gebeuren’. En als het aan het eind 
het slotkoor  ‘Ruhe sanfte, sanfte 
ruh’  klinkt, zullen de bezoekers 
weer volop genoten hebben van 
Bach’s meesterwerk.

Elk jaar bezoeken mensen mas-
saal dit meesterwerk van Bach. 
En hoe vaker je de Matthäus Pas-

sion hoort, hoe meer je van de 
muziek gaat begrijpen. ‘Beginne-
lingen’ waarderen de koralen 
vaak het meest, maar na een paar 
keer ‘Matthäus Passion’ zal de 
prachtige aria ‘Erbarme dich’  hen 
ook in het hart raken.

Professionele uitvoerenden  
Net als vorig jaar wordt de Mat-
thäus Passion uitgevoerd door 
het barokorkest ’Eik en Linde’ en  
het VU-kamerkoor uit Amster-
dam. De zes solisten zijn ook de-
zelfde: Marcel Reijans (evange-
list), Sven Weyens (Christus), 
Margreet Rietveld (sopraan),  
Merel van Schie (alt), Jeroen Hel-
der (tenor aria’s) en Matthijs 
Mesdag (bas aria’s). Alle uitvoe-

renden zijn professionele musici. 
En al zingen ze maar twee keer en 
dan ook nog alleen voor de pau-
ze, bij de Matthäus mag een 
jeugdkoor niet ontbreken. Dit 
keer komt ‘Stringwise’ naar de 
Westerkerk. Het geheel staat on-
der leiding van Henk Verhoef die 
ook het orgel bespeelt. Gelet op 
de prachtige akoestiek van de 
ruime Westerkerk belooft het 
weer een uitvoering te worden 
waarin men af en toe een speld 
kan horen vallen. 
Datum: zondag, 18 maart; aan-
vang 14.00 u. (kerk open uiterlijk 
om 13.30 u.)

Toegangsprijzen
Vrije plaatsen € 30 p.p. 
Gereserveerde plaatsen (op de 
voorste rijen) € 50.
Donateurs van de Westerkerk 
betalen € 27,50 en krijgen ook 
een gereserveerde plaats. 
Ook donateur worden? Bel het 
bureau van de Westerkerk: 0228 
– 317800 of stuur een e-mail naar 
bureau@westerkerkenkhuizen.nl 

Kaartverkoop:
Via de website:  www.westerker-
kenkhuizen.nl of telefonisch: 
0228 – 317800

Foto aangeleverd

Matthäus Passion in Westerkerk
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Op zaterdag 17 maart a.s. kan Andijk en 
omgeving genieten van een verrassende en 
inspirerende voorstelling,  de musical ‘Jo-
nah’. Deze wordt uitgevoerd door “The 
Young Spirit Singers” onder de enthousi-
aste leiding van Chris de Kroon uit Hoorn 
en gespeeld door Willem Poortvliet uit 
Broek op Langedijk.

Het liedje  ‘Jonah in de Walvis’ kent vrijwel 
iedereen.  Maar hoe ging dat verhaal ook al 
weer? Waarom zat hij in die Walvis en wat 
heeft dit met ons te maken?  Het bijbelver-
haal Jonah wordt in deze bijzonder voor-
stelling naar de huidige tijd gehaald.  

Willem Poortvliet heeft deze musical in 
nauwe samenwerking met Chris de Kroon 
geschreven. Hij vertolkt zelf de hoofdrol 

van Jonah.  Gospelkoor “The Young Spirit 
Singers”  uit Dirkshorn (en wijde omge-
ving) omlijsten het verhaal met swingende, 
gevoelige en mooie gospel, soul en ballets 
van onder andere Marco Borsato, Trijntje 
Oosterhuis en Bob Dylan.  Dirigent Chris 
de Kroon heeft voor deze musical het be-
geleidende combo sterk uitgebreid.  Door 
de afwisseling van spel, gevarieerde mu-
ziek en de vele getalenteerde solisten  die 
het koor rijk is, belooft het een afwisse-
lende avond voor jong en oud te worden!
Jonah dus,  in een nieuw jasje en met mo-
derne technieken; zo komt deze oude ge-
schiedenis tot leven. Wat heeft dit verhaal 
ons nu ons nog te vertellen?
Nieuwsgierig geworden? Laat u dan ver-
rassen en geniet van deze inspirerende 
musical !
Jonah is te zien op vrijdag 9 en zaterdag 10 
maart in het theater Vrij Zijn in Alkmaar 
(madame Curiestraat 2a) , en op zaterdag  
17 maart in de Gereformeerde kerk van 
Andijk (Middenweg 4).  Aanvang is 20.00 
uur.  Kaarten zijn in voorverkoop 13 euro 
voor volwassenen en 10 voor kinderen t/m 
12 jaar , en aan de Kassa Volw. 15 euro en 
kinderen 10 euro. Voor vragen:  jonahalk-
maar@gmail.com of jonahandijk@gmail.
com. 

Voor kaarten en informatie:  zie: 
www.tyss.nl  

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

Wij hebben 
plekjes 

vrij!

Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

Jonah, door “The Young Spirit Singers”

Foto aangeleverd

Op zaterdag 17 maart kunt u gratis com-
post ophalen. Uw gft- afval vormt de basis 
voor compost en groen gas. U kunt een 
aantal zakken of een aanhanger meene-
men om uw compost in te vervoeren.

Ophaallocaties
Op 17 maart kunt u op deze locaties gratis 
compost ophalen:
Middenmeer: 08.00- 15.00, vergistingsin-
stallatie Koggenrandweg 1.
Wognum: 08.00- 12.00, gemeentewerf 
Raadhuisplein 2
Andijk: 09.00- 17.00, volkstuinen aan de 
Kleiakker 
Onderdijk: 09.00- 17.00 uur, volkstuinen 

naast de toeristenkerk, Onderdijk 15

Wij willen u met deze actie bedanken voor 
het scheiden van uw gft- afval. Uw etens-
resten, uitgebloeide bloemen en koffieprut 
vormen de basis voor compost en is een 
supergroenstof voor de bodem. Compost 
activeert het leven in de bodem en slaat 
voedingsstoffen van planten op. 

Meer informatie
Het is verplicht om uw aanhanger af te 
dekken met een zeil of net. Hierop staat 
een forse boete als u dit niet doet.
Op www.compostdag.nl vindt u meer in-
formatie over de compostdag. 

Gratis compost scheppen

In alle woonkernen binnen de gemeente 
Medemblik wonen vluchtelingen die 
een verblijfsvergunning hebben. Zij wil-
len heel graag nader kennismaken met 
de Nederlandse samenleving en hun 
weg vinden in hun woonomgeving. Zij 
hopen op ondersteuning bij het zelf-
standig en zelfredzaam worden.

Hiervoor is VluchtelingenWerk West-
friesland op zoek naar:
Sociale, betrokken vrijwilligers die hun 
omgeving kennen en jongeren, alleen-
staande volwassenen en gezinnen willen 
ondersteunen bij de dagelijkse praktische 
zaken en het opbouwen van een netwerk. 
Samen lees je de post en bespreek je wat er 
moet gebeuren, je gaat samen naar de bi-
bliotheek, een sport-vereniging of op zoek 
naar vrijwilligerswerk. Of je ondersteunt 
bij andere noodzakelijke vaardigheden als 
taal of budgetbeheer. Je deelt je eigen tijd 

in (ongeveer 2 dagdelen per week), samen 
met de vluchteling.

Wat doet VluchtelingenWerk?
VluchtelingenWerk is een onafhankelijke 
organisatie die de belangen behartigt van 
vluchtelingen in Nederland, vanaf het mo-
ment van aankomst tot en met de integra-
tie in onze samenleving. Vluchtelingen-
Werk biedt steun bij toelating, opvang, 
gezinshereniging en integratie.

Interesse?
Neem contact op met Martine van Petten 
of Gerda Schoenmaker van Vluchtelingen-
werk Westfriesland: 0229 – 218 777, of 
westfriesland@vluchtelingenwerk.nl.

Kijk voor vrijwilligersvacatures op: www.
vluchtelingenwerk.nl/westenmiddenne-
derland/vacatures.

Nieuwkomers in de de gemeente Medemblik

Als u hoort dat de hazelaar nu in bloei 
staat dan gelooft u dat waarschijnlijk niet.
Deze inheemse struik heeft geen bladeren 
in deze tijd terwijl deze toch bloeit.
De mannelijke katjes zijn goed te zien 
maar de bloem zelf dat is even goed zoe-
ken. De vrouwelijke bloem bevat rode 
bloemetjes.
Door de wind worden ze bestoven waarna 
de hazelnoten dan tot ontwikkeling ko-
men.
Vogels zoals Gaaien weten ze te vinden en 
verstoppen de zaden maar muizen weten 
ze ook te vinden en zijn er dol op.
De hazelnoot bevat vitamine E wat ook 
goed voor de mens is.
Douwe Greydanus.

Foto Douwe Greydanus

Naaktbloeier

Nieuws of tips?
Mail naar: 

info@andijker.nl
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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

Maak tijdens het OVW-café op 
8 maart kennis met Wessel van 
Paassen. Zijn bedrijf Green 
Simplicity biedt LED-verlich-
ting waarmee tuinders en kwe-
kers zelf aan de slag kunnen. 
Het juiste lichtrecept bevordert 
de teelt en zorgt voor optimale 
groei. In café ’t Fortuin vertelt 
hij over zijn liefde voor planten 
en techniek. ‘LED-verlichting 
is de  toekomst van de tuin-
bouw.’

Green Simplicity is opgericht 
door Wessel van Paassen, tuin-
derszoon én studiebol. Wessel 
groeide op in de tuinbouw. In de 
chrysantenkwekerij van zijn va-
der Fred van Paassen in Andijk 
begon zijn kennis en liefde voor 
planten. Toen hij ouder werd 
groeide ook een andere liefde: die 
voor techniek en wat die kan be-
tekenen voor de tuinbouw. Tij-
dens diverse opleidingen deed hij 
onderzoek naar LED-verlichting 
in de tuinbouw. 

Juiste lichtrecept
Een sterke mix van praktijkerva-
ring en studie maakt dat hij van-
uit de plant denkt, en die ziens-
wijze combineert met LED-tech-
nologie. Wessel ontdekte hoe je 
LED per specifiek gewas kunt in-

zetten om de plant ideaal vorm te 
geven. Het juiste lichtrecept voor 
de juiste plant betekent een 
enorm potentieel voor de tuin-
der/kweker.

Toekomst van de tuinbouw
Wessel vindt dat plantgericht on-
derzoek voor iedere tuinder toe-
gankelijk moet zijn. Tuinders 
kennen hun gewas immers als 
geen ander, en zijn pas overtuigd 
als ze iets met eigen ogen zien. 
Daarom ontwikkelde hij met 
Green Simplicity LED-oplossin-
gen waarmee tuinders, kwekers 
en breeders zelf aan de slag kun-
nen. Wessel heeft teeltsystemen 
bedacht die eenvoudig te gebrui-
ken zijn voor nauwkeurige expe-
rimenten met LED-verlichting. 

Presentatie en netwerken
Het OVW Café start om 18.00 
uur in ’t Fortuin aan de Dorps-
straat 190 te Wervershoof. Bent u 
geen lid van de ondernemersver-
eniging, maar wel geïnteresseerd? 
Kom vrijblijvend kennisma-
ken.  Naast de  presentatie is er 
volop ruimte voor vrij netwerken 
en kunt u genieten van het buffet. 
Graag tot ziens!

Voor meer informatie: 
www.ovw.nl

Foto Pieter Prins

OVW Café 8 maart: presentatie Wessel van Paassen, Green Simplicity:
‘LED-verlichting is de toekomst van de tuinbouw’
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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



De geschikte lokatie voor:

 Huwelijksvoltrekkingen
 Lezingen
 Concerten
 Uitvaarten
 Repetities
 Tentoonstellingen
 Vergaderingen

Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl

Contactpersoon:
Dhr. Jan Gorter
0228 - 592957

La Deuche, lelijk eendje, tin snail 
(blikken slak) een paraplu op wie-
len.
Dit zijn een aantal benamingen 
voor de Citroen 2CV, die vanaf 
1949 in Frankrijk geproduceerd 
werd. Het populaire kleine auto-
tje is zo langzamerhand uit het 

straatbeeld aan het verdwijnen. 

Voor de liefhebbers van dit vroe-
ger zo populaire autootje en voor 
degene die nu denken: waar gaat 
dit over, is er goed nieuws!
Edwin Groen heeft een behoor-
lijk indrukwekkende verzameling 

“eendjes” en die heeft hij onder-
gebracht in Andijk. (een dorp aan 
het water, hoe kan dat ook an-
ders?) Dit wordt dit tentoonge-
steld aan de Ged. Laanweg en het 
zal ons niet verbazen als dit in de 
volksmond het mooiste museum 
van Nederland genoemd gaat 
worden.

Is uw interesse al gewekt?
Op 22 april kunt u in de gelegen-
heid zijn om dit museum te be-
zoeken.
Edwin Groen biedt voor maar 
liefst 20 personen een 2 en een 
half durende rondleiding aan, u 
wordt opnieuw meegenomen in 
de tijd van toen, wat ongetwijfeld 
mooie herinneringen zal omhoog 
zal brengen en een gevoel van 
nostalgie zal geven.

Mis dit koopje niet en kom vrij-
dag 9 maart allen naar de veiling 
van Sarto!

Een deel van de verzameling. Foto: KD/De Andijker

Edwin Groen biedt een “Eendig” koopje aan bij de veiling van Sarto

Op vrijdag 9 maart 2018 spelen Noortje van Mid-
delkoop en Harm Hoeve in de Gereformeerde kerk 
te Andijk.
Noortje van Middelkoop studeerde aan het Conser-
vatorium in Hilversum bij de Roemeense panfluitist 
Nicolae Pîrvu. In 1996 behaalde zij haar eindexa-
men Docerend Musicus cum laude en in 1998 stu-
deerde zij af voor het diploma Uitvoerend Musicus. 
Ook volgde zij masterclasses bij Simion Stanciu en 
Georghe Zamfir. 
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 koren en werkte mee aan ra-
dio-televisie-, DVD- en talloze cd-opnamen. Noor-
tje maakte vele concertreizen 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 enthousi-
ast 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; en-
thousiast waar dat kan, ingetogen waar dat moet. 
Hij kan buitengewoon uitpakken, maar ook inne-
mend spelen met slechts enkele registers.” (aldus 
recensent Jan van ‘t Hul).
 
Harm Hoeve kreeg zijn opleiding aan de muziek-
school en conservatorium te Zwolle. Ook volgde hij 
de Zomeracademie in Haarlem. In 1989 won hij de 
eerste prijs op het Internationaal Albert Schweitzer 
festival; een orgelconcours voor conservatorium-
studenten.
Als koordirigent is Harm Hoeve verbonden aan een 
viertal koren: mannenkoor Stereo uit Genemuiden, 
gemengd koor De Lofstem uit Rouveen, jong ge-
mengd koor Immanuël op Urk en het Groot Neder-
lands Jongerenkoor. 

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

Een dubbelconcert op 9 maart. Foto aangeleverd

Dubbelconcert op panfluit & orgel op 9 maart a.s.

JE VERLIEST WAT! 

Regelmatig wandel ik langs de Dijk en vindt daar allemaal verloren 
spullen! Zo noem ik het met een knipoog! Want ooit was het van 
iemand “AFVAL.” Ladingen lege blikjes, lege pakkoeken en overige 
rommel waar men blijkbaar van af moet, kom ik in grote aantallen 
tegen. Als het geld zou opleveren zou ik een aardig begin kapitaal-
tje hebben. Zakken vol raap ik op. Het maakt me verdrietig en ook 
boos! 

Ik vraag me altijd af “wat voor mensen zijn dit?” Die dit ”bewust of 
onbewust doen! “Je koopt een product en als die leeg is, dump je 
dit product net ze makkelijk weer op straat. Je verliest dus niet al-
leen” Jouw afval “maar ook een stukje respect en een stukje nor-
men en waarden lijkt mij! Over dit onderwerp is al heel veel ge-
schreven en gezegd om mensen naar hun zelf te laten kijken. Maar 
ik weet het niet! Het lijkt wel alsof er altijd een groep mensen lak 
aan heeft om er moeite voor te willen doen om zorg te dragen voor 
hun omgeving. Is het onwetendheid? of gemakzucht? 

Stel je hebt zelf kinderen en je wilt van je afval af! Wat geef je dan 
als voorbeeld?  Is het dan zo moeilijk om het even zelf mee te ne-
men en thuis weg te gooien? Gelukkig zijn er wel mensen die 
daarin normen en waarden hebben en vooral ook een stukje be-
wustzijn om wel zorg te dragen voor de omgeving, de natuur, de 
dieren en je toekomst van je kinderen! Het is klein maar het is een 
begin. Begin bij jezelf, afval dumpers. Denk eens na en verlies je 
spullen en je respect niet.  Kom op zoveel moeite is het niet.

Kramer.

Lezers schrijven...

Afgelopen mei hebben we een 
prachtig concert georganiseerd. 
Wat was iedereen enthousiast na 
afloop en wat hoorden we veel 
mensen zeggen: “wanneer doen 
jullie dit weer?!” Wij hebben er 
zelf ook ontzettend van genoten 
en wat is het mooi om te zien dat 
we nu een prachtig nieuw meng-
paneel hebben, mede dankzij de 
opbrengsten van het concert.

Als team zijn we al snel weer in 
beraad gegaan over een vervolg-
concert. We wilden graag eens in 
een intiemere setting spelen, 
maar ook het grote concert nog-
maals organiseren. Naast het feit 
dat het erg leuk is om te doen, 
zijn er nog steeds hard donaties 
nodig. We hebben enkele dingen 
kunnen aanschaffen van de lijst, 
maar er is nog een flink bedrag 
nodig om alle apparatuur in goe-
de staat te krijgen of te vervan-
gen. We hebben besloten dat we 
op 3 maart een klein en op 20 
oktober een groot concert geven. 

Op zaterdag 3 maart staat het 
borrelconcert “Listen to the mu-
sic!” gepland.
U wordt in de Torenzaal ontvan-
gen met koffie/thee en wat lek-
kers. Tijdens het borrelconcert 

willen we u verrassen met onze 
eigen uitvoeringen van prachtige 
nummers (Ed Sheeran, Adele, 
Simon&Garfunkel, e.a.), afgewis-
seld met heerlijke hapjes en 
drankjes. De muzikale omlijsting 
zal worden verzorgd door: Ma-
riska Rustenburg, Judith Mantel, 
Marianne Logothetis, Stefan de 
Vries, Daniel de Vries, Robbert 
Bakker, Jacco, Jorim en Romy de 
Kroon. 

Gezien het intieme karakter van 
dit concert, de beperkte ruimte in 
de Torenzaal en de voorbereidin-
gen van de cateraar, verkopen we 
kaarten van dit concert alleen via 
de voorverkoop per mail of tele-
foon. We hebben nog enkele 
kaarten over! Reserveren kan tot 
uiterlijk donderdag 1 maart 23.55 
uur!

Borrelconcert “Listen to the Mu-
sic! 20.00 – 22.30 uur (aanslui-
tend borrel) “Torenzaal” Gerefor-
meerde Kerk Andijk, €17.50 
(Nieuwe prijs! Inclusief alle hap-
jes en drankjes!) Reservering:  
concertlistentothemusic@out-
look.com of 06-29404471

GEEN KAARTVERKOOP AAN 
DE DEUR!

Reserveren kan tot uiterlijk 1 maart. Foto: Ed Mantel

LISTEN TO THE MUSIC! komt terug!
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Goud ook bij ons, maar dan in 
een andere vorm. 50 jaar lid is 
Sijtie van de Gruiter. Ze kan er 
helaas wegens de griep niet bij 
zijn, maar manlief Jaap is op kol-
ven en die wordt even het “kip-
penhok” binnengehaald om het 
bloemstuk voor zijn vrouw over-
handigd te krijgen uit handen van 
dagvoorzitter Nel. De foto en feli-
citaties doen we de volgende dag 
per mail. We worden altijd gast-
vrij ontvangen in Cultura dus een 
mooi bloemstuk voor Peter en 
Mirjam is ook zijn plaats. De 
jaarverslagen van Wil, Willy, 
Corry en Ank zijn goedgekeurd 
en met alle andere vrijwilligers 
gaan we op de foto, vergezeld van 
een bedankje. We zijn blij, dat we 
samen de vereniging draaiend 
kunnen houden, maar er mag al-

tijd meer bij. Kom gerust eens 
kijken. Alle verenigingen, die van 
Cultura gebruik maken zijn lid 
van de Stichting Dorpshuis Cul-
tura. Om ook in de toekomst 
hiervan gebruik te kunnen blijven 
maken zoekt ook de Stichting ex-

tra invullingen, door o.a de opzet 
van een repair cafe, een ruimte/
vereniging met workshops of iets 
met jeugdleden in creatieviteit .

Na de pauze heeft Jan Dop een 
fotopuzzel in elkaar gezet. We 
krijgen per tafel een aantal detail 
opnames te zien en aan ons de 
taak om het juiste ding er uit te 
halen. We zien o.a. voorbij ko-
men : het hart van een paprika, 
delen van een baskuul, de schaat-
ser van de ijsbaan, een schuur-
sponsje, een dopje van een bal-
pen. Het is niet altijd gemakkelijk 
om iets wat zeer uitvergroot is, te 
herkennen. De foto’s worden op 
ware afbeelding aan ons getoond 
en onze tafel zat in de midden-
moot met 27 goede antwoorden 
van de 39 foto’s. Daarna nog twee 
korte foto-filmpjes van de hobby 
van Jan en we sluiten een gezelli-
ge jaarvergadering af.

Jaap neemt de bloemen in ontvangst. Foto aangeleverd

Vrouwen van Nu Andijk West – jaarvergadering

De Andijker publiceert regelmatig 
de belevenissen van oud Andijker 

Jan Pijker. 

Met vader aan het IJsselmeer,
Wat hadden we een schitterende omge-
ving om in op te groeien. De smederij, 
waar je ’s morgens wakker werd door de 
geluiden. Een hamer die op het aam-
beeld sloeg, de blaasbalg die het vuur 
feller deed branden, een paard achter in 
de smederij, dat beslagen moest worden. 
Maar op zaterdagmiddag stopte mijn 
vader met werken en hij pakte een grote 
bezem om de smederij aan te vegen. Al-
les werd naar het midden geveegd en 
verdween achter huis. Maar het kleine 
beetje stof dat er nog lag, veegde ik met 
een vegertje in het putje middenin de 
smederij. Daar kwam een ijzeren deksel 
op en klaar was Jan.

Als we ’s avonds dan brood hadden gege-
ten, pakte mijn vader twee hengels en 
een pot met wormen. Die wormen had ik 
die middag op een vochtig plekje in de 
tuin opgegraven en in een glazen potje 
met aarde gedaan. Met de hengels in de 
hand liepen we over het Kerkepad en 
groetten de bekenden die we tegenkwa-
men. Bij het trappetje gingen we de dijk 
op en als je naar rechts keek zag je het 
haventje van Speets liggen. Daar lag een 
roeiboot waar hij soms het IJsselmeer 
mee opging. Wij liepen naar de opening 
van het haventje en daar op de zeestenen 

installeerden we ons. Een worm aan de 
haak en dan zo ver mogelijk de lijn in zee 
gegooid. Je kon ook wel in de sloot vis-
sen, maar ’s avonds was het speciaal aan 
het IJsselmeer en bovendien zwommen 
daar grotere vissen. Mijn vader had een 
aardappelschilmesje mee. Als we een pa-
ling vingen, maakte hij achter de kop een 
klein sneetje. Dan was de paling verlamd 
en kronkelde niet meer, maar hij was nog 
niet dood. In een oude krant borg mijn 
vader zo de vangst op.

Langzamerhand werd het donker en hoe 
donkerder het werd, hoe beter de paling 
ging bijten. Volgens mijn vader bewogen 
ze in het donker van de ene plaats naar 
de andere. Maar tenslotte werd het te 
donker, je kon de dobber niet meer zien. 
Dan was het tijd om op te stappen. Aan 
de horizon was nog een klein beetje 
licht, maar als je over de dijk het dorp in 
liep, brandden de lantaarns al en was het 
echt donker. Thuis had mijn moeder de 
lamp al aangedaan en zat ze met mijn 
zusje aan tafel. We lieten vol trots onze 
vangst zien, maar mijn moeder verzocht 
ons dringend die beesten mee naar de 
keuken mee te nemen en als we ze wil-
den schoonmaken het vooral buiten te 
doen. Dat deden we dus maar, maakten 
ze schoon en bakten ze daarna in de koe-
kenpan. En zie of proef ik paling, dan zit 
ik weer met mijn vader op een zaterdag-
avond aan het IJsselmeer……

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

Foto aangeleverd

Maak onze gemeente een stuk-
je schoner!
Zaterdag 24 maart is het weer 
Landelijke Opschoondag. Een 
jaarlijks initiatief van Stichting 
Nederland Schoon. In heel Ne-
derland gaan vrijwilligers de 
straat op om zwerfafval op te 
ruimen. In de gemeente Medem-
blik doen we dat ook. Helpt u 
mee?

Vele handen maken licht werk
Zwerfafval is veel mensen een 
doorn in het oog. Dit samen op-
ruimen is een leuke manier om je 
omgeving schoon te maken. Ie-
dereen kan meedoen aan de Op-
schoondag; alleen, samen met de 
buurt of met de sportvereniging. 
Samen schoonmaken is gezelli-
ger. Opruimen kan overal in de 
gemeente, in uw eigen straat de 
speeltuin of het park in de buurt. 
Het hoeft geen grote actie te zijn. 

Een uurtje zwerfafvalprikken met 
buurtbewoners kan de buurt al 
zichtbaar opschonen want en 
vele handen maken licht werk.

Materialen
Wie meedoet krijgt alle benodig-
de materialen; prikkers, vuilnis-
zakken en hesjes. Na afloop 
wordt het materiaal en het verza-
melde afval opgehaald. U bepaalt 
zelf waar u gaat opschonen.

Aanmelden
Stuur een e-mail aan opschoon-
dag@medemblik.nl. Geef aan 
met hoeveel mensen u de actie 
organiseert, waar u de actie gaat 
doen en welke materialen u nodig 
heeft. Na aanmelding krijgt u in-
formatie over de organisatie op 
24 maart. Bel voor meer informa-
tie: 06 27219335 of mail: op-
schoondag@medemblik.nl

Foto aangeleverd

Opschoondag 2018
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Wist u dat...

... Club Jazz & Pop zaterdag 

17 maart weer een talentvolle 

jonge bluesgitarist

met zijn band op het podium 

heeft in Cultura?

... Tijmen Kwantes tijdelijk 

weer terug in Andijk is?

... Joke Kwantes, dinsdag 6 

maart alweer 60 jaar wordt?

... het voorjaarsconcert van 

Sursum Corda op 

vrijdagavond 23 maart is?

... oud-jeugdkoor Time Spirit 

in het najaar nog één keer bij 

elkaar komt om op te treden?

 

Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

Kopieren, printen, inbinden, familiedrukwerk, tuin-
doeken en meer.Dijkprint. info@dijkprint.nl

Stamppottenweer !!
Beste Aardappelen diverse soorten.

Jan&Tineke van der Jagt
Middenweg 39 tel.593245

CDA Medemblik stelt haar kandidaat raadsleden voor 
Kandidaat 11

Wie ben je? 
Mijn naam is Peter Ligthart, ben 30 jaar en woonachtig in Andijk. 

Wanneer ben je in aanraking gekomen met de politiek? 
Als jarenlange vrijwilliger bij de sportvereniging in Andijk en ons 
popfestival Dijkpop ben ik al lang en vaak indirect betrokken ge-
raakt met de politiek. Hieruit heb ik geleerd dat niets vanzelf 
gaat en alle acties en keuzes gevolgen hebben.

Waarom wil je jezelf actief inzetten? 
Na eerder te hebben meegedaan in verkiezingscampagnes vind 
ik het tijd om mezelf nog actiever in te zetten voor het CDA. 

Waarom kies je voor het CDA?  
Het CDA is geen ‘one-issuepartij’ maar een partij die ‘problemen’ vanuit meerdere 
invalshoeken bekijkt, beoordeelt en daaropvolgend acteert. Geen geroep in de ruimte 
met oplossingen die onhaalbaar zijn, maar in overleg om samen tot oplossingen te 
komen voor de lange termijn.

Wat zijn jouw speerpunten?  
Zelf ben ik werkzaam binnen de financiële dienstverlening en wil mij richten op de 
financiën binnen onze gemeente. Iedere €uro kan maar een keer worden uitgegeven 
en als CDA’er ben ik van mening dat dit verstandig moet gebeuren. Geld niet ‘over 
de balk’, maar ‘als balk’ om constructief en sterker de toekomst tegemoet te treden.

Mogen wij op uw steun rekenen, u kunt dat zeker op die van ons.


Met hartelijke groet, 
Peter Ligthart

9 & 10 MAART
CULTURA - ANDIJK
               Aanvang 20.00 uur  |  Zaal open 19.30 uur

INFO + RESERVERINGEN: WWW.ANDIJKERTONEEL.NL

ANDIJKER
TONEEL

SPEELT HET KOMISCHE STUK:

Schrijver: Henk Roede | Regie: Wendy Sinnige

Sturgis Motoren van alle merken thuis

Industrieweg 6  •  1619 BZ Andijk  •  (0228) 523 338
info@sturgismotoren.nl  •  www.sturgismotoren.nl

Vader, moeder, zoon, dochter en andere medewerkers staan 

bij Sturgis voor u klaar. Zij verkochten hoofdzakelijk Honda 

Gold Wings, maar zijn inmiddels van alle markten thuis.

Iedereen binnen dit gezin is technisch  
aangelegd. “We hebben alle kennis in huis. 
Kom vooral eens kijken in onze showroom.” 

“Naast verkoop doen  
wij ook onderhoud  
aan alle merken en  
soorten motoren.  
Ook uw motor is hier  
in goede handen.  
Rijdt gerust eens binnen.” 

Wie jarig is trakteert… dus tijd voor een 
lading nieuwe namen! Zaterdag 7 juli kun 
je naast Racoon, Ronnie Flex, Tusky en 
Donnie genieten van K’s Choice, Anbu, 
Justin Mylo, Yung Nnelg, Dakota, Boris 
Werner op de 35e editie van Dijkpop.

De opvallendste naam is K’s Choice. Ze 
behoren tot de meest succesvolle bands 
van België. De broer en zus Bettens staan 
dit jaar 25 jaar op het podium en dat vieren 
ze met een uitgebreide tour. Natuurlijk 
doen ze Andijk ook aan met hun wereldhit 

‘Not An Addict’.
De Dijkpop Blind-date en Super Vroege 
Vogel tickets zijn in recordtempo uitver-
kocht! Maar je kunt nu nog voordelig je 
Vroege Vogel Actie tickets bestelllen voor 
slechts € 29,50 (excl. reserveringskosten) 
ipv de reguliere voorverkoop € 35,- via 
www.dijkpop.nl/tickets!

Daarnaast is Dijkpop is een festival voor 
alle leeftijden! Ben je jonger dan 18 jaar op 
7 juli? Check dan de voordelige Jong & Fris 
tickets. www.dijkpop.nl/tickets!

Nieuwe namen Dijkpop
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Parochieberichten
R.K. Kerk Andijk
Adres: Bangert 6
Contactadres:
Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412, tel. 591408
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046

Zondag 4 maart 10.00 uur: 3e 
zondag van de 40-dagentijd.
Woord-Communieviering met 
De Vriendenkring; voorgangers 
van groep Wervershoof.
Thema: “Bouwen op het Woord”.
De collecte is voor onze kerk.
Van harte aanbevolen en dank 
daarvoor.
Welkom ook bij het koffiedrin-
ken!
*Vrijdag 9 maart is al weer de 66e 
Gemeenschapsveiling in Sarto. 
Het is elk jaar weer een gezellige 
avond met veel koopjes en een 
uitstekende sfeer. Hopelijk dat 
velen hun steentje zullen bijdra-
gen zodat school, verschillende 
verenigingen en onze parochie 
op een welkom bedrag kunnen 
rekenen.

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

Daar buiten op afspraak

FEBRUARI
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
• Pubquiz, 20:30 uur, Dorpshuis Centrum
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.
Donderdag 15 maart
• SeniorenSoos, 12:00 uur, Dorpshuis Centrum
Vrijdag 16 maart
• Eetcafé, 18:30 uur, Dorpshuis Centrum
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
Vrijdag 23 maart
• Voorjaarsconcert Film - Sursum Corda, 20.00 uur Dorpshuis
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 

publicaties. Organisatie; Sorghvliet en breed samenwerkingsver-
band ouderen.

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

Oud papier  Zaterdag 10-03, 24-03, 07-04, 21-04, 05-05
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
Om te beginnen is het mijn 
sportvriend C.J. Verrhoogt 
gelukt twee goede partijen te 
spelen, de laatste tijd zat Cees 
in een dalletje om het zo maar 
eens uit te drukken.
Voor Cees een toch wel een 
geslaagde biljartmiddag en dat 
is mooi meegenomen. Voor 
G.P. Grent was het resultaat ook 
slecht, twee verloren partijen, 
maar wel boven moyenne, een 
goede partij in bandstoten was 

zijn resultaat. De einduitslag 
was C.J. Verhoogt zes punten 
en G.P. Grent zeven punten. 
Aan spanning dus geen gebrek.
De slotzin is deze keer: “We 
zitten allemaal in hetzelfde 
schuitje, alleen de één roeit en 
de ander zit te vissen.”
Adios Biljartos

Sportgroeten 
G.P. Grent
aflevering 1145

Kerkdiensten, zondag 4 maart
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur  ds. C. van Sliedregt te Nunspeet
19.00 uur ds. J. Staat, praisedienst, m.m.v. Sound of Praise

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
10.00 uur Dhr. Rein de Lange uit Zaandam, Organist: Wim Broer

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Cees Hanemaayer

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Wo-Com. groep Wervershoof, De Vriendenkring

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

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

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

Nog een maandje en dan presen-
teert Sursum Corda haar voor-
jaarsconcert Film. Een fijne 
avond uit met de allermooiste 
filmmuziek! Deze avond laten 
Sursum en Jong Sursum van zich 
horen, beide onder leiding van 
Lindy Karreman. Vrijdag 23 

maart zal Dorpshuis Centrum 
omgetoverd worden tot een ware 
filmzaal. Trek uw mooiste outfit 
aan en loop als een echte filmster 
over de rode loper naar bin-
nen. De zaal opent om 19.30 uur 
en om 20.00 uur start de muziek. 
Wij zien u graag op 23 maart!

Avondje film met Sursum Corda

Veel mensen in Andijk hebben 
honden maar er zijn er bij die 
schijt aan de opruimplicht heb-
ben.
Er is begrip dat honden ook hun 
behoefte moeten doen maar niet 
op speelveldjes en stoep.
Maar nu wordt het zelfs al in een 

tuin aan de Sportlaan bij de 
plantjes aangetroffen en zo te 
zien was dit geen klein hondje.
Kom op mensen voorkom nou 
dat u met uw hond(en) op de er-
gernis lijst nummer 1 komt te 
staan.
Ruim het gewoon op!

Foto aangeleverd

Ergernis nr. 1
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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).

Preparateurs Karin de Jongh en Kim Bobeldijk laten 
zondag 11 maart bij IVN West-Friesland zien hoe 
het proces van een dier villen en het opzetten van 

een vogel in zijn werk gaat. De inloop - informatie-
middag is van 14.00 tot 16.30 uur in het Streekbos 
Paviljoen in Bovenkarspel. Het is een respectvolle 
demonstratie voor volwassenen en kinderen. Er 
komt weinig tot geen bloed aan te pas. Entree is 
gratis, maar een donatie in de bus is welkom. 

Dieren opzetten is een karwei dat aan vele eisen en 
voorwaarden moet voldoen. 

“Worden deze dieren expres doodgemaakt?” vragen 
kinderen vaak. Het schoonmaken van de huid en 
het modelleren van dode dieren is een zorgvuldige 
procedure. Ze nemen een aantal opgezette dieren 
mee om te vertellen wat de specifieke eisen zijn 
voor een mooi, natuurlijk ogend resultaat en vragen 
staat vrij! 

Foto: Toos Brink

Dieren opzetten, hoe doe je dat?

Verloopt uw rijbewijs of omdat u 
om medische redenen moet wor-
den gekeurd voor het verlengen 
van uw rijbewijs C/D/E? Code 95. 
Maak dan nu alvast een afspraak 
voor deze keuringen in Andijk. 
Locatie: Dorpshuis centrum, 
Sportlaan 1, 1619XE, Andijk
Data: eens per week.
Wilt u meer informatie over deze 
rijbewijskeuring, of wilt u een af-
spraak maken? Neem dan con-
tact op met het afsprakenbureau 
(09.00 – 18.00 uur): 0516-514574 
of 06-14716543.
  Online afspraak maken: www.
goedkoperijbewijskeuringen.com

Ook inwoners uit omliggende 
gemeenten zijn van harte wel-
kom.

Rijbewijskeu-
ring CE, DE 
en code 95

Langs de weg... Fotograaf Koos Dol maakte afgelopen weekend een rondje langs het 
IJsselmeer en maakte deze foto's. De kou in beeld.

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

Om de Huiskamer te kunnen 
openstellen zijn er enthousiaste 
zelfstandig werkende vrijwilligers 
nodig die minimaal 1 dagdeel 
in de twee weken beschikbaar 
zijn om onze gasten te helpen 
verzorgen en te helpen met het 
organiseren van diverse thema-
dagdelen.

Wilt u ook uw steentje bijdra-
gen aan dit prachtige initiatief als 
vrijwilliger? Dan ben u van harte 
welkom op de vrijwilligersbijeen-
komst op dinsdag 6 maart om 
10.00 uur! Onder het genot van 
een kopje koffie of thee krijgt u 
volledige uitleg over het project! 

Geef u op door u aan te melden 
via: info@wingsofchange.nl of 
bel: 06-1434 7959
Mocht u 8 februari niet aanwezig 
kunnen zijn maar wel geïnteres-

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

Sociale Huiskamer wil vliegende start maken: 

Gezocht vrijwilligers!

seerd, neem dan ook even con-
tact op!

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