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Ouderenwoningen op het Asonia-terrein 

Meer veiligheid in huis en op de wegen 

Beter onderhoud openbaar groen 

Voor een gemeente die werkt voor ú  

Henk van Dijk bespeelt orgel al 56 jaar
De heer Henk van Dijk woont 
al vele jaren met veel plezier op 
Kerkepad 3 in Andijk. Naast zijn 
hobby’s tuinieren en het houden 
van verschillende vogels speelt 
hij graag op het orgel. “Dat doe 
ik al vele jaren en nog steeds met 
heel veel plezier,” aldus Henk.

Jong geleerd, oud gedaan
Henk vertelt: “Op 12 jarige leeftijd 
kreeg ik mijn eerste orgellessen. 
Dat ging door tot mijn dienst-
tijd. In mijn diensttijd bezocht 
ik elke week een concert van 
Feike Asma of Piet van Egmond 
in de Oude kerk te Amsterdam. 
In Amsterdam zat ik namelijk in 
militaire dienst.”

Op orgeltocht met Jan en Jaap
“Later ging ik samen met zwager 
Jan en vriend Jaap op “orgeltocht”. 
We bespeelden orgels in onder 
andere de plaatsen Wervershoof, 
Genemuiden, Bovenkerk, Kampen 
Zwolle en Boxtel. We hebben zelfs 
het orgel van de St. Jan Kathedraal 
in Den Bosch mogen bespelen. 
Allemaal prachtige orgels.”

Het eerste concert
Op 1 december 1973 werd er een 
orgelconcert georganiseerd in de 
Gereformeerde kerk te Andijk. 
Dirk Mantel was er als organist 
van die kerk Mijn vriend Jaap 

bespeelde het orgel en ik was er 
als registrant. Vlak na 8 uur viel de 
stroom uit, zonder stroom konden 
wij niet spelen. Gelukkig duurde 
het maar een half uurtje, toen was 
de stroom er weer op. Zo kon het 
concert alsnog doorgaan.

Tweede concert
’t Tweede concert was in de 
Hervormde kerk in Genemuiden. 
Alles ging op rolletjes. Totdat 
bij een Bach-koraal met uitko-
mende stem het pedaal de “G” 
bleef hangen. Het concert werd 
even onderbroken en we moesten 
overleggen. De oplossing werd 

gevonden en het concert kon ver-
der gaan. Jaap bespeelde het orgel 
; ik lag onder de orgelbank en elke 
keer als de “G” werd ingedrukt, 
trok ik de pedaal weer snel terug. 
Zo ging het ook, met als resultaat 
een paar blauwe vingers.

In de familie
Henk is niet de enige die graag 
achter het orgel zit. Ook zijn zoon 
Berend Jan speelt orgel; kleinzoons 
Stef en Gerwin krijgen orgelles en 
kleinzoon Lennard is organist in 
Deventer. “Het is bijzonder om 
met elkaar muziek te maken. 
Muziek verbindt. Naast het prach-

tige geluid is het ook een schitte-
rend instrument om te zien.”

Al 56 jaar amateur organist
“Vanaf mijn 14e jaar was ik organist 
van de Gereformeerde Gemeente 
in Andijk. Vanaf het samengaan 
in 2008 met de Gereformeerde 
Gemeente Enkhuizen, bespeelde 
ik ook daar dat mooie 25 stem-
mige orgel. Uiteraard doe ik dat 
niet alleen, maar samen met nog 
een paar organisten. Al met al ben 
ik nu 56 jaar amateur organist en 
mag nog steeds de gemeentezang 
begeleiden tot eer van Hem die 
mij die gave schonk,” zo sluit Henk 
zijn verhaal af. ‘Soli Deo Gloria’.Henk van Dijk geniet nog elke keer van het bespelen van dit prachtige instrument. Foto: KD/De Andijker

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 (10)

Redactie: K.Gorter †

Eén weg en één waarheid!

Een uitspraak van Jezus : Ik 
ben de weg en de waarheid en 
het leven. Gevolgd door: nie-
mand komt tot de Vader dan 
door Mij (Joh. 14:6). Ga in uw 
binnenkamer (hart) en bid dat 
Hij uw ogen, oren en hart 
opent voor Zijn waarheid. Als 
u Hem oprecht zoekt zal Hij 
zich laten vinden. Als u, net 
als ik, gelooft dat God niet 
liegt, ons nooit zal bedriegen, 
dan gelooft u ook dat Jezus is 
wie Hij zegt dat Hij is. De weg: 
wij zijn eigenzin-nige mensen 
die vaak graag onze eigen weg 
gaan en dan ook nog verwach-
ten dat God achter ons aan 
holt om te zegenen wat wij 
(niet) doen. Maar de goede 
weg is de weg achter Jezus 
aan. Of beter nog dóór Jezus, 
die de deur is, naar God, naar 
onze bestemming, het eeuwig 
leven. Zijn weg leidt tot God, 
zijn vrede is vrede met God 
(Joh. 14:27). De waarheid: 
Christus spreekt niet alleen de 
waarheid, Hij is de waarheid 
en die waarheid zal ons vrij-
maken. Vrij van zonde, van 
schuld, van oordeel, van angst 
voor veroordeling. Die waar-
heid stelt ons in Zijn licht en 
geeft ons een heerlijke toe-
komst. In Hem hebben wij 
een onverderfelijke erfenis. 
Het leven: in Hem is leven, 
ons leven. Hij gaf Zijn leven 
voor onze verlossing, Hij red-
de ons van de ondergang en 
wie in Hem gelooft zal leven 
ook als hij gestorven is. (Joh. 
3:16). In Hem is de “boom des 
levens” die werd verboden na 
de zondeval (Genesis 3:22b) 
weer toegankelijk voor een 
ieder die wil en Zijn opstan-
ding garandeert de onze. De 
meeste mensen vinden Hem 
na een zoektocht door de 
krommingen van dit leven, 
met vallen en opstaan. Ik 
hoop dat u Hem zonder al te 
veel moeiten zult vinden, per-
soonlijk ben ik dankbaar dat 
Hij op mij heeft willen wach-
ten, hoewel ik altijd heb ge-
loofd ben ik toch tot ongeveer 
mijn 35e voornamelijk mijn 
eigen, eigenzinnige, weg ge-
gaan tot Hij mij in de kraag 
vatte en als door een woestijn 
tot Hem terugvoerde. Niet 
omdat ik zo goed ben maar 
omdat Hij mij (en u) zo lief-
heeft. Wie Jezus (terug)vindt, 
vindt de weg en de waarheid 
en het leven. De enige weg 
want zoals Hij zegt: niemand 
komt tot de Vader dan door 
Mij. Zoals Hij zich laat vinden 
door u, zo bid ik dat u zich 
wilt laten vinden door Hem. 
Laten wij niet krampachtig de 
touwtjes in eigen hand hou-
den maar ons koesteren in 
Zijn liefde en Zijn weg gaan, 
in Zijn waarheid en het (eeu-
wig) leven vinden. (Jose Con-
semulder)

✃

Wie biddend wacht zal dankend aanschouwen

In dit vertrouwen is rustig overleden onze lieve Moeke

Brechtje Groot - Schenk
echtgenote van Simon Cornelis Groot † 22-11-2008

op de leeftijd van 97 jaar.

* 15 september 1920  – Andijk – † 3 maart 2018

 Delft:  Jan Arie en Ina Groot
 Hoorn:  Eddy † en Elseline Groot
 Nieuwegein: Tiny en Jouke van der Bijl
 Hoogkarspel: Niko en Elise Groot
 Grootebroek: Gerard en Josien Groot
 Andijk:  Marcel en Caroline Groot
 Andijk:  Bettina en Bas Waardenburg

  Klein- en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Kleingouw 78
1619 CE  Andijk

Moeke is thuis.

U bent welkom op woensdag 7 maart tussen 19.30 en 20.30 uur
om afscheid van haar te nemen en ons te condoleren in de 
Torenzaal van de Gereformeerde kerk, Middenweg 4 te Andijk 
(ingang onder de toren).

Daar is tevens gelegenheid voor op donderdag 8 maart tussen 
13.15 en 13.45 uur. Aansluitend vindt om 14.00 uur de dankdienst 
voor haar leven plaats, waarna we Moeke begeleiden naar haar 
laatste rustplaats op de Oosterbegraafplaats aan De Weet te Andijk.

Na een kortstondig ziekbed is plotseling overleden mijn lieve 
man, onze zorgzame vader, trotse opa en overopa

Rijk Bouhuis
Andijk, 23 juni 1929 Hoorn, 1 maart 2018

 Hanny Bouhuis - Dapper
 Jos en Henriët
 Anja en Sam
 Olfert en Sandra
 Margareth en Frans
 Richard en Kim

 klein- en achterkleinkinderen

Sorghvlietlaan 154
1619 XZ  Andijk

Mijn man is overgebracht naar huiskamer Largo van het 
uitvaartcentrum, Ibislaan 3 te Andijk.
Daar bent u welkom om afscheid van hem te nemen en ons te 
condoleren op woensdag 7 maart tussen 19.30 en 20.30 uur.

De crematieplechtigheid zal in besloten kring plaatsvinden.

Dank voor alles wat je hebt betekend voor het K.W.F.
We zullen je betrokkenheid en inzet missen.

                                           

Marjola
        

Namens het K.W.F. afdeling Andijk: Ank, Johanna, Henriette en Mirjam 

Veilig in Jezus armen.

Wij zijn zeer geschrokken door het plotselinge overlijden van

Marjola Schoneveld-Sluijs
Vele vrijdagavonden was zij ook op de gebedsgroep 

Wij wensen Eric en zijn familie Gods steun en sterkte toe

Gebedsgroep Gereformeerde kerk

De pijn en het gemis van onze lieve moeder, oma 
en overgrootmoeder

Tiny Groen - Prins

zal nog lang blijven, maar de vele kaarten en bemoedigende 
woorden hebben ons veel goed gedaan. Bedankt lieve mensen.

De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Oproep bezorger Andijker
We zoeken nog een bezorger voor de wijk 

Wervershoof (Kagerbos, Nieuwstraat, 
Dorpsstraat en De Hoek)

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

Interesse? p.ligthart@andijker.nl
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Vergeet niet je op 
te geven voor de 

voorjaarsworkshop!

Vanaf nu is de winkel de 
hele week open!

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp?
Mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft.

Psalm 121 :1,2 Trouwtekst

Totaal onverwacht is van ons heengegaan 
mijn lieve vrouw en levensmaatje, 

onze bijzonder dierbare dochter, zus, schoonzus en tante

Marjola Josephine Schoneveld-Sluijs
Enkhuizen, 21 juni 1971 Amsterdam, 26 februari 2018

Erik

Luit en Lenie Sluijs-Steenhuis 
Meta, in liefdevolle herinnering

Ferdinand en Gerda Sluijs - Kos 
   Alfred, Martin, Remco, Bianca

Arnold en Marja Sluijs - Visser 
   Marijn, Laura

Erna en Wijnand Bouw - Sluijs 
   Frank, Vera, Hanna

Dick en Rita Schoneveld - Kolderman, 
beiden in liefdevolle herinnering

Paul en Betty Schoneveld - Melet 
   Jennifer en Alex, Marissa en Mike

Klamptweid 45, 1619 DK Andijk

De begrafenis heeft plaatsgevonden op maandag 5 maart jl. op  
de Oosterbegraafplaats te Andijk.

Een herinnering of bericht is zeer welkom op www.cbu-online.nl



OP GROND VAN EEN MISVERSTAND GEEN 
HUWELIJKSVOORWAARDEN GEMAAKT?

Voor iedereen die in Nederland na 1 januari 2018 is getrouwd of 
een geregistreerd partnerschap is aangegaan via de gemeente, gel-
den nieuwe regels. 

De hoofdregels: 
1. Het vermogen dat men vóór het huwelijk voor 100% alleen 
 bezit, blijft privévermogen. 
2. Het vermogen dat de echtgenoten tijdens hun huwelijk 
 verkrijgen, wordt gemeenschappelijk.
3. Vermogen dat vóór het huwelijk aan de echtgenoten gezamenlijk 
 toebehoorde valt, los van de grootte van de aandelen van iedere 
 echtgenoot, in dit gezamenlijke vermogen, ieder voor de helft!
4. Erfenissen en schenkingen die een echtgenoot krijgt, vóór of 
tijdens het huwelijk, blijven privévermogen van de verkrijgende 
echtgenoot. Toch blijft de uitsluitingsclausule in een testament of bij 
een schenking van belang. Laat u hierover goed informeren!

Kent u Frans en Anna nog van onze column: 
“De liefde van je leven, ontmoet op de kermis.”?
Nadat Frans en Anna een aantal jaar samenwoonden, hebben zij 
in 2016 een huis gekocht. Omdat Anna van jongs af aan in de 
bollen heeft gewerkt, had zij meer eigen geld dan Frans. Daarom 
heeft Anna de woning voor 70% en Frans voor 30% in eigendom 
gekregen. Afgelopen kermis was een mooie gelegenheid voor Frans 
om Anna, toen zij in de speed zaten en hoog boven Wervershoof 
uitstaken, ten huwelijk te vragen. Anna riep luid: JAAAAA… terwijl 
de stoeltjes van de attractie zich weer in de diepte stortten. Op 14 
februari van dit jaar zijn Frans en Anna gehuwd. Dit leek hen handig, 
omdat dan toch alles bij wet geregeld was. Zij waren vergeten dat 
de notaris jaren terug, bij het tekenen van hun samenlevingscontract 
had gezegd dat als ze ooit trouwplannen hadden, het goed was om 

je vooraf te laten informeren. Wat Frans 
en Anna niet wisten, was dat zij door hun 
huwelijk, nu ieder voor de helft eigenaar 
van het huis zijn geworden. Dit was niet 
hun bedoeling!

GRATIS INLOOP: do 
15-3 Andijk 0228-592224 
en di 20-3 0229-591264 
van 9-17 en 19-21 uur.

Els van den Bosch 
& Piet Ligthart

Tot 2026 mag de gemeente 
Medemblik 1200 woningen 
bouwen. In alle kernen  van 
Medemblik  komt nieuwbouw. 
Er zijn plannen voor 200  nieu-
we  huurwoningen.  Maar het 
belangrijkste is dit: Er zijn 
woningbouwplannen goedge-
keurd, die niet onder deze 1200 
woningen vallen  en zij heten: 
woningbouwplannen tussen-
door. 
Je kunt in je eigen kern een star-
terswoning   bouwen. Probeer 
meer mensen in je dorp hiervoor 
te porren,(mensen, die dat ook 
willen), ga een aanvraag doen. 

Deze plannen zijn wel aan voor-
waarden gebonden o.a.: 
1. Het moet een levensloop-
 bestendig huis worden (waar 
 je lang zelfstandig kan blijven
 wonen) 
2.  De woning is gasloos (daar  
 kun je een lening voor krijgen  
 en je verdient het zelf terug) 
3. Het moet vallen binnen 
 (stedelijk) bebouwd gebied en
  voor kleine huishoudens zijn.
Kortom ga starten met informa-
tie verzamelen. Mail naar mij
Maria.weeber@me.com.
Ik heb de volledige voorwaarden 
klaarliggen

Deze campagne wordt georganiseerd door

www.weekvanhetchristelijkeboek.nlwww.weekvanhetchristelijkeboek.nl
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OP GROND VAN EEN MISVERSTAND GEEN HUWELIJKSVOORWAARDEN GEMAAKT?
Voor iedereen die in Nederland na 1 januari 2018 is getrouwd of een geregistreerd partnerschap is 
aangegaan via de gemeente, gelden nieuwe regels. 
De hoofdregels: 
1. Het vermogen dat men vóór het huwelijk voor 100% alleen bezit, blijft privévermogen. 
2. Het vermogen dat de echtgenoten tijdens hun huwelijk verkrijgen, wordt 

gemeenschappelijk.
3. Vermogen dat vóór het huwelijk aan de echtgenoten gezamenlijk toebehoorde valt, los 

van de grootte van de aandelen van iedere echtgenoot, in dit gezamenlijke vermogen, 
ieder voor de helft!

4. Erfenissen en schenkingen die een echtgenoot krijgt, vóór of tijdens het huwelijk, blijven 
privévermogen van de verkrijgende echtgenoot. Toch blijft de uitsluitingsclausule in een 
testament of bij een schenking van belang. Laat u hierover goed informeren!

Kent u Frans en Anna nog van onze column: “De liefde van je leven, ontmoet op de kermis.”?
Nadat Frans en Anna een aantal jaar samenwoonden, hebben zij in 2016 een huis gekocht. 
Omdat Anna van jongs af aan in de bollen heeft gewerkt, had zij meer eigen geld dan Frans. 
Daarom heeft Anna de woning voor 70% en Frans voor 30% in eigendom gekregen. 
Afgelopen kermis was een mooie gelegenheid voor Frans om Anna, toen zij in de speed 
zaten en hoog boven Wervershoof uitstaken, ten huwelijk te vragen. Anna riep luid: 
JAAAAA… terwijl de stoeltjes van de attractie zich weer in de diepte stortten. Op 14 februari 
van dit jaar zijn Frans en Anna gehuwd. Dit leek hen handig, omdat dan toch alles bij wet 
geregeld was. Zij waren vergeten dat de notaris jaren terug, bij het tekenen van hun 
samenlevingscontract had gezegd dat als ze ooit trouwplannen hadden, het goed was om je 
vooraf te laten informeren. Wat Frans en Anna niet wisten, was dat zij door hun huwelijk, nu 
ieder voor de helft eigenaar van het huis zijn geworden. Dit was niet hun bedoeling!
GRATIS INLOOP: do 15-3 Andijk 0228-592224 en di 20-3 0229-591264 van 9-17 en 19-21 
uur.

Starterswoningzoekenden: let op!

Woensdag 14 maart is er in 
De Kapel een informatieavond 
over zonnepanelen. Omdat de 
Protestantse Gemeente Andijk-
Wervershoof duurzaamheid wil 
stimuleren hebben we ons ver-
diept in anderen manieren van 
energie gebruik. Dhr. Ad Verhage 
van de Zonnecoöperatie West-
Friesland komt vertellen over de 
mogelijkheid om zonnepanelen 
te huren. Als uw woning niet 

geschikt is om panelen op het 
dak te plaatsen zijn er andere 
mogelijkheden om over te gaan 
op energie die de zon ons levert. 
Waarom zonnepanelen: Schone 
energie, vermindering van het 
klimaatprobleem, schoner milieu 
en u bespaart op de energiere-
kening. Als u in interesse heeft, 
bent u van harte welkom in De 
Kapel, Middenweg 48 in Andijk, 
aanvang 20.00 uur.

Zonnepanelen voor De Kapel

Volwassenen die meer willen 
weten over jagen in het alge-
meen en het wildbeheer in Ne-
derland kunnen op zondag 4 
maart een gratis informatie-
middag over de jacht bijwonen. 
Lokale jagers vertellen erover 
om 14.00 uur bij IVN West-
Friesland in de Bovenzaal van 
het Streekbos Paviljoen. 

Mensen jagen al sinds zij op aar-
de zijn. Het ambacht van jager/
verzamelaar beleeft een ware op-
leving in de 21ste eeuw. Tegen-
woordig is jagen aan zeer strikte 
regels gebonden. De consument 
zoekt vaker in de schappen naar 
verantwoord, biologisch of uit de 

natuur geoogst voedsel. Maar wie 
oogst nu dit voedsel uit de na-
tuur. Wat beweegt mensen om te 
gaan jagen, mag je met plezier ja-
gen, mag jagen en voedsel berei-
den een hobby zijn of moet je dit 
over laten aan professionals? 
Maar wie is dan die jager en wat 
is het verschil met een professio-
nal? Met welke gedachte jagen/
oogsten de jagers? 

De jagers geven eerst een inlei-
ding over het hoe en waarom van 
de jacht en geven ruim de gele-
genheid voor discussie en vragen 
over de jacht, het waarom, voor 
of tegen, de alternatieven, tradi-
ties en gebruiken. 

Lokale jagers vertellen over de jacht en bescherming. Foto aangeleverd

Jacht en bescherming
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WONEN IN ANDIJK

Kijken, kijken en niet 
(kunnen) kopen 

Moet de overheid regelen, 
dat iedereen een woning 
kan kopen? Nee. Maar 

de overheid moet zich wel 
inspannen om in bouwplan-

nen betaalbare woningen 
te realiseren. In ons verkie-
zingsprogramma staat als 

wens: “betaalbare woningen”. 
Wij willen toelichten wat we 
hiermee bedoelen. We weten 

dat er een toename is van 
alleenstaanden en ouderen. 
Het CDA wil dat er koop-
woningen worden gebouwd 
voor kleinere huishoudens. 
Dit kunnen kleinere koop-
woningen zijn, of apparte-

menten. Het CDA denkt aan 
een maximale koopsom van € 
130.000,--. De huidige maxi-

male koopsommen blijken 
voor veel mensen onmogelijk 

financierbaar. 

Ruimte voor initiatief en 
Levensloopbestendig

De bestemmingsplannen 
worden minder gedetail-

leerd. Op die manier komt 
er ruimte voor initiatief-

nemers die willen bouwen 
(Collectief Particulier 

Ondernemerschap). Meer 
denken vanuit de aanvrager, 

minder vanuit de regels. 
Uiteraard moet het wel 

voldoen aan de wettelijke 
voorschriften. Om de woning 

levensloop bestendig te 
maken is de blijverslening 

ingevoerd. De plaatsing van 
een mantelzorgwoning is 

vergunningsvrij voor mensen 
met een medische indicatie, 
en kan desgewenst worden 

gefinancierd uit de blijversle-
ning. 

Nieuwbouwplannen Andijk
De plannen Singershof en 
Fruittuinen zijn bijna afge-

rond. Mantelhof en Bangert-
Zuid (ook wel Voorstuk 

genoemd in de volksmond) 
zijn volop in ontwikkeling. Er 
zijn plannen voor Kleingouw 

Benzinepomp, Molenweg, 
Hoekweg, De Linten en een 
deel van het Asonia-terrein. 
In totaal 148 woningen. Wilt 
u meer weten? Dan mag u 

gerust contact met ons opne-
men.

Groeten, Piet Ligthart 
en Els van den Bosch

Actie op de redactie. Een grappige klucht! 
Geschreven door Henk Roede

“Wie kent wie” is een slechtlopend roddelblad totdat de 
nooit doorgebroken artiest Frans Sloper op de redactie 

wordt vermoord. De bladen vliegen de deur uit! Maar….. 
waar is zijn lijk gebleven? Genoeg Actie op de redactie om 

u een heerlijk avondje uit te bezorgen.

Op vrijdag 20 april of zaterdag 21 april verwachten 
wij u op de redactie in Dorpshuis Centrum aan de 

Sportlaan 1 in Andijk. Aanvang 20.00 uur, zaal 
open om 19.30 uur. 

Komt u niet op tijd? Dan staat u een 
berisping van hoofdredactrice Wilma 

Zwamminga te wachten!! 
Let op, de entreeprijzen zijn iets 

verhoogd: € 8,00 en kinderen 
t/m 12 jaar € 6,00 

R:\AFB Andijk\KNA Logo.plt  6-9-2011 13:19:39 Schaal: 1:1.35  Hoogte: 228.80   Lengte: 269.27 mm



Reflecties van P. Groot/BAMM. Terugblik op 7 voorbije jaren.

Het waren anderen die ons er toe brachten en aanmoedigden om te trachten om een eigen 
plek te gaan veroveren in de raad van de gefuseerde gemeente, wat we 7 jaar geleden, on-
geveer op de valreep zijn gaan doen als Andijker Belang. Dat dit slaagde was vrijwel uitslui-
tend te danken aan Andijker kiezers en directe steun van een aantal personen, en als “de 
Andijker” ons niet had geholpen en gesteund om met u te kunnen communiceren en gedach-
ten en ideeën met u te delen, dan zou het er ook niet van zijn gekomen. 

Terugblikkende hebben we, in ons beleven, op meerdere manieren een goede bijdrage kun-
nen leveren, hebben er in moeten groeien, en beleefde vooral genoegdoening aan de posi-
tieve zaken, daar waar we daadwerkelijk zelf iets bereikten, of onze stem de doorslag gaf, 
maar ook daar waar we zaken aanzwengelden, maar er bij de anderen nog even de gunfactor 
ontbrak, maar waar anderen er later mee kwamen, voorwendende dat het hun idee en initi-
atief was. Ook in die gevallen, claimen we de credit die ons feitelijk toekomt. Vorige week 
hebben we het al voorspelt, de hondenbelasting gaat verdwijnen, de enige vraag is, wie weet 
de credit te veroveren, bij degenen die dit lezen, nu dus zijnde de kiezer en over twee weken 
naar de burger toe, ofwel voor de Bühne. 

Natuurlijk verandert er niet al te veel na een fusie, De Andijker bewoners maken zelf van 
Andijk wat het is. Dat het besturen op termijn goedkoper zou worden was (bekend) nep-
nieuws. Dat de kwaliteit van de bestuurders beter zou worden ook, dat veel aandacht en geld 
vloeit naar het stadje Medemblik, en veel raadsleden van buiten Andijk, Andijk nauwelijks 
kennen, is ook een (voorspelt) gegeven, maar zaken nemen geen keer en de fusiedrift, op 
welk niveau dan ook walst over ons heen en lijkt niet te stoppen.

Hoewel de Medemblikker krant (nu Andijk gelukkig nog steeds de Andijker heeft) in Andijk 
minder gelezen zal worden hebben we de gehele gemeente willen bereiken en wekelijks 
informatie gedeeld, en dit aangevuld op de website www.bam-med.nl. daarop beschrijven 
we (week 7,8,9)ook negatieve zaken zoals het ons (26-01-2017) publiekelijk te kakken zetten 
van mij als persoon, pesterij, leugens van Burgemeester F. Streng, zaken waar alle andere 
partijen hun medewerking aan verleenden. Meer BAMM zou zulk flauw gedoe snel ten einde 
brengen.

Hoewel ik binnen een maand 74 zal zijn, het oudste Medemblikker raadslid, voel ik me nog 
net zo fit en gezond als 7 jaar terug. Doordat enkele jeugdige en capabele kandidaten zich 
warmlopen, heeft BAMM evenwel ook na P. Groot een toekomst. BAMM wil er voor de gehe-

le gemeente zijn, maar in 
mijn hart zijn we nog steeds 
“Andijker Belang”.

Die 100 rondjes 
per keer op 

de Westfries 
houden me wel fit.

Betrouwbaar•Actief•Menselijk•Medemblik

Zaterdag 10 maart, het is kort dag 
na de veiling, kunt u uw koopje al 
inwisselen! En wat voor koopjes. 
Samen met kopers van de veilin-
gen van Onderdijk, Zwaagdijk-
Oost en Wervershoof naar het 
WK schaatsen op de Coolste 
IJsbaan van Nederland en dan 
kijken hoe een aantal van de top-
pers van de Olympische Spelen 
op de ijsbaan in het Olympisch 
Stadion strijden om nieuwe gou-
den plakken, nu van het WK 
allround. De heren schaatsen 
zaterdag de 500 en 5000 meter, 
de dames 1500 en 5000 meter. 
Een unieke beleving in een uniek 
stadion. 
Het alternatief ook op deze 
zaterdag: een schaatsclinic op de 
Westfries met de bronzen medail-
lewinnares van de Olympische 
spelen Irene Schouten en de 

winnaar van diverse marathons 
op natuurijs van de afgelopen 
week, haar broer Simon. Een 
unieke mogelijkheid om de fijne 
kneepjes van de schaatskunst te 
leren! Wanneer krijgt u weer die 
kans?

Kom vrijdagavond naar Sarto en 
biedt mee! Het is elk jaar weer 
een super gezellige avond. Als 
u één keer over de streep bent, 
staat de datum voortaan vast in 
uw agenda, de 2e vrijdag van 
maart! 
Lukt u dat niet? U kunt ook een 
koopopdracht afgeven bij Jos 
Kuin, 591408 of Dorèth Ruiter 
597304 of via veilingsarto@gmail.
com Op de website, parochievei-
lingsarto.nl, kunt u de catalo-
gus bekijken met heel veel leuke 
en interessante koopjes. Ook 

maakt u kans op een mooie fiets, 
beschikbaar gesteld door André 
van Duin. Het enige dat u daar-
voor ‘moet’ doen, is het lot uit de 
catalogus invullen, vóór 10 uur 
’s avonds inleveren in Sarto en 
tijdens de trekking ná het 500ste 
koopje in de zaal aanwezig zijn. 
De ‘echte’ veiling begint om 19.45 
uur, maar daarvoor staat de zaal 
op zijn kop voor de kindervei-
ling, een feest om mee te maken. 
De kinderen mogen daarna naar 
hun eigen ruimte, waar ze tot de 
pauze om 21.45 uur vermaakt 
worden. Van harte welkom alle-
maal! Laten we er samen weer 
een groot succes van maken voor 
alle organisaties die een bijdrage 
ontvangen. Tot vrijdagavond!

Schaatsen met veiling Sarto? 
Naar het WK of naar de Westfries?

Loek Boon en René Dol gaan op 
10 maart nog verder terug in de 
tijd en wel naar de jaren 1965 en 
1966. 
Afgelopen oktober gingen we 50 
jaar terug naar 1967 en dit werd 
door de vele bezoekers zeer posi-
tief ontvangen. Toen hebben we 
besloten om dit te herhalen met 
1965 en 1966, omdat dit ook 
jaren waren met zeer vele klas-
siekers. Dan gaan we dit jaar in 
oktober weer 50 jaar terug naar 
1968.
Er waren en ontstonden veel 
nieuwe popgroepen en niet 
alleen in het buitenland, ook in 
Nederland zagen veel bands het 
licht en begonnen aan een grote 
carrière.
De Nederlandse bands die er 
toen waren: Cats, Boudewijn De 
Groot, Outsiders, Q65, Golden 
Earrings, Sandy Coast, Rob 
Hoeke en ook natuurlijk Cuby & 
The Blizzards.
Vanuit het buitenland was 
Engeland de hofleverancier met 
bv. Beatles, Stones, Who, Hollies, 
Them, Manfred Mann, Kinks, 
Animals, Moody Blues, Zombies 
en Yardbirds.

Maar uit Amerika kwamen ook 
grote namen o.a. Bob Dylan, 
Beach Boys, Simon & Garfunkel, 
Mama’s & Papa’s, Byrds en Lovin’ 
Spoonfull.
Het leuke van deze jaren is dat 
er echt een overgang plaatsvond 
tussen de artiesten die zeg maar 
in een knap pak met strikje optra-
den zoals de Everly Brothers, 
Peter en Gordon, Frank Sinatra 
en Dean Martin naar artiesten 
zoals de Stones, Animals, Them, 
Pretty Things en Kinks die in 
een spijkerbroek op het podium 
stonden.
Van het grote aanbod gaan we 
er ongeveer 120 laten horen; het 
merendeel spelen we af van vinyl 
maar ook de nodige clips worden 
vertoond. Kortom, terug in de 
tijd met lekkere muziek en uiter-
aard een lekker biertje erbij.
Dus een must voor alle mensen 
die houden van ouwe nummers 
uit het jaren 60, dit keer uit 1965 
en 1966.
Natuurlijk voor alle duidelijk-
heid; de entree is gratis.
Tot ziens bij Hèt Café van 
Wervershoof aan de Dorpsstraat 
76.

René Dol en Loek Boon. Foto aangeleverd

Zaterdag 10 maart: SMEW Classic 
in Hèt Café van Wervershoof
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 • 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



Piet Vriend, in Hosta-land 
inmiddels geen onbekende 
meer, hij heeft als liefhebber 
zich ontwikkelt tot een ware 
ambassadeur. Vanuit Andijk 
was hij dan ook met grote 
regelmaat onderweg om deze 
plant en haar liefhebbers bij te 

staan in hun hobby.

Ruim 28 jaar, om precies te zijn in 
1990 werd Piet Vriend lid van de 
Nederlandse Hosta vereniging. 
Leergierig van aard ontpopte hij 
zich als een waardig collegiaal 
lid die door vele met open armen 

werd ontvangen.
Vanuit zijn enthousiasme was het 
dan ook niet vreemd te noemen 
dat hij 1999 bestuurslid werd en 
uiteindelijk doorgroeide tot het 
dagelijks bestuur.

In 2009 werd Piet Vriend, toen 
in de functie als secretaris, ver-
rast door het wegvallen van de 
in die periode functionerende 
voorzitter. Gelijk nam Piet de 
verantwoording op zich met 
als resultaat dat hij tot 2012 als 
secretaris, redactielid en interim 
voorzitter functioneerde. Een 
echte duizendpoot, hoe zwaar 
de last op zijn schouder dan ook 
was, zijn gedrevenheid voor de 
Hostavereniging leverde hem de 
benodigde energie.

In 2012 werd door de komst 
van een nieuwe secretaris Piet 
Vriend iets ontlast en benoemde 
de ledenvergadering hem tot de 
nieuwe voorzitter. Voorafgaande 
deze periode heeft Piet alle voor-
zitters die de NHV rijk was, 
mogen dienen om vervolgens nu 
op zijn eigen manier de scepter 
over de vereniging te zwaaien.

In de beschreven periode was 
Piet ook de hoofdredacteur 
van ons verenigingsblad Het 
Hostablad. Met volle overgaven 
werd het verenigingsblad met de 
jaren steeds beter.
De rol als voorzitter was voor 

hem dan ook geen belemmering 
om als hoofdredacteur samen 
met zijn team te blijven werken 
aan zijn kindje, zo voelde hij dat, 
Het Hostablad.

Hoe mooier het blad werd qua 
inhoud en uitstraling des te kri-
tischer werden de leden, hetgeen 
voor Piet de inspiratie was om 
samen met zijn team te blijven 
slijpen aan deze mooie diamant.
In 2017 heeft Piet te kennen 
gegeven zich alleen op het ver-
enigingsblad te willen gaan rich-

ten en derhalve de taak van voor-
zitter aan derde over te dragen.

Op onze reguliere studiedag is 
Piet Vriend gehuldigd als ere-
lid van de Nederlandse Hosta 
vereniging. Daarnaast zal er een 
nieuwe Hosta worden geïntro-
duceerd welke de naam van Piet 
Vriend zal worden meegegeven.
Dit gebaar is slechts een beschei-
den vorm van eerbetoon in rela-
tie wat onze VRIEND voor ons 
heeft gedaan en nog lang zal blij-
ven doen. 

Piet Vriend wordt gehuldigd. Foto aangeleverd

Piet Vriend gehuldigd als ere-lid Nederlandse Hostavereniging

Hosta Piet Vriend laat zich een beetje zien. Foto aangeleverd

Wordt uw 
kind vóór  

1 oktober 2019 
4 jaar? 

 

 

Wij nodigen u uit om uw zoon/dochter in te schrijven 
op één van de basisscholen in Andijk. 

 

Stichting Openbaar Onderwijs Present 
 
Basisschool De Piramide 
Flamingolaan 35 
Tel.: 0228-591609 
www.depiramideandijk.nl 
Open dag: dinsdag 13 maart van 9.00 – 12.00 uur. 
Wilt u op een ander moment komen? Dan kunt u een afspraak  
maken met Nico van der Gulik, directeur a.i. 
 

 

Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland 
 
Basisschool De Bangert 
Hooijschuurstraat 2 
Tel.: 0228-592361 
www.bangert-andijk.nl 
Open dag: maandag 19 maart, van 8.30 - 12.00 uur 
U bent ook van harte welkom voor een kennismaking op een ander moment. Hiervoor kunt u een afspraak 
maken met Lia Kromhout van der Meer, directeur. a.i. 
 

 

Stichting voor Protestants-Christelijk primair onderwijs in Noord-Holland Kopwerk  
 
Basisschool Dr. A. Kuyperschool 
Buttervin 1 
Tel.: 0228-592983 
www.kuyperschool.nl 
Open dag: Dinsdag 20 maart van 8.30 uur tot 12.00 uur. 
                   En ‘s avonds verzorgen wij 3 keer een rondleiding; Om 19.00 uur,  
                   19.30 uur en om 20.00 uur. 
Buiten deze dag kunt u altijd een aparte afspraak maken met de directeur, Jan van Lieshout 
 
Basisschool Mr. A.W.F. Idenburgschool 
Dijkweg 30 
Tel.: 0228-591463 
www.idenburgschool.nl  
Open dag: Maandag 19 maart van 8.30 uur tot 11.45 uur.  
                   En 's avonds verzorgen wij 3 keer een rondleiding; Om 19.00 uur,  
                   19.30 uur en om 20.00 uur.  
Buiten deze dag kunt u altijd een aparte afspraak maken met de directeur a.i.,  Aaldert Goverts. 
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Toegangskaarten 
 
 Vrije plaatsen: € 30

 Gereserveerde plaatsen (op de voorste rijen) € 50

Informatie en kaartverkoop 
 
 Via de website: www.westerkerkenkhuizen.nl

 Telefonisch: 0228 – 317800

Voorverkoopadressen (alleen voor vrije plaatsen)
 
 De Wit  Beeld en Geluid, Westerstraat 37/39, Enkhuizen
 
 Boekhandel Bruna, winkelcentrum Streekhof, Bovenkarspel



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

Anita Rinkel en Henny Deen 
zijn ongeveer vier jaar terug 
begonnen met het geven van 
workshops waar men onder 
vakkundige begeleiding een 
eigen bloemdecoratie kan 
maken. “Het is ons vak en onze 
hobby,” vertellen de dames in 
koor. “We vinden het leuk om 
anderen te laten zien wat er 
mogelijk is en om ze met wat 
hulp zelf iets te laten creë-
ren. Het levert elke keer weer 
prachtige bloemstukken op!”

Bekend van vroeger
Henny en Anita zaten al bij elkaar 
op de basisschool en op aller-
lei momenten hebben de paden 
van hun leven elkaar gekruist. 
“We zaten bijvoorbeeld allebei 
op de Agrarische School en later 
werkten we beiden bij bloemen-
zaak Amarant.” De vriendschap 
tussen de dames is zeker al wel 
dertig jaar geleden gestart en nog 
steeds kunnen ze het erg goed 
met elkaar vinden. “We weten 
wat we aan elkaar hebben en vul-
len elkaar goed aan.”

Workshops voor jong en oud
“Elke seizoenswisseling en ook 
met feestdagen zoals de kerst-
periode geven we een workshop 
bloemdecoraties maken in Sarto. 
Iedereen is welkom, al zijn het 
meestal vrouwen, ook mannen 
zijn van harte welkom. Beginner 

of al met wat ervaring? Jong of 
oud. Iedereen mag komen.” Anita 
vertelt:” We hebben een aantal 
mensen die al vaker zijn geweest, 
die maken er elke keer een gezel-
lig familie-uitje van. Oma, doch-
ter en kleindochter bijvoorbeeld.”

Sarto is onze plek
Bij buurtcentrum Sarto hebben 

de dames een fijne werkruimte 
gevonden die ze mogen huren 
voor hun activiteiten. Een mooi 
ruim lokaal en prima geschikt 
voor dit doel. “Het had alleen 
wel een beetje aandacht nodig, 
we vonden het er wat oubollig. 
In overleg met Richard Bot heb-
ben we de muren geverfd en wat 
gezellige decoraties aangebracht. 

We voelen ons hier helemaal op 
ons plek,” licht Henny toe. Ook 
de entree van Sarto is inmid-
dels door Anita en Henny onder 
handen genomen. “We bemoeien 
ons een beetje met de styling. 
Een fris kleurtje doet al heel wat 
voor de ruimte. Dat gaat hier op 
een hele fijne manier in overleg 
met elkaar.”

Thema Voorjaar/Paas
Komende workshops staan in het 
teken van het naderende voor-
jaar en de paasdagen. Er zijn 
nog enkele plaatsen beschikbaar 
op zaterdagmiddag 17 maart 
vanaf 13:30 uur of op maan-
dagavond 19 maart vanaf 19:30 
uur. Vooraf aanmelden is nood-
zakelijk. Dat kan via facebook.
com/jij&ikworkshops of met een 
e-mail aan jijenikbloemdecora-
tie@gmail.com 

De kosten van deze workshops 
zijn € 29,50 per persoon.

Op verzoek voor een groep
Bent u op zoek naar een leuke 
activiteit voor een vrijgezellen-
feest, een familiedag of als team-
buildingsactiviteit, dan kan er in 
overleg een extra dag gepland 
worden voor de workshop. De 
groep dient tussen de 8-12 per-
sonen te zijn. 

Zoek ons op
Zin in een gezellig middag (of 
avond) bezig zijn met bloemen 
en groen onder het genot van 
een kopje koffie? Met vakkun-
dige begeleiding en adviezen daar 
waar gewenst?
 
Jij&Ik workshops is te vinden op 
facebook en u kunt e-mailen voor 
informatie naar jijenikbloemde-
coratie@gmail.com. 

Henny en Anita hebben een fijne werkruimte bij Sarto. Foto: Olga de Boer/De Andijker

Jij&Ik Workshops nu in thema voorjaar/Paas
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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

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?

Voor informatie:
p.ligthart@andijker of 59 36 05



Die verschrikkelijke brug 

BAMM verzet zich in principe niet tegen vaar-
routes maar wel voor uitgaven van (onevenre-
dig grote bedragen aan) publiek geld, alleen 
voor wat extra en gratis plezier voor enkelen, 
opgebracht door velen. In die categorie valt 
de vernieuwing van een brug op Zwaagdijk 
Oost. De brug is van een particulier en kan nog 
gemakkelijk 100 jaar mee, maar als vaarroute 
verbetering mag hij voor het gemak wel een 
metertje breder zijn en dat gaat Medemblik 
doen a de somma van 80.000 euro (met alle 
andere partijen voor). Iedere Andijker passeert dat punt(bij het sluisje) met regelmaat, en 
ziet er nooit wat varen, maar die 80.000 euro moet besteed. Nog voor de fusie, in september 
2010 hadden we een ingezonden stuk in de Andijker over de Kleingouwbrug onder de kop “Die 
verschrikkelijke Brug”. Die moest doorvaarbaar en doorschaatsbaar zijn, maar die brug weet 
niet hoe een bootje of een schaatser er uit ziet maar is en blijft onverminderd gevaarlijk. 
Dit is door de Dorpsraad daarna ook stevig opgepakt,en aangekaart maar helaas, voor een 
veiliger brug was geen geld, voor die Zwaagdijker brug dus wél. In ander verband is P. Groot 
een Don Quichot genoemd, maar veiligheid voor veel Andijkers zou toch iets zwaarder moe-
ten tellen als een paar plezier bootjes. Kennelijk mogen die oudjes hun botten wel breken. 

Welke partijen zijn er nu zo voor veiligheid ??? 
(en wie is er de Don Quichot?).

Betrouwbaar•Actief•Menselijk•Medemblik

De Zwaagdijkse brug, dag 80.000 euro

De Kleingouw, ski brug

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).

Op zondag 22 april organiseert 
het dierenasiel in Hoorn een 
rommelmarkt, waarvan alle op-
brengsten ten goede komen aan 
het asiel.
Hiervoor is men op zoek naar al-
lerlei spulletjes om te verkopen. 
Dus kijkt u alstublieft even in uw 
kasten en op zolder of u nog rom-

melmarktspullen heeft!
U kunt uw spullen van maandag 
t/m zaterdag van 8.00-16.00 uur 
afgeven bij het dierenasiel op de 
Schellinkhouterdijk 1 in Hoorn. 
Er wordt ingezameld t/m 14 april.
Namens de asieldieren alvast heel 
hartelijk bedankt voor uw me-
dewerking!

Rommelmarkt bij het asiel in Hoorn. Foto: aangeleverd

Rommelmarktspullen gezocht

Heeft u nieuws of tips, 
een bijzondere hobby of 
talent en wilt u daarover 
vertellen in de Andijker?

Mail naar info@andijker.nl

De laatste week was het bokkoud 
dus de borstrok kon aan wat 
betekent: extra ondergoed aan.
Rond deze tijd hebben vogels het 
ook extra zwaar en dan kom je 
die tegen op plaatsen waar je ze 
niet direct zult aantreffen.
Dodaars en nonnetjes vlak onder 
de kust vanwege ijsgang.
Houtsnippen lopen plotseling in 

je kijker terwijl de sperwer laag 
over het veld jaagt.
IJsvogels komen om van de hon-
ger of raken onder het ijs en 
verdrinken.
Voor de schaatsliefhebber was 
dit een uitgelezen kans om de 
ijsbaan eens uit te proberen na al 
die jaren. En nu op naar de lente.
Foto onder: Houtsnip

De Doodaars. Foto: Douwe Greydanus

Extreem koud

Simon Schouten is op natuurijs niet te 
houden. Dat bleek de afgelopen week 
wel weer, en zeker in Noordlaren. 
Schouten boekte daar opnieuw een 
zege, net als een jaar geleden. Die winst 
was zijn tweede in deze Driedaagse, 
waarmee de man van Royal A-ware 
ook meteen de eindzege in het klas-
sement veiligstelde. 

Schouten was duidelijk over het cir-
cuitje op natuurijs. ’’Het is mooi werk, 
dit. Beter dan trainen. Elke dag lekker 
een wedstrijdje, terwijl je anders elke 
dag naar Thialf moet voor de trai-
ningen. Dan is dit veel mooier.’’ Bron: 
Schaatsen.nl.
Op onze Facebookpagina meer over 
Simon en Irene Schouten.

Simon Schouten op archiefbeeld. Foto Koos Dol

Simon Schouten de sterkste op natuurijs
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Dinsdag 13 maart naar Den Haag/ 
petitie aanbieden. 
We zijn blij dat de bouw van Lelystad 
Airport een jaar is uitgesteld. Ook zei 
minister Cora van Nieuwenhuizen dat 
ze het advies van de MER zal opvolgen. 
(MER is het nieuwe onderzoeksrapport 
over geluids en milieuoverlast van vlieg-
routes van Lelystad Airport).

Voor ons in West Friesland is de nieuwe 
MER niet echt een goede verandering. 
Zie de bijgaande kaart over de route 
en het geluidsoverlast bij Andijk. Het 
luchtverkeer moet onder het verkeer 
van Schiphol blijven vliegen over het 
Ijsselmeer dus ze blijven op FL060. (1800 
meter) hoogte. Bij Andijk kan men stij-
gen en dat geeft 70 decibel aan geluid. 
Wanneer het militaire oefengebied 
(TRA10) niet actief is kunnen de vliegtui-
gen snel klimmen en zal het hoog boven 
Andijk overvliegen. Maar 120 dagen per 
jaar is het TRA10 actief, dus 120 dagen 
per jaar komt er geluids en milieulast 
boven Andijk. Het is vertrekkend verkeer 
naar Groot Brittanie over Andijk. (eerst 
was het naar IJsland) Dat geeft meer 
geluidsoverlast dan inkomend verkeer.
We hadden als werkgroep protest aan-
getekend en gezegd dat het vliegverkeer 
wel over de afsluitdijk zou kunnen gaan 
vliegen, of lager dan West Friesland. Dat 

protest zagen we wel terug in de nieuwe 
MER. Alleen, we hadden er niet veel aan. 
Hoger bij de afsluitdijk kan niet, daar zijn 
ook militaire oefeningen en lager kan ook 
niet, daar is Schiphol de baas
Dus: We gaan naar de Tweede Kamer 
in Den Haag: Dinsdag 13 maart. 13.00. 
Overhandiging petitie aanbieden: stop 
laagvliegroutes boven West Friesland. 

Wie gaat er mee? Opgave bij maria.wee-
ber@me.com

Als we di 13 maart terug zijn in Andijk: 
Om 19.00 uur Start er een stille tocht 
met titel: HET EINDE VAN DE STILTE 
IN ANDIJK

Nieuws: actiegroep tegen laagvliegroutes boven Andijk

Petitie en stille tocht

Mago is een klein dorp in één van de arm-
ste gebieden in het westen van Kenia. Veel 
basisschoolkinderen hebben een kopje 
thee als ontbijt en moeten daar de hele 
dag op leven. Stichting Mago heeft een 
voedselprogramma opgezet waarin 1.000 
lagere schoolkinderen een middagmaaltijd 
krijgen: iedere dag bonen en mais. 
              
Goede doelen Actie één olielampje = 20 
middagmaaltijden.
            
In veel hutten is dit authentieke olielampje 
nog steeds de enige lichtbron. In de jaar-
lijkse goede doelen actie van De Bangert 
willen de kinderen dit jaar voor zoveel 
mogelijk middagmaaltijden zorgen door 
de verkoop van deze olielampjes. Met de 
aankoop van zo’n authentiek olielampje 
voor € 3,50 zorgt u voor maar liefst 20 
middagmaaltijden!
      
De Bangertschool heeft besloten om van 
deze actie een actieweek te maken.

Maandag 12 maart starten we de actie met 
een presentatie van een medewerker van 
de stichting. We willen graag de kinderen 
in Mago van een maaltijd van bonen en 
mais voorzien en daarom gaan wij met 
bonen en mais aan de slag. In de actieweek 
zullen de kinderen van alle groepen werk-
stukjes maken van deze materialen.
De kinderen komen in deze week ook bij 

u aan de deur om de olielampjes te verko-
pen. Laat de kinderen niet in de kou staan; 
geef ze licht door een lichtje te kopen!

Vrijdag 16 maart houden we van 14.45-
15.45 uur een markt bij ons in school
en daar verkopen we de door de kin-
deren gemaakte producten waarvan de 
opbrengst geheel naar dit goede doel gaat. 
Iedereen is hierbij van harte welkom. Bent 
u niet in de gelegenheid om langs te 
komen, dan kunt u een product reser-
veren, geef dit door aan de betreffende 
leerkracht.

Wij hopen van harte dat deze actie zeer 
geslaagd zal worden en dat wij daardoor 
veel kinderen voor langere tijd van een 
maaltijd kunnen voorzien.

Van harte aanbevolen door het team van 
de Bangert.
Wilt u meer informatie lezen over het 
goede doel dit jaar,
kijk dan op   www.magocare.org

Kinderen in Mago. Foto aangeleverd

De kinderen van de Bangertschool willen graag 
iets doen voor kinderen in Mago / Kenia!

Het lijkt haast onmogelijk maar het is echt 
waar. Er komt een ziekenhuis in Andijk.
Een tijdelijke voorziening waar u absoluut 
eens een bezoek aan mag brengen.
U moet er dan ook snel bij zijn, want 
dit ziekenhuis komt er voor 2 dagen. De 
vraag is alleen of u tevreden zult zijn met 
dit ziekenhuis want er gebeuren vreemde 
dingen.

Waar we het over hebben? De uitvoering 
van het Andijker Toneel op 9 & 10 maart 
in Cultura-Andijk.

Het Andijker Toneel speelt dan namelijk 
een geweldig komisch toneelstuk waar-
bij het moeilijk gaat worden om niet te 
lachen. Heeft u dus zin in een avond 
genieten kom dan zeker één van deze 
dagen naar Cultura. 
Het stuk genaamd “Hulp op de eerste 
hulp” is een erg leuk en komisch stuk 
dat landelijk al veel bekijks heeft gehad. 
Het publiek heeft daarbij erg genoten en 
bovenal enorm gelachen en dat staat u dus 
bij het Andijker Toneel ook te wachten.

Het stuk is geschreven door Henk Roede 
en geregisseerd door Wendy Sinnige die 
onlangs een fantastische recensie heeft 
verdiend met toneelvereniging WIK.
Bij het Andijker Toneel weet zij de typetjes 
ook geweldig neer te zetten.

Het komische stuk speelt zich af in de 
wachtruimte van Ziekenhuis Andijk.
Dokter Hogebaum is een oude dokter die 
nogal vergeetachtig en verstrooid is. Hij 
gaat er mee stoppen, maar moet eerst nog 
even zijn opvolger inwerken. Dan komt 
ene Joop van het uitzendbureau langs 
voor schoonmaakwerkzaamheden. Echter 
ziet Dokter Hogebaum hem per ongeluk 

voor zijn opvolger aan, wat tot bizarre 
situaties leidt. Joop denkt al snel dat hij 
dus ingehuurd is als dokter en vindt dat 
eigenlijk wel interessant en doet dan ook 
zijn uiterste best. Maar waar is de echte 
nieuwe dokter en wat voor bezoekers 
komen er verder allemaal wel niet langs 
in het ziekenhuis? Zo is er Nella, die wer-
kelijk alle kwaaltjes schijnt te hebben die 
er maar bestaan en komt Rebecca eerder 
in het ziekenhuis om een goede partij te 
schaken, dan dat ze werkelijk iets man-
keert. Ook komt mevrouw Buikstra langs 
met een zere duim, maar is dat de enige 
reden waarvoor zij langskomt? Gelukkig 
kan het ziekenhuis beschikken over Joke, 
het kordate hoofd van de verpleging, en 
verpleegkundige Annie, maar of die de 
boel nog kunnen redden?
“Hulp op de Eerste Hulp” is dus een dol-
komische klucht van Henk Roede die van 
de ene dolle situatie in de andere overgaat. 
Van het begin tot het einde zit ook deze 
klucht weer vol grappen, zoals Roede altijd 
weet te doen bij zijn kluchten.
 
ACTEURS: 
Sam de Vries, Raymond Busch, Gré Dol, 
Nelinda Broer, Peter de Graaf, Daniël 
Steltenpool, Ineke van Duijn, Tineke 
Langius en debutante met een gastrol 
Jolande Dekker.

UITVOERING
Vrijdag 9 maart en zaterdag 10 maart 2018
Cultura – Andijk
Aanvang: 20.00 uur
Kaart: aan de kassa of online te reser-
veren op www.andijkertoneel.nl/kaarten-
reserveren

Kijk op de website www.andijkertoneel.nl 
voor meer informatie

Huh?....Een ziekenhuis in Andijk?

Olielampje. Foto aangeleverd
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CDA Medemblik stelt haar kandidaat raadsleden voor 
Kandidaat 7 
 
Wie ben ik? 
Mijn naam is Piet Ligthart.  
Ik ben woonachtig in Andijk en sinds kort gepensioneerd. 
 
Wanneer ben je in aanraking gekomen met de politiek?  
Zolang ik mij kan herinneren heeft de politiek al van jongs af 
mijn interesse gehad. Vanaf mijn 18e passief. Dit betekent dat 
ik de politiek volgde via televisie, kranten en tijdschriften. En bij 
mijn weten heb ik bij iedere verkiezing mijn stem uitgebracht. 
 
Waarom ben je jezelf actief gaan inzetten?  
Ik ben politiek actief geworden toen ik in 2004 benaderd ben 
door CDA Andijk om lid te worden van de plaatselijke afdeling 
en daar ja op heb gezegd. In 2005 ben ik in Andijk tot raadslid 
benoemd. In 2011 ben ik gekozen in de raad van Medemblik. 
Het raadswerk doe ik met veel plezier en inzet. 
  
Waarom kies je voor het CDA?  
In het stemhokje heb ik altijd het hokje van eerst de KVP en later het CDA rood 
ingekleurd.  
Waarom deze keuzes? Omdat deze partij mij altijd heeft aangetrokken door de waarden 
waarop zij is gestoeld; zorg voor de kwetsbaren, onderlinge verbondenheid, gespreide 
verantwoordelijkheid en zorg voor natuur en cultuur (rentmeesterschap). 
Een tweede reden is de collegiale sfeer in alle vier de fracties waarvan ik deel heb mogen 
uitmaken. 
 
Waar zet je jezelf nog meer voor in?  
Naast de politiek ben ik actief in de kerk, de sportvereniging en bestuurslid van een 
dorpshuis. Ik lees voor in het verzorgingshuis van Andijk en bezoek regelmatig een aantal 
mensen. Ik zet mij graag maatschappelijk in, omdat ik van mening ben dat een 
samenleving pas goed kan functioneren, wanneer wij ‘samen leven.’ 
 
Wat zijn jouw speerpunten? 
• Ruimte voor particuliere woningbouw initiatieven.  
• Betaalbare woningen op het voormalige Asonia terrein voor 1-2 persoons 
huishoudens.• Onderzoek naar ontsluitingen van Voorstuk/Kleingouw en 
Middenweg/Mantelhof. (minirotondes?) 
• Doortrekken van de Gedep. Laanweg naar Markerwaardweg opnieuw op de 
politieke agenda plaatsen. 

 
Met hartelijke groet, 
Piet Ligthart 

 
 



Van 7 tot en met 17 maart orga-
niseert boekshop Josia de Week 
van het Christelijke Boek 2018. 
In deze periode ontvangt elke 
consument bij aanschaf van 
tenminste € 12,50 aan boeken 
het actieboek Zeeglas, geschre-
ven door Els Florijn (Uitgeverij 
Mozaïek). Boekshop Josia sluit 
met deze promotiecampagne aan 
bij de landelijke Boekenweek die 
jaarlijks wordt georganiseerd.

Actieboek Zeeglas
Als de grootmoeder van Julie 
sterft, laat ze haar iets na waar 
niemand van wist: haar appar-
tement in Parijs. Zeventig jaar 
heeft het op slot gezeten en zijn 
de spullen onaangeroerd blij-
ven staan. Niemand is er bin-
nen geweest. Julie gaat in Parijs 
op zoek naar het verhaal ach-
ter het overhaaste vertrek van 
haar grootmoeder. Waarom kon 
ze niet meer in de stad leven? 
Wat was er in de oorlogsjaren 
gebeurd? Als ze dagboeken van 
haar grootmoeder vindt, ontra-
felt het verleden zich langzaam 
maar zeker tot een ontluisteren-
de ontknoping.

Els Florijn
De schrijverscarrière van Els 
Florijn begon in 2002 toen ze 

een verhalenwedstrijd won 
van Uitgeverij Kok en het 
Reformatorisch Dagblad. Na haar 
romans Laatste Nacht (2003) en 
Schaduw van de wolf (2006) volg-
de in 2010 Het meisje dat ver-
dween, dat werd uitgeroepen tot 
'Beste Christelijke Roman 2011'. 
In maart 2017 verscheen haar 
nieuwste roman Rode Papaver. 
Florijn werd geboren in Utrecht, 
groeide op in Scherpenzeel en is 
nu met man en kinderen woon-
achtig in Bilthoven.

Light for the World
Tegelijk met de verschijning van 
de papieren versie van Zeeglas, 
verschijnt ook een gesproken 
versie en een exemplaar in braille. 
Dit is een gevolg van de samen-
werking tussen BCB en Light for 
the World. Deze stichting maakt 
lesmaterialen in gesproken vorm 
en braille. Zo krijgen blinden in 
ontwikkelingslanden de kans om 
hun talenten te ontplooien.

De Week van het Christelijke 
Boek is een initiatief van 
de Brancheorganisatie voor 
het Christelijke Boeken- en 
Muziekvak (BCB). De campagne 
stimuleert het schrijven, uitge-
ven, verkopen en lezen van chris-
telijke boeken.

7 t/m 17 maart: Week van het 
Christelijke Boek bij boekshop Josia

Fred Weel is zo’n vogelaar die 
doorlopend vogels in het vizier 
heeft. Zijn kennis wil hij delen 
met grote en kleine vogelliefheb-
bers op zondag 18 maart bij het 
IVN West-Friesland. Tijdens een 
wandeling door het Streekbos 
vertelt hij over de vogeltrek door 
voedselaanbod en de ‘warme 
kant’ van het vogelbestaan: de 
soorten nesten, eieren en alles 
wat er aan voorafgaat. Aanvang 
14.00 uur bij IVN in het Streekbos 
Paviljoen. 

Broedtijd voor vogels
Ieder voorjaar komt er een 

soort volksverhuizing op gang 
bij vogels om te broeden, van 
noord naar zuid en van zuid naar 
noord. Waarom doen ze dat en 
zijn ze geringd? Nestbouw zit 
in de genen, kenmerkend voor 
de soort. Het lijkt vaak simpel 
van eenvoud maar heeft altijd 
een functie. Sommige nesten zijn 
ware kunststukjes van diversi-
teit in materiaal… En dat alle-
maal gemaakt met een snaveltje 
van niks! Over vogels raken veel 
mensen nooit uitgepraat omdat 
het verrast, fascineert of verte-
dert. 

Witte kwikstaart. Foto Fred Weel

Vogels en hun nesten

De dagen gaan lengen en de 
zon schijnt langer. Er is meer 
licht en warmte, de natte win-
ter is voorbij. Samen met een 
aantal IVN-gidsen wordt op 
zaterdag 17 maart de lente wel-
kom geheten. De winterheks 
Holica wordt met een speels 
verhaal verdreven en de lente 
welkom geheten met alle kleu-
ren van de regenboog. 

Ouders en kinderen die deze 
gratis happening mee willen 
maken worden om 18.15 uur ver-

wacht bij IVN in het Streekbos 
Paviljoen.
Het Holi-lentefeest stamt uit het 
oude India en is een Hindoestaans 
Lente- Nieuwjaars- en overwin-
ningsfeest waar men elkaar met 
geuren en poeder besprenkelt om 
de bloei in de natuur te symbo-
liseren. Bij IVN West-Friesland 
doen we het anders: namelijk 
een sfeerwandeling door het 
Streekbos van licht naar scheme-
ring met bezoek van winterheks 
Holica, verhalen en papieren 
wensharten. 

Primula. Foto Toos Brink

Lentefeest in het Streekbos

Han Kramer maakte deze foto bij de Put in Andijk

Langs de weg, ijsballet
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Wist u dat...

... er nog veel te hard gereden 

wordt op de Dijkweg wat onno-

dig aangereden dieren kost?

... Toneelvereniging KNA een 

“nieuwsbericht” in deze 

Andijker heeft geplaatst?

… u a.s. vrijdag van harte 

welkom bent op de veiling in 

Sarto en dat afgelopen jaar 26 

organisaties van de opbrengst 

van 2017 hebben geprofiteerd?

 

…u ook een koopopdracht af 

kunt geven?

zondag in de omgeving 

Middenweg die zot weer zijn 

rondjes reed op een groene 

motorfiets?

… berichten van gevonden en 

verloren voorwerpen gratis in 

deze rubriek worden geplaatst?

 
Andijkertjes

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

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

Stamppottenweer !!
Beste Aardappelen diverse soorten.

Jan&Tineke van der Jagt
Middenweg 39 tel. 593245

ANDRE VAN DUIN tweewielers
Zeeweg 43 • 1693 AR Wervershoof • Tel. 0228-583659 • a.v.duin2w@quicknet.nl

 www.andrevanduintweewielers.nl

FIEtswERElD VooRDEElboN 
Een winterbeurt voor uw E-bike nu van € 79,- voor € 39,-

excl. Materiaal
Een winterbeurt voor uw fiets     nu van € 59,- voor € 29,-

excl. Materiaal
Profiteer nu 

van onze 

GRATIS Haal- en 

brengservice

Een voorjaarsbeurt voor uw E-bike nu van €79,- voor €39,-
excl. materiaal

Een voorjaarsbeurt voor uw fiets  nu van €59,- voor €29,-
excl. materiaal

www.andijker.nl



Kerkdiensten, zondag 11 maart

Gereformeerde Kerk

Middenweg 4, Andijk

10.00 uur  ds. J. Staat, viering Heilig Avondmaal, doopdienst

14.30 uur ds. J. Staat, viering Heilig Avondmaal 

 in verzorgingshuis Sorghvliet

Gereformeerde Gemeente

Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen

09.30 uur Leesdienst

16.30 uur Ds. G. Heijkamp 

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.

De Kapel, Middenweg 48, Andijk 

10.00 uur Pastor Gert Scholten     

 Organist: Andrew Orme

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente

Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 

10.00 uur Verschillende sprekers

R.K. Kerk

Bangert 6, Andijk

10.00 uur  Wo-Com. pastor A. Dekker, Gemengd koor
 

De Bovenzaal

De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu

19.00 uur  Jack Nugter

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG

Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek

10.00 uur Eppo Bruins
Oud papier  Zaterdag 10-03, 24-03, 05-05
Plastic:  Dinsdag 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

The Oldtime Stringband komt uit 
Hoorn, Amsterdam en Stroet. Zij 
spelen een mix van Bluegrass, 
Oldtime en Americana.

Opgericht om een tv-documen-
taire over koeienschilder Ruud 
Spil te begeleiden. Nu zes jaar 
later zijn ze drie cd’s, drie Engelse 
tours, een Californië tour en vele 
binnenlandse en Belgische optre-
dens verder. De eerste cd werd in 
eerste instantie als demo opge-
nomen. Door de vele positieve 
reacties hierop werd besloten de 
opnames in eigen beheer uit te 
brengen onder de naam “Gotta 
Stop Kickin’ my Dog Around”. 
De tweede cd “Chicken Crows 
For Day” kwam in mei 2014 uit 
en werd uitstekend ontvangen 
door de verschillende media. 
Diverse radio-optredens waren 
het gevolg en goede recensies in 
tijdschriften zoals Revolver’s Lust 
For Life en websites zoals  www.
bealestreet.be en www.rootstime.
be  In 2016 hebben ze hun derde 
cd “Cat’s Got The Measles” uit-
gebracht. Dit is weer een mix van 
eigen nummers, traditionals en 
een paar covers. Nummers van 
de drie cd’s worden veelvuldig 
op internationale internet radio-
stations gedraaid. Een samenspel 
van gitaar, fiddle, banjo, man-
doline, contrabas, vier stemmen 
en daarbij gevoegd de stem van 

zangeres Shelly O’Day maakt het 
afwisselende maar zeker herken-
bare geluid van de band.

The Oldtime Stringband bestaat 
uit: Ton Knol – gitaar, mando-
line & zang, Ruud Spil – banjo 
& zang, Lidewij de Vries – fiddle 
& zang, Nico Druijf – contra-
bas, zingende zaag & zang, Shelly 
O’Day – gitaar, autoharp & zang. 

11 Maart belooft een inspire-
rende middag te worden, met een 
beetje goede wil gaat vanaf 15.00 
uur het dak eraf. Voor de entree 
hoef je het niet te laten, die is 
€10.- inclusief een kop koffie of 
thee. In de pauze is er een verlo-
ting met mooie prijzen. Kortom 
het wordt weer een gezellige 
middag met prachtige muziek.
Steun het werk van father Bayo in 
Bagamoyo, Tanzania

De opbrengst van dit con-
cert komt ten goede aan 
het werk van father Bayo 
in Tanzania. Zo kunnen we met 
elkaar kinderen, die anders op 
straat leven, de kans geven een 
vak te leren, zodat ze in de toe-
komst voor zichzelf kunnen zor-
gen.

Voor informatie kunt u terecht 
bij Jan en Coby Gorter, tel: 0228-
592957 

Karibuconcert in De Kapel

Het is vanaf 10 maart mogelijk 
om elke zaterdagochtend van 
06.30 uur tot 12.00 uur produc-
ten af te halen bij materialen-
voordebouw.nl.
Waar tot voor kort de webshop 
materialenvoordebouw.nl alleen 
maar via online bestellen en ver-
zenden werkte, werd de vraag 
naar een afhaalpunt steeds gro-
ter. “Steeds meer klanten voelden 
de behoefte om zaterdag ‘nog 
even snel’ iets op te halen. Als 
extra service kan de klant vanaf 
10 maart dus elke zaterdagoch-
tend van 06.30 uur tot 12.00 uur 
gewoon zijn bestelde producten 

afhalen op De Star 24 in Enkhui-
zen” aldus het team van mate-
rialenvoordebouw.nl. Bedrijven 
en consumenten die zonder te 
bestellen iets willen ophalen, 
raadt materialenvoordebouw.nl 
aan, om van te voren even te mai-
len, bellen of te whatsappen. Dan 
kan het team van te voren kijken 
of zij de producten op voorraad 
hebben liggen. Dit om teleurstel-
ling te voorkomen.
Voor meer informatie over deze 
afhaal mogelijkheid, verwijst 
materialenvoordebouw.nl u naar 
de website ‘www.materialenvoor-
debouw.nl’. 

Bouwmaterialen afhalen op 
zaterdag in Enkhuizen.
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Parochieberichten
R.K. Kerk Andijk
Adres: Bangert 6
Contactadres:
Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412, 
tel. 591408.
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046

Zondag 11 maart 10.00 uur: 4e 
zondag van de 40-dagentijd.
Woord-Communieviering met 
Gemengd koor; voorganger: 
pastor A. Dekker.
Thema: “Geloof, gericht op waar-
heid en licht”.
De collecte is voor onze kerk.
Van harte aanbevolen en dank 
daarvoor.
In deze viering stellen ook de 
Vormelingen zich voor.
Welkom in de viering.

*Ter herinnering: vrijdag 9 maart 
a.s.: Gemeenschapsveiling in 
Sarto. Allen welkom!

*In de nacht van zaterdag 17 op 
18 maart wordt de jaarlijkse Stille 
Omgang in Amsterdam gelopen.
Wilt u mee lopen, dan graag 
opgeven vóór 14 maart bij: mw. 
Tr. de Vries tel. 593379. 
Zie ook in Kontakt.

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
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Daar buiten op afspraak

MAART
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
Zondag 11 maart
• Karibuconcert, 15.00 uur Kapel, Middenweg 48
Maandag 12 maart
• LSBO-Zonnebloem, Diner Martinuscol. Grootbroek, 17.00 uur.
Woensdag 14 maart
• Informatieavond zonnepanelen, 20.00 uur Kapel, Middenweg 48
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.

• Elke woensdag KBO Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.
Zaterdag 2 juni
• Jeugdtoernooi Sporting Andijk
Zaterdag 9 juni
• Jeugdtoernooi Sporting Andijk
Dinsdag 19 juni                
• KVG,Natuurwandeling verzorgd door Marco vd Lee, 19.00 uur 

vertrek Sarto 

AUGUSTUS

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

Het gebeurt gelukkig niet al te 
veel, maar ook nu hebben we 
niet gebiljart, om dit in details 
uit te leggen heeft geen zin als 
we volgende keer maar weer 
kunnen biljarten. Dan zullen 
we trachten er weer zo goed 
mogelij resultaat zien te beha-
len. Zowel C.J. Verhoogt als 
G.P. Grent gaan er een gezel-

lige sportmiddag van zien te 
maken. De slotzin is deze keer: 
“Vrienden laten hun liefde zien 
als het moeilijk wordt, niet als 
het makkelijk is.”
Adios Biljartos

Sportgroeten van 
G.P. Grent
aflevering 1146

Biljartvereniging De Vlieringboys



Schaatsplezier in maart
Hoewel velen (ook wij van de 
IJsclub) dachten dat het ook na 
5 jaar weer niet zou gaan vriezen  
kregen wij gelukkig ongelijk.
Koning winter kwam keihard 
terug met temperaturen ver 
onder nul en een krachtige wind 
deed de gevoelstemperatuur 
dalen tot wel -16 graden. Voor 
ons als ijsclub konden wij ons 
geluk niet op: toch een schaats 
periode op ijsbaan "de Toemer"
Op donderdag 1 maart ging 
de ijsbaan weer voor ons allen 

open. Er werd ondanks de kou 
weer volop door jong en oud 
geschaatst.

Ook uit andere dorpen, waar de 
ijsbaan nog niet oke was, kwa-
men vele naar Andijk om te kun-
nen schaatsen. 
Op vrijdag werd het dan ook 
bijzonder druk met vele leden en 
niet leden. In de avonduren wer-
den de lampen eindelijk weer ont-
stoken er prachtig uitzag. Ook de 
zaterdag werd er druk geschaatst. 

Het mooie hiervan was dat vele 
kinderen voor het eerst op de 
ijsbaan aanwezig waren. 4 jaar 
was er totaal geen ijs te beken-
nen en nu plots in diverse sloten 
(heel onbetrouwbaar i.v.m. wind-
wakken). Ook op de zondag kon 
er nog t/m 14.00 uur geschaatst 
worden, maar daarna stegen de 
temperaturen en was het schaat-
sen niet meer mogelijk. 

Wij als ijsclubvereniging kunnen 
toch met een tevreden gevoel 

terug kijken op deze korte ijspe-
riode .
Wilt u door deze schaatsperiode 
toch LID worden van de IJsclub 
geef u op via de site van de ver-
eniging, u steunt ons daarmee.

Natuurlijk zoeken wij ook men-
sen die het bestuur willen ver-
sterken en samen met ons de 
toekomst van de ijsclub willen 
waarborgen.
                        IJsclub Andijk 

Koos Dol maakte de collage 
op IJsbaan de Toemer aan de 
Kleingouw

Daaronder nog een aantal foto's 
van Sjoerd Laan van afgelopen 
zaterdag en zondag, Schaatsen 
op de Groote en Kleine Vliet in 
Onderdijk. Zaterdag kon je vanaf 
Roeivereniging De Kogge aan de 
Dirk Bijvoetweg helemaal naar 
Medemblik schaatsen tot aan 
de Vlietsingel zonder te klunen. 
Het was wel slalommen langs de 
windwakken, maar het ijs was op 
de meeste plaatsen goed. Zondag 
sloeg de dooi 's middags met het 
zonnetje erg snel in waardoor het 
vrij snel uit was met de ijspret. 
Verschillende mensen zagen de 
vele wakken over het hoofd, met 
een nat pak als gevolg. 
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