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BENNINGBROEK Di. 3-04Met uitzicht op de theetuin zit 
de moeder van Kitty Drost aan 
een heerlijk vers kopje koffie. 
De breipennen liggen heel even 
stil op haar schoot. “Ik ben nu 
bezig met een paar beenwar-
mers in gemêleerd blauw,” ver-
telt ze. Mary is bijna 88 jaar en 
woont bij haar dochter. Verve-
len doet ze zich niet. Ze puzzelt 
en leest graag, maar het breien 
van sokken en slofjes in alle 
kleuren en maten is haar favo-
riete bezigheid.

Bijzondere situatie
Kitty woont in een prachtig pand 
aan de Dijkweg. Zij heeft daar de 
theetuin, waar regelmatig toeris-

ten en passanten aanschuiven 
voor een heerlijk kopje thee of 
koffie met wat lekkers. In haar 
huis is een ruimte ingericht als 
een zelfstandige eenpersoonswo-
ning waar haar moeder sinds een 
kleine twee jaar woont. 

“We hebben een roerige tijd ach-
ter de rug, waarin we elkaar hard 
nodig hadden voor steun. Mijn 
moeder en vader woonden te ver 
weg om steeds even heen en weer 

te rijden. Daarom hebben we 
deze oplossing bedacht. Het is 
echter heel anders gelopen dan 
gepland,” zo begint Kitty. Mary 
vertelt verder: “Mijn man viel van 
de trap en had steeds meer zorg 
nodig. Daarom is hij verhuisd 
naar het verpleeghuis Nicolaas in 
Lutjebroek en ben ik hier inge-
trokken. Het was even wennen 
aan de nieuwe situatie, maar ik 
denk dat ik al bijna een echte An-
dijkse aan het worden ben.”

Breien van kleding
Breien leerde Mary van haar 
moeder. “En op school kregen we 
er ook wel les in,” zo vertelt ze. 
“Truien, vesten en spencers. 
Maar ook veel sokken. Je kon niet 
anders krijgen in die tijd, er was 
geen geld voor. Gelukkig kon ik 
het goed.” De noodzaak van toen 
is inmiddels tot een fijne hobby 
geworden. Dagelijks worden de 
breipennen, maar liefst 4 tegelij-
kertijd, opgepakt. “Af en toe wis-

sel ik het af of stop ik voor een 
vers kopje koffie met wat lekkers. 
Maar stilzitten doe ik niet lang, “ 
lacht Mary.

Sokken bij de koffie of de thee
Als de theetuin open is staat er 
vaak een mandje met sokjes bui-
ten. De sokjes worden verkocht 
voor € 3,50 per paar en worden 
dan ook nog mooi voor u inge-
pakt. “Ik maak een gaatjestoer in 
elke sok zodat er een gehaakt 
koordje door heen kan. De klein-
tjes kunnen op die manier hun 
sokjes niet verliezen, want uit-
trappelen lukt niet meer. Zo hou-
den ze warme voetjes.”

Weg geef actie
Soms komen er mooie dingen op 
je pad. Zo zat een jong stel in de 
theetuin met elkaar foto’s te be-
kijken. Het waren de echofoto’s, 
alles zag er goed uit en dat werd 
gevierd. “Daarop gaf ik die men-
sen meteen een paar sokjes ca-
deau. Dan moet je ze niet willen 
verkopen, maar gewoon wegge-
ven. Want zo’n nieuwe klein le-
ven moet zich welkom voelen. Ik 
doe het breien zo graag en de 
mensen reageren zo blij. De brei-
pennen leg ik voorlopig nog niet 
weg,”  aldus Mary.

Mary (87) breit babysokjes bij de koffie en de thee

Mary Drost legt de breipennen voorlopig nog niet weg. Foto: OdB/De Andijker

I.v.m. Pasen kopij en adverten-
ties voor volgende week graag 

aanleveren vóór a.s. donderdag 
29 maart, 14.00 uur!

Ons kantoor is op maandag 2 april 
(tweede Paasdag) gesloten!

Maandag 26 maart werd dhr. Gerbrandy 100 jaar. Burgemeester Frank Streng kwam naar Sorghvliet om 
hem daarmee te feliciteren. De heer Gerbrandy ontving met de felicitaties ook een ingelijste geboorteakte. 

Foto: KD/De Andijker

Dhr Gerbrandy 100 jaar!
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De ark van ons behoud

De ark van Noach waarin No-
ach en zijn gezin plus de die-
ren een veilig onderkomen 
vonden tijdens de Zondvloed. 
De buitenstaanders begrepen 
het niet, verklaarden Noach 
voor gek, zullen hem hebben 
uitgelachen en beschimpt. 
maar Noach ging door en ten-
slotte, toen de volheid was in-
gegaan, sloot God de deur en 
begonnen de spotters buiten 
te staan. Tot dan toe hadden 
ze het niet nodig gevonden 
zich te bekeren en te luisteren 
naar de Raad Gods en zich te 
laten redden. Men leefde ge-
woon door, men vierde feest, 
men sloot huwelijken, er wa-
ren geen gedachten voor God 
en de Ark werd gezien als on-
nodig en onzinnig.
Toen kwam de Zondvloed, 
wat zullen ze gedacht hebben, 
die buitenstaanders? hadden 
ze spijt, waren ze bang, ach, 
konden ze het maar terug-
draaien. Voor ons is er een 
andere Ark : Jezus ! Zoals No-
ach werd behouden in de Ark, 
zo worden wij behouden in 
Jezus, een ieder die Hem aan-
neemt als Redder en Verlos-
ser, als Heer, is gered. Wij 
kunnen roemen in het door 
Hem volbrachte werk. De 
deur van ónze Ark staat nog 
open, nog is er tijd om in te 
gaan, wij leven nu nog in ge-
nadetijd. maar op Gods tijd 
(en dat zou wel eens nabij 
kunnen zijn) wordt ook deze 
deur gesloten en ook dan zul-
len er buitenstaanders zijn. 
Ook nu wordt er vaak gewoon 
doorgefeest, alsof men hier 
het eeuwige leven zou heb-
ben. Men is zichzelf vaak tot 
god, men stelt de eigen nor-
men en waarden vast, zonder 
rekening te houden met God, 
alsof er geen God, geen oor-
deel en ook geen Redding is. 
Ach, zegt men dan, als je maar 
goed leeft, dan komt het alle-
maal wel in orde. maar wat is 
goed leven, waar meet je dat 
aan af? Vaak meet men dat af 
aan een gevoel: als het goed 
voelt is het ook goed. Maar 
Jezus zei: “Ik ben de weg, de 
waarheid en het Leven, nie-
mand komt tot de Vader dan 
door Mij” (Joh. 14:6) en “wie 
tot Mij komt, zal Ik geenszins 
uitwerpen” (Joh. 6:37). Laat u 
niet weerhouden door we-
reldse, korte, genoegens, maar 
ga naar Jezus, geloof in Hem 
die ook voor u aan het Kruis 
ging en uw zonden wegdroeg. 
Geloof in Hem die is opge-
staan, die leeft bij God en ook 
u zult leven, eeuwig heerlijk 
leven. Leven zonder pijn, zon-
der verdriet, zonder afscheid. 
Laat Jezus uw Ark zijn ! En u 
bent voor eeuwig behouden! 
(Jose Consemulder)

FAMILIEBERICHTEN

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

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

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

Uitvaartvereniging

De Laatste Eer

Haar plaats is leeg
maar de herinneringen zullen altijd blijven.

Bedankt voor de hartelijke reacties die wij mochten ontvangen 
na het overlijden van onze zorgzame moeder en oma

Maria Geertruida Dekker-Mos
Mieke

Dit alles heeft ons goed gedaan.

Henk en Margot
Erwin en Hercy
Oxana 
en kleinkinderen

Andijk, maart 2018

Hartverwarmend waren de troostende woorden, de bloemen, 
de vele kaarten en uw persoonlijke aanwezigheid na het 
overlijden van mijn man en onze (schoon)vader en opa

RIJK BOUHUIS

Bedankt namens de familie Bouhuis

Onze brievenbus bleef maar klepperen; 
zoveel kaarten, met hartelijke woorden.

Onze kamer, vol bloemenpracht, en de erepoort bij ons huis.
Op zaterdag vierden wij ons feest; 

Eerst een dankdienst; zo indrukwekkend mooi! 
En we kregen Gods zegen weer mee.
Daarna nog een gezellig samenzijn,  

genietend van een goed verzorgd buffet.
Al jullie meeleven heeft ons diep geraakt. Bedankt!!

Bert en Dia Bakker-Heemsbergen

Muziekvereniging  Excelsior An-
dijk viert dit jaar haar 125 jarig 
bestaan, dat zal u niet zijn ont-
gaan. Na de feestelijke start met 
ons nieuwjaarsconcert, zijn we  
nu druk bezig met de voorberei-
dingen voor het reünieconcert op 
zaterdag 14 april a.s. Oud-leden 
en dirigenten uit de rijke historie 
van Excelsior zijn uitgenodigd 
hieraan mee te doen. Hier heeft 
een verrassend aantal op gerea-
geerd. Sommigen hiervan spelen 
nog dagelijks, anderen hebben 
sinds de beëindiging van hun lid-
maatschap geen instrument meer 
aangeraakt. Een hele uitdaging 
dus voor hen, het huidige orkest 
en niet in de laatste plaats voor 
onze dirigent Nick Hoogland.  Na 
het concert is er alle tijd om bij te 
praten, foto’s te kijken en herin-
neringen op te halen. Kom vooral 
meegenieten van deze unieke 
avond!  Voor echter het verleden 
aan bod komt, starten we met de 
toekomst van het orkest. Onze 
leerlingen presenteren zich als 
DE DECIBELS en laten horen 

wat ze al in hun mars hebben. 
Laat u verrassen! 

Datum: zaterdag 14 april 2018
Aanvang: 19.45!
Toegang : Gratis!
Plaats: Cultura

Een jubileum vier je gedurende 
het hele jaar dus natuurlijk heb-
ben we nog meer voor u  in petto.   
Een tweetal lichten we er alvast 
voor u  uit.  Zondagmiddag 10 
juni is er een kinderconcert waar-
bij de bekende tekenfilmfiguur 
Peter Pan centraal staat.  Op za-
terdagavond 6 oktober is er in 
sporthal de Klamp ons spette-
rende jubileumconcert met me-
dewerking van Leona Philippo, 
winnares van The Voice of Hol-
land en Maestro! Noteer deze 
data alvast in uw agenda en mis 
het niet!

U kunt al onze optredens en actu-
ele informatie hierover vinden op 
onze website:
www.excelsior-andijk.nl

Reünieconcert Excelsior

HDC Lakeside bestaat uit 32 le-
den met als hobby Harley-David-
son motoren. Ieder seizoen orga-
niseren wij in clubverband diver-
se ritten zowel binnen Nederland 
als ook naar het buitenland. Denk 
hierbij aan de Harley-Davidson 
Superralley welke ieder jaar met 
Pinkster wordt georganiseerd in 
telkens een ander Europees land. 
Ook onze eigen Paasrit is elk jaar 
een groot succes. Gezelligheid en 
kameraadschap komt bij ons op 
de eerste plaats, haastige spoed is 
ons onbekend. Neem ook eens 
een kijkje op onze website www.
hdclakeside.com om een indruk 
te krijgen van onze club. Club-
avonden zijn iedere even weken 
in de Quicksilverbar, meer infor-
matie op de website.

1 april 2018 is het weer zover, dan 
rijden wij onze Paasrit. We verza-
melen om 12:00 uur bij ons club-
huis de Quicksilverbar in Wer-
vershoof en alle motormerken 
zijn welkom. Dan is het wachten 
tot dat iedereen is gearriveerd. En 
dit doen we natuurlijk onder het 
genot van een lekker bakkie kof-

fie met een plakje cake. Je kunt je 
dan inschrijven voor de rit, de 
kosten zijn € 15,- per persoon.
 
Om 13.00 uur vertrekken we dan 
voor een rit door het mooie 
Noord Holland. Onderweg stop-
pen we even voor een versnape-
ring en een bak koffie, en even de 
tijd om bij te kletsen. Heeft ieder-
een zijn versnapering op, dan 
stappen we weer op onze mooie 
motoren om deze rit verder af te 
rijden.
Ongeveer 17:00 uur verwachten 
we weer bij ons clubhuis aan te 
komen, en wordt de Paasrit afge-
sloten.

20:30 Feest in ons clubhuis!!!!
Maar dan is de dag nog niet voor-
bij hoor!! ’s Avonds hebben we 
koud bier en live muziek. Wan-
neer je de motor heb thuisge-
bracht kom dan ’s avonds terug 
om alle indrukken welke je tij-
dens de rit hebt opgedaan samen 
nog een keer door te nemen.
 
Motorgroet,
Het bestuur van HDC Lakeside

Paasrit HDC Lakeside

Aanstaande zondag wordt de Paasrit verreden. Foto aangeleverd

www.andijker.nl

Familieberichten kunt 
u mailen naar: 

info@andijker.nl
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Piet Groot

KAN IEMAND ZIJN KIND ONTERVEN?
Het is mogelijk, dat een ouder zijn kind onterft. Dit kan alleen in een 
testament worden geregeld. Toch kan een ouder niet regelen dat een 
kind helemaal niets uit diens nalatenschap ontvangt. Een kind heeft 
namelijk recht op de legitieme portie. Dit is volgens de huidige wet 
alleen een recht in geld en bedraagt de helft van wat een kind nor-
maal geërfd zou hebben. Een onterfd kind/legitimaris kan geen spul-
len (meubels, sieraden e.d.) opeisen. Wel moeten deze zaken worden 
gewaardeerd in geld en tellen mee bij de berekening van de legitieme 
portie.

Verjaringstermijn van 5 jaar
Het recht van het onterfde kind om aanspraak te maken op de legi-
tieme portie, vervalt wanneer het kind niet binnen een door een 
belanghebbende(n), meestal erfgena(a)m(en), gestelde redelijke ter-
mijn, en anders uiterlijk 5 jaar na het overlijden van de erflater, heeft 
aangegeven dat hij/zij de legitieme portie wenst te ontvangen.

Is het echt de wens om uw kind te onterven?
De notaris zal altijd nagaan, of het echt de wens is om daadwerkelijk 
een kind te onterven. Het kan, ondanks dat een kind geen of weinig 
contact meer heeft met de ouder, hard aankomen.

Let op: bij onterving geldt plaatsvervulling
Plaatsvervulling houdt kort gezegd in dat afstammelingen van het 
onterfde kind in diens plaats erven. Indien dit niet uw wens is, dan 
zult u ook klein- of achterkleinkinderen van uw kind, in uw testa-
ment dienen te onterven.

GRATIS INLOOP 
ZONDER AFSPRAAK: 
do 29/3 Andijk 
0228-592224 en 
di. 3/4 Benningbroek 
0229-591264 
van 9-17 en 19-21 uur.
 

Gaarne gebruik ik deze 
column allereerst om al de 

386  Andijker personen van 
harte te bedanken, dat ze 
ons wederom het vertrou-
wen hebben willen geven, 
wat van onze zijde hierbij 
de belofte genereert  dat 

we naar vermogen ons best 
zullen gaan doen om die 

zaken waar te gaan maken 
waar we graag voor staan.  
Wij hebben op onze wijze 

campagne gevoerd  en heb-
ben u niet te veel belaagd 
en overlopen, en het zal 

niemand ontgaan zijn dat 
de lichte en donkergroene 
hordes, of de gele of blauw 
oranje,  er net iemand meer 

bekeerd zouden hebben, 
dat het BAMM licht zou 

zijn gedoofd, dus nipter dan 
nipt, maar dus maar even 

met een 20 tal  ambtenaren 
een uurtje of tien hertellen, 
en het stoplicht stond niet 

meer op groen.  (de wereld 
is nu eenmaal hard)  Meer 
speciaal bedanken we die 
ene stemmer die eerst op 

Groen Links zou gaan stem-
men, maar in dat hokje toch 
maar voor BAMM  koos. “ 
Eindelijk van die BAMM 
en Piet Groot af”, lijkt een 
collega te hebben verzucht 
meldde ons de jungle tele-
graaf, maar als een Sfinx 
herrezen. We zijn u zeer 

erkentelijk.  Met we bedoe-
len we het z.g. kopgroepje 
van kandidaten, die al als 
commissielid actief gaan 

zijn, en daarmee zich wil-
len gaan bekwamen, om 
BAMM  een toekomst 

te geven, nu dit dus toch 
mogelijk is gemaakt.  Zij 

hebben aangegeven er voor 
te willen gaan,  en daarbij 

er voor de gehele gemeente 
zullen gaan zijn, maar 

natuurlijk in een evenwich-
tige, evenredige verhouding 

met alle z.g.  kernen,  dit 
bewaken,  en er zeker voor 
blijven waken dat Andijk 

niet ondersneeuwt dus ook 
zijn deel verwerft. Wel wor-
den besluiten genomen op 
basis van meerderheden en 
die hebben we (nog) niet.  

Proost.
P. Groot 

Geldig in week 13 (27 - 31 maart)

Ron van den Broek
Winkelcentrum Beldershof 65b

Italiaanse pasta
met rauwe ham

Meal Deal
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Meal Deal

Broccoli met gebakken 
aardappelen en een filetlapje

Geldig in week 14 (3-7 april)

500 gram 

€ 4,95

Zaterdag 31 maart wordt er voor 
de echte rock & roll liefhebber 
een top avond georganiseerd bij 
Sarto-Andijk want dan speelt de 
beste AC/DC coverband  van Ne-
derland, The Jack, in Sarto. Sa-
men met de Petoempers verzor-
gen zij een geweldige Rock-avond 
op de zaterdag voor Pasen. 

De avond word gestart met The 
Petoempers, 5 mannen die het 
rock & roll hart op de juiste plek 
hebben. Je hoort ronkende Mars-
halls, beukende bassen en drums 
en geweldige vocalen.

Daarna speelt THE JACK. Dit is 
een magistrale AC/DC cover-
band met buitenlandse allure, 
maar gewoon uit Enkhuizen.
In 2008 besloten Willem Boon 
(Double U Bean) en Jos Grobben 
(M.I.N.D.) om eens bij elkaar te 
komen, en te gaan jammen met 
wat oude AC/DC songs, en de 
jaren daarop ook! 
 
Want het kwam er maar niet van 

(erover praten is ook leuk!!) 
Totdat de gitaristen in 2012 de 
knoop maar doorhakten en be-
sloten om er dan toch maar eens 
aan te beginnen, met als doel, al-
leen maar Bon Scott nummers! 
De mannen kwamen erachter dat 
het niet meeviel, om Angus en 
Malcolm van AC/DC zo dicht 
mogelijk te benaderen qua geluid 
en gitaarspel. Na een paar avon-
den flink oefenen werd er beslo-
ten om hiermee verder te gaan, 
met versterking en  veel db’s!! 
Het duo werd versterkt door Jan 
Grou, John van der Schaaf en 
Henk Sikman. Het repertoire van 
The Jack bestaat uit nummers die 
afkomstig zijn van een drietal 
(oude) albums  van AC/DC, Po-
werage, Let there be rock en 
Highway to hell.

Dus nog even voor de Paas-
brunch lekker uit je dak gaan op 
zaterdag 31 maart in Sarto-An-
dijk. Deuren gaan open om 20.30 
uur en de entree is 10 euro. Be 
there to Rock!

Paasrock in Sarto-Andijk

5 euro korting!
Koop nu je zwemabonnement via 
de webshop op www.deweid.nl. 
Online krijg je 5 euro korting op 
aanschaf! Belangrijk: als je de in-
logcodes niet meer weet voor de 
aanschaf van zwembadpasjes kun 
je deze opvragen via  webkassa@
deweid.nl

28 april weer buiten zwemmen!
Over een paar weken start er 
weer een heerlijk seizoen buiten 
zwemmen! De vrijwilligers zijn 
de hele winter druk geweest om 
De Weid weer startklaar te ma-
ken.  Op 14 april is de schoon-
maakdag van 10.00 tot 14.00 uur. 
Help je het zwembad mee om de 
kleedkamers, tafels en stoelen, de 
douches, speeltoestellen en der-
gelijke schoon te maken? Je hulp 
is van harte welkom!

De zwemlessen keren terug!
Er wordt gezegd dat kinderen die 

in een buitenbad leren zwemmen 
in het algemeen betere zwem-
mers worden en nog wat weer-
baarder zijn in buitenwater. De 
Weid is blij dat we ook dit seizoen 
weer A/B- en C-leszwemmen 
kunnen aanbieden. De lessen 
starten op 14 mei aanstaande. 
Interesse of vragen? Check de 
website. Opgeven kan tot 4 mei 
via zwemlessen@deweid.nl. Af-
zwemmen is op 15 september 
van dit jaar.

Vrijwilligers gezocht!
Vind je het leuk om een paar keer 
in het seizoen de kiosk de beman-
nen of bevrouwen? Niet moeilijk 
en in een positieve sfeer de ge-
meenschap helpen? Je bent van 
harte welkom! Mail bij belang-
stelling even aan info@deweid.nl. 
Bedankt!

Webshop geopend!

 

EXCELSIOR 125 JAAR! 
 

REÜNIECONCERT  
 

ZATERDAG 14 APRIL 2018  

DORPSHUIS CULTURA 

AANVANG 19.45 UUR 

TOEGANG GRATIS 
 
m.m.v.: veel oud-leden 

      jeugdorkest DE DECIBELS  
 
      Na afloop tijd om herinneringen op te halen 

De stichting Oud Andijk nodigt u 
op 3 april 2018 uit voor een dona-
teursvond. Deze avond staat in 
het teken van de ontwikkelingen 
en de stand van zaken rondom 
het Centrum voor Water. Me-
vrouw Elsbeth Groothedde is 
deze avond gastspreker en zal 
spreken over de “Westfriese 
Kaart”. Mevrouw Groothedde is 
verbonden aan het Westfries Ar-
chief.  De avond is niet alleen 
voor donateurs bedoeld. U als 
geïnteresseerde bent tevens van 
harte uitgenodigd. 

Plaats: Dorpshuis Centrum 
te Andijk
Datum: 3 april 2018
Tijd: aanvang 20:00 uur

Donateursavond
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VRIJDAG 6 APRIL 

KLAVERJAS 
AANVANG: 19:30 UUR 

 
VRIJDAG 13 APRIL 

PUBQUIZ 
AANVANG: 20:30 UUR, GEZELLIGE, ALGEMENE CAFEQUIZ 

 
DONDERDAG 19 APRIL 

SENIORENSOOS 
AANVANG 12:00 UUR 

 
 

VRIJDAG 27 APRIL 

KONINGSDAG! 
 
 

ZATERDAG 5 MEI 

BEVRIJDINGFEEST! 
LIVE MUZIEK, ENTERTAINMENT, KINDERACTIVITEITEN, FOOD & DRINKS 

 
 

Op 19 maart jl. hield het Andijks 
Gemengd Koor haar jaarlijkse le-
denvergadering in Cultura.  

De Bond van Zangkoren N-H. 
was met 3 vertegenwoordigsters 
aanwezig om de 5 jubilarissen te 
huldigen met een oorkonde in 
het bijzijn van hun familie. Mevr. 
J.van Kampen kreeg ook een ket-
tinkje voor 70 jaar lid van A.G.K. 
Zij begon destijds bij het kinder-
koor.

Mevr. J. Rusting (60jaar) kon we-
gens ziekte helaas niet aanwezig 
zijn, de oorkonde en bloemen 
heeft zij thuis ontvangen.  
Dhr. J. Butterman  (60 jaar), 
Mevr. G. Knol en Mevr. M. Weh-
man (40 jaar) Alle jubilarissen 

kregen een mooie ruiker bloe-
men van de voorzitter. 

Bij de bestuursverkiezing waren 
algemene bestuursleden me-
vrouw M. de Graaf en mevrouw 
M. Laan-Meester periodiek aftre-
dend en herkiesbaar.  Zij werden 
met algehele stemmen herkozen 
voor een periode van 3 jaar. 

De vergadering verliep vlot en ie-
dereen kon zijn zegje doen. Er 
werd terug geblikt naar een ge-
slaagd jubileumconcert, diner en 
uitje.Administrateur de heer 
H. de Boer gaf uitleg over het fi-
nanciële verslag. AGK is gelukkig 
financieel een gezonde vereni-
ging, dank zij de steun van de 
drie dorpsveilingen en een grote 

groep donateurs.

De opbrengst van de jaarlijkse 
amaryllisbollen actie  was ook het 
afgelopen jaar weer  heel belang-
rijk  om nieuwe muziek e.d. aan 
te  schaffen. Het koor bedankt 
daarom iedereen die aan al deze 
acties meegedaan heeft.

Het ledental is stabiel, maar 
nieuwe leden zijn altijd welkom!
Wilt u ook lekker zingen, kom 
dan gerust eens langs op maan-
dagavond in Cultura aan de 
Kleingouw. 
We repeteren van 20.00 uur tot 
22.00 uur o.l.v. onze enthousiaste 
dirigent Margreet Drijver met 
hulp van onze veelzijdige pianist 
Edwin Hinfelaar.                                                                

Mevr. Wehman, mevr. Knol, Dhr. Butterman en mevr. van Kampen. Foto: KD/De Andijker

Jaarvergadering met 5 jubilarissen 
bij het Andijks Gemengd Koor

Iets voor jou?
We zoeken organisatie talenten 
die weten wat belangrijk is om 
een leuke dag in het zwembad te 
beleven. Wil je meedenken, hou 
je van een uitdaging, draag je 
graag verantwoordelijkheid en 
heb je zin om samen met anderen 
van het zwembad in Andijk ‘the 
place to be’ te maken? Meld je 
dan aan via activiteiten@deweid.
nl als: Jeugd bestuurder

We vragen van je:
-  een leeftijd tussen de 10 en 
 18 jaar

-  minimaal 2 keer per maand 
 beschikbaar voor activiteiten 
 en overleg
-  een motivatie brief waarin je 
 uitlegt waarom je 
 jeugdbestuurder wil worden

Kijk op onze website voor de 
werkzaamheden van de jeugd 
bestuurder, www.deweid.nl. Bij 
vragen kan je bellen met Karen 
Houwen, 06-57346457.

Zwembad de Weid 
zoekt jonge bestuurders

Vorig week zijn de stemmen voor de verkiezin-
gen voor de nieuwe gemeenteraad opnieuw ge-
teld. Hiertoe heeft burgemeester Frank Streng in 
zijn hoedanigheid als voorzitter van het centraal 
stembureau vanmorgen besloten omdat de twee-
de zetel van GroenLinks en het vertrek van 
BAMM was gebaseerd op slechts één stem.

De hertelling heeft ertoe geleid dat politieke partij 
BAMM toch een zetel in de gemeenteraad houdt. 
Weliswaar blijft het verschil marginaal, maar uit de 
hertelling blijkt nu dat GroenLinks één stem te kort 
komt voor een tweede zetel.

De gemeente Medemblik telt 35.059 stemgerechtig-
den. Totaal hebben 18.953 mensen gestemd. 

De opkomst was bijna 54 procent, een procent 
meer dan bij de gemeenteraadsverkiezingen 2014. 

Hertelling levert BAMM toch zetel op
De definitieve zetelverdeling is als volgt.

Wandelen is vandaag de dag zeer 
populair. Zowel jong als oud ge-
nieten volop van een heerlijke 
wandeling. Het is een vorm van 
ontspanning en het is gezond om 
er helemaal lekker even tussen uit 
te gaan.

Wij als IJsclub hebben voor u 
weer een prachtige wandelroute 
uitgestippeld (8 of 15 KM). Met 
mooie vergezichten, door na-
tuurgebieden en het oudste stuk-
je van Andijk. Het is een geheel 
andere route dan die u van ons 
gewend was. 

Vertrekpunt
Het vertrekpunt is en blijft bij 
‘Zorgboerderij de Tulp, Klein-
gouw 151 te Andijk. 
De wandeling is voor jong en oud 
prima te doen. De tocht gaat 
voornamelijk over verharde pa-
den en/of fietspaden. 

Natuurlijk zijn er ook rustpunten 
meegenomen waar u kunt genie-
ten van een kop koffie of thee en 
een versnapering (1e kop koffie/
thee gratis). 

Goed doel
Ook dit jaar loopt u niet voor u 
zelf maar hebben wij als IJsclub 
een DOEL voor waar u voor 
loopt: Spierziekte ALS. De op-
brengst van de wandeltocht gaat 
in zijn geheel naar Prinses Beatrix 
Spierfonds ALS. 
ALS is een ingrijpende ziekte 
waarbij de spieren één voor één 
uitvallen, tot uiteindelijk ook de 
ademhalingsspieren worden aan-
getast. 
Als IJsclub vinden wij dit een zeer 
waardevolle stichting, die naar 
wij hopen ook bij u de aandacht 
heeft.

Wandelafstanden:  15 km of 8 km
Datum:  zondag 22 april
Vertrek- en eindpunt: Zorgboer-
derij de Tulp, Kleingouw 151 te 
Andijk. Starttijd:  vanaf 09.00 uur 
t/m 11.00 uur. Parkeren gratis

Kosten:  t/m 15 jaar:   € 3,00
 Vanaf 15 jaar:  € 6,00
Leden van IJsclub Andijk krijgen 
op vertoon van hun kaart € 1,00 
korting.
www.ijsclubandijk.nl 

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

Langs de weg...
Er hangt een mini bieb aan de 

Generaal de Wetlaan nr.1

Hier kunt u boeken, tijdschriften 

lenen of omruilen.

Gewoon lekker lezen. 
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Op vrijdag 23 maart is Caroliene 
Groot wereldkampioen geworden 
op de 500m baanwielrennen! Zij 
stuurde ons dit bericht: "Echt niet 
te geloven, ik reed een dik pr in een 
tijd van 36.575. Het wereldrecord 
staat op 36.0 en ik moest als 2e rij-
den dus ik had verwacht dat er 
ondanks mijn goede tijd nog wel 
wat dames onder mij door zouden 
komen. Zeker de huidige wereld-
recordhoudster en paralympisch 
kampioen maar ook haar lukte het 
uiteindelijk niet! Het is niet te be-
vatten en te geloven wat er van-
daag gebeurd is, maar buiten alle 
verwachtingen om heb ik de re-
genboogtrui gewonnen op mijn 
debuut op het WK! Mooier kan 
niet"!  

WK afgerond
Op 25 maart stuurde Caroline 
het volgende goede nieuws: "Gis-
teren is mijn WK afgerond en ik 
heb een hele mooie afsluitende 
dag gehad!  Op de drie kilometer 
was de concurrentie echt nog te 
sterk voor me. Ik plaatste me als 
4e en dus mocht ik in de bronze 
finale om de 3e plek strijden met 
degene die zich als 3e had ge-
plaatst. Ik werd vierde met een 
mooie tijd. In de avond had ik na 

mijn twee 3 km. races nog de 
scratch. 

Dit is het onderdeel waarbij je 
met iedereen tegelijk start en een 
soort marathon rijdt van 10 km. 
Degene die het eerste over de fi-
nish komt wint. Ik vind het altijd 
nog een beetje eng om met zoveel 
mensen in een baan te rijden 
maar het viel me alles mee deze 
keer! Er werd veel weggesprint 
maar alles werd teruggepakt en ik 
had weinig energie verloren tij-
dens de race. Uiteindelijk had ik 
door dat het op een eindsprint uit 
zou komen en de bondscoach 
had mij van te voren al gezegd dat 
ik het dan kon winnen, aangezien 
ik de snelste 500 m reed. Wel 

moest ik dan natuurlijk op een 
goede positie zitten en op het 
juiste moment gaan. 

In het wiel
Uiteindelijk ging op 1,5 ronde 
voor het einde een Amerikaanse 
de sprint aan, waar ik achter in 
het wiel kon blijven zitten. In de 
een nalaatste  bocht was ik bang 
dat andere meiden eroverheen 
zouden komen en mij daarmee 
vast zouden rijden dus ik trok 
nog even aan om die Amerikaan-
se voorbij te gaan en probeerde 
gewoon zo hard mogelijk te blij-
ven afsprinten. En dat is gelukt!! 
Niemand kon er meer aan voorbij 
en ik ben Wereldkampioen 
scratch geworden!!!  

Echt ongelofelijk om op mijn eer-
ste WK 2 keer het goud te pakken 
en 1 keer de vierde plek, een 
mooier debuut had ik me niet 
kunnen wensen! Hiermee is het 
baanseizoen gelijk geëindigd. 
Volgende week begint meteen 
het wegseizoen met de Healty 
Ageing Tour, en daarna hebben 
we even rust voor dat de World 
Cups op de weg beginnen. Een 
mooie afsluiter van dit seizoen, 
en op naar het volgende"!  

Groet, Caroline

Caroline Groot 2 keer wereldkampioen!

Het podium na de scratch.

Op het podium van de 500 meter. Foto's aangeleverd

Zaterdag 17 maart was het al 
zover. Slechts 8 dagen na vei-
ling Sarto werd de excursie 
naar de boortoren gehouden. 
Om 14 uur stonden we, met 
koffie en gebak al achter de kie-
zen, in de keet van ECW onze 
veiligheidskleding aan te trek-
ken. Overal, helm, bril en hand-
schoenen, we zagen er prachtig 
uit. 

2 kilometer diepte
In de kantine van kwekerij Andijk 
werd ons door directeur Robert 
Kielstra van ECW verteld wat er 
allemaal gebeurt op deze boorlo-
catie. Hoe de warmte van ruim 2 
km diepte wordt opgepompt, hoe 
de boring plaatsvindt en vervol-
gens via geïsoleerde buizen aan 
alle 10 deelnemende bedrijven 
wordt geleverd. Dat de warmte 
uit Andijk straks ook de Wervers-
hovers zal verwarmen. 

Rode zone
Tijd om naar de rode zone te 
gaan. Ingeschrijven in het regis-
ter, telefoons en sleutels ingele-
verd vanwege de veiligheid en 
toen onder begeleiding van 2 
boormeesters naar het boorplat-
form. We vielen met ons neus in 
de boter. Boven op het platform 
werd net een nieuwe boorstang 
gemonteerd. Dit platform is in 
die zin uniek, dat een iron 
roughneck een nieuwe boorstang 
plaatst. Ofwel: hier gebeurt dat 
door een machine, waar het nor-
maal mannen zijn, die een of 
meerdere kootjes missen. Daar 
stonden wij dan, op een 3m af-
stand, een prachtig gezicht. 

Vervolgens ging de tour naar het 
controlecentrum, daar waar de 
boorder alle meters afleest en de 
snelheid bepaalt van de boring. 

Deze kamer leek wel zo uit de se-
rie star-track gehaald. Rond het 
platform wordt dagelijks door 
een man of 14 gewerkt. In de 
nacht zijn dat er 7. De boormees-
ter blijft met nog 2 andere specia-
listen altijd op het terrein en is 
dus bij nacht ook uit zijn bed te 
halen als dat nodig is. Steeds 14 
dagen op en 14 dagen af. Werkda-
gen van 12 uur, die steeds om 7 
uur en 19 uur  worden gewisseld. 

Indrukwekkend
Heel indrukwekkend hoe net er 
gewerkt wordt. Alle klei, zand en 
andere fracties worden uit de 
boorvloeistof gezeefd dat met 
3400 l per minuut door de boor-
stang naar beneden wordt ge-
pompt en dus met het vuil weer 
naar boven komt. Hoe de dikte 
van de boorvloeistof wisselt met 
de verschillende dieptes. Voor de 
techniekliefhebber dus een 
prachtig bezoek en voor alle vra-
gen was ruim de tijd. 

Na afloop de veiligheidskleding 
uit en de warme kas in waar we 
uitleg kregen over de paprika’s 
die worden geteeld. Met de 
nieuwste uitbreiding erbij wor-
den straks 26 ha paprika’s geteeld 
op deze locatie. 
We sloten de middag af met een 
natje en een droogje en kijken 
met zijn allen terug op een heel 
mooi bezoek. 
Deelnemer Niels Kreuk. 

Indrukwekkende excursie 
naar Aardwarmteproject

Aardwarmte aan de Nieuwe Dijk. Foto: Jos Kuin

Ontvangst deelnemers bij paprikakweker “Kwekerij Andijk”  
Foto: Niels Kreuk.

De geschikte lokatie voor:

 Huwelijksvoltrekkingen
 Lezingen
 Concerten
 Uitvaarten
 Repetities
 Tentoonstellingen
 Vergaderingen

Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl

Contactpersoon:
Dhr. Jan Gorter
0228 - 592957

I.v.m. Pasen kopij en advertenties voor volgende 
week graag aanleveren vóór 

a.s. donderdag 29 maart, 14.00 uur!
Ons kantoor is maandag 2 april (2e Paasdag) gesloten!
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Michel Haak  M 06 53 92 18 85
Sterappel 28  E  michel@indehaak.nl
1619 KA Andijk  

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

I www.indehaak.nl

Erkend schildersbedrijf voor al uw 
binnen- en buitenschilderwerk, 

glas- en behangwerk! 

 

Bel voor een afspraak: 06 53 74 82 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc  van den Braber 
Hoekweg 13  
1619 EA  ANDIJK 
info@vandenbraber.nl  -  www.vandenbraber.nl 
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• Acupunctuur RADTS
 Kelly Groot

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan
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Het adres voor uw 
fiets, E-bike, verhuur 

en reparatie!

De 2wielerwacht voor snelle 
en vakkundige reparaties met 
gratis haal- en brengservice.

20
jaarTweewielers

Nieuwe webshop met alles 
op het gebied van fietsen. 

Aantrekkelijke prijzen, 
snel en gemakkelijk!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

t.w.v. €10,-
bij besteding v.a. € 35,-

Knip uit en lever in!
Geldig t/m 5 december, max. 1 bon per persoon.

FIETSWERELD
CADEAUBON

NIEUW!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

NIEUW!

Nieuwe webshop met alles op het gebied 
van fietsen. Aantrekkelijke prijzen, 

snel en gemakkelijk!

Een prettige kermis gewenst 
namens het hele team:

André, Carina, Dirk-Jan en Martijn.

Dr. d’ Arnaudstraat 22, 1619 CX Andijk
06-2738 0707

Erik Kort

Verbouw - Onderhoud 
& Bouwadvies

Om de Koopmanspolder interessant te maken voor vo-
gels, is de afgelopen weken de waterstand  langzamerhand 
opgevoerd. Delen van percelen liggen nu onder een klein 
laagje  water, en juist deze plas dras situatie trekt veel vo-
gels aan die hier voedsel vinden. 
Het gaat dan vooral om grote aantallen eenden en steltlo-
pers, gewone soorten maar ook meer zeldzame soorten. 
De meesten zullen weer verder naar het noorden trekken 
en anderen zullen zich als broedvogels over de omgeving 
verspreiden. 

Grutto’s zijn al met tientallen tot enkele honderden vogels 

aanwezig, en plaatselijke broedvogels zoals kievit en ture-
luur zijn er weer. Ook andere steltlopers, dus vogels met 
lange poten, zijn te verwachten zoals  watersnippen, ple-
vieren, kemphanen en andere ruiters.  

Opvallender nog zijn de eenden waar nu meer dan hon-
derd  krakeenden en tientallen wintertalingen aanwezig 
zijn. Daarnaast zijn er nog andere “slobberende” eenden 
zoals slobeenden en pijlstaarten. Van de duikers onder de 
eenden  zien we   kuifeenden, tafeleenden en nonnetjes. 
De laatste soort zal overigens snel vertrekken naar veel 
noordelijkere gebieden. En natuurlijk zijn er veel ganzen, 

verdeeld over diverse soorten. De meesten zullen ook 
weer verder trekken naar noordelijke gebieden.

De Koopmanspolder is eigendom van Provincie Noord-
Holland en wordt beheerd door de Agrarische Natuurver-
eniging Hollands Noorden. 
Nu is het gebied  afgesloten voor publiek, maar u hoeft er 
helemaal niet in want U kunt het allemaal fantastisch zien 
vanaf de dijk! 

Marco van der Lee, beheerder Koopmanspolder        
Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden

Grutto's. Foto's aangeleverd

Slobeend

Wintertaling

Koopmanspolder trekt veel vogels

Tijdens het raadgevend referendum op 21 maart 
hebben stemgerechtigde inwoners van de gemeente 
Medemblik zich kunnen uitspreken over het invoe-
ren van de ‘aftapwet’ die het kabinet wil invoeren. 
Het betreft de Wet op de inlichtingen- en veilig-
heidsdiensten (Wiv).
Totaal hebben 17.962 kiezers zich uitgesproken. 

Voor de invoering stemden 
9328 personen
Tegen de invoering stemden 
7926 personen
Blanco stemmen: 661
Ongeldige stemmen: 47  

Reddingbootdag
www.reddingbootdag.nl

DONATEUR? MEEVAREN! 
Meevaren? Donateur worden!

ANDIJK, zaterdag 28 april 2018
Boothuis, Nieuwe Haven 8

U bent van harte welkom van 10:00 tot 16:00 uur

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij

Referendum: Meerderheid 
voor ‘aftapwet’
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maandag t/m vrijdag 
geopend van 08.00 tot 17.30 uur

Zaterdag geopend 
van 09.00 tot 13.00 uur

Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk
0228 – 59 2222

www.garagejong.nl

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

op ál onze omvormers!

Voor meer info gaat u naar:

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

Volg de opbrengst

  van je zonnepanelen 
via

   een app op je mobiel!

Service & 
Onderhoud

CV-ketel onderhoud & storingen
Luchtbehandeling & elektra

Handelsweg 33D
1619 BJ Andijk
0228 - 58 67 66

info@valkservice.nl
www.valkservice.nl

•   Dé schadespecialist voor elke autoschade

• Voor particulier en verzekeraar

• Als kwaliteit en service voor u belangrijk zijn

•   Gratis vervangend vervoer/haal- en brengservice

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

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

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

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

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

20 aug
Maandag

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

(AC  DC tribute band) 

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

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

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

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

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

20 aug
Maandag

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

(AC  DC tribute band) 
Feestje of iets 

te vieren?
Dat kan in Sarto 

natuurlijk!
Mooie zalen, gezellige sfeer, 

bel voor meer informatie 
voor uw feest of partij 

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

Bangert 4, 1619 GJ Andijk

Hoveniersbedrijf de Kroon
Dijkweg 128, 1619 HH Andijk

tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

B. DE KROON

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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

Maarten,

kun je van het logo rechtsboven een advertentie maken

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

Gr

Tuin aanleggen of restylen?

Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

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

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

Tel. 0228 - 592075 • www.� deboer.com

Administratie
In de Haak • Sterappel 28 Andijk 

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

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

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

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

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

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

Brood en Banket
De Nieuwe Bakkerij • Kleingouw 53

Tel. 0228-591556 • denieuwebakkerij@hotmail.com

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

info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

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

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

Fietsenmeester
Reparatie van � etsen en verkoop • Dijkweg 193 Andijk

06 10 13 34 08 • www.usedmotorparts.nl

Fietsenwinkel
André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof

0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

Fysiotherapie
Praktijk Andijk • Landstraat 5, 1619 EX Andijk

0228 - 59 11 22 • www.praktijkandijk.nl

Fysiotherapie
Fysio WFO • Wervershoof 0228 - 58 22 70 
Andijk 0228 - 59 27 17 • www.fysio-wfo.nl

Garage
Garage Jong • Handelsweg 29 Andijk
0228 - 59 22 22 • www.garagejong.nl

Hovenier
Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk 

Tel. 06-189 66539 • www.dekroonhovenier.nl

Juwelier / Optiek
Schouten optiek • De Hoek 1, 1693 AA Wervershoof

0228 581 258 • info@schoutenoptiek.nl

Kantoormeubelen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G

Tel. 06. 2182 3000 • www.deenisdeanderniet.nl

Kindercoaching
Centrum voor Hoogbegaafdheid • www.hbcentrum.nl

info@hbcentrum.nl • Zwwagdijk-Oost

Oefentherapie
Koopman Oefentherapie • Ged. Laanweg 43, 1619PB Andijk

Tel: 0625116916 • koopmanoefentherapie.nl

Podologie
Marian van Zwieten • Keizerskroon 1

Tel. 06 54 28 83 08 • www.podologiemarianvanzwieten.nl

Schilder- Glas- en behangwerk
Van den Braber • Hoekweg 13, 1619 EA Andijk

Tel. 06 53 74 82 94 • www.vandenbraber.nl

Schoonheidssalon
LNC Huidverbetering • Handelsweg 33e, Andijk

Tel. 06-373 1414 8 • www.salonlnc.nl

Schoonmaakservice
Schoonmaakservice Hoogendoorn • 06 217 08 248

Schoonmaakservicehoogendoorn@gmail.com

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



In februari van dit jaar werd in Andijk ge-
start met een wandelclub. Die bestaat uit 2 
groepen. Een groep loopt elke dinsdag om 
13.30 u. vanaf het Dorpshuis-Centrum in 
de Sportlaan een wandelroute. De andere 
groep vertrekt elke dinsdag om 14.00 u. 
vanaf de zorginstelling Sorghvliet aan de 
Sorghvlietlaan. Daar vertrekken dan men-
sen met rolstoelen en rollators. De rolstoe-
len worden voortgeduwd door ondermeer 
vrijwilligers. Er worden nog meer vrijwil-
ligers gevraagd dus wie daar zin in heeft 
kan zich daarvoor bij Sorghvliet melden. 
 
De eerste weken kreeg de wandelclub on-
dersteuning van de begeleidster Rosa 
Schouten die ervaring heeft met wandel-
routes. Nu bepalen de groepen zelf waar 
de wandelingen naar toe gaan. Bij de groep 
die start vanaf het Dorpshuis-Centrum 
wordt uitgegaan van wandelroutes van 
ongeveer 5 kilometer. De groep die start 
bij de zorginstelling Sorghvliet volgt een 
kortere route. De routes kunnen bijvoor-

beeld naar de Westfriese Omringdijk gaan, 
of naar de Kleingouw, of naar de Dijkgraaf 
Grootweg. Na ongeveer 1 uur wandelen is 
de groep die vertrekt vanaf Dorpshuis-
Centrum weer terug bij het Dorpshuis-
Centrum. Ook de groep die vertrekt vanaf 
Sorghvliet gaat na afloop van de wandel-
route naar het Dorpshuis-Centrum. De 
deelnemers van beide groepen zitten daar 
dan samen nog even gezellig na. Con-
sumpties zoals koffie en thee zijn dan voor 
eigen rekening. 

Iedereen die wil kan meedoen bij de groep 
die vanaf Dorpshuis-Centrum start. Het is 
gezond, meedoen is gratis en er is vooraf 
geen aanmelding nodig. Sommigen vinden 
het leuk om tijdens het wandelen gezellig 
wat te kletsen en anderen genieten vooral 
van het lopen. Dat kan allemaal. En je 
komt zo andere mensen tegen en komt 
langs leuke plekjes in Andijk. Probeer het 
gewoon een keer en wandel met ons mee! 
Met vriendelijke groet - De Wandelclub

Er zijn twee groepen die wekelijks wandelen. Foto: KD/De Andijker

Andijk is een wandelclub rijker

ALPHA TOURS HEM

DAGTOCHT 

 

 

donderdag 03-05-2018 
 

Naar Sint Maartensvlotbrug
Land van Fluwel 

Prijs:  €  35,00 p.p.
Dit bedrag is inclusief: 
- koffie / thee + wat lekkers;    
- bloembollenboemel (trekker);
- lunch (soep, bolletjes + krentenmix).       Opgave: vóór 26-04-2018

Opstapplaatsen:   Andijk (2x), Wervershoof (2x) en Medemblik 
Voor info + reserveringen:             tel: 0228-542424
of kijk eens op onze site:              www.alphatours.nl/dagtochten         

 

Grote innovatie maakt afval 
scheiden nog makkelijker
Als eerste afvalbedrijf van Neder-
land maakt HVC het mogelijk 
voor inwoners om de bak op af-
stand te besturen. Hier is drie jaar 
innovatie aan vooraf gegaan en 
alle bakken die bij inwoners staan 
zijn hier al op voorbereid. De 
HVC afval-app bestaat al langer, 
maar wordt dus nu uitgebreid 
met vernieuwde functies als de 
afvalwijzer en de op afstand be-
stuurbare bak. 

Vanaf 26 maart is de vernieuwde 
HVC afval-app te downloaden in 
de App Store en in Google Play. 
De functie ‘bestuurbare bak’ is 
om technische redenen pas vanaf 
de eerste dag van de nieuwe 
maand beschikbaar, en werkt dus 
vanaf eerste paasdag.  

Wat?
Paasdienst van  

de Vrije Baptisten Gemeente Enkhuizen

Wanneer?
Zondag 1 april, Eerste Paasdag

Hoe laat?
10.00 uur

Waar?
R.S.G. Enkhuizen

Thema?
Jezus’ opstanding maakt het verschil!

De zangleiding is in handen 
van Dwight Dissels!
Hij is bekend geworden 
door het tv-programma 
The Voice of Holland 
en zijn rol als Jezus in de 
uitvoering van The Passion.

Het is belangrijk dat mensen thuis goed hun afval scheiden. HVC wil dit steeds makkelij-
ker maken en biedt vanaf 26 maart de vernieuwde HVC afval-app aan. De app is een stuk 
gebruiksvriendelijker geworden. Nieuw is de handige afvalwijzer. In één oogopslag is nu 
helder in welke bak een bepaald product hoort. Daarnaast introduceert HVC als eerste in 
Nederland de ‘bestuurbare bak’ functie. Dit is een nieuwe functie van de app waarmee 
inwoners heel eenvoudig hun afvalbak op afstand naar de straat kunnen besturen. 

De app is gemaakt voor inwoners van alle 25 gemeenten waar HVC het afval voor inza-
melt. Door het intypen van een postcode en huisnummer in de HVC afval-app kan men 
zien wanneer welke bak geleegd wordt. En kunnen mensen ook meldingen ontvangen 
hierover. Menno Timmerman, Directeur Grondstoffen: ‘Ondanks de meldingen verge-
ten mensen soms toch hun bak aan de straat te zetten. Zij denken er pas aan als ze al van 
huis zijn. Dit hebben we nu opgelost door een functie in de app te bouwen die zorgt dat 
je dit nu niet meer zelf hoeft te doen. Je kunt hem op afstand besturen, bijvoorbeeld 
vanaf je werkplek of vakantieadres.’ 

HVC introduceert op afstand bestuurbare afvalbak
Nieuwe functies in de vernieuwde HVC afval-app

Vreemde eend in de bijt

In het Eendenmuseum aan de Gedeputeerde Laanweg staat 
een vreemde eend... een DAF33. Foto KD/De Andijker
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ELEKTRISCHE 
FIETSEN

� Nederlandse fabrikant
� Sterke ondersteuning
� Zeer scherp gesprijsd

CORTINA U4 
TRANSPORT 2018

� De meest verkochte  
 transportfi ets
� Zeer geschikte schoolfi ets
� Ook vekrijgbaar als  
 damesfi ets

BATAVUS 
MAMBO 2018 

� De meest populaire   
 stadsfi ets
� Tevens te gebruiken 
 als moederfi ets!
� Ook leverbaar als herenfi ets

SPARTA 
F8E 2018

� Uitgeroepen tot beste koop  
 Consumentenbond
� Geruisloze voorwielmotor  
 en 8 versnellingen
� Optie: 3 verschillende accu’sKlanten beoordelen ons met een:

9,2

QWIC MN7 2018
E-BIKE
� Zorgeloos fi etsen, 
 gratis servicepakket
� Award winnaar elek-
 trische fi etsen 2018

QWIC MN7 2018

Nes 162a  •  1693 CM Wervershoof  •  0228 854 013   |   Omtaplein 7  •  1771 CW Wieringerwerf  •  0227 860 997   |   Bekijk de gehele collectie op www.fi etsenstunt.nl

KOM LANGS VOOR EEN PROEFRIT 
IN ÉÉN VAN ONZE WINKELSDEALER VAN ALLE BEKENDE MERKEN!

*Actie geldig t/m 30 april 2018

GRATIS 5 JAAR 
GARANTIE t.w.v. 159,-!*

2399,-

VANAF VANAFVANAFVANAF

659,- 1559,-449,-949,-

Samen hebben we een avond 
o.l.v. glasblazer Bas van der Wal 
en zijn vrouw. Zo’n 80 vrouwen 
vullen de zaal en geïnterresser-
den zijn altijd welkom om de 
avonden van de Vrouwen van Nu 
te bezoeken. Een olijke man, die 
het best vertellen kan. De woord-
spelingen in zijn verhaal laat ons 
vaak lachen. Gewoon Bas – is er-
felijk belast. Opa en vader had-
den het glasblazen onder de knie. 
Hoe kan het ook anders in Leer-
dam. Daar staat de glasfabriek en 
laten we nu niet denken, dat o.a. 
het Maggi flesje of de heerlijk 
heldere fles – mond geblazen 
wordt. Dat is tegenwoordig ma-
chinaal.

Glas is uitgevonden omstreeks 
850 jaar voor de jaartelling. In 
Egypte en uiteraard door de Ro-
meinen verder uitgewerkt. Zand 
+ soda + kalk zijn de hoofdbe-
standdelen. Ook liet Bas een 
klein groenig vaasjes/glas zien. 
Zou uit de zesde eeuw komen en 
bij Kunst en Kitsch ca. € 150,00 
waard zijn. Dat zo iets ouds nog 
heel is! Men gebruikte perenhou-
ten vormen/mallen en die wer-
den in water bewaard. Door het 
hete glas er in te gieten, komt er 
ook stoom vrij. Dat hecht zich 
aan de mal (luchtlaagje) en zo 
komt het glas makkelijk weer vrij. 
In Leerdam wordt ca. ¼ van het 
ingezamelde glas weer her ge-
bruikt. Glas blazers mochten niet 
de gehele dag werken. Door de 
spanning op je wangen kon dit 
heel dun vel worden en had je de 

kans dat je ze stuk blies. Net na de 
oorlog ging met ook fijner glas 
blazen (als hobby). We zien een 
zandlopers, klein en groot, een 
borstkolfje en tepelglaasjes. Ook 
kleine flesjes die je als geschenkje 
mee kreeg met o.a. Pisang Am-
bon er in.

Bas toont ons holle glazen pijpen, 
maar ook massief en gekleurd 
glas waar hij mee werkt. De gas-
fles gaat aan en zuurstof wordt 
toegevoegd als we een demon-
stratie te zien krijgen. In de blau-
we vlam wordt het ruim 1200 
graden en zie bij de bewerking 
van het glas het uiteinde van de 

vlam sterk oranje worden. Je 
moet je object in de warmte blij-
ven draaien en blazen tot jouw 
gewenste figuur ontstaat. We 
zien Bas ook een gewei aan het 
hertje maken. Pff, wat een werk. 
Hij laat ons o.a. Een glazen jojo 
zien, maar ook een ooievaar, wa-
terdruppels en een “hoge” fiets. 
Daar zit ongeveer 4 uur werk in. 

Bewerkt glas is sterk en kan tegen 
een stootje. Afspoelen met lauw 
water en op laten drogen. Schoon 
is je object en gaat eigenlijk nooit 
stuk. Wat niet lukt is wol van/
voor een schaap maken, almede 
veren van vogels. In een tochtige 
ruimte gaat het ook niet goed. 
Enkele dames mogen o.l.v. Bas 
ook een bel blazen uit een stuk 
glas wat eerst verhit is. Doordat 
de bel tijdens het blazen niet 
meer verwarmd wordt is dit glas 
zeer broos en tikt je het zo stuk, 
dus ongeschikt om nog te bewer-
ken. Ja er komt nog wat bij kijken 
voordat je dit ambacht onder de 
knie hebt en het lijkt een uitster-
vend beroep te worden. We kun-
nen in de pauze wat objecten ko-
pen en daar wordt gretig gebruik 
van gemaakt. 

Zo gaan we met opgedane kennis 
en/of sierobjecten na een boei-
ende avond weer huiswaarts.

Glasblazer Bas van der Wal aan het werk. Foto's aangeleverd

Vrouwen Van Nu West en Oost

De dames mochten ook zelf proberen

 • 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

Een droom is werkelijkheid 
geworden voor een inwoner uit 
Andijk. Hij heeft in de trekking 
van de BankGiro Loterij een 
bedrag van 10.000 euro 
gewonnen. De winnaar werd 
onlangs verrast met het goede 
nieuws.
 
Deelnemers én cultuur winnen 
bij BankGiro Loterij
De BankGiro Loterij maakt iede-
re dag de winnaar van een prijs 
bekend. Alle dagen gaat er 10.000 
euro uit, elke week 100.000 euro 

en iedere maand wint een deelne-
mer van de loterij maar liefst 1 
miljoen euro. De BankGiro Lote-
rij is de cultuurloterij van Neder-
land: niet alleen deelnemers win-
nen, ook tal van culturele organi-
saties zoals musea, molens en 
monumenten. Met de helft van 
ieder lot dragen de ruim 600.000 
BankGiro Loterij-deelnemers 
maandelijks bij aan cultuur in 
Nederland. Hierdoor kon de Lo-
terij in 2018 ruim 74,8 miljoen 
euro verdelen onder 78 culturele 
organisaties. 

Inwoner uit Andijk verrast met 
10.000 euro van BankGiro Loterij

I.v.m. Pasen kopij en adverten-
ties voor volgende week graag 

aanleveren vóór a.s. donderdag 
29 maart, 14.00 uur!

Ons kantoor is op maandag 2 april 
(tweede Paasdag) gesloten!
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Wist u dat...
... zondagavond a.s. Jacques 

Brunt komt spreken in de 

"Kapel" ?

... je op www.andijker.nl

op de agenda kunt zien

wat er dit HELE jaar nog

aan evenementen is in

ons mooie dorp?

... Wervershoof 

een echte klusVROUW heeft?

Magda Barg-Walstra 

vandaag 38 jaar is geworden, 

en dat haar broer morgen 42 

jaar wordt?

... Club Jazz&Pop 

zondagmiddag 8 april een 

fantastisch theaterconcert 

organiseert in de serre 

van Cultura?

... uw bijdrage voor de 

gemeenschapsveiling Cultura 

bijdraagt aan een mooie 

subsidie voor de sport en 

cultuurclubs in Andijk?

... u nog maar tot 1 april heeft 

om u op te geven voor de 

Kunst- en Tuinroute? 

 kunstentuinroute@gmail.com.

... de wandelgroep elke dins-

dagmiddag 13.30 uur start 

bij het Dorphuis en na afloop 

gezellig koffie drinken?

...er op woensdagochtend 11 

april een schoolkorfbal toer-

nooi is bij Sporting Andijk?

... Annemarie en Leny blij 

verrast werden met een mooi 

Jij&Ik paasstuk?

 

Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

Kamer te huur
Voor meer info: Logeerhuis Onyx, 

Dijkweg 108, tel. 06. 2242 3115

Gaat uw kind (bijna) naar de 
middelbare school? Die eerste 
schooldag blijft altijd span-
nend. U kunt uw kind wél voor-
bereiden. Ook in het vertrouwd 
raken met geldzaken. Gebruik 
groep 7 en 8 om uw kind stap 
voor stap alles te leren. Zo geeft 
u uw kind een mooie basis mee.

Uw kind gaat zelfstandig 
pinnen
Een eigen pinpas bijvoorbeeld. 
Want goed omgaan met geld 
kunt u samen oefenen. Pinnen is 
voor volwassenen dagelijkse kost. 
Toch maken we onbewust veel 
keuzes. Het geldbedrag, wel of 
geen transactie bon, het intoet-
sen van uw pincode afschermen. 
Deze stappen zijn voor uw kind 
niet vanzelfsprekend. 

JongWijs naar de 
middelbare school
JongWijs, het jeugdpakket van 
RegioBank, helpt u daar graag bij. 
Met een betaal- en spaarrekening 
voor uw kind zélf, een pinpas, 
mobiele app én tips over veilig 
pinnen. Bij Vrolijk Verzekerin-

gen,  Zelfstandig Adviseur van 
RegioBank, laten we graag zien 
wat JongWijs is. Een afspraak ma-
ken is niet nodig. Kinderen kun-
nen met hun ouders gewoon 
binnenlopen. 

Leer uw kind wat verstandig
sparen en betalen is
JongWijs is een financieel pakket 
voor kinderen van 0 tot 18 jaar. 
Een spaar- en betaalrekening mét 
leuke en praktische geldtips. Oók 
voor u als ouder(s). Want u ont-
vangt jaarlijks interessante infor-
matie en bruikbare tips om kin-
deren te helpen financieel zelf-
standig te worden. Gewoon via 
de post, op het huisadres. En ui-
teraard staan wij als Zelfstandig 
Adviseur ook voor u klaar!

Loop gewoon binnen, 
zonder afspraak
Vrolijk Verzekeringen, 
Zelfstandig Adviseur 
van RegioBank
Kleingouw 28
1619 CB Andijk
Tel: 0228 59 24 20
info@vrolijkverzekeringen.nl

Pinpas nodig op de
middelbare school?

Vrolijk Verzekeringen
Kleingouw 28
1619 CB ANDIJK
T (0228) 59 24 20
E info@vrolijkverzekeringen.nl
I www.vrolijkverzekeringen.nl
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Met JongWijs naar de 
middelbare school!

Graag nodigen wij je uit voor 
onze kerkdienst op zondag 1e 
Paasdag in de Vrije Baptisten Ge-
meente Enkhuizen.

In deze dienst vieren wij dat Je-
zus, onze Redder, is opgestaan uit 
de dood! Daarom is het thema 
"Jezus' opstanding maakt het ver-
schil".
De zangleiding van deze dienst 
wordt gedaan door Dwight Dis-
sels!

Hij is bekend geworden door het 
tv-programma The Voice of Hol-
land en zijn rol als Jezus in de 
uitvoering van The Passion.

We starten om 10 uur in het ge-
bouw van de RSG Enkhuizen, 
Boendersveld 3.

Na de dienst kan je nog gezellig 
napraten onder het genot van een 
kopje koffie of thee.
Tot dan!

Paasdienst met medewerking 
van Dwight Dissels

Met het thema filmmuziek kun je 
als fanfare uiteraard alle kanten 
op. Origineel is het niet, maar je 
kunt als orkest wel laten zien wat 
je in je mars hebt. Voordeel voor 
het publiek is dat de klanken vaak 
herkenbaar zijn. Beide aspecten 
kwamen vrijdag goed uit de verf 
bij het voorjaarsconcert van Sur-
sum Corda in dorpshuis Cen-
trum.

Sursum Corda staat pas sinds een 
kleine twee maanden onder lei-
ding van Lindy Karreman uit 
Haarlem. Zij vervult die functie 
in ieder geval tot de zomervakan-
tie. 
De fanfare opende met het gedra-
gen stuk Hymn to the Fallen van 
de beroemde filmcomponist John 
Williams uit Saving Private Ryan, 
waarbij de muzikanten hun ge-
voel kwijt konden. Daarna was 
het tijd voor de Spaanse invloe-
den van The mask of Zorro, met 
lekker pittige tempo’s. Het derde 
stuk van de avond was de titel-
song van de film Against all odds, 
ooit geschreven en gezongen 
door Phil Collins. De film is al 
lang vergeten (en niet ten on-
rechte), maar de naam blijft 
voortleven door Collins en bij de 
aanwezigen van het concert ook 
door de geweldige solo op alt-
saxofoon door Miranda Harlaar. 
The Exodus Song is een prachtig 
gedragen stuk dat hoort bij de 
verfilming van Exodus, een boek 
van Leon Uris over de stichting 
van de staat Israël. 

Ook opleidingsorkest Jong Sur-
sum speelde muziek uit films zo-

als The Lion King, Beauty and the 
Beast en Aladdin. Jong Sursum is 
recent weer aangevuld met een 
stel piepjonge leden, maar duide-
lijk was dat die kunnen steunen 
op een prima draaiende groep 
muzikanten. Jong Sursum sloot af 
met de bekende klanken uit de 
James Bondfilms. 

In de vertolking van The Imperial 
March uit Star Wars, waarmee 
Sursum Corda het concert her-
vatte, was duidelijk veel oefening 
gaan zitten. De magnifieke bugel-
solo die Eshita Prins liet horen in 
het Concierto de Aranjuez van 
Joaquim Rodrigo is bekend ge-
worden door de film Brassed Off. 
In deze film stond het voortbe-
staan van een mijnwerkersband 
onder druk door de maatregelen 
van Margaret Thatcher in de ja-
ren tachtig. In de film doet actri-
ce Tara Fitzgerald niet zo heel 
goed een bugeliste na, maar dat 
Eshita Prins wèl een echte buge-
liste is, kon iedereen vrijdag ho-
ren. 
In de ingekorte versie van Hans 
Zimmers At World’s End, een van 
de Pirates of the Caribbeanfilms, 
liet Roos Scholtens horen dat ze 
niet alleen kan spelen, maar ook 
kan zingen met een heldere ver-
tolking van het openingslied, 
zonder enige muzikale begelei-
ding. 

De avond werd besloten met het 
swingende Copacabana uit een 
gelijknamige tv-film. Barry Mani-
low zong het origineel en Sursum 
liet horen ook zo’n swingend 
nummer goed aan te kunnen.

Concert Sursum Corda 
vol gevarieerde filmmuziek

Beeld uit het optreden van Sursum Corda. Foto Madelon Feld

Wij helpen mensen in hun eigen 
land om weer een bestaan op te 
bouwen d.m.v wederopbouw en 
zaaigoed en gereedschap. Om na 
een natuurramp of oorlog weer 
hun leven op de rails te krijgen.

Helaas dit jaar geen spandoek 
op Oost
Deze week is de collecteweek als 
u de collectant hebt gemist en 
toch iets wil geven kijk dan snel 
op : www.ikwasnietthuis.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

ZOA collecte:
ZOA HULP-HOOP-HERSTEL
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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

Do. 29 maart Witte Donderdag: 
19.30 uur: Bezinningsviering 
in de dagkerk m.m.v. de 
Vriendenkring.
Vr. 30 maart Goede Vrijdag:
15.00 uur: Kruisweg; gr. Andijk.
19.30 uur: Goede Vrijdagliturgie 
met de Vriendenkring; pastor A. 
Dekker.
Zaterdag 31 maart
Paaszaterdag:
21.30 uur: Paaswakeliturgie 
met de symbolen van licht en 
water, het ontsteken van de 
nieuwe paaskaars. Woord-
Communieviering met  
Gemengd koor; pastor A. Dekker.
Zondag 1 april Hoogfeest van 
Pasen:
10.00 uur: Feestelijke Paasviering 
met de Vriendenkring; gr. Andijk.
Maandag 2 april  2e Paasdag: 
geen viering.
Collecte in alle vieringen is voor 
onze kerk, voor alle onkosten die 
er gemaakt worden.
Deurcollecte op Paaszaterdag en 
1e Paasdag is ter afsluiting van 
de Vastenactie t.b.v. verbetering
van de leefomstandigheden van 
de alleenstaande ouder gezin-
nen in de Mbaleregio in Zambia. 
Van harte aanbevolen en dank 
daarvoor.
Welkom in de vieringen.
*Overleden: Jetske van Schaik-
van der Hoorn. Bij de voorbeden 
bidden wij voor haar.
* Dank aan allen die zich dezer 
dagen extra inzetten om met 
elkaar goede vieringen te kun-
nen hebben.
*Goede en mooie Paasdagen 
toegewenst.

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
telefoon:  0228-593605
e-mail: info@andijker.nl
website: www.andijker.nl
redactie: Maarten Jong
 Jolien Harders 
 Olga de Boer
lay-out:  Karin Venekamp
foto’s:  Peter Ligthart, Koos  
 Dol, DVD Temme,  
 Douwe Greydanus

Niets uit deze uitgave of voorgaande uitgaven van 
“De Andijker” mag op enigerlei wijze worden geko-
pieerd, gepubliceerd of op andere wijze openbaar 
worden gemaakt zonder uitdrukkelijke, schriftelij-
ke en voorafgaand verkregen toestemming van de 
uitgever. De uitgeverij, cq. de redactie kan nimmer 
verantwoordelijk gehouden worden voor ‘Ingezon-
den stukken’ of stukken die ter publicatie worden 
aangeboden. De redactie behoudt te allen tijde het 
recht voor artikelen te redigeren, in te korten of 
voor plaatsing te weigeren, zulks zonder opgaaf 
van redenen. Daarnaast behoudt de uitgeverij te 
allen tijde het recht voor artikelen op een andere 
datum te plaatsen. Met betrekking tot adverten-
ties, los of contractueel, zijn de levering- en ad-
vertentievoorwaarden van De Nederlandse/De 
Andijker van toepassing. Deze zijn gedeponeerd 
bij de Kamer van Koophandel te Hoorn.

© 2018 - De Nederlandse

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

Daar buiten op afspraak

MAART
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.
Vrijdag 6 april 
• Klaverjas, 19:30 uur, Dorpshuis Centrum
Zondag 8 april
• Theaterconcert van Astrid Seriese en Erwin van Ligten. 

Bij Club Jazz&Pop in Cultura, 15.00 uur
• Emmaüswandeling. 14.00 uur, Geref. kerk, Middenweg 4
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, 

Dorpshuis Centrum, 14.30 uur
• Pubquiz, 20:30 uur, Dorpshuis Centrum
• 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
Donderdag 19 april
• SeniorenSoos, 12:00 uur, Dorpshuis Centrum
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
Vr ijdag 27 april 
• KONINGSDAG, Dorpshuis Centrum

MEI
Woensdag 2 mei
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.
Zaterdag 5 mei
• BEVRIJDINGSDAG!, Dorpshuis Centrum
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
Dinsdag 19 juni                
• KVG,Natuurwandeling verzorgd door Marco vd Lee, 19.00 uur 

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

Oud papier  Zaterdag 07-04, 21-04, 05-05, 19-05, 02-06, 16-06
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

Biljartvereniging De Vlieringboys
Persoonlijk durf ik het liever 
niet te zeggen, maar voor de 
tweede maal was Cees zijn accu 
te gauw leeg, m.a.w. het liep 
niet zoals hij wou. Gelukkig had 
hij nog een goede verliespartij. 
G.P. Grent wist twee redelijke 
partijen te winnen en de rest 
van de partijen konden door 
de wringer gehaald worden. De 
einduitslag was C.J. Verhoogt 

twee punten en G.P. Grent zes 
punten, dit was het resultaat 
van deze biljartmiddag in café 
de Welkomst te Onderdijk.
De slotzin is: “Neem het leven 
niet te serieus, je komt er nooit 
levend uit.

Sportgroeten 
G.P. Grent
Aflevering 1148

Kerkdiensten, rond Pasen
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk

Donderdag 29 maart, Witte Donderdag
19.30 uur ds. J. Staat, viering Heilig Avondmaal
Vrijdag 30 maart, Goede Vrijdag
19.30 uur ds. J. Staat, 
 met muzikale medewerking van familie J. de Kroon
Zaterdag 31 maart, Stille Zaterdag
20.30 uur ds. J. Staat
Zondag 1 april, Eerste Paasdag
10.00 uur ds. J. Staat, doopdienst, 
 m.m.v. The Young Spirit Singers uit Dirkshorn

Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen

Vrijdag 30 maart, Goede Vrijdag
19.30 uur ds. G. Heijkamp
Zondag 1 april, Eerste Paasdag
09.30 uur ds. G. Heijkamp
16.00 uur ds. G. Heijkamp
Maandag 2 april, Tweede Paasdag
09.30 uur ds. G. Heijkamp

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

Donderdag 29 maart, Witte Donderdag
19.30 uur Pastor Gert Scholten, Organist: Andrew Orme 
 Avondmaal
Vrijdag 30 maart, Goede Vrijdag
19.30 uur Pastor Gert Scholten, Organist: Andrew Orme
 Vesper
Zaterdag 31 maart, Stille Zaterdag  
19.30 uur Pastor Gert Scholten, Organist: Andrew Orme
 Paaswake
Zondag 1 april, Eerste Paasdag
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 

Vrijdag 30 maart, Goede Vrijdag
19.30 uur Cees Hanemaayer 
Zondag 1 april, Eerste Paasdag
10.00 uur Cees Hanemaayer, Gastendienst, 
 zangleiding door Dwight Dissels

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk

Donderdag 29 maart, Witte Donderdag
19.30 uur Bezinningsviering m.m.v. de Vriendenkring.
Vrijdag 30 maart, Goede Vrijdag
15.00 uur Kruisweg; groep Andijk.
19.30 uur Goede Vrijdaglit. de Vriendenkring; pastor A. Dekker.
Zaterdag 31 maart, Paaszaterdag 
21.30 uur Paaswakeliturgie. Wo-Com.g met  Gemengd koor
 pastor A. Dekker.  
Zondag 1 april, Eerste Paasdag
10.00 uur Paasviering met de Vriendenkring; groep Andijk.
 
De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu

Zondag 1 april, Eerste Paasdag
19.00 uur  Jacques Brunt

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek

Vrijdag 30 maart, Goede Vrijdag
19.00 uur Jaap Bönker, Seder maaltijd
Zondag 1 april, Eerste Paasdag
10.00 uur Simon van Groningen

Twee mensen onderweg, die el-
kaar hun verhaal vertellen. Praten 
en luisteren is dan het geheim 
van elke menselijke relatie. In de 
ontmoeting kan er dan iets ge-
beuren, waardoor een mens an-
ders en nieuw naar zijn leven gaat 
kijken. Dat kan je overkomen in 
de ontmoeting met mensen.

Net als in het Bijbelverhaal gaan 
de wandelaars twee aan twee op 
weg. Bij vertrek krijgen ze een 
route mee en een aantal ge-
spreksvragen. Tijdens de wande-
ling kan een gedeelte in stilte 
worden gelopen. Gedachten die 
opkomen zouden gedeeld kun-
nen worden met elkaar. De wan-
deling duurt ongeveer een uur. 

Mensen die niet in staat zijn om 
mee te wandelen, kunnen in Ge-
reformeerde kerk, naar aanlei-
ding van dezelfde vragen, met el-
kaar in gesprek gaan. Ook zullen 
er enkele kunstwerken, met de 
Emmaüsgangers als inspiratie-
bron, te zien zijn.

Deze wandeling is op zondag 8 
april, we beginnen om 14.00 uur 
en starten bij de Gereformeerde 
kerk Andijk, Middenweg 4, 
1619 BL Andijk ingang onder de 
toren. Na afloop is er gelegenheid 
om met elkaar na te praten bij 
een kop koffie of thee.
Raad van Kerken Andijk – On-
derdijk – Wervershoof – Zwaag-
dijk

Emmaüswandeling op zondag 8 april

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2018 - week 13 Pagina 11



Westerstraat 116 | 1601 AM Enkhuizen | T 0228 315 225 | E info@tydloos.nl

Verse tomatensoep met een crème van old Amsterdamkaas 

Pittige Oosterse linzensoep met chorizo

Soep van de week

Voorjaarssalade met kikkererwten, bosui, paprika, limoen en West-Friese oude kaas

Klassieke rundercarpaccio met huisgemaakte pesto, salade en kaas

Wrap met gerookte zalm op ijsbergsla, kruidenroomkaas en dressing van sinaasappel en mosterd

Huisgemaakte groentekroket met piccalillymayonaise 

Loempia geitenkaas met rode uiencompote en honing-tijmsaus 

Tosti met gerookte forelcrème, mierikswortelsaus en een kruidensalade

Waldorfsalade van selderij, verse ananas, sinaasappel en walnoten 

Indonesisch gemarineerde zalm op Oosterse koolsalade met een sesam-szechuandressing

Spinaziequiche met mozzarella, rösti en trostomaat 

Heilbot met een korstje van zwarte olijven op pecorini-risotto en een saus van krab

Gehakt-groentestoofpotje onder bladerdeeg gebakken 

De lekkerste spareribs van de stad met krokante uienringen

Op de huid gebakken Hollandse snoekbaarsfilet op een stamppotje van rode biet en wittewijnsaus

Hongaarse rundergoulash met pilavrijst

Pastilla van kabeljauw met couscous, zongedroogde tomaat en een kruidensaus

Kimchiburger (gehakt, gefermenteerde kool, groenten en pittige saus)

Saté van kippedijen met de eigengemaakte saus van onze chef, atjar tjampoer en nasi goreng

Quessadilla met pikante kip, avocado en cheddarkaas

Rosé gebraden gesneden biefstuk met gebakken uien en een jus van gepofte knoflook

Canneloni’s gevuld met een visfarce en gegratineerd met bechamelsaus

Specialiteit van de chef

Wij heten u van harte welkom in Restaurant Tydloos. Eindeloos genieten betekent dat u per persoon 

iedere gang een gerechtje kunt kiezen. Daarnaast kunt u bij iedere gang brood, frites en gemengde 

salade bij bestellen. Onze keuken is geopend tot 22.00 uur.

Het team van Restaurant Tydloos wenst u een heerlijke avond eindeloos genieten. 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• 
• 
•
• 
• 
•

Brood, frites en gemengde salade zijn gratis bij te bestellen.

Gestreepte chocoladetaart met roomkaas en coulis van frambozen
en witte chocoladeroomijs

Dessert van de week

•
•

Eindeloos genieten voor € 25,50 p.p.

Heeft u een allergie?

Vraag dan naar de allergenenkaart. 

‘Like’ ons op Facebook

En blijf op de hoogte 
van het laatste nieuws 
van restaurant Tydloos 
Enkhuizen. 

Eindeloos Genieten Desserts

“Tydloze” Hot fudge brownie met witte chocolademousse, vanillecrème 
en gemarineerde ananas   € 5,95

Blanc manger met specerijensiroop, compote van zwarte bessen en 
kaneelroomijs  € 5,75

Kaasplankje met wisselende kaasjes van ‘de Graaff van Enckhuysen’ met 
druiven, perenstroop en notencrunch   € 7,75

•
• 
•

Special Desserts

Tydloos lente editie

Tip:  een lekker glaasje halfzoete dessertwijn is heerlijk
bij ons kaasplankje!

Eindeloos genieten betekent dat u meerdere gerechtjes kunt kiezen uit de kaart dus geen twee 

of drie gangen maar meerdere gerechtjes en u kunt genieten van heel veel verschillende smaken die 

niets extra’s hoeven te kosten! Bij Tydloos gebruiken we verse producten en wordt alles a la minuut 

bereid zodat u altijd het beste van het beste kunt verwachten! 

Ter waarde van:

Westerstraat 116 | 1601 AM Enkhuizen | T 0228 315 225 | E info@restauranttydloos.nl

€

adobon

Leuk om kado te geven
onze Tydloos Kadobon!

IIn rijstpapier gegaarde kalfssukade op truffelrisotto en kalfsjus met balsamico   € 5,95

Krokante gamba met kataifideeg op een zalf van wortel en wasabi    € 5,95

Asperges met parelcouscous en chips van rode biet    € 4,95  

Tydloze culinaire gerechtjes 

•
•
•

Tomatensoep

Kibbeling

Kipnuggets

Mini frikandelletjes

Spareribs

Kipkereltje

Appelmoes 

Frites 

Spinaziequiche

Mini hamburgertje

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kinderen mee? Natuurlijk!
Aan de kinderen is natuurlijk ook gedacht.
Voor deze groep ‘fijnproevers’ hebben we een
eigen onbeperkte menukaart samengesteld.
Voor de allerkleinste is er een kinderstoel.
Succes gegarandeerd, als de kinderen
genieten, geniet je zelf ook!
Kinderen t/m 3 jaar zijn gratis.
Kinderen van 4 t/m 12 jaar betalen € 12.50

Opening terrasseizoen
Restaurant Tydloos is vanaf zaterdag 1 april weer overdag ge-

opend. U kunt dus weer van dinsdag tot en met zondag vanaf 

11.00 uur buiten of binnen genieten van koffie of thee met gebak, een heerlijke 

lunch of high tea of borrelen en ’s avonds ‘Eindeloos genieten’.

Eindelijk weer genieten van de eerste zonnestralen, fluitende vogels, fijne fiet-

stochten en wandelingen door de natuur. Het duurt niet lang meer voor de 

lente haar stralende gezicht weer laat zien. Bij restaurant Tydloos Enkhuizen 

staan we al in de startblokken om er een fijn lenteseizoen van te maken. 

Vanaf dinsdag 10 april gaat onze lente menukaart die speciaal is samengesteld 

met ingrediënten die het voorjaarsgevoel oproepen. Kom zelf de smaken proe-

ven die onze koks voor u bedacht hebben en reserveer snel uw tafel via de 

website of 0228-315225.

De nieuwe

Lentekaart
met nieuw

concept !

 Sous-Chef Eli Alaluf en Chef Marco Nierop

Westerstraat 116 | Enkhuizen | T 0228 315 225 | E info@tydloos.nl 

Graag tot ziens!
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