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“Als je bij ons tulpen in de bloei 
ziet, dan hebben we het niet 
goed gedaan”, reageert John 
Boon op onze opmerking dat 
we alleen maar tulpen in de 
knop zien. Zijn bedrijf, Boon & 
Breg, heeft recent een geheel 
nieuwe productielijn in een 
even nieuw bedrijfsgebouw in 
gebruik genomen. Reden voor 
een Open Dag, waar iedereen 
met belangstelling voor mo-
derne agarische techniek en de 
tulpenbroeierij van harte wel-
kom is. Het is die Open Dag die 
ons naar de Cornelis Kuinweg 

heeft gebracht. Om de lezers 
van de Andijker alvast een 
voorproefje te geven. 

40 miljoen tulpenbollen 
John Boon vervolgt: “We hebben 
het afgelopen jaar een nieuw be-
drijfsgebouw neergezet voor de 
broei van 40 miljoen tulpenbol-
len per jaar. Een verdubbeling van 
onze capaciteit. We zien kansen 
in de markt. Naast produceren 
voor een gerenommeerde super-
markt en de jaarlijkse vrouwen-
dag in Rusland- 8 maart wordt er 
groots gevierd. Maar dan moet je 

bij de productie wel gebruik dur-
ven maken van de nieuwste tech-
nieken. En natuurlijk zo duur-
zaam mogelijk werken. Want dat 
eist de moderne klant ook.”

HBO plantenteelt
Graag neemt John ons vervolgens 
mee op een rondgang door het 
bedrijf, zoals op de Open Dag u 
ook met alle plezier aan de arm 
genomen wordt. Boon & Breg is 
de voortzetting van Johan Boons 
bollenbedrijf - sinds 1979 aan de 
Cornelis Kuinweg - John is de 
kleinzoon van de oprichter en 

Maarten Breg is de neef, die te-
genwoordig ook compagnon is. 
De mannen hebben beiden HBO 
plantenteelt gestudeerd. En heb-
ben zoals gezegd, oog voor ver-
nieuwing, niet alleen technisch, - 
daarover straks meer - maar ook 
zakelijk. Zoals het ondersteunen 
van initiatieven om als producent 
sterker in de markt te staan door 
samenwerkingsverbanden en 
promotie. U hebt ongetwijfeld 
wat jaren geleden de leuke repor-
tages gezien over de pluktuin met 
duizenden bloembollen op de 
Dam. Juist, ideetje, mede afkom-
stig van de Cornelis Kuinweg. 
“Het aardige is dat we voor zulke 
ideeën niet ver hoeven te gaan. 
Flink wat bedrijven, en niet de 
kleinste zijn rond Andijk te vin-

den. De Andijkers weten het niet, 
maar ze leven in Tulip Valley.”

Winter nagebootst
We komen bij de koelruimten. 
Zoals bekend moet bij de tulp de 
winter worden nagebootst: De 
bollen staan er vier maanden bij 
een temperatuur van 7 gr. Celsi-
us. Temperatuur en vochtig-
heidsgraad worden automatisch 
bewaakt. Eenmaal de broei ge-
pland, geldt weer een strikte en 
automatisch bewaakte cyclus van 
40 tot 42 dagen. 
(vervolg op pagina 8)

Zaterdag 24 november Open dag bij Boon & Breg: Tulpenfabriek 2.0.

Boon & Breg 2.0. Foto's: KD/De Andijker

Het bosteam voor de bosrobots.

Zondagmiddag 25 november

VIVE PIAF
theaterconcert met Nadje Filtzer bij Club 
Jazz&Pop Cultura Andijk. Aanvang:15.00 uur

Afgelopen zaterdag ging Sinterklaas in een koets op weg naar Cultura. Foto Henk Groenewoud

Sinterklaas weer 
in het land!

Gratis af te halen: 

Zonnehemel 
(in prachtige staat)

06 53 67 18 57

Het laatste 
nieuws op 

www.andijker.nl



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

Snel besteld, origineel bezorgd 06 377 922 31 

Ibislaan 18 Andijk          Wij bezorgen in heel Nederland.

Boeket bezorgen in Andijk

Kerkdiensten, zondag 25 november
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. J. Staat, laatste zondag kerkelijk jaar

Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen
09.30 uur  leesdienst
16.00 uur  leesdienst

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
10.00 uur Pastor Gert Scholten, Eeuwigheidszondag  
 Organist: Andrew Orme

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Cees Hanemaayer

R.K. Kerk zaterdag 24 november
Bangert 6, Andijk
19.00 uur Euch. pastor P. Piets, fanfare Excelsior

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Jacques Brunt

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

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

Zaterdag 24 november 19.00 
uur: Christus Koning. Afsluiting 
kerkelijk jaar.
Eucharistieviering met fanfare 
Excelsior; voorganger: pastor P. 
Piets.
Thema: “Luister naar Mijn stem!”.
De collecte is voor bestrijding 
van alle onkosten.
Van harte aanbevolen en dank 
daarvoor. 
Welkom in de viering en bij het 
koffiedrinken!
*Tijdens de zondagviering ston-
den er plantjes voor het altaar. 
Deze werden na afloop gebracht 
naar die parochianen, die wel wat 
extra aandacht konden gebrui-
ken.
*Met het feest van Christus 
Koning wordt het kerkelijk jaar 
afgesloten.
Daarna begint de Advent en zien 
we uit naar het Kerstfeest.

Wij bezorgen gratis.
*actie code Andijk

60 Jaar getrouwd, we beschouwen het als een wonder,
en alles er omheen, het was zo bijzonder.
Zoveel attenties en kaarten met goede wensen,
het maakte veel indruk, bedankt lieve mensen.

    Wim en Johanna Gutter

Wij willen iedereen hartelijk danken 
voor alle felicitaties die wij hebben mogen ontvangen 

ter ere van ons 50 jarig huwelijksfeest. 
Het was hartverwarmend!

Sjaak en Mart Bakker-Kuin

Na 5 jaar werkzaam geweest te zijn als beheerder gaat 
Dion Bouhuis Dorpshuis Centrum Andijk verlaten. 

Dion start per 1 december met een nieuwe uitdaging!

Wij willen Dion bedanken voor zijn inzet en betrokkenheid.

Het bestuur geeft daarom om vrijdag 30 november as. 
een afscheidsreceptie van 20:00 tot 21:30 uur 

in Dorpshuis Centrum.

U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Dorpshuis Centrum Andijk

 
 
 
 
 
 

ZATERDAG 24 NOVEMBER 

AVONDJE PLAATJES DRAAIEN 
GEZELLIGE HITS VAN VROEGER! NEEM JIJ OOK EEN PLAATJE MEE? 

 
 

ZONDAG 25 NOVEMBER 

JOHAN KRUIZINGA 
CONCERT 
15:00 – 17:00 UUR – GRATIS ENTREE 

 

WWW.DORPSHUISCENTRUM.NL 

AANLEVEREN 
KOPIJ

Advertenties: tot maan-
dag 12.00 uur 

info@andijker.nl. 

Kopij en fotomateri-
aal: tot maandag 12.00 uur 

info@andijker.nl

Familieberichten: 
(rouw- en geboorteberich-

ten) tot dinsdag 8.30 uur
info@andijker.nl

Sinterklaas is in het land en kijk 
wat hij heeft meegebracht! Een 
avond om van te smullen en de 
glazen te vullen. Hmmm….. Oke? 
Laat dat rijmen nog maar even 
zitten.
Vrijdag 23 november is het weer 
genieten in Sarto-Andijk. Want 
dan komen de Petoempers en de 
Black Crowes tributeband Shake 
Your Money Maker naar ons 
knusse voorcafé aan de Bangert.

De avond word gestart met The 
Petoempers. Dit zijn 5 mannen 
die het rock & roll hart op de 
juiste plek hebben. Je hoort ron-
kende Marshalls, beukende bas-

Sinterpieter Rock in Sarto
sen en drums en geweldige voca-
len.
Daarna Shake Your Money Ma-
ker vernoemd naar de legendari-
sche debuut plaat van The Black 
Crowes, die geweldig begint met 
het duo ‘Twice as Hard’ en ‘Jea-
lous Again’, maar nergens inzakt. 
Verdere hoogtepunten zijn het 
kippenvelnummer ‘She Talks to 
Angels’ en de geweldige cover 
‘Hard to Handle’. Beetje (hard)
rock, southern rock, en blues- en 
soulinvloeden blijken op deze 
plaat een gouden combina-
tie.  The Crowes, die inmiddels 
alweer enkele jaren geleden ge-
stopt zijn, denderden daarna nog 
lange tijd door met wisselend 
succes. Maar op een gegeven mo-

ment werd de ruzie tussen de 
broertjes Robinson dusdanig 
groot en was kennelijk niet meer 
op te lossen, daar hebben de 
broers Manshanden geen last 
van,  en dus besloot men maar de 
stekker uit deze legendarische 
band te trekken. Maar de muziek 
leeft voort en wie kent ze niet 
Remedy, Hotel Illnes en vooral 
live was de band van een onge-
hoord niveau. Als het moet kan je 
wel 2 avonden vol spelen met het 
repertoire van de band.
Dus voor een avondje onversne-
den Rock and Roll moet je op 
vrijdag 23 november in Sarto-
Andijk zijn. We trappen af om 
21.00 uur en de entree is 10 euro. 
Be there to Rock………..

Het einde van het jaar met de 
bijbehorende feestdagen is weer 
in zicht! Er wordt alweer nage-
dacht over de invulling van het 
kerstfeest, dat in vele families 
uitgebreid wordt gevierd. Hierop 
zijn helaas vele uitzonderingen. 
Want hoewel we tot de rijkste 
landen van Europa behoren, le-
ven veel Nederlandse gezinnen in 
armoede.

Ook in onze eigen regio West-
friesland is er een groot aantal 
gezinnen dat onder de armoede-
grens leeft. De kinderen in deze 
gezinnen ondervinden hiervan 
dagelijks de gevolgen. Zonder 
ontbijt naar school, een te kleine 
oude winterjas, niet net als je 
vriendjes kunnen sporten; het 
zijn maar enkele voorbeelden. De 
feestdagen zijn voor deze kinde-
ren niet anders dan alle andere, 
want ook in de decembermaand 
komen hun ouders bijna niet 
rond. Stichting Kerstactie West-
friesland zorgt voor een licht-
puntje door deze gezinnen rond 
de kerstdagen een goedgevuld 
levensmiddelenpakket aan te bie-
den. 

Het bestuur is trots op wat er de 
afgelopen jaren is bereikt met de 
Stichting. Er worden lang houd-
bare producten en geld ingeza-
meld waarvan uiteindelijk pak-
ketten op maat worden samenge-
steld. Elk jaar mag de stichting 
rekenen op een aantal grote 
sponsors, die uiteraard worden 
vermeld op de website.
Bij onderstaande supermarkt 
wordt een inzamelactie gehou-
den: Albert Heijn in Enkhuizen 
- zaterdag 1 december 2018
De inschrijving voor gezinnen 
om een pakket aan te vragen is 
inmiddels van start gegaan. Om 
aan de voorwaarden te voldoen 
moet een gezin woonachtig zijn 
in Westfriesland, moet er mini-
maal 1 kind tot en met 14 jaar 
thuis wonen en moet worden 
aangetoond dat men afhankelijk 
is van bijvoorbeeld bijstand, 
schuldsanering of Voedselbank.

Inschrijven kan via het formulier 
op de website www.stichting-
kerstactiewestfriesland.nl. Voor 
meer informatie of vragen kunt u 
mailen naar info@stichting-
kerstactiewestfriesland.nl

Stichting Kerstactie Westfriesland
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REUGEL ’T MAAR – 
HET HUWELIJKSAANZOEK VAN ANDRÉ

Achter een smakelijk bord boerenkool met worst zitten André en 
Ilse aan de keukentafel. Voor nu is het werk even klaar en terwijl 
André met zijn vork in de worst prikt, kijkt hij naar Ilse en zegt: 
“Reugel ’t maar”. Ilse kijkt hem stralend aan. Ze kennen elkaar nu 
al weer een aantal jaren en kunnen het in het dagelijks leven op de 
boerderij van André en zijn ouders, goed met elkaar rooien. Het is 
misschien niet het meest romantische huwelijksaanzoek, maar ook 
Ilse heeft het niet zo op al die poespas en als er wat georganiseerd 
of geregeld moet worden, laat het dan maar aan haar over. Diezelfde 
avond zit Ilse al op de iPad om een overzicht te maken van alle din-
gen die belangrijk zijn om te regelen. Gemeente, getuigen, de kerk, 
jurk, pak, lijst met genodigden én een afspraak bij de notaris. Een 
aantal jaar geleden hadden André en Ilse bij het opstellen van hun 
samenlevingscontract al met de notaris besproken, dat het in geval 
van een huwelijk van belang was om vooraf  huwelijksvoorwaarden 
te maken. Ook had Ilse de laatste tijd vaker gelezen dat het voor 
ondernemers nog steeds van groot belang kan zijn om huwelijks-
voorwaarden op te stellen, ondanks dat er in 2018 een nieuw wet-
telijk systeem is. Voor haar was dit heel logisch aangezien ze begreep 
dat de boerderij wel in de familie van haar aanstaande man moet 
blijven. Niet dat ze ooit bij elkaar vandaan zouden gaan, maar het 
is beter om de dingen vast te leggen zoals ze in werkelijkheid zijn. 
Enige boeren nuchterheid was haar als dochter van een tuinder heus 
niet vreemd en bovendien had zij zelf inmiddels toch ook een aardig 
spaarpotje opgebouwd, dat wel van haar moest blijven.

GRATIS INLOOP 
ZONDER AFSPRAAK: 
22-11 en 04-12 Avond 
inloop van 19.00-21.00 uur. 
U kunt ook bellen voor 
een gratis afspraak op een 
ander moment. 

Locatie Andijk: U kunt bijna iedere zaterdag op 
afspraak terecht van 8.15-14.30 uur.    

Geldig in week 47 (19 - 24 november)

Ron van den Broek
Winkelcentrum Beldershof 65b

Kip teriyaki met bami
Meal Deal
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Meal Deal

Het bliksem met casselerrib
Geldig in week 48 (26 november -1 december)

500 gram 

€ 4,95

Ria Manshanden

Vluchtelingen en 
statushouders

Vluchtelingen die ons land berei-
ken en zich hier willen vestigen 
worden, in afwachting van hun 
verblijfsvergunning, opgevan-

gen in centra verspreid over het 
land. De benodigde procedures 
duren vaak jaren lang. Zeker 
voor gezinnen met kinderen is 
dat zeer belastend. Ze kunnen 

niet echt aan hun nieuwe levens 
beginnen. Als ze dan uiteindelijk 

de verblijfsstatus krijgen, ont-
vangen ze per direct het recht 

op een huurwoning. Omdat niet 
altijd woningen voorradig zijn 
moeten ze vaak noodgedwon-

gen in de opvangcentra blijven, 
waar ze regelmatig teveel plaats 

innemen voor nieuwe vluch-
telingen. Vandaar dat het rijk 
gemeentes taakstellingen heeft 
opgelegd om de doorstroming 
te bevorderen. Op regionaal 

niveau hebben gemeentes samen 
met woningbouwcorporaties 

afspraken  gemaakt om tot een 
redelijke verdeling in de toewij-
zing te komen. De VVD heeft 
diverse keren geroepen deze 
directe woningtoewijzing niet 
rechtvaardig te vinden naar 

andere “urgenten” toe en ook 
niet naar mensen toe die al jaren 
op de wachtlijst staan. Vandaar 
dat in het coalitieakkoord ( van 

de VVD, CDA, GB en PvdA ) is 
opgenomen statushouders gelijk 
te stellen met andere “urgenten”. 
Wij zijn hier beslist  geen voor-
stander van. Allereerst omdat 

op deze wijze regionale afspra-
ken worden verstoord. Daarbij 

wordt, door dit zo te stellen,  
gesuggereerd dat statushouders 
de oorzaak van de lange wacht-
lijsten zouden zijn. Wat natuur-

lijk niet zo is. Het tekort aan 
goedkope huurwoningen is het 

echte probleem. Hiermee aan de 
slag gaan is veel effectiever. Als 
een van de argumenten hanteert 
de VVD dat deze voorrang regel 
niet is uit te leggen. Wij kunnen 
dit wel uitleggen. Deze mensen 

staan enorm op achterstand, zijn 
veelal getraumatiseerd ,wachten 
vaak al jarenlang in de centra op 
een nieuw leven, spreken de taal 

niet, hebben hier geen familie 
en vrienden waar ze tijdelijk 

kunnen worden opgevangen en 
kennen de juiste wegen niet. 

Dit vertellen aan de mensen, die 
hierover hun onvrede uiten, is 

vele malen positiever en effectie-
ver dan deze onvrede te voeden. 

Bovendien zet je hiermee ook 
niet onnodig groepen tegenover 

elkaar.

Ria Manshanden GroenLinks 
Medemblik                                                                                                                

Ria.manshanden@ziggo.nl   
www.GroenLinksmedemblik.nl, 
facebook.com/GLMedemblik                            

Het jaar 2019 staat in het teken 
van James Watt. Het is dan 250 
jaar geleden dat hij zijn patent 
verkreeg op een sterk verbeterde 
stoommachine en 200 jaar gele-
den dat hij overleed. Reden voor 
het Stoommachinemuseum om 
nu al een lezing over deze uitvin-
der te houden; op zondag 25 no-
vember.

De lezing wordt gehouden in het 
Stoommachinemuseum, geves-
tigd in het stoomgemaal ‘Vier 
Noorder Koggen’, dat volgend 
jaar 150 jaar bestaat. 2019 wordt 
dus een echt stoomjaar. Dit is de 
eerste lezing in een serie van drie.
Elke uitvinder borduurt voort op 
het werk van anderen. Zo ook Ja-
mes Watt. Hij verbeterde de ma-
chine van de Brit Thomas New-
comen, die een grote waterpomp 
aandreef om de mijnen droog te 
houden. Watt ging zelfs nog een 
stap verder en verbeterde rond 
1783 zijn eigen machine zodat 
die een draaiende beweging kon 
leveren. Het werd nu mogelijk 
om onafhankelijk te zijn van 
wind- en waterkracht. Dat zou de 
wereld aanzienlijk veranderen, 
met als gevolg een ongeremde 
groei van Industriële Revolutie.
De lezing van Hans Walrecht 
volgt het leven van James Watt, 
zijn omgang met wetenschap-
pers, de belangrijke kruispunten 
in zijn leven en de problemen om 
tot zijn nieuwe machine te ko-
men.

James Watt leefde in de 18e eeuw, 
ook wel “de eeuw van de wonde-
ren” genoemd. Geleerden geloof-
den niet meer wat lange tijd werd 

beweerd, maar deden zelf onder-
zoek en gingen af op feiten. Al dat 
onderzoek leverde heel veel 
nieuws op. Die nieuwe ontdek-
kingen werden met anderen ge-
deeld, zoals in de duizenden 
“Coffee Houses”. En ook in “de 
Lunar Society”, een club van on-
derzoekende vrienden, waaron-
der Watt. Die groep kreeg later de 
naam: “De vaders van de Indus-
triële Revolutie”. James Watt ging 
samenwerken met de fabrikant 
Matthew Boulton en ze bouwden 
onder de naam “Boulton & Watt” 
honderden stoommachines.

De lezing ‘James Watt en de 
Stoommachine’ start zondag 25 
november om 14.00 uur in het 
Stoomtheater van het Stoomma-
chinemuseum aan de Oosterdijk 
4 in Medemblik. Toegang be-
draagt vijf euro, contant te vol-
doen voor aanvang van de lezing. 
Of gratis op vertoon van museu-
mentreebewijs van de betreffen-
de dag. Reserveren is niet ver-
plicht maar wel gewenst via 
info@stoommachinemuseum.nl 
of 0227-544732.
Meer informatie over het muse-
um: www.stoommachinemuse-
um.nl

Lezing James Watt en de Stoommachine

Foto aangeleverd

Kersteditie 2018
Heeft u een verhaal of een tip voor de 

Kerstuitgave van de Andijker 
die uitkomt op woensdag 19 december 

2018? Misschien zelfgeschreven 
of bijvoorbeeld een bijzondere manier 
om Kerst te vieren. Laat het ons weten 

op info@andijker.nl.

Onze avond van 13 november 
stond in het teken van creatief 
bezig zijn. Heel veel vrouwen 
hadden daar zin in, want er was 
een grote opkomst. Onder bege-
leiding van Trudi Vroling en haar 
man maakten we een prachtig 
herfststuk.
We konden kiezen uit twee voor-
beelden. Het ene was een dikke 
tak op een plankje. Hierop werd 

oase vastgezet. Daarop kwam een 
apart soort kleine kalebas om-
ringd door groen, appeltjes, den-
nenappels, hortensia en wat nog 
meer aanwezig was. Ook werd 
een rond houten schijfje vastge-
maakt op de tak, waarin een 
waxine kaarsje zat.
Het tweede voorbeeld was: 2 
houten vierkante blokken met 
daartussen een plank, zodat een 
soort brug ontstond. Dit werd 
omwikkeld met fietsbinnenband. 
Op de houten blokken werd oase 
vastgemaakt, daarop kwamen 
twee kalebassen, dezelfde soort 
als bij het eerste voorbeeld. Ook 
deze kalebassen werden omgeven 
door groen en andere materialen.
In het midden van de “brug”kwam 
een houten rondje met een waxi-
ne kaarsje.
Er ontstonden rode wangen van 
inspanning, iedereen ging dan 
ook met een prachtig werkstuk 
naar huis.
In de pauze werden lootjes ver-
kocht, waarmee kleine prijsjes te 
winnen waren. Dit was bedoeld 
om de kosten van deze avond iets 
minder op de kas te laten druk-
ken. De volgende avond is 18 de-
cember.     GDD 

Vrouwen van Nu afd. Andijk-Oost

Foto aangeleverd

In de week van 4 tot en met 10 
november is de collecte gehou-
den. De opbrengst is € 1348,99.
Wij danken de 23 collectanten 
voor hun inzet en de donateurs 
voor hun bijdrage.
In nog niet alle straten van An-

dijk is er gecollecteerd, wij zoe-
ken, voor volgend jaar, nog zeker 
10 enthousiaste collectanten.

Inlichtingen:
Caroline Groot 0228-591580 of 
Cor Smit 0228-522058

Collecte Alzheimer Nederland
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maandag t/m vrijdag 
geopend van 

08.00 tot 17.00 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!

•   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 
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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) 

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

Terug in de tijd
Het begon allemaal 40 jaar gele-
den, Dik behaalde zijn diploma 
voor Fysiotherapeut in Amster-
dam en heeft daarna twee jaar in 
loondienst gewerkt bij Fysio-
WFO. Daarna kwam de vraag of 
hij zich wilde inkopen en daar zei 
Dik geen nee tegen. Hij begon 
met de praktijk in het oude bad-
huis op de Kleingouw maar sinds 
1998 zit hij al in ‘De Blokkendoos’ 
aan de Keizerskroon. Inmiddels 
is de fysiotherapeut een begrip in 
Andijk en Wervershoof, waar de 
andere vestiging is. 

Samen met Annette Bleeker runt 
Dik al jaren de praktijk, zowel in 
Wervershoof als in Andijk. “Twee 
dagen werk ik in Andijk en de 
overige dagen in Wervershoof”, 
aldus Dik. Inmiddels hebben zij 
een team van tien medewerkers, 
waarvan er drie dit jaar hun 12,5 
jarig dienstjubileum bereiken of 
hebben bereikt, een goed teken! 

Wekker actie
Waar Dik moeite mee heeft, is 
dat de tarieven al dertien jaar het-
zelfde zijn, wat inhoudt dat zij bij 
een behandeling van dertig mi-
nuten maar zeventien minuten 
betaald krijgen. De fysiothera-
peut geeft aan dat ze met hun rug 

tegen de muur staan, zorgverze-
keraars weigeren meer budget 
beschikbaar te stellen en wettelijk 
gezien kunnen de fysiotherapeu-
ten daar niks mee doen. “Lande-
lijk hebben we daarom een actie 

bedacht om patiënten bewust te 
maken wat er met onze tarieven 
aan de hand is en hoe we als fy-
siotherapeut onder druk staan.” 
Tot nu toe waren de acties vooral 
gericht op de zorgverzekeraars 

maar Dik vertelt dat het ook van 
belang is om patiënten hierin te 
betrekken, zodat zij een verzeke-
ring afsluiten bij zorgverzeke-
raars die wel zorgvriendelijk zijn. 
Samen met drie andere provin-

cies wordt er een tweedaagse es-
tafette gehouden waarbij patiën-
ten behandeld worden voor on-
geveer 17 minuten, daarna gaat 
de wekker af en gaan zij het ge-
sprek aan met de patiënt. “Al 
zouden er een aantal zijn die 
hierdoor contact opnemen met 
de zorgverzekeraar of van verze-
keraar wisselen, is dit al een 
mooie stap, vanwege het tarief 
dat al zolang niet is gestegen zijn 
wij  dus eigenlijk bijna de helft 
van de behandeling vrijwilligers-
werk aan het doen.” 
 
Kwaliteit en toekomst
Dik benadrukt dat de cliënt voor-
op staat en zij daardoor uiteraard 
de behandeling geven die de cli-
ent nodig heeft, ondanks het feit 
dat de praktijk hiervoor een groot 
deel niet vergoed krijgt. “We zijn 
van alle markten thuis, we wer-
ken nu ook samen met Karina 
Schenk, een diëtiste uit Andijk. 
We geven dus ook leefstijlbehan-
delingen. Daarnaast kunnen cli-
enten een afspraak bij ons maken 
zonder verwijzing, het is dus heel 
laagdrempelig.” De, door de wol 
geverfde, fysiotherapeut ziet het 
wel zitten om nog aan het werk te 
gaan tot zijn pensioen; “Mijn ge-
zondheid is goed en ik doe het 
met plezier!” 

Dik Bakker 40 jaar actief als fysiotherapeut 
en nog niet van plan om te stoppen! 

Dik Bakker werkt nog met plezier. Foto KD/De Andijker
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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@� owerinabox.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 

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

Huidverbetering
LNC Huidverbetering • Krokus 22, Andijk

Tel. 06-373 1414 8 • www.salonlnc.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 • Zwaagdijk-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

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

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?
Informatie: p.ligthart@andijker 

of 59 36 05

Michel Haak  M 06 53 92 18 85
Sterappel 28  E  michel@indehaak.nl
1619 KA Andijk  

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

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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• Lifestyle-test
 Kelly Groot

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan

Adv_Praktijk Andijk.indd   1 20-04-2012   13:17:57

Husqvarna 
Gazonmaaiers 
v.a. € 339,-

Husqvarna 
Riders 
v.a. € 2939,- 

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.
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Wist u dat...

... u gratis naar het Wintercon-

cert Van A.G.K. kunt luisteren 

op 8 december in Cultura?

… er al diverse keren tegen het 

kabelkastje bij de Lidl is 

aangereden en plakband het 

kastje bij elkaar houdt?

… er zich nog geen getuigen 

hebben gemeld van de 

vernieling van de grote banner 

aan de Industrieweg, en dat de 

100 euro beloning nog steeds 

van kracht is?

…  Dion Bouhuis een 

nieuwe uitdaging aangaat in 

de grote stad?

… berichten van verloren en 

gevonden voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

… gas loslaten op de 

Dijkgraaf Grootweg beter is 

dan gas geven?

…het Sint Nicolaas Comité 

tijdens de intocht een sleutel 

gevonden heeft? Reacties via 

info@andijker.nl.

 
Andijkertjes

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

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

Zwarte Pietenpak (€.17,50) of 
Sinterklaaspak (€. 37,50) nodig?

Huur op tijd Uw pak bij Stichting 
St. Nicolaascomite Andijk,  

want op is op!!!!
U kunt bellen naar: 06 50 85 29 73

Te huur: Appartement voor één 
persoon 06 5338 9393

Villavakantiepark IJsselhof Andijk 
Een prima plek om familie of

vrienden te laten overnachten als u 
zelf niet genoeg ruimte heeft. Het 
kan ook al voor 1 nacht. Ook han-
dig voor als u een feest geeft! www. 
ijsselhof.eu of bel 591926. Ons IJs-

selhof team ontvangt u graag.

** VERS VAN HET LAND**
Beste Aardappelen diverse soorten.

Jan & Tineke van der Jagt
Middenweg 39 tel. 593245

Overlast van hondenpoep blijft 
een grote ergernis van bewoners 

van ons dorp.  
 

Dit keer in de Buttervin.  
 

Het wordt niet op geruimd door 
de eigenaar. Foto aangeleverd

 
 
 
 
 
 

ZATERDAG 24 NOVEMBER 

AVONDJE PLAATJES DRAAIEN 
GEZELLIGE HITS VAN VROEGER! NEEM JIJ OOK EEN PLAATJE MEE? 

 
 

ZONDAG 25 NOVEMBER 

JOHAN KRUIZINGA 
CONCERT 
15:00 – 17:00 UUR – GRATIS ENTREE 

 

WWW.DORPSHUISCENTRUM.NL 

Kerstwens in De Andijker
Voor de kerstuitgave van De Andijker, 
die dit jaar uitkomt op woensdag 19de-
cember aanstaande, kunt u als van-
ouds weer uw zakelijke en/of particu-
liere Kerst- en Nieuwjaarswens plaat-
sen.

Voor de zakelijke wensen geldt: alle 
advertenties zijn 120 mm breed x 80 
mm hoog, de prijs is €45,- exclusief 
btw.

Particuliere wensen: u geeft aan welke 
maat advertentie u wenst (A of B) en 
de tekst die daar in dient te staan.
Prijs advertentie A (€10,-) 
en advertentie B (17,-)

Materiaal en/of tekst mag (uiterlijk 12 
december a.s.) aangeleverd worden op 
info@andijker.nl. Teksten voor de par-
ticuliere advertenties kunnen ook inge-
leverd worden op Industrieweg 1.

Zakelijke advertentie (120 x 80 mm)

Particuliere advertentie B

Particuliere advertentie A

De Andijker publiceert regel-
matig de belevenissen van 
oud Andijker Jan Pijker. 

Geniesenniet.
In 1960 ging ik een opleiding 
volgen om onderwijzer te wor-
den aan wat toen nog de kweek-
school heette. Die school stond 
in Amsterdam en dat was wel 
even wennen. De zomervakan-
tie had ik doorgebracht met 
werken op de bouw en daar 
werd uitsluitend Westfries ge-
sproken. Ik moest me dus wel 
even inspannen om gewoon 
Nederlands te spreken. Nu was 
het de gewoonte van de leraar 
Nederlands om je onvoorbereid 
voor de klas te zetten en een 
verhaal op te hangen over een 
vrij onderwerp. Je moest het 
tenslotte leren en later zou dat 
goed van pas komen. Toen ik 
aan de beurt was, schoot me 
niets anders te binnen dan het 
verhaal over de agent aan de 
deur van ons huis.

In die dagen trok er nog wel 
eens een groepje jongens door 
Andijk gewapend met katapults 
die met steentjes op brandende 

straatlantaarns schoten. Veel 
meer vertier was er ook niet in 
die dagen en het was altijd bij-
zonder als je zo’n lantaarn tot 
doven bracht. Die avond had ik 
drie proefwerken voor de vol-
gende dag op de mulo en had 
dus wel iets anders te doen dan 
schieten op een lamp.

Toch verscheen die avond een 
agent bij ons aan de deur, want 
het groepje jongens was her-
kend en mijn naam was ook ge-
noemd. Eerlijk kon ik vertellen 
dat ik er niet bij was geweest en 
mijn vader beaamde dat. De 
agent droop af, maar het ver-
haal was spannend genoeg om 
de leraar tevreden knikkend 
voor me te zien. Ik gooide er het 
laatste beetje bovenop en be-
sloot: Ik was er dus geniesen-
niet bai weest.

De leraar schoot overeind en 
zei: Wat zeg je daar? Ik dacht 
dat hij het niet goed verstaan 
had en herhaalde de zin. Hij 
barstte in lachen uit en vroeg 
me uit te leggen, wat ik daar in 
vredesnaam mee bedoelde……

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

Langs de weg... 

Dinsdagavond 13 november was 
het zover, clubkampioenschap-
pen Asonia Judo/Jiu-Jitsu Andijk. 
Een spannende avond voor al 
onze leden, wat hebben ze dapper 
gestreden tegen elkaar.

Met de hulp van onze vrijwilli-
gers Jan Schuitemaker, Hugo Ra-
ven en Peter Nijman als scheids-
rechter, Dinand en Nilay onze 
jeugdleden die hielpen bij de 
kleintjes, hebben wij dit als een 

mooie sportieve avond beleefd. 
Met als resultaat de mooie 
groepsfoto’s.

Het nieuwe bestuur was ook aan-
wezig: Ella Nijman, Ellen Bakker 
en Leonie de Wildt. Zij zullen in 
2019 het 'stokje' overnemen van 
het huidige bestuur.

Bedankt allemaal voor jullie in-
zet! Sportieve groetjes, het be-
stuur en meester Arie

Asonia judo clubkampioenschappen
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NOVEMBER
Woensdag 21 november
• Vrouwen van Nu West, St. Mee  &  de Wering o.a. vrijwilligers, 

mantelzorgondersteuning, respijtzorg. Bernadette Vonk vertelt 
ons hier alles over. Cultura, 20.00 uur

Vrijdag 23 november
• LSBO en Zonnebloem, Winterbijeenkomst met muziek van de 

Hr. Hans Westerlink, Dorpshuis Centrum 14.30 uur. Org. PCOB.
• Black Crowes Tribute met Shake Your Money Maker en The 

Petoempers, Sarto
Zaterdag 24 november 
• Garage verkoop op Industrieweg 1 a-d. 10.00 - 16.00 uur
• Mini markt, Middenweg 77, 10.00 - 16.00 uur
• Avondje plaatjes draaien, 20:00 uur, Dorpshuis Centrum
Zondag 25 november           
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
• Theaterconcert “Vive Piaf!” aanvang 15.00 uur, Cultura
• Johan Kruizinga Concert, 15:00 uur, Dorpshuis Centrum
• Catsband The Cats in the House, aanvang 16.00 uur, zaal open 

14.30 uur. De Klamp
Woensdag 28 november
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.  
Vrijdag 30 november
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 uur en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum.
• Afscheidsreceptie Dion Bouhuis, 20:00 - 21:30 uur, Dorpshuis 

Centrum

DECEMBER
Dinsdag 4 december
• Kaartavonn KVG, 19.45 uur Sarto
Zondag 9 december             
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Woensdag 12 december
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.
Vrijdag 14 december
• KBO, Kerstmiddag met entertainment van Sandra Mooy, Sarto, 

13.30 uur. 
Zaterdag 15 december
• Kerstmarkt in Wervershoof
• Advents/kerstconcert met EDOZA Gereformeerde kerk aan de 

Middenweg 4 te Andijk 19.30 uur
Zondag 16 december
• MTB Vooroevertocht 2, 30 of 40 km. LET OP: Start 9.00-9.30 uur 

Dorpshuis Onderdijk
Dinsdag 18 december 
• VVNU Andijk Oost - Kerstavond. Dorpshuis, 19.45 uur
• KVG, Moonliners, gezellige kerst-muziek avond, 20.00 uur, Sarto
Woensdag 19 december
•  Vrouwen van Nu West, na de gezamenlijke maaltijd treden voor 

ons op “Duo Soulmates”. Cultura, 20.00 uur
Zondag 23 december           
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Dinsdag 25 december
• Arthur Ebeling Band bij Club Jazz&Pop in Cultura, 22.00 uur
Woensdag 26 december
• Koppelbiljarten Café Pension t Ankertje aanvang 14.00 uur
Vrijdag 28 december
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 uur en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum.

JANUARI 2019
Zondag 6 januari
• Nieuwjaarsborrel in Cultura van 16.00 tot 19.00 uur 

met muziek van FolkertJan
• Nieuwjaarsreceptie met live muziek van “The Blue Devils”, 

Dorpshuis Sarto, aanvang 15.00 uur
Dinsdag 8 januari    
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost. Natuurpresentatie door de heer

M. Van der Lee, Dorpshuis centrum, 19.45 uur
Donderdag 10 januari 
• Breek de Week maaltijd, inloop vanaf 17.30 uur. Start 18 uur. 

De Lichtboei, Hoekweg 12
Zondag 27 januari           
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur

FEBRUARI
Zondag 3 februari             
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Dinsdag 12 februari 
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost. Jaarvergadering en bingo, 

Dorpshuis centrum, 19.45 uur
Donderdag 14 februari 
• Riraragebol voor de schoolkinderen in Cultura
Zondag 24 februari           
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur

MAART
Zondag 10 maart 
• Schrijverscafé in Cultura, aanvang 15.00 uur
Dinsdag 12 maart  
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost. Gezamenlijke avond met de afde-

ling west, Dorpshuis centrum, 19.45 uur (Toiletju� rouw perike-
len en anekdotes hierover)

APRIL
Dinsdag 9 april 
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost. Eendagsbestuur, 

Dorpshuis centrum, 19.45 uur

MEI
Dinsdag 14 mei
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost. De hr. S. Gerber over zijn leven 

met een dwarslaesie, Dorpshuis centrum, 19.45 uur

SEPTEMBER
Dinsdag 14 september 

Oud papier  Zaterdag 1-12, 15-12, 29-12
Plastic:  Dinsdag 11-12
Restafval:  dinsdag 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 14-12. 

Kijk voor meer informatie op hvcgroep.nl

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

We nodigen u uit om zondag 25 
november met ons te komen zin-
gen. U kunt luisteren en meezin-
gen met de liederen van Johannes 
de Heer en vele andere bekende 
liederen. Er is ook ruimte voor 
liederen op verzoek.  De begelei-
ding is met accordeon en gitaar. 
We komen samen in het gebouw 
van het Leger des Heils aan de 
Murillostraat 22 te Bovenkarspel. 

Vooraf en in de pauze wordt er 
een kopje koffie of thee geschon-
ken.  De organisatie is door de 
Vrije Baptisten Gemeente en het 
Leger des Heils.  We zien naar u 
uit. 
We beginnen om 19.00 uur en 
vanaf 18.30 uur staan de deuren 
voor u open. Voor meer info:  
0228-513136     Een ieder is harte-
lijk welkom!

Zingen op Verzoek

Kippenvel… hilarisch… hart-
verscheurend… zelden zo’n uit-
voering gehoord die je haar-
scherp in je ziel raakt ‘(De Heem-
steder”. Ontwapenend en indrin-
gend… Je maakt me blij, doet me 
lachen, zet me aan het denken en 
ontroert me” Jasper Tamboer, re-
censent het Parool.

Nadja neemt zondagmiddag 25 
november de volgende muzikan-
ten mee naar Club Jazz&Pop in 
Cultura Andijk:
Leo Bouwmeester– pianist. Met 
Jeroen Willems maakte hij de 
voorstelling ‘Brel, de zoete oor-
log’ en ‘Brel 2’. (Jeroen ontving 
hiervoor de Louis d’Or.) Hij toer-
de met ‘She Got Game’ met Iza-
line Calister en Leonie Jansen, 
Astrid Seriese, la Pat, momenteel 
met Deborah Carter en Adrienne 
West ook in het buitenland, en 
componeert voor zijn eigen jazz-
trio en met Nadja voor de Nieu-
we productie van ‘Mijn Zwer-
vend Hart. Sinds 2015 is hij be-
trokken bij ‘Vive Piaf! als pianist, 
arrangeur en bandleider en doet 
hij duo optredens met Nadja.

 

Peter van Os: accordeonist bij 
Vive Piaf! en andere optredens 
sinds 2016. Hij speelt momenteel 
bij tango orkesten: Malando, 

Tango Extremo en Tango Aliado 
en ‘de Gouden Jaren’ met Cor 
Bakker. Hij werkte met Metropo-
le Orkest, Huub v.d. Lubbe,  
Brigitte Kaandorp, Robert Long, 
Stef Bos, Henny Vrienten, Ma-
thilde Santing, ‘Man van la Man-
cha’ en ‘Cats’.
Dit wordt weer een fantastische 
middag waar je gewoon bij moet 
zijn!

Zaal open: 14.30u 
Aanvang:15.00uur 

Entree regulier: €10,- 
Entree donateur/65+: € 7,50 
(inclusief kopje koffie/thee) 

Onder de 25 jaar heb je gratis 
entree. Vergeet dan niet je ID 

mee te nemen

Zondagmiddag 25 november theaterconcert ‘Vive Piaf’ 
door Nadja Filtzer bij Club Jazz & Pop in Cultura

Vive Piaf! ‘Franse zanglegende herleeft’ 

Nadja Filtzer en musici nemen je mee in de achtbaan van Pi-
af’s leven. Met chansons als ‘la Vie en Rose’ en ‘Rien de Rien’, 
maar ook met eigen vertalingen en onbekende juweeltjes 
volgt ze het kronkelige pad langs Parijse bordelen naar uitver-
kochte concertzalen. Nadja: “Ik herken me in haar melancho-
lie, onweerstaanbare levenslust, vurig temperament en grote, 
onmogelijke liefdes”. Liesbeth List noemde Nadja’s vertolking 
van Piaf “Impeccable”. En ook de commentaren van de vak-
pers zijn zonder uitzondering lovend. “Nadja de Piaf van de 
21e eeuw!... alsof Edith uit de dood is herrezen”. Vive Piaf is 
een waar genot en aanrader, waarop je direct verliefd wordt. 
De rol is haar op het lijf geschreven… sterke muzikale arran-
gementen… in perfect Frans.

Foto aangeleverd

Het is belangrijk dat kinderen 
en jongeren kunnen sporten. 
Niet alleen omdat het leuk is, 
maar omdat het belangrijk is 
voor de persoonlijke ontwikke-
ling van kinderen. 
Kinderen leren samenwerken, 
merken waar ze goed in zijn 
waardoor het zelfvertrouwen 
groter wordt en het concentratie-
vermogen wordt beter. Een kind 
dat lekker in z’n vel zit, presteert 
beter thuis, op school en op 
straat. Het Jeugdfonds  Sport wil 
dat alle kinderen en jongeren tus-
sen de 0 en 18 jaar mee kunnen 
doen. Ook als er thuis weinig geld 
is. Meedoen = meer kansen!
Het Jeugdfonds Sport maakt het 
mogelijk dat kinderen en jonge-

ren uit gezinnen met weinig geld, 
toch lid kunnen worden van een 
sportclub. Voor die kinderen be-
talen ze de contributie / het les-
geld en in bepaalde gevallen de 
benodigde attributen.

Meer informatie
Meer weten over de werkwijze 
van het Jeugdfonds Sport of het 
doen van een aanvraag in je eigen 
gemeente? Ga naar  www.jeugd-
fondssportencultuur.nl/noord-
holland en ga naar de spelregels 
van jouw gemeente. Of neem 
contact op met de intermediair 
Marco de Vent van Team Sport-
service West-Friesland: 0229 28 
77 00, mdevent@teamsportser-
vice.nl.  

Meedoen = meer kansen!

Stichting Veiling Dorpshuis bedankt de bedrijven, 
alle mensen die iets gegeven hebben en alle vrijwilligers die 

geholpen hebben om zo’n fantastisch resultaat te behalen van 
de afgelopen veiling van 3 november, het was geweldig!

VEILING DORPSHUIS
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Bestellingen kunnen dus precies 
op de gevraagde dag worden ge-
leverd. De bollen verdwijnen 
eerst twintig dagen in de tulpen-
flat, waar tien lagen bollen bij 9 
graden tot beworteling worden 
aangezet. Daarna komen ze in de 
kas. Onder voortdurende bewa-
king qua voeding, belichting, be-
luchting. En bewatering: de tul-
pen staan met de wortels in een 
laagje water. Een bijzonder detail 
is de ontdekking dat ze het beste 
gedijen bij een wisselend water-
peil: het eb en vloedsysteem. Een 
paar uur wat hoger, een paar uur 
wat lager en zo op en af, die veer-
tig dagen lang. En het is de com-
puter die dat regelt. Dat elke bol 
de juiste belichting krijgt, wordt 
ondervangen in een geautomati-
seerd rangeersysteem dat de ge-

hele kas vult. Samen met speciaal 
glas dat het daglicht beter spreidt. 

Lasrobots
Komen er dan helemaal geen han-
den meer aan te pas? Zeker wel. Al 
is het duo Boon en Breg er op uit 
om vervelende, saaie handelingen 
te automatiseren. Zo kochten ze 
twee lasrobots die in een Duitse 
autofabriek overbodig waren ge-
worden, en bouwden die om tot 
kratjestiller ( ‘fusten’ zegt de vak-
man). Scheelt de medewerkers 
flink wat sjouwwerk. Het hand-
werk zit ‘em in het verwijderen 
van ‘doppen’ - een oud huidje - op 
de vijfentwintigste groeidag van 
de tulp, en uiteraard bij het zorg-
vuldig plaatsen van de tulpenbol-
len in de fusten, op dag één van 
het broeiproces. En het snijden 
van de groene tulpen op de laatste 
dag. Want kleuren en bloeien, dat 

moeten de tulpen zo lang mogelijk 
doen bij de klant thuis.

Veertig medewerkers
Al met al levert het productie-
proces werk op voor zo’n veertig 
medewerkers. Vroeger waren de 
medewerkers ook druk in de 
weer met het bossen van de tul-
pen. Maar technisch hoogstandje 
binnen de nieuwe productielijn is 
de bosrobot. De vers gesneden 
tulpen komen op de band en de 
robot maakt er mooie, gestan-
daardiseerde bossen van. Daarna 
worden de bollen geruimd. En de 
fusten in een immense, een hal 
vullende wasmachine - uiteraard 
- volautomatisch gewassen. He-
laas kreeg de machine tijdens ons 
bezoek een periodieke onder-
houdsbeurt, want wij hadden 
graag dit water- en stoominferno 
aanschouwd!

Bedrijfsfilms, demonstraties 
en bloeiende bollen
Kortom, op de Open Dag kunt u 
zich vergapen aan de jongste 
technieken binnen de tulpen-
broeierij, die je eigenlijk beter 
kunt omschrijven als tulpenfa-
briek.2.0.. Op de Open Dag kunt 
u ook uw andere vragen kwijt, 
zoals waar die 40 miljoen bollen 

vandaan komen, (Deels uit eigen 
teelt in de Flevopolder en Chili, 
maar ook gekocht van andere 
bollenbedrijven kunnen we u ver-
klappen). En of er alleen maar 
aan bollenbroei wordt gedaan 
(Nee, er is nog een tweede be-

drijfstak; dat is de teelt en in- en 
verkoop van bollen voor de broei, 
te ondernemen door anderen). 
Hoe ook, het resulteert in een as-
sortiment met zo’n veertig soor-
ten voor de broei en handel. 
En, zo belooft John Boon: Een 
goed deel daarvan krijgt u naast 
bedrijfsfilms en demonstraties, 
op de Open Dag in bloei te zien!

Open Dag bij Broon & Breg, 
zaterdag 24 november 

14.00 - 1700 uur. 
Cornelis Kuinweg 29

Bewortelen in de tulpenflat.

Het eindresultaat.

Fietsvakshop.nl
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