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Alle beeldmateriaal van Andijk is deel van de puzzel
Boeken en mappen vol, eigenlijk 
gewoon kasten vol fotomateriaal 
over Andijk en zijn bewoners 
verzamelt Hessel de Greeuw (72). 
Hoe dat ooit zo begonnen is en 
of het ooit compleet komt ver-
telt hij graag. “Want als mensen 
weten dat ik dit spaar en waarom, 
kunnen zij mij misschien verder 
helpen met mijn gepuzzel. Ik mis 
nog steeds foto’s en ook namen 
bij vele foto’s die ik al wel bezit” 
aldus meneer de Greeuw.

De eerste oude ansichtkaarten en 
foto’s kreeg Hessel zo’n 50 jaar 
geleden van zijn schoonvader. 
Het waren panden uit Andijk. 
Hij bewaarde ze zorgvuldig in 
een mapje en dat was het begin. 
“Vrienden, kennissen maar 

zelfs mensen die ik nauwelijks 
kende gaven mij plaatjes van oud 
Andijk. In eerste instantie veel 
van gebouwen, maar later kreeg 
ik ook foto’s van de bewoners van 
Andijk.”

Groepen op de kiek
Foto’s maken is tegenwoordig een 
algemeen verschijnsel. Digitaal 
en zelfs met de mobiele telefoon 
knipt iedereen er lustig op los. 
Vroeger waren het vaste momen-
ten waarop foto’s werden geno-
men. Veelal gebeurde dit tijdens 
een sporttoernooi, een jubileum 
en natuurlijk een klassenfoto elk 
jaar op het plein voor de school. 

“Op de foto’s zie je de bewoners 
van toen en nu terug. Andijkers 
wonen vaak meerdere generaties 
op het dorp, dus met een familie-
naam en wat extra details kun je 
heel vaak achterhalen wie er één 
van wie is.”

Puzzelen met gegevens
“Om de puzzel compleet te 
maken ben ik dagelijks op pad. Ik 
speur internet af en bezoek men-
sen. Ja, de hobby is klein begon-
nen maar na 50 jaar is het groots 
geworden. Nog steeds beleef 
ik veel er plezier aan,” vertelt 
Hessel. “Is er een reünie op een 
basisschool of bij een vereniging 

in Andijk , dan weten mensen 
me vaak wel te vinden en kom ik 
gerust om wat oud beeldmateri-
aal met ze te delen.”

Ook foto’s van nu
“Oude foto’s zijn leuk. Maar ik 
documenteer ook zoveel mogelijk 
foto’s van nu. Een schoolfoto van 
de peuterspeelzaal of basisschool, 
van een winkeliersvereniging of 
muziekvereniging. Van foto’s van 
de huidige bewoners van Andijk 
is het echter makkelijker te ach-
terhalen wie het zijn. Dus die 
puzzeltjes heb ik sneller com-
pleet. De uitdaging zit in het oude 
materiaal,” vertelt Hessel verder.

Gooi niets weg
Heeft u ergens in een doos nog 
oude foto’s liggen van gebouwen 
van Andijk of van bewoners van 
Andijk -van vroeger of van recen-
tere periode- waar u niets mee 
doet? “Gooi ze niet weg alstu-
blieft. Ik zou er erg blij mee zijn. 
Weet u welk gebouw het is, of wie 
er gewoond hebben? Weet u welk 
jaar de foto gemaakt is of van 
welke vereniging het plaatje is, 
schrijf dat er even bij. Misschien 
is het handig om mij te bellen of 
te mailen (hdegreeuw@quicknet.
nl). Ik ben blij met elk puzzel-
stukje. Elke naam helpt me weer 
verder op weg naar een comple-
tere foto.”

Hessel de Greeuw met een deel van zijn verzameling. Foto: OdB/De Andijker

Zondagmiddag 8 april

Theaterconcert
Astrid Seriese & Erwin v. Ligten
Serre Cultura Andijk. Aanvang:15.00 uur

De nieuwe gemeenteraad van 
Medemblik is vanavond geïnstal-
leerd. Het gaat om in totaal 9 
nieuwe raadsleden in de raad die 
27 zetels kent. Alle raadsleden 
nemen deel aan de commissies 
en daarnaast zijn gisteravond ook 
30 commissieleden benoemd. 
Het is mogelijk dat er de komen-
de weken nog verschuivingen 
komen, omdat raadsleden wel-
licht collegelid worden of dat er 
nieuwe commissieleden beëdigd 
worden.

Na de beëdiging van de raadsle-
den hebben ook de commissie-
leden de eed of belofte afgelegd. 

Afgelopen maandag is tijdens 
de raadsvergadering afscheid 
genomen van verschillende 
raadsleden. Het gaat om Mw. A. 
Wakelkamp, Dhr. T. de Lange, 
Dhr. Ö. Sahin, Dhr. J. IJzerloo, 
Mw. A. Kapitein, Dhr. B. de Jong 
en Dhr. S. Koning. 

Nieuwe gemeenteraad gemeente Medemblik. V.l.n.r.: Voor: A. v.d. 
Geest, S. Zeilemaker, S. Schouten, H. Nederpelt, E. v.d. Bosch, C. 
Selders, S. Visser, R. Paarlberg. 2e rij: M. Weeber, P. Ligthart, Y. 

Nijsingh, T. Beuker, E. Meester, R. Manshanden, BM Frank Streng, R. 
Braakman, G. Grienghuis. 3e rij: A. Meester, G. Mos. 4e rij: A. Reus 
(griffier), D. Kuipers, A. van Langen Achterste rij: T. Beerepoot, P. 

Mosch, J. Stam, T. Berlijn, D. Steltenpool, M. Raat. L. Plekker. Foto 
Marcel Rob

Nieuwe raadsleden geïnstalleerd

Volg ons op: 

0228-592253 

   

 

Wellicht uw woning    
 verkopen? 

Bel  ons  voor  het   
    ju i s te  advies! 

Woendag 11 april van 9.00 t/m 11.00 uur: 

Verkeersexamen
Controleer samen met één van je ouders 
of je fiets aan onderstaande punten voldoet.

Voor de controle van je fiets
1.  Zit je stuur goed vast?
2.  Zijn de handvaten heel?
3.  Zitten de handvaten goed vast?
4.  Doet de bel het goed?
5.  Werken de remmen goed?
6.  Heb je een fietsslot?
7.  Werkt de koplamp?
8.  Werkt het achterlicht?
9.  Heeft je fiets een rode reflect achter?
10.  Zitten er reflectoren in de trappers?
11.  Zit er zijreflectie op beide banden of wielen?

Let op:
•  Crossfietsen mogen niet op de openbare weg, worden afgekeurd!
•  Goede LED-verlichting is nu toegestaan, 
 maar niet de kleine of knipperende LED.
•  Niet in orde: één strafpunt per onderdeel, op het verkeersexamen.

Veilig Verkeer Nederland, Afdeling Andijk vvnafdelingandijk@ziggo.nl



FAMILIEBERICHTEN COLUMN (14)

Redactie: K. Gorter †

Wie is Hij?

Die vraag waart al 2000 jaar 
door de wereld en wordt ge-
steld aan ieder mens. Er zijn in 
de loop der tijd een heleboel 
verschillende antwoorden op 
gegeven, maar het enige ant-
woord dat voor u en mij van 
wezenlijk belang is, is het ant-
woord dat wij zélf geven. Je 
kunt proberen je te verschui-
len achter het antwoord van 
een ander, zelfs achter Petrus. 
Maar dan laat u in het midden 
hoe u er zelf over denkt... De 
vraagsteller is Jezus en kan 
ook niemand anders zijn dan 
Hij. De vraag komt nu dan 
misschien door deze overden-
king tot u, maar het is niet 
mijn vraag en ook ik heb de 
vraag zelf moeten beantwoor-
den, net als u. Dit is de vraag: 
“maar gij, wie zegt gij, dat Ik 
ben?” (Matteus 16:15-16) Wie 
is Jezus voor u? Afhankelijk 
van uw antwoord kan dat heel 
verschillend uitpakken. Zegt u 
dat Hij een profeet is en niet 
méér, dan is Zijn belang voor 
u en uw (eeuwig) leven een 
totaal andere dan wanneer u 
belijdt dat Hij de Christus, de 
Zoon van de Levende God is. 
Geen profeet, geen goed 
mens, geen apostel kan u ver-
lossen van uw zonden en u 
eeuwig leven geven en (ik 
moet u nu teleurstellen) op 
onze eigen “fiets” komen we 
er al helemaal niet. Wij kun-
nen de Hemel nu eenmaal niet 
zélf verdienen, al doen we nog 
zo hard ons best. De Zoon van 
God kan dat wél en deed het 
ook, op Goede Vrijdag en Pa-
sen. Hij deed het voor u en 
voor mij. Dus, wilt u na dit le-
ven, eeuwig leven in alle heer-
lijkheid en dat voor altijd, dan 
ligt er nu een vraag op uw 
antwoord te wachten. U kunt 
dat antwoord natuurlijk voor 
u uitschuiven, “nu even niet” 
zegt u misschien, maar is dat 
verstandig? Er kan zo veel ge-
beuren in een mensenleven, 
dat van dat uitstel wel eens 
afstel zou kunnen komen. 
Beste lezer, beantwoord daar-
om deze vraag vandaag. Ik 
hoop en bid dat u hetzelfde 
antwoord zult geven als Pe-
trus (het antwoord dat ook ik 
gegeven heb): “U bent de 
Christus, de Zoon van de Le-
vende God” Dan komt er een 
rust en zekerheid in uw leven, 
ja temidden van moeite en 
verdriet, pijn, rouw en alleen 
zijn, en gaat u bemerken dat 
er Eén is die u nooit begeeft 
en nooit verlaat. Komt tot Mij, 
allen die vermoeid en belast 
zijn en Ik zal u rust geven. 
Mattheüs 11:28. En nu is Hij 
bij de Vader, Hij bidt en pleit 
voor ons. Wat een genade en 
zekerheid dat we in Hém ge-
borgen zijn voor tijd en eeu-
wigheid. Halleluja.! 
(Jose Consemulder)

✃

Wat je in je hart bewaart
raak je nooit meer kwijt.

In liefde laten wij los onze lieve moeder, schoonmoeder en zorgzame 
oma Nettie

Jeannette Marie Rusting - van de Stadt
echtgenote van Klaas Rusting †

Zaandam, 30 april 1935 Andijk, 25 maart 2018

 Maaike en Alex
  Luuk
  Isa

 Janneke en Alex
  Wes
  Dané

Flamingolaan 5
1619 VC  Andijk

De afscheidsdienst van mam heeft inmiddels in besloten kring 
plaatsgevonden in het crematorium.

Met verdriet hebben wij kennis genomen  van 
het overlijden van ons koorlid 

Jeannette Rusting - van de Stadt

Wij wensen de familie 
veel sterkte met dit verlies.

Een hand, een woord, een gebaar doen je zo goed
als je iemand die je lief hebt verliezen moet.

Hartelijk dank voor de warme belangstelling in de vorm van uw 
aanwezigheid, kaarten, brieven of bloemen na het plotseling overlijden 
van mijn lieve vrouw en levensmaatje, onze dierbare dochter, zus, 
schoonzus en tante

Marjola Schoneveld- Sluijs 

Dit alles heeft ons erg gesteund en doet ons nog steeds veel goed. 
Het is fijn om de herinneringen aan Marjola met elkaar te blijven delen. 

    Erik Schoneveld
    Familie Sluijs

Bedankt voor de vele lieve en hartelijke reacties na het overlijden 
van mijn lieve man, onze fantastische vader en trotse opa

Theo de Jong
De leegte blijft moeilijk, maar zoveel betrokkenheid verzacht 

het verdriet en vergroot de moed om verder te gaan.

    Joke de Jong-Scheerstra
    Tahira en Iwan, Jade, Matz
Andijk, april 2018

Op 7 april zijn onze ouders, opa en oma

Jurjen en Gina Mellema-de Jager
40 jaar getrouwd!

Van harte gefeliciteerd.
Wij wensen jullie nog heel veel gelukkige jaren samen!

Niels en Anne-Céline
Linda en Léon, Thiago en Gavino

Uitnodiging
Algemene ledenvergadering op donderdag 19 april 2018
Locatie: dorpshuis Centrum te Andijk. Aanvang 20.00 uur.

Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Notulen Algemene ledenvergadering van 20 april 2017
3. Jaarverslag 2017.
4. Financieelverslag 2017.
5. Verslag kascommissie / verkiezing kascommissie 2019.
6. Bestuursverkiezing:
  Aftredend-niet herkiesbaar: Jenny Meijers
  Voorstel voor een nieuw bestuurslid: 
 Henriette Labree-Ramaker
  Eventuele kandidaten kunnen zich melden voor 19 april  
 2018 a.s bij het secretariaat: Jenny Meijers, Lage Hoek 19  
 1689 CP Zwaag. ajmeijers@hotmail.com
7. Verslag Stichting Uitvaart Deposito’s.
8. Rondvraag en sluiting.
De notulen en het financieel jaarverslag liggen 
vanaf 19.45 uur ter inzage.
Wij nodigen u uit om deze vergadering bij te wonen.

Uitvaartvereniging

De Laatste Eer

Het Reumafonds bedankt alle 
collectanten, comitéleden en 
inwoners van Andijk voor hun 
grote inzet en bijdrage aan de 
landelijke collecteweek. Tijdens 
de collecte van 19 tot en met 24 
maart 2018 hebben zij met elkaar 
in totaal € 2.379,26 opgehaald. 

Met deze donaties kunnen onder-
zoeken worden gefinancierd die 
de oorzaak van reuma kunnen 
achterhalen en verbeteringen in 
de behandelingen kunnen reali-
seren. Dit helpt het leven van 2 
miljoen Nederlanders te verbe-
teren.

Meest voorkomende 
chronische ziekte  
Reuma is een verzamelnaam 
voor ruim 100 aandoeningen aan 
gewrichten, spieren en pezen. 
Wist u dat 1 op 9 Nederlanders 
kampen met een vorm van reuma, 
zoals artrose, reumatoïde artritis 
of jeugdreuma? Dagelijks krijgen 
700 mensen de diagnose reuma. 
Daarmee is reuma de meest voor-

komende chronische ziekte in 
Nederland. Hoewel de kenmer-
ken van reuma vaak onzichtbaar 
zijn, is de impact van de ziek-
te groot. Tweederde (69%) van 
reumapatiënten wordt dagelijks 
beperkt in zijn dagelijkse activi-
teiten door pijn, vermoeidheid of 
verminderde mobiliteit.   

Steun van iedere
Nederlander nodig   
Nog meer wetenschappelijk 
onderzoek is nodig in de zoek-
tocht naar betere behandelme-
thoden. Daar kunt u via de col-
lecte aan bijdragen. Verder geeft 
het Reumafonds ook voorlich-
ting, ondersteunen we patiën-
tenactiviteiten en komen we op 
voor de belangen van mensen 
met reuma in de politiek en zorg. 
Samen zetten we ons in voor een 
beter leven met reuma vandaag. 

Steunt u ons ook? 
Bankrekeningnr: 
NL86RABO0123040000, 
Amsterdam. www.reumafonds.nl

Reumafonds haalt €2.379,26 op in Andijk

VERLOREN: op dinsdag 27 maart op de Hoekweg: 

Renault autosleutels 
Heeft u meer informatie: info@andijker.nl
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1968 - 5 april - 2018

Het is feest!

Onze ouders zijn 50 jaar getrouwd!

Lou en Jessie Gorter - Kwantes
Lieve pa en moe, opa en oma, 

van harte gefeliciteerd met dit prachtige jubileum.

Veel liefs,

Johan en Marga, Tim, Wessel
Harald en Tamara, Dinand, Lennard

Mark en Jolien, Noëlle, Emmanuel, Chantal

Schoutsland 19, 1619 DM Andijk



MANTEL&OVERTOOM NOTARISSEN ORGANISEERT 
VOOR HET 11E JAAR: DE MAAND VAN HET TESTAMENT 

EN LEVENSTESTAMENT 
In April, Mei én Juni 10% KORTING op uw testamenttarief

Alles over het nut van een goed testament, het belang van een 
levenstestament, schenken en nalaten. Tijdens de lezingen informe-
ren wij u over vele zaken, bovendien ontvangt u in de maanden april, 
mei en juni 10% korting op uw testamenttarief. 

Wilt u weten:
- Wat de voordelen zijn van een ‘slim’ testament?
- Wie uw erfgenamen zijn wanneer u geen testament heeft?
- Hoe u erfbelasting en/of zorgkosten kunt besparen?
- Welke zaken u kunt vastleggen in een levenstestament?
- Hoe schenken op papier werkt?

Bezoek dan één van onze gratis toegankelijke lezingen:
- Dinsdag 17 april, De Nadorst, Blokker 
- Dinsdag 24 april, De Schalm, Westwoud 
- Dinsdag 1 mei, De Speulderai, Opmeer 
- Donderdag 17 mei, Eetcafé 70, De Goorn 
- Donderdag 24 mei, Van der Valk, Hoorn 
- Dinsdag 29 mei, Rabobank West-Friesland, Zwaagdijk-Oost
Voor alle locaties: inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur

Aanmelden kan voor de lezingen of een bespreking 
op ons kantoor: telefonisch of via presentaties@man-
telovertoom.nl - Andijk 0228-592224 en Benningbroek 
0229-591264

De perikelen en ontwikkeling van 
de laatste week zullen u niet zijn 
ontgaan. De reden dat BAMM 
zich nog in de (verkiezings) strijd 
heeft geworpen had er vooral 
mee van doen dat we een aantal 
goed gemotiveerde kandidaten 
op de lijst hadden die BAMM 
een toekomst wilden geven van-
uit onze visies, intenties en ide-
alen. Het verheugt ons zeer dat 
dit is geslaagd. Een aantal over-
wegingen hebben er toe geleid 
dat P. Groot heeft besloten om 
een stap terug te doen, en plaats 
te maken voor een andere kan-

didaat. Na ampel intern overleg 
is er gekozen voor onze nr. 3 op 
onze lijst, zijnde Andre Meester. 
Dhr. Meester is 60 jaar, (ras) 
Wervershover, en werkzaam als 
metselaar in het eigen bedrijf. 
Hij is nuchter, gemotiveerd, 
praktisch en pragmatisch. In de 
commissies zullen Leon Arends, 
Lisanne Poland, Judith Berkhout 
en Richard Adelaar praktische 
ervaring op gaan doen. P. Groot 
zal ze nog vanuit zijn opgedane 
ervaring blijven begeleiden en 
steunen. Samen voor elkaar, met 
elkaar. 

Nieuws van BAMM

Amnesty International

Op dinsdag 10 april is in de 
Schoof in Wervershoof de bij-
zondere en inspirerende thea-
tervoorstelling ‘Indiaan in huis’ 
te zien. Het gaat over Casper, 
een jongen met autisme, die zich 
gelukkig voelt in de overzichtelij-
ke wereld van de indianen. Maar 
hoe is het om een Indiaan in huis 
te hebben?

Het is een herkenbare voorstel-
ling over autisme en de impact 
daarvan op de directe leefom-
geving. Na de voorstelling is 
het mogelijk om met elkaar in 
gesprek te gaan of om vragen te 
stellen aan medewerkers van het 
wijkteam of de G-Soos Andijk. 
Bezoekers van de voorstelling 

zijn enthousiast en dat zijn niet 
alleen ouders, maar ook broers, 
zussen, andere naasten en fami-
lie. Eén bezoeker noemt het: “De 
meest waardevolle avond over 
autisme”. 

De voorstelling ‘Indiaan in huis’ 
is gratis en voor iedereen toe-
gankelijk. De inloop is om 19.30 
uur en na een inleiding begint de 
voorstelling om 20.15 uur. Vanaf 
21.00 uur is het mogelijk om met 
elkaar in gesprek te gaan of om 
vragen te stellen.

Wilt u bij deze bijzondere voor-
stelling aanwezig zijn? U kunt 
zich aanmelden via mantelzorg@
medemblik.nl.

Een waardevolle avond over autisme

Van 11 t/m 17 maart werd dit jaar 
de landelijke collecte gehouden 
voor Amnesty International. In 
Wervershoof en Onderdijk werd 
€ 1197,40 opgehaald. In Andijk 
was de opbrengst van de collecte 
€ 914,40. Alle enthousiaste col-
lectanten en gulle gevers hier-
voor hartelijk dank!
Amnesty International is een 
onafhankelijke en onpartijdige 
organisatie. Voor onderzoeken 
en acties ontvangt de organisatie 
geen geld van overheden of van 
politieke groeperingen. 
Bijdragen van leden en giften, zo-
als tijdens de collecte, zijn voor 
Amnesty dus van groot belang.

Uitgebreide informatie over 
Amnesty International vindt u op 
de website www.amnesty.nl 

Helaas komen wij nog steeds 
collectanten tekort. Wilt u vol-
gend jaar ook collecteren voor 
Amnesty International? Voor 
informatie en/of opgave kunt u 
telefonisch terecht bij de coör-
dinatoren, voor Wervershoof: 
Dirk de Vries, tel. 0228 584233, 
en voor Andijk: Sjoukje Rootlieb-
Bergsma, tel. 0228 583243 of via 
de website www.amnesty.nl 
Geef om vrijheid
Steun het werk van Amnesty 
International

GARAGEBOXEN TE HUUR!
• Garages in Andijk, Wervershoof en Bovenkarspel.
• Praktische en ruime boxen, opp. van ca. 15 m².
• Geschikt voor opslag en parkeerruimte.
• Per direct beschikbaar, v.a. €60 p/mnd.

Meer info: 0229-767191 of info@huur-een-box.nl.

Is het u ook opgevallen dat er 
meer van die grote witte reigers 
in de omgeving worden gezien?
Soms zie je er een in een greppel 
of slootkant in de weer op zoek 
naar voedsel. 
Voorheen was deze een zeld-
zaamheid in ons land en kwam 
voor in Zuidoost-Europa en zo 
rond de Zwarte Zee.

De laatste jaren zijn er meer bij 
gekomen. In de Lutjebroekerweel 

telden wij op de slaapplaats wel 
eens 117 van deze vogels bij 
elkaar.

Vrijdagmiddag telde ik vijf en 
dertig  van deze prachtige schuwe 
vogels achter bij het Vooroever te 
Onderdijk Wervershoof.
Mensen die er wandelden ver-
baasden zich en genoten zicht-
baar van deze massale bijeen-
komst.
Douwe Greydanus.

Een aantal van de witte reigers. Foto Douwe Greydanus

Hagelwitte reigers
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Silva Visser

Het begin………
Allereerst dankt de 

ChristenUnie alle stem-
mers die gekozen hebben. 

We zijn dankbaar voor 
de zetel die we behouden 
hebben. En u/jullie mogen 
weer op ons rekenen. Het 
was spannend en uiteinde-
lijk op 2 stemmen verschil 

is de uitkomst besloten. 
Even pijn voor Groen 

Links maar ze erkenden 
uiteindelijk de uitslag. Aan 

de slag dus.
De coalitiegesprekken zijn 
in volle gang. Raar eigen-
lijk dat er een coalitie en 

een oppositie bestaat. Alsof 
je tegen bent als je in de 
oppositie zit….. CU gaat 
niet voor oppositie maar 
voor samenwerking en 

een raad brede volksverte-
genwoordiging, die recht 
doet aan álle kiezers en 

inwoners van Medemblik. 
En daar hebben we alle 

vertrouwen in. Donderdag 
moesten we op de foto en 

stonden we als nieuwe 
raad pontificaal op de 

trappen van het gemeente-
huis. ’s Avonds werden we 
beëdigd. Een mooi begin 
met nieuwe raadsleden en 
natuurlijk “oude rotten”. 

Waar ik er inmiddels ook 1 
van ben.

Maar het échte nieuwe 
begin hebben we afgelopen 

weekend gevierd. Pasen, 
de opstanding van onze 
Messias Jezus en een 

nieuw begin voor ieder-
een! Daar doen we het 

voor.
Een mooi begin 

toegewenst,

Silva Visser
ChristenUnie

 • 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



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
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Zwartgroen is dé Kunstgras 
specialist in Noord-Holland en 
onderhoudsvriendelijke bui-
tenspecialist in de breedste zin 
van het woord. Daarnaast zijn 
ze uw leverancier voor tuin-
benodigdheden zoals doeken, 
netten, gaas, folie, tuingereed-
schap en ijzerwaren. “Wij bie-
den een mooi assortiment voor 
de zakelijke en particuliere 
tuin-en agrimarkt,” vertelt ei-
genaar Edwin Winter. 

Klein begonnen
Zwartgroen is in 2008 kleinscha-
lig begonnen vanuit een schuur-
tje aan huis. Het tienjarig jubile-
um staat er dus aan te komen. 
Het begin van het bedrijf was 
klein. Er werd af en toe wat ver-
kocht aan een particulier. Al snel 
was er echt een gebouw nodig 
met genoeg opslagruimte en een 
kantoor. Edwin vertelt: ”Het 
werd een fulltime baan. Ook 
moest er personeel aangenomen 
worden om alle orders te ver-
werken. Daarnaast werd ons as-
sortiment uitgebreid, naast wor-
teldoek kwamen windbreekgaas, 
steigerdoek en kunstgras er bij. 
Niet alleen particulieren wilden 
producten bij ons afnemen, 
maar ook bedrijven zochten 
grote aantallen doek, net en 
gaas. We werden een groothan-
del en gingen ook aan onderne-
mers verkopen.”

Groot gegroeid
Er werd een nieuw pand gezocht 
en gevonden op de Industrieweg 
5 in Andijk. “Dit pand aan de In-
dustrieweg, biedt ons ruimte 
voor de voorraadopslag, order-
verwerking, kantoor en show-
room en winkel. Een open huis en 
tevens de eerste ‘Tuin Inspiratie 
dag’ zijn op zaterdag 7 april 2018. 
De nieuwe winkel en showroom 
op ruim 500 m2, binnen en bui-

ten, zijn dan klaar. Ook hebben 
we ons assortiment uitgebreid. 
Toegevoegd worden houten ter-
rasoverkappingen en pergola’s op 
maat, terrasschermen, Corten, 
goede kwaliteit tuingereedschap 
en diverse ijzerwaren. Bent u 
nieuwsgierig geworden wat we 
ervan hebben gemaakt? Wij ver-
welkomen u graag op de ’Tuin 
Inspiratie dag’ zaterdag 7 april 
tussen 10 uur en 16 uur.”

Inspiratie dag
Het buitenleven staat centraal bij 
ZwartGroen. “Veel mensen kie-
zen voor het bestraten van de 
tuin. Veel tuinen worden tegen-
woordig één grote betonnen op-
pervlakte. Dat kan mooier, bij-
voorbeeld door gebruik te maken 
van mooi kunstgras en (sier)
grind. Dat is naast praktisch en 
onderhoudsvriendelijk, ook nog 
eens veel beter voor de water-

huishouding,” aldus Edwin. “De 
keus voor kunstgras is heel per-
soonlijk. Daarom laten wij behal-
ve binnen, ons kunstgras bewust 
juist ook buiten bij daglicht zien. 
U kunt het voelen en zien en zo 
tot de juiste keus komen. Mee-
denken in oplossingen is het ant-
woord op bijna elke vraag.” 

Wij helpen bij installatie
Heeft u hulp nodig bij het instal-
leren en/of plaatsen van een 
product? In samenspraak met u 
kunnen we ter plaatse installatie 
werkzaamheden verrichten. 
“Dat is onze grote kracht, het 
blijft allemaal bij korte lijnen en 
veel persoonlijk contact. Met 
het juiste advies vindt u het pro-
duct dat het beste bij u past.” 
Daarnaast heeft Zwartgroen een 
netwerk van hoveniers opge-
bouwd in Noord Holland. Hier-
door zijn we lokaal ook inzet-
baar en goed vertegenwoordigt 
met onze kwaliteitsprodukt uit 
Nederland. Kwaliteit doordat er 
bijvoorbeeld op ons kunstgras 
10 jaar garantie zit. 

Wij adviseren u graag
Zwartgroen is open van maandag 
tot en met vrijdag van 9 tot 17.00 
uur en op zaterdag van 10 tot 16 uur 
en bereikbaar op (0228) 74 81 23. 
Meer zien op www.zwartgroen.nl 
en per mail bereikbaar via info@
zwartgroen.nl.

Bij Zwartgroen kijken ze uit naar de lente

Edwin en Anne-Margreet heten u van harte welkom tijdens de Tuin Inspiratie dag en kennismaking met het 
nieuwe pand van Zwartgroen op de Industrieweg 5 in Andijk.. Foto: KD/De Andijker



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



Koop nu je zwemabonnement via 
de webshop op www.deweid.nl. 
Online kreeg je al 5 euro korting 
op aanschaf maar wie voor de 
opening op 28 april koopt ont-
vangt ook nog een extra vroeg-
boekkorting als volgt:
Gezinsabonnement 5 euro extra 
korting, Jeugdabonnnement. 2,50 
euro extra korting, 65+ abonne-
ment 2,50 euro extra korting
Belangrijk: bij zwemmer die afge-
lopen week hun abonnement al 
kochten is de extra korting auto-
matisch al toegepast. Ingeval je 
de inlogcodes niet meer weet 
voor de aanschaf van zwem-
badpasjes kun je deze opvragen 
via webkassa@deweid.nl

Schoonmaakdag 14 april aan-
staande!
Noteer vast in je agenda; op 14 
april is de schoonmaakdag van 
10.00 tot 14.00 uur. Help je het 
zwembad mee om de kleedka-
mers, tafels en stoelen, de dou-
ches, speeltoestellen en derge-
lijke schoon te maken? Je hulp is 
-een of meerdere uren- 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. 
Afzwemmen is op 15 september 
van dit jaar.

Vrijwilligers gezocht!
Vind je het leuk om een paar 
keer in het seizoen de kiosk de 
bemannen of bevrouwen? Niet 
moeilijk en in een positieve 
sfeer de gemeenschap helpen? 
Je bent van harte welkom! Mail 
bij belangstelling even aan info@
deweid.nl. Bedankt!

Inwoners van de gemeente 
Medemblik die van het aardgas 
afgaan, kunnen hiervoor subsidie 
krijgen. Per woning ligt voor hen 
een bedrag klaar van maximaal € 
5.000. Er is voor 2018 een totaal-
bedrag van € 50.000 beschikbaar. 
Dat is voldoende voor maximaal 
tien woningen. Wie het eerst 
komt, wie het eerst maalt.

Het college van B en W wil 
woningeigenaren stimuleren om 
de laatste stap naar een aardgas-
loze woning te zetten. In de prak-
tijk zijn dit de voorlopers op het 
gebied van energiebesparing die 
hun woning al zeer goed hebben 
geïsoleerd. 

Subsidie
Voor de gemeentelijke subsidie 
komen in aanmerking het opstel-
len van een warmteadvies, de 
installatie van een lage tempera-
tuur verwarmingssysteem (LTV) 
en het afsluiten van de aardgas-
aansluiting van de woning. Bij 
zo’n verwarmingssysteem wordt 
water met een lage temperatuur 
gebruikt voor de verwarming van 
de woning.

Voorwaarden
Aan de subsidie wordt een aan-
tal voorwaarden gesteld: alleen 
bestaande woningen komen voor 
subsidie in aanmerking. Het lage 
temperatuur verwarmingssys-

teem moet worden aangesloten 
op een warmtepomp, hiervoor 
kent het rijk ook nog een subsi-
dieregeling (www.rvo.nl, tik in 
zoekscherm in: warmtepomp). 
Verder moet de aardgasaanslui-
ting worden verwijderd.

Warmtransitie
De subsidie komt voort uit 
het programma Duurzaam 
Medemblik dat de gemeente-
raad eind vorig jaar vaststelde. 
‘Warmte’ is één van de pijlers 
van het programma. Het doel is 
dat in 2050 geen woningen meer 
door aardgas worden verwarmd. 
Dit noemen we ook wel de warm-
tetransitie. Om deze verandering 
te stimuleren, komt het college 
nu met de subsidieregeling.. 

Informatie en aanmelden
Deze subsidieregeling wordt 
uitgevoerd door de RUD NHN 
(Regionale Uitvoeringsdienst 
N o o r d - H o l l a n d - N o o r d ) . 
Woningbezitters met vragen 
over de subsidieregeling en/of 
de -voorwaarden, kunnen con-
tact opnemen met de subsidi-
etelefoon via 088-10 21 398  (op 
werkdagen van 9:00-12:00 uur). 
Het aanvraagformulier en voor-
waarden zijn via de website www.
rudnhn.nl (>inwoners/klimaat/
subsidies/overzicht_subsidies_
per_gemeente/medemblikl) te 
downloaden. 

Subsidie voor pioniers in Medemblik 
die stoppen met aardgas
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Andijkertjes

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

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

Te koop Sparta elektrische fiets.
M-gear Energy Inside
Voor meer informatie: 

06. 1267 0585

Wist u dat...
... u Excelsior kunt steunen 

tijdens de Rabo Clubkas 

Campagne? 

... alle wijklopers hun lijsten 

hebben ingeleverd en er van-

avond in Cultura hard gewerkt 

gaat worden om een mooie ca-

talogus samen te stellen?

... opa en oma Gorter morgen 

50 jaar getrouwd zijn?

...… Wil Gorter van het Horn-

pad vanavond om 21.30 uur in 

het televisieprogramma verza-

melkoorts (SBS 6) vertelt over 

haar hoedenverzameling?

... de Kleiakker helemaal opge-

ruimd was maar dat de helaas 

volhardende vervuiler deze al-

weer volgooit met blikjes, 

bekertjes en flesjes?

... Aja de Vries sinds gister bij 

de 70 jarigen hoort

Extra vroegboekkorting!



Zangeres Astrid Seriese heeft 
haar sporen in het theater ver-
diend met onder andere produc-
ties van regisseur Johan Simons 
(Trojaanse Vrouwen) en Louis 
Andriessen (M is for Man, Music, 
Mozart). Met de befaamde trom-
pettist Nedly Elstak en saxofonist 
Willem Breuker bespeelde ze alle 
jazzpodia in binnen- en buiten-
land en met Mathilde Santing en 
Julya Lo’ko won ze de eerste prijs 
op het Knokke Songfestival. Met 
haar soloprogramma’s en cd’s 
weet ze een grote schare bewon-
deraars aan zich te binden.

In gitarist en  sparring part-
ner Erwin van Ligten heeft ze haar 
muzikale evenknie gevonden. Hij 
werkte onder meer met Julya 
Lo’ko, Micheline Van Hautem 
en Barry Hay. Als duo weten 

Astrid en Erwin avond aan avond 
hun luisteraars in vervoering te 
brengen.Na het succes van hun 
theaterconcert Blues&Poetry zet-
ten zij hun samenwerking voort 
in  SCHATTEN!  en duikelen zij 
wederom de mooiste juweeltjes 
aan songs op uit hun gezamen-
lijke muzikale schatkist.Songs en 
poëzie van onder anderen Elvis 
Costello, Billie Holiday, Maya 
Angelou en Tom Waits worden 
in een gloednieuw muzikaal jasje 
gestoken, maar ook eigen werk 
van het duo staat op het reper-
toire.

Vanmiddag wordt het een mix van 
songs uit zowel “Blues&Poetry” 
als hun laatste programma 
“Schatten!”, prachtig aan elkaar 
verhaald door Astrid zelf.

Een muzikale belevenis om naar 
uit te kijken, zondag 8 april bij 
Club Jazz&Pop in de serre van 
Cultura in Andijk, Aanvang 
15.00uur.Deur open 14.30uur. 
Entree € 12,50 of € 10 (dona-
teurs/65+) inclusief consumptie. 

Onder 25 jaar is de entree gratis 
wel even een geldig ID bewijs 
mee brengen. 
Ook in 2018 ontvangt Club 
Jazz&Pop weer subsidie van 
Fonds Podiumkunsten.

Kerkdiensten, zondag 8 april

Gereformeerde Kerk

Middenweg 4, Andijk
10.00 uur   ds. J. Verschoof te Leimuiden, m.m.v. kinderkoor Joy

Gereformeerde Gemeente

Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen

09.30 uur Ds. G. Heijkamp

16.30 uur Ds. G. Heijkamp 

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
10.00 uur Drs. Nettie Boon uit Assendelft 
 Organist: Dhr. Wim Broer

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Cees Hanemaayer

R.K. Kerk

Bangert 6, Andijk

Zaterdag 7 april

18.30 uur Vormselviering

Zondag 8 april

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

 
De Bovenzaal

De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur  Piet v.d. Lugt

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

Oud papier  Zaterdag 05-05, 19-05, 02-06, 16-06, 30-06, 14-07
Plastic:  Dinsdag 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

Foto aangeleverd

Zondagmiddag 8 april bij Club Jazz&Pop 
Astrid Seriese en Erwin van Ligten
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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 7 april 18.30 uur: 
Vormselviering. Feestelijke 
eucharistieviering met AOW-
jongerenkoor; voorgangers: vorm-
heer mgr. van Burgsteden en pas-
tor A. Dekker. Thema: “Je vleugels 
uitslaan”. Tijdens deze viering zul-
len 5 kinderen uit Onderdijk en 
4 vanuit onze parochie gevormd 
worden.
Zondag 8 april 19.00 uur: Beloken 
Pasen. Woord-Communieviering 
met Gemengd koor; voorgan-
ger: pastor A. Dekker. Thema: “Ik 
geloof! Jij?”.
De collecte is voor de onkosten 
van onze kerk. Van harte aanbevo-
len en dank daarvoor. Welkom in 
de viering en bij het koffiedrinken.
14.00 uur: start Emmaüswandeling 
(± 1 uur) bij de Gereformeerde 
kerk. Verdere informatie in Kontakt 
en de Andijker van vorige week.
*Overleden: Jetske van Schaik-van 
der Hoorn. Bij de voorbeden bid-
den wij voor haar.
*Deelnemers aan het Triduüm 
in Wognum (6 en 7 april) mooie 
dagen van bezinning en ontspan-
ning, van ontmoeting en gezellig-
heid 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 
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

Daar buiten op afspraak

APRIL
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
Zaterdag 14 april
• Reünieconcert 125 jaar Excelsior! Cultura, aanvang 19.45 uur, 

toegang gratis
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 , Bingo 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 Centrum 20:00 uur (zaal open 19:30 uur).
Zaterdag 21 april
• Uitvoering toneelvereniging K.N.A. van de klucht “Actie op de 

Redactie”. Dorpshuis Centrum 20:00 uur (zaal open 19:30 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,  Klaverjassen 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, Bingo 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 

vertrek Sarto 

AUGUSTUS
Donderdag 16 augustus 
• KBO, Kermis Jeu de Boules Sarto, 13.30 uur.

SEPTEMBER
Woensdag 5 september
• KBO, Klaverjassen, begin van competitie. Sarto, 13.30 uur.
Dinsdag 11 september
• VVNU Andijk Oost - Kookworkshop olv Annemieke de Kroon. 

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

Dag Andijkers, vorige week was 
ik op het landelijke congres van 
Eerlijk over Vliegen in Utrecht. 
Zag u de foto in het NHD? Dat 
was ons spandoek. En er kwa-
men weer handtekeningen bij 
van politici. Ook de politiek in 
Medemblik heeft zijn handteke-
ningen erop gezet.

Er worden mythes aan ons voor-
gehouden door de overheid. De 
overheid zegt: 1. Schiphol moet 
groeien, dat is nodig voor de 
Nederlandse Economie. Onzin: 
Op Schiphol is 30% overstap-
per, die niets met de Nederlandse 
economie te maken hebben. 
Schiphol zou er alleen moeten 
zijn voor Nederlanders die wil-
len vliegen. (Dat zijn een derde 
nachtvluchten minder) 

2. We krijgen grotere en schonere 
vliegtuigen, dus minder overlast. 
Onzin: De ultrafijnstof wordt 
alleen maar meer. 

3. We kunnen geen vliegtax heffen 
in Nederland, dat is een wereld-
afspraak dat we dat niet doen. 
Onzin: De gemeente Eindhoven 
heeft dit besluit net aangenomen, 
voor het Eindhovense vliegveld.
Weet u dat de president directeur 
zijn hoge salaris binnenkrijgt 
naar ratio hoeveel meer vlieguren 

er zijn? Dan zal hij er alles voor 
doen …..

Weet u dat Nederland de afspraak 
heeft in het Klimaatakkoord dat 
de eigen emissie (uitstoot) met 
49 % gedaald moet zijn in voor 
2030? 

Weet U dat in er in de MER 
(milieuonderzoek van Lelystad) 
de CO2 niet is opgenomen?

Weet u dat in de geupdate MER 
(nieuw in 2019) er fouten staan 
over de stuwkracht (opstijgen 
van 1800 meter naar hoog) 

Weet u dat men alleen maar 737 
vliegtuigen tekent in de MER 
(kleine boeings)en dat men met 
grotere toestellen gaat vliegen? 

Door deze feiten vinden wij van-
uit PWF dat de route naar Groot 
Brittanie niet over Andijk moet 
met laagvliegroutes.
Gezamenlijk zeggen alle bewo-
nersactiegroepen: We zijn tegen 
de groei in de luchtvaart in 
Nederland.
(Het hele verslag van het con-
gres staat op de site van PWF-
Medemblik.nl)

Mail mij voor reacties: Maria 
weeber@me.com

Nieuws over de laagvliegroute Lelystad



Zondag 8 april om 14.00 uur komen vrijwil-
ligers van De Bonte Piet uit Midwoud een 
informatieronde geven over egels bij IVN 
West-Friesland in het Streekbos Paviljoen 
in Bovenkarspel. Bezoekers kunnen er met 
vragen over egels terecht. Na de presenta-
tie worden de egels in het Streekbos uitge-
zet. Ze zijn ‘gast’ geweest bij het opvang-
centrum en zijn weer gezond genoeg om 
hun eigen kostje bijeen te scharrelen in 
het Streekbos. Jaarlijks worden er zo’n 
200 verzwakte egels opgelapt door mede-
werkers van Vogel- en Dierenopvang De 
Bonte Piet, een enorme prestatie die naast 
bewondering ook finan-
ciële hulp verdient. 

De grootste bedreiging 
voor de egel zijn kou en 
nattigheid gedurende de 
wintermaanden en het 
vroege voorjaar.  Biedt 
egels daarom een droge 
en beschutte plek waar ze 
een nest kunnen maken, 
waar ze kunnen overwin-
teren en jongen kunnen 

grootbrengen.

Lente in het Egboetswater
Voorjaarskriebels? Ga mee naar buiten op 
zondagmiddag 8 april. Dan organiseert 
het IVN West-Friesland een lente-excursie 
in het groene Egboetsterrein voor kin-
deren en (groot)ouders. De wandeling 
start om 13.00 uur vanuit het Egboetje, 
het kleinste natuur-informatiegebouw in 
West-Friesland. Gelegen aan de Liederik 
15, 1678 JC Oostwoud, afslag Hauwert. 
Zorg voor stevige schoenen of laarzen; de 
wandeling duurt ruim een uur. 

Twee enthousiaste IVN-gidsen, met ieder 
hun specifieke kennis, vertellen over de 
natuur die we onderweg tegenkomen. Dat 
kunnen bv. jonge eendjes zijn in de sloot, 
de mol en zijn voedsel, het geurende 
Maartse viooltje - dat trouwens in april 
bloeit - en vroeg bloeiende planten en 
bomen langs het natuurpad. 
Met zacht weer gaan de insectenhotels 
weer open voor de zoemende gasten. Er 
gebeurt altijd wel iets bijzonders, dus laat 
je verrassen! Samen spelen,  

leren & ontdekken
op onze peuterspeelgroep in  
basisschool De Piramide

Wij hebben 
plekjes 

vrij!

Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

Riante kavels in Andijk
Nabij IJsselmeer in een waterrijke wijk

Kavels vanaf € 161.000,-- v.o.n.   -   vanaf 655 m²

Beldersweg

Scholtens Projecten | 0229 281820 | scholtens.eu

Bouw uw eigen droomhuis!

Kavel met voorbeeldwoning vanaf € 401.000,-- v.o.n. 

Kavel met voorbeeldwoning vanaf € 337.000,-- v.o.n. 

Op 7 april van 11:00 tot 16:00
Raadhuisplein, Wervershoof

Een actieve doe markt met:
- Een springkussen
- Kleurplaat wedstrijd
- Speurtocht
- Schminken
- Een kids bootcamp
        (vooraf opgeven bij Steltenpool sport)
- Demonstraties 
- BBQ met Poolse delicatessen van Bociek

Er is genoeg te doen dus kom gezellig langs!

Foto Toos Brink

Egels te kijk en lente in het Egboetswater

Foto Toos Brink

Een paar nachtjes slapen en de KIDS-DAG 
2018 gaat beginnen!! Wij hebben er reuze 
zin in allemaal en hebben heel veel leuks 
voor jullie in petto.

Zingen en swingen, kleuren, kopen, kijken, 
doen, wensen en nog zo heel veel meer.
Alle winkels zijn deze dag ook feestelijk 
versierd en hebben allemaal een leuke 
actie deze dag.
Ouders, oma's, opa's ooms, tantes ieder-
een is welkom en neem ze dus gezellig 
mee naar het Raadhuisplein. En De Schoof 
zorgt ervoor dat je geschminkt wordt en 
daarna ook nog op de foto bij de DA!!

We zitten echt bijna vol voor de Bootcamp, 
nog een paar plaatsen (opgeven bij 
Steltenpool Sport).
Van alles wordt er uiteraard mooie foto's 
gemaakt door Anja en Gerard Fotografie
Tot 7 april allemaal 11-16 uur!!

Groetjes van de Winkeliers uit 
Wervershoof.

7 april: Kidsdag in Wervershoof
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