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“Lang zal hij leven!” Prof. Dr. J. Gerbrandy 
viert maandag 26 maart 100e verjaardag

Het levensverhaal van dhr. Jan 
Gerbrandy, zoals verteld door zijn 
oudste dochter Hiske Gerbrandy:

Mijn vader is geboren in Har-
derwijk, maar opgegroeid in 
Leeuwarden; een echte (oprjoch-
te) Fries dus. 
Zijn vader was huisarts en heeft 
veel betekend voor de bestrijding 
van longtuberculose in Friesland 
en omstreken. De familieboer-
derij in Goengamiede ging ver-
der onder leiding van een neef. 
De oom van mijn vader is de 

beroemde minister-president in 
de tweede wereldoorlog.

Carrière
Mijn vader is in Amsterdam 
afgestudeerd en gespecialiseerd 
als internist. Zijn promotie vol-
tooide hij in Engeland bij profes-
sor Pickering; hij woonde daar 
een jaar met mij en mijn moe-
der in 1953. Ook heeft hij enige 
tijd gewerkt in het toenmalige 
Anthonie van Leeuwenhoekhuis, 
gevestigd aan het Museumplein 
te Amsterdam. In 1960 werd hij 
benoemd tot gewoon hoogle-
raar interne geneeskunde aan het 
Dijkzigt ziekenhuis te Rotterdam.
Mijn vader is uiteindelijk gepen-
sioneerd aan de, inmiddels, Eras-
mus universiteit, en heeft daarna 
tot zijn 67ste nog twee jaar als 
interim geneesheer-directeur 
gewerkt bij het Medisch centrum 
Alkmaar.

Familiegeluk
Mijn ouders hebben elkaar leren 
kennen in het studentenhuis waar 
mijn moeder zich voorbereidde 
op promotie tot kinderarts, maar 
dat is er na haar huwelijk niet 
meer van gekomen. Samen kre-
gen zij vier kinderen. 

Pensioen
Mijn vader en moeder gingen 
elk jaar naar Italië voor de kunst 
en cultuur. Na zijn pensioen stu-
deerden zij enige tijd Italiaans 
aan de HOVO. Nadat mijn moe-
der dement was geworden, ver-
huisden zij naar een aanleunwo-
ning in Rotterdam, waarna mijn 
moeder na verloop van tijd werd 
opgenomen in een verpleeghuis 
en aldaar overleed op 90-jari-
ge leeftijd. Na een val is mijn 
vader verhuisd naar Sorghvliet te 
Andijk, met name omdat ik daar 
toen locatiemanager was. Hij is 

daar goed opgeknapt en woont 
er nu alweer 4,5 jaar met veel 
plezier. Hij is niet dement, maar 
wel zeer vergeetachtig. In een 
een-op-een-gesprek kan hij zich 

nog goed weren, mits dat niet te 
stressvol is. Hij zal een gesprek 
met de burgemeester zeker waar-
deren.

Hiske Gerbrandy

Hiske en Jan Gerbrandy. Foto: KD/De Andijker

Mestactie 2018 in Andijk!
Zaterdag 24 maart a.s. komen de vrijwilligers van Stichting 
Antwoord weer bij u aan de deur om de organische bodemvoeding 
zakken te verkopen. Tussen 09.30-12.30 uur kunt u hen verwachten 
in diverse delen van Andijk. 
De opbrengst van de verkoop gaat volledig naar een nieuw 
kinderproject in Mozambique. Stichting Antwoord steunt daar 3 
kinderkerken met bijbelmateriaal en voedsel. Ook worden er vanuit 
de kerk trainingen verzorgd voor de kinderwerkers. In dit land wat 
grote armoede kent, willen deze 3 lokale kerk zich inzetten voor de 
zeer jonge weeskinderen en de vele kinderen die op straat leven.

De vrijwilligers gemist? Neemt u dan contact met ons op: 

tijdens kantooruren 0228 597047 of via info@antwoord.org

Ook na 24 maart kunt u nog mestzakken kopen bij ons op 

kantoor, Bedrijvenweg 4 in Andijk. 
Een gift mag u ook aan de vrijwilligers geven of overmaken op 

IBAN NL 98 INGB 000 000 1166 
ovv Mozambique kinderkerk.

Info www.antwoord.org

Toch even melden dat e er weer zijn, de laatste dagen zijn we aangekomen. In Westfriesland zie je nu overal de Grutto´s landen, ze moeten nog wel even bijtanken. In groepen zijn 
ze de hele dag aan het eten in de natuurgebieden tussen Andijk en Twisk. Daarna zwermen ze uit over de weilanden in de polders om daar te broeden. Foto's: Henk Groenewoud

Volg ons op: 

0228-592253 

   

Bij opdracht een donatie voor 
een goed doel naar keuze 

Uw woning verkopen? 

Grat i s  advies 

Daar zijn we weer!

Let op:
dit weekend 

gaat de 
zomertijd 
weer in!



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 (12)

Redactie: K. Gorter †

Bloedtransfusie

Soms is een bloedtransfusie 
noodzakelijk om het leven te 
redden en weer toekomst te 
hebben. Welke transfusie? Die 
welke op Golgotha werd ge-
doneerd aan een ieder die het 
wil aanvaarden, de bloed-
groep is geschikt voor ieder-
een en overal. Alle mensen, 
dus ook u, kunnen dit bloed 
ontvangen en daardoor Leven 
ontvangen met eeuwigheids-
waarde. Het wordt aangebo-
den maar niet opgedrongen, 
een mens is vrij om het aan te 
nemen of af te wijzen maar 
het is hét “entreebewijs” voor 
de hemel, een ander “kaartje” 
is er niet. Wie is de donor? Ja, 
God in Zijn Zoon Jezus. Zijn 
bloed vloeide om ons te red-
den, hij gaf het vrijwillig en 
voor niets. Voor niets... vraagt 
u misschien, ik mag toch niet 
…, ik moet toch …. (vult u het 
zelf maar in). Nee, beste lezer, 
u hoeft helemaal niets, deze 
transfusie wordt u aangebo-
den uit liefde en voor niets. 
Nou dat is fijn zegt u mis-
schien, dan kan ik gewoon 
doorgaan met mijn leven zo-
als ik wil en toch komt het dan 
goed. Nee, zo werkt het niet. 
U kunt komen zoals u bent, 
met alles wat u tot u maakt en 
u ontvangt als u wilt Zijn 
transfusie, waardoor uw zon-
den zijn vergeven en u deel 
hebt gekregen aan het eeuwig 
leven bij Hem. Maar als u dat 
alleen daarom doet dan zult u 
het niet volhouden, dan komt 
u vroeg of laat weer bloed te-
kort. Misschien krijgt u dan 
weer reddend bloed maar op 
een keer zal deze bloedbank 
gesloten zijn. Waarom? Om-
dat u het deed uit winstbejag 
en niet uit (weder)liefde. Als 
dan blijkt dat u Zijn (bloed)
offer hebt aangenomen, dat u 
van harte hebt geprobeerd te 
leven in liefde voor Hem en 
naar Zijn wil en voor uw naas-
ten (dat is iedereen die op uw 
pad komt) dan zult u in de 
Hemel bij onze Vader van 
harte welkom zijn. Liefde is de 
prijs om dit bloed te behou-
den, om te leven naar Zijn 
wens. Kunt u dat? Nee, u bent 
mens en zult in de fout gaan, 
wij gaan allemaal in de fout en 
kunnen de Hemel niet binnen 
met ons eigen bloed. Juist 
daarom hebt u Zijn transfusie 
zo broodnodig. Wijs Hem niet 
af die u kan redden en die u 
uitnodigt om eeuwig in vreug-
de te leven, Hij gaf Zijn leven 
voor u en voor mij, geef Hem 
uw leven, uw liefde en u zult 
die keuze nooit berouwen. 
Wacht niet tot morgen, mor-
gen kan te laat zijn, doe het 
nú!    Jezus, uw verzoenend 
sterven, blijft het rustpunt van 
mijn hart.(Jose Consemulder)
 

Nieuws op:
www.andijker.nl

✃

Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het als een moedig man gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden

en wie kan voelen, wat je hebt doorstaan?
Rust nu maar uit.

Na een zorgzaam leven vol liefde en humor 
waarbij hij de regie tot het einde in eigen hand hield,
 is overleden mijn lieve man, onze fantastische vader  

en trotse opa

Theo de Jong
Tjeerd

8 september 1943 Andijk 13 maart 2018

Joke de Jong-Scheerstra

Tahira en Iwan van der Pol-de Jong
    Jade
    Matz

Notaris Steenpoortestraat 39, 1619 CV Andijk

Het afscheid heeft plaatsgevonden op maandag 19 maart jl. in 
crematorium Hoorn.

Dank aan het team van huisartsenpraktijk Bartstra en Kant  
en aan het MTH team van de Omring voor hun  

zorgzaamheid en betrokkenheid.

‘Neem Heer mijn beide handen’

Dankbaar voor haar lange leven moeten wij afscheid 
nemen van onze lieve moeder, oma en overoma

Petronella Beth-den Haan
echtgenote van Hendrik Beth, † 10 juni 2002

Anna Paulowna
28 mei 1920

Wervershoof
15 maart 2018

Wijdenes: Carla Beth en Jaap Nolthenius

Wormerveer: Annemieke en Leo, in herinnering Den Hertog-Beth 
    Willem en Wendy, Fiene, Suze, Tijn 
    Leendert en Marijke, Merijn, Wessel, Eefje 
    Hans en Belinda, Max, Lisa

Culemborg: Henny en Ferry Veerman-Beth 
    Paul en Annemieke, Wouter, Melle 
    Janneke en Jules, Niek, Hidde

Grootebroek: Jopie Beth

Venhuizen: Henk Beth, in herinnering, Jolanda en Dick Pronk-Hoff 
    Marije en Simon, Lynn 
    Maartje en Jurgen 
    Ivo

Correspondentieadres: 
C.P.Beth,  
Hemweg 1, 1608 HL Wijdenes

De begrafenis vindt vandaag, woensdag 21 maart, plaats op  
de Oosterbegraafplaats te Andijk.

Veel dank aan het team van verzorgingshuis  
St. Jozef te Wervershoof voor de liefdevolle zorg.

‘Elk afscheid betekent de geboorte van herinneringen’

Rustig is in zijn slaap overleden,  
onze lieve paps, opa en overopa

Joost Eliza van Geffen
echtgenoot van Annie van Geffen-Zechner, † 26 juni 2013

Renkum,
13 maart 1924

Andijk,
18 maart 2018

Joost en Klazien  
   Liesbeth  
   Pascal  
   Juan, Floor 

Mieke, in herinnering

Correspondentieadres:
Joost en Klazien
Dokter Flemingstraat 19, 1611 EK Bovenkarspel

Onze paps en opa is in het uitvaartcentrum, Ibislaan 3 te Andijk. 
Daar bent u welkom om ons te ontmoeten, te condoleren en 
afscheid te nemen op zaterdag 24 maart tussen 13.30 en 14.00 uur. 
Aansluitend is er een kort informeel afscheid met woorden en muziek. 
Daarna begeleiden wij met ons gezin onze paps en opa naar het 
crematorium. 

Groot is onze dank aan pap’s trouwe mantelzorgers  
Ger en Riet, Nel, Wil, en het team van verzorgingshuis Sorghvliet  

voor alle aandacht, betrokkenheid en liefdevolle zorg.

Het was een spannend weekend 
voor Dieuwke Mantel, 16 jaar 1e 
divisie en haar zus Ymke Mantel, 
14 jaar, 2e divisie turnen dames 
in Waddinxveen. Op de lande-
lijke plaatsingswedstrijd ging het 
om een plek in de halve finale en 
de concurrentie was groot. Beide 
zussen komen uit voor hun club 
Turnz Amsterdam, waar zij vier 
keer per week trainen, in totaal 
trainen zij beiden 14 uur per 

week. Dieuwke heeft zich als 10e 
van Nederland weten te plaatsen 
bij de Senioren en Ymke wist zich 
als 6e te plaatsten in de leeftijds-
categorie Junioren. 

Tijdens de halve finale hopen 
de beide zussen uiteraard een 
ticket voor het Nederlands 
Kampioenschap te bemachtigen. 
Dit kan zijn voor de all-round 
westrijd en/of een toestelfinale.

Zussen Mantel plaatsen zich 
voor halve finale NK turnen
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De bekende flyers zijn weer bij u 
in de deur gevallen, dat betekent 
dat er weer volop gewerkt wordt, 
door alle vrijwilligers, aan de 
komende veiling. Volgende week 
gaan de wijklopers bij de mensen 
langs, tot en met 2 april kunt u 
iemand aan de deur verwachten. 
Heeft u al iets leuks bedacht, 
misschien samen met vrienden of 
de buren, we worden al nieuws-
gierig. 

Het kan ook zijn dat er niemand 
bij u is geweest, misschien was 
u niet thuis, of wordt uw wijk 

niet gelopen door een of andere 
reden, maar als u toch nog iets 
wilt geven  kunt u dit tot 3 april 
doorgeven aan het secretariaat, 
dan wordt het nog in de catalo-
gus opgenomen. We hopen dat  
de datum, 21 april, al in uw agen-
da staat, zodat onze  afslagers, de 
heren Peter Swart en Richard 
de Beer, de koopjes  aan kunnen 
bieden aan een goed gevulde zaal 
van Cultura.

Secretariaat; Mevr.R.vd Thiel, 
Not.Steenpoortestr. 41 1619 CV 
Andijk, tel; 59 32 29

Gemeenschapsveiling Cultura 
zaterdag 21 april



HELP DAAR IS DE BLAUWE ENVELOP WEER – 
DE OORSPRONG VAN BELASTING BETALEN

De Belastingdienst komt vaak negatief in het nieuws. Veel mensen 
krijgen een naar gevoel in hun buik als de blauwe envelop weer op 
de deurmat valt. Tegenwoordig zal dit gevoel er vast ook nog zijn, 
maar dan bij het digitaal binnenkomen van de aanslag. 

De herkomst van belasting betalen
Al millennia lang moet men belasting betalen. Voor de jaartelling 
betaalde men in Israël belasting in natura, zoals met het afdragen van 
vee en in het Romeinse Rijk moesten alle burgers belasting betalen 
voor de grond waarop zij leefden en werkten. In 1956 trad de suc-
cessiewet in werking. Dit was van oorsprong een boedelbelasting, 
maar heeft zich door de jaren heen steeds meer ontwikkeld tot een 
verkrijgingsbelasting. In de successiewet worden twee belangrijke 
belastingen geheven, te weten erfbelasting en schenkbelasting. De 
erfbelasting is voor velen de meest gehate belasting. Van elke euro is 
al heel wat belasting betaald en dan moeten de erfgenamen nog eens 
betalen. De hoogte van de erf- en schenkbelasting en de vrijstel-
lingen zijn door de jaren heen een aantal keren gewijzigd. Daarom 
is het met name belangrijk om uw testament met enige regelmaat 
te laten keuren.

Een uitgebreider verhaal leest u in onze digitale nieuwsbrief – gratis 
abonnement via www.mantelovertoom.nl 

Blij dat ik weer 
belasting moet 
betalen
Onlangs trof ik iemand 
op kantoor die zei: “Ik 
hoop dat ik de komende 
jaren weer veel belas-
ting mag betalen, want 
dat betekent dat ik weer 
meer verdien.” 

GRATIS INLOOP MANTEL&OVERTOOM 
NOTARISSEN: 
do 29/3 Andijk 0228-592224 en 
di 3/4 Benningbroek 0229-591264 van 9-17 en 19-21 uur.
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Ria Manshanden

Vrijheid en moed
Onlangs heb ik de opening 
van de expositie “Leven in 

vrijheid” in het gemeentehuis 
te Wognum bijgewoond. Er 
waren mooie toespraken o.a. 
van de burgemeester over de 
Four Freedoms van Franklin 

en Eleanor Roosevelt, de 
vrijheid van meningsuiting, 

godsdienst en vrijwaring van 
gebrek en angst, en van de 

voorzitter van het college voor 
de rechten van de mens. Ook 
werd er een film getoond met 
kinderen, die antwoord gaven 
op vragen over wat voor hen 
die vrijheden inhielden. De 

expositie bestaat uit tekeningen 
van cartoonisten uit de hele 
wereld. De tekeningen zijn 

treffend, ik kan u de expositie 
aanraden ! Deze 4 vrijheden 

lijken in ons land, 70 jaar nadat 
ze voor het eerst uitgesproken 

zijn, vanzelfsprekend, maar 
zijn ze dat ook echt? Kunnen 
we werkelijk altijd in verga-
deringen, onder familie en 

vrienden, in buurten, op school 
of waar dan ook zeggen wat 
we denken en voelen, zonder 
angst voor smaad, hoon en 

negatieve waardeoordelen,  of 
angst om uitgelachen te wor-
den ? Voor echte vrijheid  is 
moed nodig. De druk van de 
groep en de angst om alleen 
te staan is maar al te vaak te 
groot en te intimiderend. Dat 
is waar deze expositie voor is 
bedoeld. Mensen moed  geven 
om te zeggen wat ze werkelijk 

denken en uit te spreken wat in 
hun harten leeft. 21 maart mag 

of mocht u stemmen, zonder 
dat u bang hoefde te zijn. Dat 
is al een geweldige vrijheid. 
U mag of mocht ook voor of 

tegen de “Sleepwet” stemmen. 
Deze wet gaat over het vergro-
ten van de mogelijkheden van 
veiligheidsdiensten informatie 
van burgers af te tappen en 
te delen met het buitenland. 

GroenLinks is tegen deze wet. 
Er zijn te weinig garanties 

tegen misbruik, wat er in het 
buitenland met onze gegevens 
gebeurt is onduidelijk en het 
is een inbreuk op onze per-

soonlijke vrijheid. In het NHD 
stond het treffend : “Wie vrij-
heid opgeeft voor veiligheid, 

verliest beiden”.
Ria Manshanden 

GroenLinks Medemblik                                                                                                                
Ria.manshanden@ziggo.nl   
GroenLinksMedemblik.nl, 

facebook.com/GLMedemblik

De knutsels uitgestald. Foto aangeleverd

De Bangert helpt Mago

Dit verslag is geschreven door 
Pepijn, Marije en Jasmijn, leer-
lingen uit de bovenbouw van de 
Bangert. Lees hoe zij de goede 
doelen actie van dit jaar hebben 
beleefd.

Wij  (de kinderen van de Bangert) 
helpen kinderen in Mago, dat ligt 
in Kenia.                                                                      
Mago is een heel arm dorpje.
Ze hebben gelukkig wel scho-
len. We keken wel op toen Fred 
Huurman zij dat er 65 kinderen 
per klas zitten. Ze hebben houten 
bankjes in plaats van stoelen.
Er zitten 3 kinderen in een bankje 
en met zń drieën hebben ze maar 
1 potlood. Volwassenen verdie-
nen maar 2 euro als ze een baan 
hebben.

Fred Huurman kwam maandag 
12 maart om ons bij te lich-
ten over de olielampjes en over 
Kenia.

We hebben dit jaar in plaats van 
heitje voor karweitje lampjes ver-
kocht. 
Die hebben de mensen uit Mago 
gemaakt.
Ze kostten 3,50 daarmee kunnen 
20 kinderen een middagmaal eten, 
we verkochten 3 lampjes voor 10 
Euro. Voor dat geld kan één kind 

het hele jaar een middagmaal 
kopen (want als je het niet kunt 
betalen krijg je daar géén eten!) 

Wij hebben zelf ook dingen 
geknutseld met bonen en mais 
(dat eten ze daar).
Wij verkochten het vrijdag 16 
maart op een markt bij ons op 
school van 14:45 tot 15:45.
Het was vrijdag erg gezellig. 
We hopen op een geweldige 
opbrengst!

Het team van de Bangert dankt 
iedereen die hieraan meegeholpen 
van harte om van deze actie een 
succes te maken.
Om te beginnen de kinderen van 
school, die vol enthousiasme 
kunstwerkjes maakten om te ver-
kopen.
Ook alle ouders, opa’s en oma’s, 
buurvrouwen en buurmannen 
en iedereen die betrokken was, 
omdat ze belangstelling op school 
lieten zien en verschillende pro-
ducten hebben gekocht!
Dank namens ons, maar zeker 
dank namens stichting Mago en 
de kinderen uit Mago!

De eindopbrengst is € 1402,35! 
GEWELDIG!
Voor meer informatie over dit goede 
doel; kijk op www.magocare.org 

eerste Paasdag, 1 april
“Paasbrunch”

       Volwassenen             €17,95
Kinderen tot 12 jaar €12,50

Aanvang 12.15 uur, Alleen op reservering!

Kleingouw 112 1619 CH Andijk
Bel: 06 1286 7806  www.cultura-andijk.nl

Bets de Vries en Elena. Foto aangeleverd

Elena, kunstenares in de dop

Vorig jaar is Elena begonnen met 
lessen bij keramiste Bets de Vries 
uit Wervershoof. Samen met 
haar broertje Jelmer gaat ze elke 
dinsdagmiddag met veel plezier 
naar Bets toe. Elena vindt het 
werken met klei erg leuk en ze 
wilde na de eerste tien lessen dan 
ook graag door. 

Zoals je ziet, maakt ze de leukste 
objecten. Op de foto staan zijn 
twee werken die ze helemaal zelf 
heeft bedacht. Elena maakt graag 
iets met dieren. Het bakje met 
de muis is een kattenbak, die ze 
speciaal gemaakt heeft voor haar 
poes Poekie. 
 
Aangezien Elena en Jelmer op 
basisschool De Dijkwerkers zit-

ten in Wervershoof kunnen zelf 
naar Bets toe na schooltijd. Elena 
heeft nog een paar lessen te gaan, 
maar dan zal ze thuis, waar ze 
haar eigen hobbyruimte heeft, 
gewoon weer doorgaan met klei-
en. Een ding weet ze al zeker: 
later wil ze graag iets met kunst 
gaan doen.

Foto aangeleverd

Potplantenkwekerij Euroflora
Kalanchoe, Chrysant, Celosia en Kerststerren

Gevraagd: 
jonge medewerker tot medio aug. 2018

Uw sollicitatie kunt u sturen naar: euroflora@online.nl

Voor info: Euroflora Andijk, Hoekweg 27 A,1691 EB Andijk         
Tel.: 06 1851 7265



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

Manshanden Trekkers en 
Werktuigen nu ook Solis Dealer

Voorjaar in Andijk. Foto's Koos Dol

Naast Iseki compact tractoren en 
Husqvarna tuin en park machines is 
Manshanden Trekkers en Werktuigen 
nu ook officieel dealer van Solis 
Compact Tractoren. Solis onderscheid 
zich door een complete trekker te 
maken (alle optie`s zijn standaard)  van 
een zeer goede kwaliteit (3 jaar garan-
tie) en voor een betaalbare prijs. 

Solis tractoren worden geproduceerd 
in samenwerking met verschillende 
partners. o.a.  Yanmar,  Mitsubishi 
Motors,    Bosch brandstofsyste-
men, Carraro versnellingsbakken, Mita 

hydrauliek, Bucher hydrauliek,  BKT 
banden  en  Luk koppelingen. De Solis 
tractoren worden geproduceerd door 
Sonalika Group. Inmiddels heeft 
Sonalika al meer dan 1.000.000 trac-
toren verkocht in meer dan 80 landen. 
Daarnaast zijn er meer dan 800 dis-
tributeurs wereldwijd die samen meer 
dan 500 tractoren per dag verkopen. 

Kom ze bekijken bij Manshanden 
Trekkers en Werktuigen Dijkweg 321 
Andijk 0228 59 74 10 of kijk even op 
www.manshandentw.nl of www.solis-
tractor.nl 

Inmiddels zijn er al meer dan 1 miljoen tractoren verkocht. Foto aangeleverd
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Wandelen is vandaag de dag zeer populair 
onder vele van ons zowel jong als oud 
genieten volop van een heerlijke wande-
ling.
Voor velen is het ontspanning en gezond 
om er helemaal lekker even tussen uit te 
gaan.
Wij als IJsclub hebben voor u weer een 
prachtige wandelroute uitgestippeld.  Het 
is een geheel andere route dan die u van 
ons gewend was.
Het vertrekpunt is en blijft bij ‘Zorgboer-
derij de Tulp gelegen aan de Kleingouw 
152 te Andijk. 
Maar nu lopen wij NIET meer naar Nib-
bixwoud zoals de wandeltocht altijd was.
Let-op: we komen ook weer terug bij 
Zorgboerderij de Tulp.
De wandeling is voor jong en oud prima te 
doen, de tocht gaat voornamelijk over ver-
harde paden en of fietspaden. Natuurlijk 
zijn er ook rustpunten meegenomen waar 
u kunt genieten van een kop koffie en een 
versnapering.
Ook dit jaar loopt u niet voor u zelf maar 

hebben wij als IJsclub een doel waar u ook 
voor loopt. Namelijk Spierziekte ALS.
De opbrengst van de wandeltocht gaat in 
zijn geheel naar het Prinses Beatrix Spier-
fonds.
ALS is een ingrijpende ziekte waarbij de 
spieren een voor een uitvallen, tot uitein-
delijk ook de ademhalingsspieren wor-
den aangetast. De opbrengst is voor het 
onderzoek om de oorzaak te vinden van 
deze ziekte.
Als ijsclub vinden wij dit een zeer waarde-
volle stichting die naar wij hopen ook bij 
u de aandacht heeft wanneer u gaat lopen.
 
Wandelafstand: 15 km
Datum: zondag 22 april
Startplaats: Zorgboerderij De Tulp 
Kleingouw 151 te Andijk
Starttijd: vanaf 09.00 uur t/m 11.00 uur

Kosten.  t/m 15 jaar   € 3,00
 vanaf 15 jaar  € 6,00
Lid van de IJsclub: op vertoon van uw 
toemer IJsclubkaart € 1,00 korting.

Wandelaars opgelet IJsclub Andijk organiseert 
op zondag 22 april weer de “Tulpenwandeltocht”



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
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Wist u dat...
... er vrijdag een FILM concert 

is van Sursum Corda?

... na 40 jaar Bert & Dia 

Bakker nog steeds een prachtig 

(en robijnen) paar zijn?

... meer mensen zich ergeren 

aan het vele zwerfafval langs 

de Esdoornlaan. En dat het één 

GROTE VUILNISBELT wordt, 

als dit niet stopt en 

opgeruimd wordt?

... we nog op zoek zijn naar 

heel veel oud-leden van Time 

Spirit?

... boekshop Josia vandaag 

20 jaar bestaat? En dat u met 

uw aankoop 6 zendingsechtpa-

ren ondersteunt?

... dit weekend de zomertijd 

weer in gaat?

... Robin Berkhout tweede is ge-

worden tijdens Skills Heroes in 

de discipline bouwtimmerman?

Woensdag 28 maart 19.30 uur in 
Werenfriduskerk

Na onze eerste Bezinningsviering 
in de Werenfriduskerk met 
zanggroep ALOM (voorheen 
Schakels), op 20 januari jl., vroeg 
Kapelaan Piets of we in de Goede 
Week ook een thema wilden gaan 

verzorgen.  Daar hebben we JA 
op gezegd. 

Onze tekstschrijfster, Wilma van 
Ophem, ging hiermee aan de 
slag. 
Zij liet zich bezielen door het 
Passieverhaal. Dit door via haar 
eigen stilte in de huid van ‘The 

Kunst- en tuinroute 2018
Er zijn jaarrond veel leuke dingen te beleven, hier op 
Andijk. Maar de jaarlijkse topper is toch wel de Kunst- 
en tuinroute!  Wát een tuinen en wát een creativiteit 
en inzet van oost tot west! Grandioos! Het is ieder jaar 
weer genieten van fraaie tuinen, prachtige kunstui-
tingen en interessante verzamelingen. En van elkaar 
natuurlijk. Want de route staat ook garant voor leuke 
ontmoetingen met andere mensen.
Fantastisch dat er ieder jaar zoveel mensen zijn die 
anderen laten meegenieten van dat waar zij zelf ook 
zo van genieten: van hun tuin, van hun hobby, van hun 
creativiteit. 
Ook dit jaar doet het K&T comité een beroep op de 
Andijkers om hun huis, tuin of atelier open te stellen 
voor de bezoekers van de kunst- en tuinroute. Om er 
met z’n allen weer een boeiende route van te maken met 
veel sier- en moestuinen, schilderijen, verzamelingen, 
foto’s, creaties van klei, hout, metaal en noem-maar-op. 
En: wilt u wel tentoonstellen maar heeft u geen geschik-
te locatie, neemt u ook dan contact met ons op!

Opgave vóór 1 april!
Dit jaar staat de route gepland op zaterdag 26 mei. 
Doet u ook (weer) mee? Informatie over deelnemen 
en opgeven voor deelname kan tot 1 april bij Claudia 
de Kroon, telefoonnummer 592619 of via e-mail: 
kunstentuinroute@gmail.com. 

ALOM verzorgt: Mens, met een ‘passie’!

Dorcaswinkel in Andijk 

is op zoek naar allerlei spullen voor de winkel. 
Snuisterijen, huishoudelijke artikelen, kleine 
meubeltjes,decoratie, kleding, speelgoed etc.

Alle spullen wel graag heel en schoon.

U kunt ze inleveren bij deur 2 op de Bedrijvenweg 3 
op werkdagen van 9.00-12.00 uur.

Irene Schouten tussen een aantal jeugdleden. Foto aangeleverd

25 maart open dag Radboud 
Inline Skating

Op zondag 25 maart start skee-
lerseizoen 2018 bij Radboud 
Inline-Skating. Om 10:30 uur 
beginnen we met de open dag 
op onze locatie in Medemblik, 
gelegen aan Opperdoezerpad 2. 
Tussen 10:30 tot 12:30 uur zijn er 
diverse clinics waaraan iedereen 
kan deelnemen, en vrij skeeleren 
kan natuurlijk ook. Ervaar hoe 
leuk skeeleren is en wie weet 
treed jij straks wel in de voetspo-
ren van onze olympische medail-
lewinnaar Irene Schouten! 

Skeelers zijn bij ons te leen maar 
je mag ook je eigen skates mee-
nemen. Deze dag is er ook weer 
de populaire tweedehandsmarkt, 
en  een wedstrijd voor de jeugd 
van 6-17 jaar. Aan dit Jeugd Skate 
Toernooi kan iedereen deelne-
men, aanvang 13:00 (inschrijven 
vanaf 11:30). De open dag wordt 
17:00 uur afgesloten met de prijs-
uitreiking. 

Meer informatie op www.rad-
boud-inlineskating.nl

Passion’ te kruipen. Niet alleen in de huid van Jezus, 
maar ook in die van zijn leerlingen, van Judas en 
Petrus, van Pilatus, van de twee die met hem zijn 
gekruisigd, van zijn moeder Maria. Hoe hebben zij dit 
ervaren? Wat deed dit met hun gevoel? 

Via gedichten, gedachten en liedteksten, geschre-
ven op eigentijdse melodieën (veelal bewerkt door 
Arnoud Lansdaal), komt het Passieverhaal opnieuw 
tot ‘leven’ in het thema: MENS, MET EEN ‘PASSIE’!

Met ALOM gaan wij op weg naar Pasen.
De eerste oefenavonden zijn geweest en wij zijn 
‘geraakt’ door de inhoud en liederen van dit bijzon-
dere Passieverhaal.  Een verhaal dat jong en oud zal 
aanspreken.

Wilt u, wil jij naast de vaste voorbereidingsmomen-
ten op weg naar Pasen (Witte Donderdag en Goede 
Vrijdag) op een andere wijze op gepaste wijze verstil-
len rond het kruis? Kom dan naar de Werenfriduskerk 
in Wervershoof en laat je ‘raken’
door een Mens met een ‘Passie’! Op woensdagavond 
28 maart om 19.30 uur wordt dit thema met passie 
verzorgd door Zanggroep ALOM o.l.v. Marjo Bosch.

Na afloop wordt er een deurcollecte gehouden voor de 
gemaakte kosten. 
Voor reacties: keesschouten@quicknet.nl

Avondje FILM met Sursum Corda
Nog een paar dagen en dan is 
het zover: een avondje FILM met 
Sursum Corda. De laatste puntjes 
worden op de spreekwoordelijke 
i gezet. Een fijne avond uit met 
de allermooiste filmmuziek! Deze 
avond laten Sursum en Jong Sur-
sum 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  naar binnen. De 
zaal opent om 19.30 uur en om 
20.00 uur start de muziek. 
Wij zien u graag op vrijdag 23 
maart!

Op zondag 25 maart is er een 
gezinsdienst in de Westfriese 
Evangelie Gemeente.(de WEG).  
Deze dienst is speciaal voor het 
hele gezin. We zingen liedjes voor 
de kinderen, maar ook voor vol-
wassenen.  In deze interactieve 
dienst leren we een mooie tekst 
middels een memoryspel.  Zr. 
Zonnestraal en buurman Donker 
zijn ook weer van de partij met 
een aansprekende sketch.  Kobus 
de buikspreekvogel heeft ook 

wat te vertellen in deze dienst.  
Tijdens de overdenking gaan de 
kinderen naar een ander lokaal 
om een knutselactiviteit te doen.  
Een zeer afwisselende dienst 
die je niet snel zult vergeten. 
Het thema is: Welkom bij God!. 
Natuurlijk is een ieder welkom 
in deze gezinsdienst die wordt 
gehouden in het Martinus colle-
ge, de Aanloop 6 te Grootebroek. 
Aanvang om 10.00 uur.

Gezinsdienst in de WEG
 
Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje, 

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40



Kerkdiensten, zondag 25 maart
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur   ds. R.F. Mauritz te Lelystad

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 Ds. Herrianne Allewijn uit Landsmeer, Palmzondag 
 Organist: Arie Heemsbergen

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Cees Hanemaayer

R.K. Kerk, zaterdag 24 maart
Bangert 6, Andijk
19.00 uur  Palmpasenviering, pastor J. van Dril, 
 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 Bert de Jong, gezinsdienst

Oud papier  Zaterdag 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 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 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

Het podium tijdens de turnfinale Noord. Foto aangeleverd

Mooi turnen op de Finale 
Noord van onze meiden
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Parochieberichten
R.K. Kerk Andijk
Adres: Bangert 6
Contactadres:
Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412, 
tel. 591408.
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046

Zaterdag 24 maart 19.00 uur: 
Palmpasenviering met zegening 
van de palmtakken
met de Vriendenkring; voorgan-
ger: pastor J. van Dril.
De collecte is voor de onkosten 
van onze kerk.
Van harte aanbevolen en dank 
daarvoor.
Witte Donderdag 29 maart 19.30 
uur:
Bezinningsviering in de dagkerk. 
Thema: “Breken en delen”.
Goede Vrijdag 30 maart 15.00 
uur: Kruisweg;
19.30 uur: Goede Vrijdagliturgie 
met de Vriendenkring.
Paaszaterdag 31 maart 21.30 
uur: Paaswake met Gemengd 
koor.
Welkom in de vieringen.
*Komend weekend gaat de 
zomertijd weer in. Vergeet u niet 
de klok 1 uur vóóruit te zetten?

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.
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Daar buiten op afspraak

MAART
Woensdag 21 maart    
• KBO, BINGO 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
• Diva Night, 20.00 uur, Sporting Andijk kantine
Zaterdag 24 maart 
• STEAL , Aanvang 21.30 uur, Café Pension ‘t Ankertje
• Schuuropruiming van 10-15 uur. Kleingouw 92
Zondag 25 maart 
• Back to the 60’s, The Blue Devils, Voorcafé € 6,- Sarto, 15.00 uur
Donderdag 29 maart  
• Witte donderdag bezinningsviering in de Katholieke kerk aan-

vang 19.30 uur thema breken en delen
Zaterdag 31 maart           
• Paasrock: The Jack = ACDC en voorprogramma met The Petoem-

pers = Filthy Rock & Roll, Dorpshuis Sarto, € 10,--, 21.00 uur

APRIL
Zondag 1 april
•  “Paasbrunch” Cultura. Aanvang 12.15 uur www.cultura-andijk.nl
Maandag 2 april             
• “Paas”-Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
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
Zondag 15 april 
• Koppelbiljarten aanhang 14.00 uur, Café Pension ‘t Akkertje
• Countrymiddag verzorgt door de Dutch Country College Dan-

sers, vrij dansen van 13.30 tot 17.15 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
Vrijdag 20 april
• Uitvoering toneelvereniging K.N.A. van de klucht “Actie op de 

Redactie”. Dorpshuis 20:00 uur (zaal open 18:30 uur).
Zaterdag 21 april
• Uitvoering toneelvereniging K.N.A. van de klucht “Actie op de 

Redactie”. Dorpshuis 20:00 uur (zaal open 18:30 uur).
• Gemeenschaps Veiling Cultura
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.
Zondag 6 mei            
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
• Countrymiddag verzorgt door de Dutch Country College 

Dansers, vrij dansen van 13.30 tot 17.15 uur
Dinsdag 8 mei           
• VVNU Andijk Oost - Eendagsbestuur organiseert deze avond. 

Dorpshuis, 19.45 uur
Zaterdag 12 mei
• Club Jazz & Pop, Cultura
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  
Zondag 27 mei           
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
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
Zondag 3 juni             
• Countrymiddag verzorgt door de Dutch Country College 

Dansers, vrij dansen van 13.30 tot 17.15 uur
Zaterdag 9 juni
• Jeugdtoernooi Sporting Andijk
Zaterdag 16 juni
• Club Jazz & Pop, Cultura

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

Mijn sportvriend C.J. Verhoogt 
kon van alles proberen, maar hij 
had het geluk niet aan zijn zijde 
m.a.w. wat hij ook probeerde, 
hij kon geen enkele partij in 
winst omzetten. Je kunt het 
een soort baalmiddag noemen, 
maar ondanks dat gaat Cees 
de volgende keer weer vrolijk 
verder en zo hoort het ook als 
ware sportman. G.P. Grent had 
een zeer goede middag; drie 
partijen wist hij op zijn conto 

te schrijven en dan kan je spre-
ken van een voortreffelijke bil-
jartmiddag. Overigens was de 
sfeer in Café de Welkomst zeer 
aantrekkelijk te noemen een 
echt goed biljartcafé.
De slotzin is: “Denk er aan dat 
zwijgen soms het beste ant-
woord is.”

Sportgroeten van 
G.P. Grent
aflevering 1147

Biljartvereniging De Vlieringboys

Op 10 maart mochten er zeven 
meiden van VVW meedoen aan 
de turnwedstrijd Finale Noord 
D1, D2 in Heerhugowaard. Voor 
deelname aan deze wedstrijd was 
plaatsing verplicht en dat is op 
zich al een hele prestatie. Tij-
dens de wedstrijd moest je bij 
de eerste 14 eindigen om door 
te kunnen stromen naar de vol-
gende ronde, namelijk naar de 
regiokampioenschappen D1, D2. 
Deze wedstrijden worden gehou-
den op 14 april bij VVW zelf in 
de sporthal de Dars. 4 meiden 
is het gelukt om zich te plaatsen 

voor de volgende ronde!
Nikki Grent (pup 2 D1) heeft 
heel mooi geturnd en kreeg een 
medaille voor de 4e plaats. Renske 
Verbruggen (pup 2 D2) heeft de 
12e plaats en Noor Dol (pup 2 
D2) de 13e plaats behaald. Julia 
Beemsterboer (Jeugd1 D1) heeft 
zich naar de 11e plaats geturnd. 
Kim Smit in de categorie pupillen 
1 D2 behaalde de 20e plaats. Rory 
Corver werd 21e in de categorie 
pupillen 2 D1. Helaas werd Fenna 
Worst ziek en kon niet deelnemen 
aan deze wedstrijd. Mooi gedaan 
meiden en toi toi toi voor 14 april.

 • 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

Natuurlijk hebben we ook deze 
week weer leuke nieuwtjes te ver-
tellen over de KIDS-DAG 2018!!!
Wat dacht je ervan om heerlijk 
te gaan BBQ-en en te smullen 
van de lekkernijen van de Poolse 
Delicatessenwinkel Bociek.
Daarna kun je nog een potje 
schaken in het winkelcentrum, 
(jeugd)schaakclub Revanche 
nodigt jullie hierbij van harte 
uit. Ook als je niet kunt scha-

ken, geen probleem, ze helpen je 
uiteraard graag.
Ennnnnnnnnnnn heb je je speur-
neus al klaar staan? Na afloop van 
de speurtocht ben je bij Blokker 
welkom voor een kleine verras-
sing! Vergeet je vooral ook niet 
op te geven voor de Bootcamp!!!
Volgende week hebben we nog 
meer nieuws, dus hou onze 
Facebookpagina heel goed in de 
gaten!

7 april: Kids-dag in Wervershoof



Vorig jaar werd de opbrengst gebruikt voor nieuwe jeugdhandbaldoelen. Archieffoto

Na een zeer geslaagde Diva Bingo vorig 
jaar komt er een vervolg en wel aanstaande 
vrijdagavond 23 maart in de kantine van 
Sporting Andijk.
De Dames van Sporting Andijk handbal 
recreanten 2 toveren dan de kantine weer 
op tot een heuse "Diva room". Voor alle 
dames van 18 jaar en ouder staan er deze 
avond talloze prijzen klaar, naast uiteraard 
een hoop gezelligheid.
De organisatie hoopt dat er weer vele ver-
kleed als Diva komen, want daar is ook een 
prijs voor beschikbaar. Maar bedenk wel: 
niets moet alles mag.

We hebben weer vele sponsoren gevonden 
die ons weer echte diva prijzen, zoals een-
Cadeaubon van Zinzi twv. € 50.- , diner bij 
Tijdloos, lunchen bij 1619 met 4 personen, 
Horloge van Zinzi, Dijkpop kaarten, pedi-
cure behandeling, kappersbonnen, taar-
ten, hebben geschonken Zonder de spon-
soren is dit niet mogelijk. De organisatie 

wil de sponsoren dan ook nogmaals harte-
lijk danken.
Wij willen met dit evenement een steentje 
bijdragen aan de aankleding in de kantine 
voor de jeugd, zodat zij daar ook een eigen 
"Chill hoek" hebben.

De kaarten voor de Sporting Diva Night 
zijn te verkrijgen in de kantine van Spor-
ting Andijk bij Bakker Stevens in het win-
kelcentrum van Andijk en bij Schouten 
Optiek en juwelier in Wervershoof.
Wees er bij, het wordt echt heel gezellig. 
Kaarten ook nog te verkrijgen aan de deur 
vrijdag.
Kaarten kosten € 20.- per stuk, inclusief 
Bingo kaarten, welkomstborrel en hapjes.

Trommel je vriendinnen en familie bij el-
kaar en haal kaarten voor de gezellige 
Sporting Diva Night.
De deuren van de Kantine gaan open om 
19.30 en we beginnen om 20.00 uur.

Aanstaande vrijdag: gezelligheid en mooie 
prijzen bij de tweede Sporting Diva Night

Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

Wij hebben 
plekjes vrij!

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

Sixties-band The Blue Devils brengen 
zondag 25 maart 2018 hun spetterende 
optreden in het gezellige Dorpshuis-
cafe van Sarto te Andijk
De sixtiesband The Blue Devils brengt 
je terug in de tijd van de jaren zestig 
De huidige leden Jaap, Henk, Harrie, Joop 
en Dick zijn hun muziekstijl  steeds trouw 
gebleven.
 
Bezoekers kunnen genieten van de 
muziek van o.a. Cliff and The Shadows, 
The Ventures, Elvis Presley, Buddy 

Holly, The Spotnicks, maar ook hits van 
Hollandse bodem  ZZ & de Maskers, 
Johnny Lion & Jumping Jewels, Willy & 
his Giants, Peter Koelewijn   ect,ect... 
komen  ruim aan bod. 
Het wordt weer een middag  voor de echte 
(dans) liefhebbers van deze  back to the 
sixties muziek.
Sarto bevindt zich op de Bangerts 4 te 
Andijk
Aanvang 15.00 uur en de entree is 6 euro
www.thebluedevils.nl  of  op facebook The 
Blue Devils - Sixtiesband

The Blue Devils komen naar Sarto. Foto aangeleverd

The Blue Devils in Andijk
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TE HUUR
Garagebox, 
Meilag Andijk

Inlichtingen: 
P.H. Scholtens
06-20200416

Verloren:  Sleutelbos, 3 sleutels aan een sleutelhanger van  
 makelaar Kuin. Heeft u deze gevonden, graag   
 een reactie naar info@andijker.nl

Gevonden:  op de Sorghvlietlaan: leren dameshandschoenen
 op de Kleingouw, ter hoogte van de Keizerskroon:  
 een (lees)bril

Sleutel + sleutelhanger, gevonden 
op de kruising Kleingouw/Flamingo-
laan

Informatie: info@andijker.nl

Wie mist zijn Australische 
koningsparkiet?
Vrijdag 16 maart werd deze aanget-
roffen in Wervershoof daar zat deze 
in een conifeer aan de Beerewerf.

D.Greydanus@quicknet.nl

VERLOREN/GEVONDEN

Het kantoor van 
de Andijker en 
Dijkprint is op 

maandag 2 april 
(tweede Paasdag) 

gesloten!


