
Sinds twee weken is het offici-
eel. Jeroen Thomas, sinds twee 
jaar inwoner van Andijk, heeft 
officieel een tattoozaak aan 
huis. “Ik heb me in december 
ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel maar er moet wel 
aan de eisen van de GGD vol-
daan worden en dat is gelukkig 
het geval”,  vertelt Jeroen. 

Tekenen en airbrushen
Jeroen is van oorsprong stuka-
door en heeft vijftien jaar zijn ei-
gen bedrijf gehad. Wegens ge-
zondheidsklachten kon hij hier 
niet langer mee doorgaan. Teke-
nen en airbrushen waren altijd al 
hobby’s van de voormalig bewo-
ner van Vleuten (Utrecht).  “Wel 
op canvas hoor, op de kunstzin-
nige manier en niet op auto’s en 
motoren”, legt Jeroen uit. ‘Toen 
Jeroen vier jaar geleden stopte 
met zijn bedrijf is hij op zoek ge-
gaan naar een nieuwe bron van 
inkomsten en via vrienden en 
bekenden kwam hij in aanraking 
met het tatoeëren. 

(vervolg op pagina 4)

Jeroen Thomas; eigenaar tatoeëerstudio 
‘Ink XL Tattoos’ in Andijk 

Mr. R.M. Mantel-KooistraMr. A.W.M. Overtoom

www.mantelovertoom.nl
Tel. 0228 59 22 24 | 0229 59 12 64

d e  s l e u t e l  t o t  b e z i t

www.kwantesmakelaardij.nl | 0228-59 22 44
Kwantes Makelaardij, Middenweg 9 te 1619 BL Andijk

Verkoop | Aankoop | Advies | Taxatie

Jeroen wilde het liefst een studio aan huis, dat is nu gelukt. Foto: KD/De Andijker

Gratis inloop: 9-17 en 19-21 
uur. di.12-03 Benningbroek en 

do. 21-03 Andijk.

Op het eerste gezicht lijkt het 
Streekbos geen heel enerverend 
stukje natuur. Maar wie beter 
kijkt, ontdekt al snel dat het er 
wel degelijk wemelt van de dieren 
en planten. Op zaterdag 9 maart 
kan iedereen dit zelf ontdekken, 
bij de maandelijkse inventarisatie 
van het zogeheten Ecoproject, 
het rijkste stukje natuur van het 
bos.
IVN-gidsen verzamelen al 10-tal-
len jaren gegevens over de flora 
en fauna van het Streekbos. Deze 
informatie wordt gedocumen-

teerd in een mappenbestand die 
voor iedereen toegankelijk is in 
de IVN-ontvangstruimte.
   
Insecten, vogels, paddenstoelen, 
rietstengels, onder leiding van 
IVN-gids Hans Verhoeven leert u 
beter te kijken, leert u dat ogen-
schijnlijk ‘lege’ stukjes natuur in 
werkelijkheid barsten van het le-
ven. Deelname is gratis en begint 
om 9:30 uur, verzamelen om 9:00 
uur bij IVN West-Friesland in het 
Streekbos Paviljoen, naast res-
taurant IJgenweis.

Een bos vol verborgen natuur

Wilgenkatjes. Foto: Hans Verhoeven

Huizen in de Broekoord, een verschil van ca. 100 jaar. Rechts 
nog net de boerderij van Durk Dijkstra en Nel Kooiman achter 

in het veld. Uit de collectie van Hessel de Greeuw.

Toen en nu

Op zondagmiddag 10 maart van 
15.00 – 17.00 uur organiseert 
Cultura Plus voor de tweede maal 
het schrijverscafé. Deze keer is de 
koningin van de talkshow, Sonja 
Barend, onze gast.

Zij wordt deze middag geïnter-
viewd door Ivan Borghstijn. Het 
gesprek gaat over haar in 2017 
uitgekomen boek; Je ziet mij 
nooit meer terug en over haar in-
drukwekkende televisie carrière.

Wij gaan er van uit  dat deze mid-
dag veel belangstellenden zal 
trekken. Daarom vragen wij u 
dringend om u vooraf aan te mel-
den op het volgende emailadres:
Culturaplus2.0@gmail.com of 
even te bellen met Cultura, uiter-
lijk 9 maart. Tot ziens in Cultura.

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

Zondag 3 maart 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Gemengd koor; voorganger: pas-
tor A. Dekker.
Tijdens deze viering stellen de 1e 
communicanten zich voor.
De collecte is voor onze kerk.
Van harte aanbevolen en dank 
daarvoor.
Welkom ook bij het koffiedrin-
ken!
Woensdag 6 maart 19.00 uur: 
Aswoensdag.
Liturgie van Aswoensdag met 
uitreiken as-kruis; voorgangers 
van groep Andijk.
Welkom in de vieringen.
*Met Aswoensdag begint 
de Veertigdagentijd. Deze is 
bedoeld als een tijd van bezin-
ning, van soberheid, op weg naar 
het feest van Pasen. 

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

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: Jolien Harders 
 Olga de Boer
 Ank van der Thiel
lay-out:  Karin Venekamp
foto’s:  Peter Ligthart, 
 Koos Dol, Douwe  
 Greydanus, 
 Olga de Boer

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

© 2019 - De Nederlandse

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

Daar buiten op afspraak

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

Kerkdiensten, zondag 3 maart

Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. A. Haasnoot te Rijnsburg
19.00 uur ds. J. Staat, praisedienst

Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen
09.30 uur   Ds. G. Heijkamp
16.00 uur  Ds. G. Heijkamp

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

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Cees Hanemaayer Het ontstaan van de kerk 

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Wo-Com. pastor A. Dekker, Gemengd koor

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Jan Groot

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

Het is nog maar februari maar 
door het zonnetje voelt het alsof 
het voorjaar al begonnen is!
Om uw tuin weer goed te voor-
zien van extra voeding, organi-
seert Stichting Antwoord ook dit 
jaar de mestactie.
U kunt zakken organische bo-
demvoeding kopen voor uw tuin 
of gazon en gelijk steunt u dan 
het werk van
onze stichting: hoop en liefde van 
Jezus Christus brengen in kwets-
bare gebieden waar mensen leven 

in armoede, onderdrukking of in 
gevangenschap. Ook kunt u nu al 
bij ons op kantoor een zak kopen; 
een zak van 7,5 kg kost  
€ 9,00.
Wilt u ons helpen als vrijwillig(st)
er met deze actie op zaterdagoch-
tend 16 maart, laat het ons snel 
weten. Vele handen maken licht 
werk! Ook kinderen en tieners 
kunnen helpen.
Stichting Antwoord, Bedrijven-
weg 4, Andijk. 0228 597047. 
info@antwoord.nl

Mestactie 2019 – zaterdag 16 maart

Na de eerste vestiging in ons land 
in de jaren ‘50 van de vorige eeuw 
is het aantal Turkse tortels ra-
zendsnel gegroeid.
De   Turkse Tortel zie je in het 
dorp met grote regelmaat vaak 
met zijn tweeën al roepend en 
tijdens een bezoek aan de tuin.
Hun voedsel bestaat uit granen, 
zaden, vruchten maar ook torre-
tjes en rupsen lusten ze graag op 
zich is het een niet schuwe vogel.
In de hals is een zwart witte nek-
band zichtbaar.

Het zijn slordige nest bouwers 
gewoon wat takjes op een nest-
kast dak of in de oksel van een 
boom/tak.
Per jaar kunnen ze 2 tot 5 legsel 
hebben met twee eieren die be-
broed worden vandaar dat het 
aantal kan groeien. 
De jongen krijgen melk uit de 
krop van beide ouders.
Dit torteltje zat heerlijk in de zon 
in een slangenden ook wel apen-
boom genoemd aan de Midden-
weg.

Gekoer wie kent dat niet

Turkse tortel. Foto: Douwe Greydanus

Op woensdag 20 maart mag ie-
dereen van 18 jaar en ouder 
stemmen voor een nieuw water-
schapsbestuur. De 21 water-
schappen zorgen voor droge 
voeten, schoon en voldoende 
water. En hoe ze dat doen, daar 
heb jij invloed op. Breng daarom 
op 20 maart jouw stem uit voor 
een nieuw waterschapsbestuur.

Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier (HHNK) is het 
waterschap ten noorden van het 
Noordzeekanaal en op Texel, het 
Noorderkwartier. In dit gebied 
zorgt HHNK voor veilige dijken, 
schoon en voldoende water. Za-
ken die heel belangrijk zijn voor 
ons waterrijke, laaggelegen land. 

Betalen? Stemmen!
Vanwege dit belang heffen water-
schappen, dus ook HHNK, wa-
terschapsbelasting. Belasting die 
niet naar algemene uitgaven gaat, 
maar alleen bestemd is voor wa-
terbeheer. Daarin is Nederland 
uniek in de wereld. In de wet is 
vastgelegd dat wie belasting be-
taalt, stemrecht moet hebben. 

Daarom zijn er eens in de vier 
jaar waterschapsverkiezingen, 
waarbij een nieuw algemeen be-
stuur wordt gekozen. Zo heb je 
invloed op de manier waarop 
HHNK jouw waterschapsbelas-
ting besteedt. Hoe schoon moet 
het oppervlaktewater zijn, hoe 
voorkomen we overstromingen, 
wateroverlast en droogte nu het 
klimaat verandert? Over dit soort 
zaken gaat het bestuur van het 
waterschap. Belangrijke vragen 
die jouw stem verdienen op 20 
maart 2019. 

Op wie kan ik stemmen?
Iedereen die in het Noorder-
kwartier woont en boven de 18 
jaar is, mag stemmen voor een 
nieuw bestuur bij HHNK. Aan de 
verkiezingen doen dit jaar 9 par-
tijen mee. Via waterschapsverkie-
zingen.nl vind je meer informa-
tie, zoals alle partijen en kandida-
tenlijsten. Weet je nog niet op 
wie je gaat stemmen? Ga dan 
naar de Stemhulp via hhnk.mijn-
stem.nl. Hier worden de verschil-
len tussen de partijen zichtbaar.

Waterschapsverkiezingen 20 maart 2019
Stem, en spreek je uit voor water

Hoe groter de storm, hoe harder de golven tegen onze dijken klotsen. 
De waterschappen beschermen het land tegen het water. En hoe ze 

dat doen, daar heb jij invloed op. Foto aangeleverd

Wij willen iedereen bedanken voor de belangstelling na 
het overlijden van onze vader, schoonvader en opa,

Ruud Venekamp
De vele kaartjes, lieve woorden, de arm om ons heen, 
zang Andijker havenkoor, de muziek van Vok Berkhout 
en Jan Faber, het was hartverwarmend.

  Ingrid en Dirk Gorter-Venekamp
  René en Zwanette Venekamp- Godijn
  en kleinkinderen
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Geldig in week 9 (25 februari - 2 maart)

Ron van den Broek
Winkelcentrum Beldershof 65b

Babi ketjap met bami
Meal Deal
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Meal Deal

Ruccolastamppot + kippeling
Geldig in week 10 (4 - 9 maart)

500 gram 

€ 4,95

OUDEREN IN VEILIGE HANDEN

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is in 
2012 gestart met het actieplan ‘Ouderen in veilige handen’. Een 
belangrijk doel is het voorkomen van financiële uitbuiting van oude-
ren. Hierin ziet het ministerie een belangrijke rol voor de notaris. 
Naar schatting zijn jaarlijks 30.000 ouderen slachtoffer van finan-
cieel misbruik (waarvan 80% vrouwen). Het begint vaak klein, met 
boodschapjes van het huishoudgeld van iemand anders, maar ook 
diefstal, dwang tot het veranderen van het testament en ongewenste 
bemoeienis met geldzaken komt voor. 

Oproep aan ouderen
Wij horen vaak dat ouderen niet weten hoe dingen goed gere-
geld kunnen worden. Vragen als wie nu het beste van de kinderen 
hiervoor aangewezen kan worden of als men die niet heeft, wat 
dan verstandig is om te doen. Het is belangrijk om - zolang u nog 
gezond bent - zelf te bepalen wie wat mag doen, wanneer u dat niet 
meer kan. Bijvoorbeeld via een levenstestament. Daarom roepen 
wij iedereen op om hier eens over te komen praten met de notaris.

Afspraak thuis
Wanneer het lastig voor u is om bij ons te komen, dan komen wij 
graag naar u toe. 

GRATIS INLOOP: 
12/3 Benningbroek 
0 2 2 9 - 5 9 1 2 6 4 , 
21/3 Andijk 0228-
592224 van 9-17 
en 19-21 uur.

Piet  Ligthart

Verwarring

In het Noordhollands Dag-
blad van vorige week dinsdag 

19 februari trok een artikel 
met de kop Noord-Hollanders 

blij met hun provincie mijn aan-
dacht.

Een onderzoeksbureau met 
de intrigerende naam Epip-

haneia heeft, in opdracht van 
de provincie, een onderzoek 
uitgevoerd onder 1500 inwo-

ners van onze provincie.
Eerst even iets over de naam 
van het onderzoeksbureau. 

Het woord komt uit het 
Grieks en betekent; aan het 

licht brengen, openbaren, to-
nen. Het wordt ook wel ge-
bruikt in de betekenis van: 
een plotseling verwarrende 

openbaring.
En dat was het voor mij

De eerste verwarring: Noord-
Holland telt ca. 2,9 miljoen inwo-

ners. 
Is een onderzoek onder 1500 
mensen dan wel representa-

tief?
De tweede verwarring: Bijna 
acht op de tien ondervraagden vin-
den dat onze provincie zich in de 
goede richting ontwikkelt. Vooral 

bewoners van de IJmond zijn posi-
tief. 

Hoe verhoudt zich dat tot de 
ontwikkelingen rond Tata 

Steel en Schiphol?
De derde verwarrende open-
baring: Maar liefst 96% geeft 

aan ‘tevreden’ te wonen.
35% is zelfs ‘zeer tevreden’.

Ik hoor, zie en lees alom kriti-
sche geluiden over het tekort 
aan woningen in alle catego-

rien, de files en het OV.
Kortom, genoeg vragen voor 
mij om dit onderzoek met de 
nodige scepsis te beoordelen.

Wellicht heb ik te kritisch, 
negatief en sacherijnig naar 

dit artikel heb gekeken, maar 
ik ben bang van niet. Ook in 
die laatste opmerking leest u 

mijn twijfel.
Wat ik in ieder geval niet ga 
doen is inwoners met vragen, 
opmerkingen en klachten met 
dit onderzoek confronteren 
als zijn zij notoire klagers.

Daar is een onderzoek onder 
1500 inwoners mij iets te ma-

ger voor.
Verwarrend allemaal.

Piet Ligthart

Stichting Oud Andijk zoekt een organisatietalent die het leuk vindt 
om activiteiten te organiseren in het Poldermuseum  
en dijkmagazijn in Andijk.

Het poldermuseum is gevestigd in het voormalig poldergemaal "Het 
Grootslag”. In dit museum was ook het Saet en Cruyt museum gevestigd. 
Dit museum biedt mogelijkheden om voor korte of langere tijd gebruik te 
maken van deze historische locatie. 

Vindt u het leuk om in het Poldermuseum en het Dijkmagazijn in 
Andijk activiteiten te organiseren zoals tentoonstellingen, exposities, 
conferenties en andere evenementen, dan zijn wij naar u op zoek.

Wij vragen van u:
 ● Organiseren van activiteiten die passen bij het Poldermuseum en 
Dijkmagazijn.

 ● Opstellen van een draaiboek voor de activiteit.
 ● Kennis van het aanbod van activiteiten in de regio.
 ● Dat u creatief en oplossingsgericht bent.
 ● Dat u zelfstandig kunt werken, maar vooral een teamspeler bent.

Wat biedt Stichting Oud Andijk:
 ● Een interessante functie in een boeiende omgeving
 ● Ruime mogelijkheden om u te ontplooien
 ● Relevante ervaring en een verrijking van uw CV

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos Kuin, voorzitter 
Stichting Oud Andijk,  telefoonnummer (0228) 59 14 08 en via de e-mail 
jm.kuin@quicknet.nl.

Stichting Oud Andijk zoekt een secretaris die zich mede inzet om de 
nieuwe bestemming voor het Poldermuseum te realiseren.

Stichting Oud Andijk zet zich in voor de instandhouding van gebouwen 
en voorwerpen van historische en culturele waarde. 

Het bestuur bestaat uit 8 leden en er is duidelijke taakverdeling binnen 
het bestuur vastgelegd. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste secretaris 
die globaal voor het volgende verantwoordelijk is:

 ● Bijwonen en notuleren van de bestuursvergaderingen ca 10 x per jaar
 ● Verzorgen en doen uitgaan van interne/externe correspondentie
 ● Beheren van het archief en actueel houden van documenten
 ● Verzorgen van de interne en externe communicatie.

Wij vragen van u:
Iemand die het leuk vindt om zich als secretaris samen met zijn mede 
bestuursleden en gemotiveerde vrijwilligers in te zetten voor het gebruik 
van Poldermuseum en het Dijkmagazijn in Andijk.

Daarnaast verwachter wij dat u integer bent, over goede schriftelijke com
municatievaardigheden beschikt en administratief goed onderlegd bent.

Wat biedt Stichting Oud Andijk:
 ● Onderhouden van contacten met organisatie en vrijwilligers
 ● Zelfstandig kunnen uitvoeren van werkzaamheden
 ● Leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van het jaarboek

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos Kuin, voorzitter 
Stichting Oud Andijk,  telefoonnummer (0228) 59 14 08 en via de email 
jm.kuin@quicknet.nl.

Sporten is goed voor je, zeggen 
ze. Durk Dijkstra bevestigde dat 
gezegde onlangs met zijn 85ste 
verjaardag. Met zijn vrouw Nel 
woonden ze tot voor 2 jaar aan de 
Dijkweg, in de boerderij achterin 
het veld. In de lammerentijd zag 
je hem een tijdje niet op de club 
want de schapen gingen dan 
voor. Sedert een paar jaar wonen 
Durk en zijn vrouw Nel naar het 
zin in de ronde toren bij Sorgh-
vliet.
 

Hij was vanaf de begintijd bij 
Schaaklust. Schattingen komen 
uit op een lidmaatschap van circa 
70 jaar. Zoon Ulko, zelf ook een 
gedegen clubspeler, haalt en 
brengt hem nu even op de maan-
dagavonden. Op de recente actie-
foto is de jubilaris zijn zoveelste 
partij gestart.  En het blijft nog 
steeds opletten want deze partij 
werd ook weer door hem gewon-
nen. Wij zijn heel trots op hem! 
(AV)
      

Schaaknestor is 85 jaar!

Jubilaris Durk Dijkstra. Foto aangeleverd

Vrijdag 22 februari is het officiële 
startschot gegeven voor de orga-
nisatie van het NK inline-skaten 
(skeeleren) tijdens het hemel-
vaartsweekend op 30, 31 mei en 1 
juni in Wervershoof en Medem-
blik door Radboud Inline-ska-
ting. 

Een speciale stuurgroep heeft de 
organisatorische lijnen uitgezet 
en het draaiboek ligt klaar.  Nu de 
piste in Wervershoof afgelopen 
zomer van een speciale snelle 
coating is voorzien, komt dit 
voorjaar de gehele Nederlandse 
top naar Wervershoof om te strij-

den voor de nationale titels, en 
dat zal spectaculaire wedstrijden 
opleveren. 
Onder de deelnemers zullen we 
veel bekende schaatsers vinden, 
en ook onze eigen Janno Botman 
zal zich mengen in het sprintge-
weld. 

De organisatie hoopt op vele 
handen hulp, zodat er met veel 
vrijwilligers een topevenement 
kan worden neergezet. Wil je ook 
meehelpen? Stuur een mailtje 
naar    info@radboud-inlineska-
ting.nl  en wij nemen zo spoedig 
mogelijk contact met je op. 

Helpen tijdens NK inline-skaten 
in Wervershoof?
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Oefenen, oefenen, oefenen 
Volgens vrienden en kennissen had Jeroen 
talent en op aanraden  van hen heeft hij 
een tatoeëer apparaat en benodigdheden 
aangeschaft. “Ze zeiden dat ik binnen een 
half jaar beter zou tatoeëren dan hen, dus 
ik ben het gaan proberen.”
  
Jeroen vertelt dat hij eerst heel veel heeft 
geoefend op kunsthuid. “Daar hebben ze 

tegenwoordig mooi spul van, een soort 
rubber”, legt Jeroen uit. Na 3 maanden 
kwamen de eerste mensen al, hij mocht 
het wel op hen proberen. Maar allereerst 
heeft Jeroen op zichzelf geoefend. “Ik ben 
mijn eigen been gaan tatoeëren, dat is wel 
gek want je weet dat je jezelf een beetje 
pijn gaat doen maar het resultaat mocht er 
zijn!” Daarna kwamen er steeds meer 
klanten, eerst een vriend en zijn vrouw en 
via mond tot mond reclame had Jeroen al 
rap allerlei mensen die zich aanboden. 

Studio aan huis
“Eigenlijk wilde ik gewoon het liefst een 
studio aan huis en dan wel een waar ieder-
een zich op z’n gemak voelt, van kassajuf-
frouw tot tuinman en van politieagent tot 
notaris.” Jeroen vertelt dat steeds meer 
mensen een tattoo willen en dat het allang 
niet meer iets voor een bepaald soort 
mensen is. “Maar ik heb wel gemerkt dat 
mensen het fijn vinden om wat privacy te 
hebben en niet dat iedereen in- en uitloopt 
terwijl zij daar liggen, bij mij in de studio is 
die privacy er.”
 
Doelen 
Voor de toekomst wil Jeroen, naast zijn 
tatoeëerkunsten, ook het tekenen en air-

brushen weer oppakken. “Hiervoor deed 
ik dit in opdracht maar nu wil ik schilde-
rijen maken met mijn eigen visie”. En als 
hij dan echt verder mag dromen, ziet hij 
zichzelf ook wel als tattooartist op Cura-
cao of in Canada, als ‘gast tatoeëerder’ 
voor een paar dagen. “Of weken”, voegt Je-
roen er direct aan toe.  

Contact
Via de Facebookpagina Ink XL tattoos kun 
je op de hoogte blijven van leuke acties. 

Voor meer informatie of een afspraak kan 
je contact opnemen met 
inkxltattoos@gmail.com 

of 06 254 620 85. 
 

Dijkweg 378 • 1619 JM Andijk • 06 - 51 88 37 74
www.jocozonwering.nl • info@jocozonwering.nl

Voor zonneschermen, 
markiezen, reparatie 

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

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

DEEN is de ander niet 
Handelsweg 33G  
Tel. 06. 2182 3000

www.deenisdeanderniet.nl
www.wieverhuistmij.nl

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

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.

Mensen willen privacy bij het zetten van een tattoo. Foto: KD/De Andijker

Steeds meer mensen willen een tattoo. Foto: KD/De Andijker

Nieuws of tips? Mail naar info@andijker.nl of bel: 59 36 05
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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

Administratiekantoor
Rogema • Zesstedenweg 188, 1613 KD Grootebroek

Tel. 0228 52 16 92 • www.rogema.com

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

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

Fotokopie - drukwerk
Dijkprint • Industrieweg 1 Andijk

0228 - 59 29 34 • www.dijkprint.nl • info@dijkprint.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

Hypnotherapie
Be Happy Hypno • Anita Kort

behappyhypno@gmail.com • 06 51 85 34 27

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

Kleinschalige dagbesteding
De Huiskamer van Enkhuizen • Westerstraat 65, Enkhuizen

06 37 42 54 54 • www.dehuiskamervanenkhuizen.nl

Massagepraktijk
Massage Boven Jan • Dijkweg 138 Andijk

Tel. 0228 59 38 06 / 06 37 34 02 71 • massagebovenjan.nl

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

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

Tel. 0228 - 75 57 43 • www.marijkejaspers.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

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.

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!

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

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

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

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

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

20 aug
Maandag

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

(AC  DC tribute band) 

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

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

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

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

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

20 aug
Maandag

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

(AC  DC tribute band) 

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

“ 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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Wist u dat...
... Douwe Greydanus op 28 fe-

bruari alweer 70 jaar wordt?

… op 8 maart de 67e veiling 

Sarto plaats zal vinden?

… berichten van verloren en 

gevonden voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

… de Vlieringboys nog 8 weken 

voor de boeg hebben?

… het vaak eigen inwoners zijn 

die te hard in de wijk rijden?

… de redactie op zoek is naar 

kermisfoto’s uit het Cultura 

tijdperk, en dat u deze naar 

info@andijker kan mailen?

… je Provinciaal statenlid 

kandidaat Bas de Wit, 

overal tegen komt?

… jubilaris Durk Dijkstra al 

70 jaar lid is van Schaaklust?

... Klaas en Leen voor de 2de 

keer het snertbiljarttoernooi 

van het dorpshuis hebben 

gewonnen?

... er een ING bankpas is 

gevonden van heer of mevrouw 

Maas en dat deze op te halen 

is in sporthal de Klamp?

Meer info: berendbotje.nl

Wij hebben 
plekjes vrij!

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

Muziekvereniging Excelsior ver-
zorgd op vrijdag 5 en zaterdag  
april a.s. in Cultura: ‘Noches de 
música y tapas!’ U zult misschien 
zeggen wat betekent dit nu? Wel 
‘Noches de música y tapas!’ bete-
kent letterlijk: Avonden met mu-
ziek en tapas! 
Maar liefst 2 avonden met verras-
sende Spaanse muziek onder het 

genot van tapas en drinken. Een 
complete avond uit voor familie / 
vrienden / buren!
 
Kaartverkoop is vooralsnog al-
leen in de voorverkoop via de 
website: www.excelsior-andijk.nl. 
Houd de media en FB in de gaten 
voor extra info en zet deze data 
alvast in uw agenda! 

Save the date: 5 en 6 april

Zo, de catalogus voor 8 maart 
is klaar! Een hele klus, maar 
wat is het weer leuk! Wat is 
er allemaal wel te koop? 
Naast de taarten, planten, 
drank en kaas zijn er nog zo-
veel aparte koopjes! Hond of 
paard knuffelen en verzor-
gen, West-Friese struunt-
ocht, spannend wat het is. 
Nat scheren voor een heer, 
onder toeziend oog van de 
partner, en een gezellig 
avondje toe.

Overnachten in de Dars of in 
de haven van Andijk over-
nachten in een Tiny-Float 
voor twee personen met ont-
bijt. Waarschijnlijk heel ro-
mantisch, het proberen zeker 
waard! Fietsen met Piet en 
Joke, al jaren een topper, de 
kaartavond in Sarto, biljar-
ten met Louis en Gerard, 
keezen op de pastorie. Vlie-
gen boven de bloeiende tul-
penvelden, naar een vlieg-
show in Oostwold, met vogels 
vliegen in Andijk? Genoeg va-
riatie voor een dagje op stap 
of een avondje uit. Zelfs in 
een rolstoel kan men er op 
uit!

Heel apart is ook het koopje: 
Uitdaging voor machoman-
nen – en vrouwen! Wil jij 
eens laten zien wat je waard 
bent? Denk jij dat je de wa-
terrat van Andijk bent? Dan 
dagen wij jou uit!   ’s Middags 
laten zien wie de beste is 
met de waterspelen en ’s 
avonds wie de grootste maag 
heeft? En aan het begin van 
de nacht laat je zien hoe je 
slalommend naar huis kan 
fietsen! Wie durft de uitda-
ging van Niels & Mieke, Ger-
ald & Margit aan?

Over uitleven gesproken: 
heerlijk alle agressie er uit 
slaan op de pallets van het 
Huttendorp! Maak samen iets 
moois, leef je uit, eet en 
drink en geniet. Als het te 
hard is gegaan: de mogelijk-
heid van een vijfrittenkaart 
fysiotherapie bij Werner. Al-
les weer soepel!

Lees de catalogus eens op uw 
gemak door en geniet van het 
grote gevarieerde aanbod!
We zien u graag op de Vei-
lingavond, vrijdag 8 maart in 
Sarto!

Wat een leuke aparte koopjes 
bij Veiling Sarto!

Tiny Sas-Gerritsen zag afgelopen dinsdag de eerste scholeksters achter haar huis.

Langs de weg...

Noord-Holland op zijn mooist. 
Een oud monument van 126 km 
lang, met bochtige dijkwegen, 
prachtige vergezichten en mo-
lens. Over deze boeiende om-
ringdijk en zijn karakteristieke 
(ontstaan)geschiedenis vertoont 
IVN West-Friesland.op zondag-
middag 10 maart een film van 70 
minuten. Aanvang 14.00 uur in 
de bovenzaal van het Streekbos 
Paviljoen in Bovenkarspel. Sa-
menstelling film Wien Hoekzema 
en Kees Langedijk. Kosten € 4.- 
p.p.
Aanmelden www.ivn-westfries-
land.nl/activiteiten 

Cultureel erfgoed
Ga mee op ontdekkingstocht 

langs het erfgoed van West-Fries-
land Twee dames in WF histori-
sche klederdracht verbinden de 
filmthema’s. O.a. de geschiedenis 
van de dijk met de watersnood-
ramp van 1916. Waar ligt het 
verdronken dorpje? En wat heeft 
Floris de V en Radboud in Me-
demblik te maken gehad met de 
omringdijk? Het tweede filmdeel 
gaat over hedendaagse toeristi-
sche attracties met een historisch 
verleden en oude steden. B.v. de 
betekenis van de naam Hoorn en 
de straatnaam het Dampten. De 
geschiedenis van de kaasmarkt in 
Alkmaar wordt verwoord door 
een echte ‘kaasvader’, en vragen 
over de film worden na afloop 
beantwoord. 

Film West-Friesland en zijn omringdijk

Westfries Museum. Foto: Toos Brink

Mensen gaan al eeuwenlang op 
bedevaart naar ‘heilige’ plaatsen, 
die om hun religieuze betekenis 
aantrekkingskracht uitoefenen. 
Bedevaarten zijn van alle tijden! 
Ook vandaag de dag hebben 
mensen behoefte aan bezinning 
en zoekt men naar diepere waar-
den in het leven. Wie op pad gaat 
en openstaat voor contacten, 
komt andere mensen tegen die 
ook de taal van ontmoeting spre-
ken. Juist die ontmoetingen in 
combinatie met vakantie en ge-
loof maken een reis naar Lourdes 
tot een bijzondere reis. Door die 
ervaring word je een ander mens. 
Misschien hoorde u er al enthou-
siast over vertellen? Ook voor 
niet gelovigen, buitenkerkelijken 
en andersdenkenden is een reis 
naar Lourdes waardevol! Ook 
onder hen zijn er velen ‘op zoek’. 

Wilt u in korte tijd een grote af-
stand overbruggen en op een 
aangename manier reizen? Dan is 
vliegen naar Lourdes een aanra-
der. In ongeveer anderhalf uur 
brengt het chartervliegtuig u van 
Maastricht naar Lourdes. En, wilt 
u met mensen uit uw omgeving, 
uit de regio? VNB Westfriesland 
organiseert voor het achttiende 
opeenvolgende jaar een groeps-
reis met medische, pastorale en 
reisbegeleiding. Data: 26 septem-
ber t/m 1 oktober 2019. De bus 
brengt u via opstapplaatsen in 
Hoogkarspel en Hoorn (gratis!) 
naar Maastricht Airport. Ook op 
de terugreis naar Westfriesland 
staat de bus voor u gereed. Op-
gave/inschrijven: Harry Vet ham.
vet@quicknet.nl / 0228-514040 
of bij een van de 22 plaatselijke 
inschrijfadressen.

Westfriese Lourdes Vliegreis 2019
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FEBRUARI
Woensdag 27 februari
• Tulpenactie Moldavië

MAART
Zondag 3 maart
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Maandag 4 maart
• LSBO-Zonnebloem, etentje in de Praktijkschool in Grootebroek
Woensdag 6 maart
• KBO-SBA, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur. 
Vrijdag 8 maart
• 67e Veiling Sarto
Zondag 10 maart 
• Schrijverscafé bij CulturaPlus in Cultura 

met als gast Sonja Barend, 15.00 uur. 
Dinsdag 12 maart  
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost. Gezamenlijke avond met de afde-

ling west, Dorpshuis centrum, 19.45 uur
Donderdag 14 maart 
• Breek de Week,  “de Lichtboei”, Hoekweg 12. 

17.30 uur welkom en rond 18 uur gaan we aan tafel. 
Vrijdag 15 maart
• Martin Mans en Mark Brandwijk in Geref. Kerk Andijk. 20.00 uur.
Vrijdag 15 en zaterdag 16 maart 
• Uitvoering Andijker Toneel in Cultura
Zaterdag 16 maart 
• Verkoopdag hobbymaterialen, Bibliotheekzaal 

Dorpshuis centr. 10 – 16 uur
Zondag 17 maart
• Koppelbiljarten in ‘t Ankertje. Aanvang 14 uur
• Countrymiddag verzorgt door de Dutch Country College Dan-

sers in Sarto, vrij dansen van 13.30 tot 17.15 uur
Dinsdag 19 maart          
• KVG Andijk, High Tea 20.00 uur
Woensdag 20 maart
• KBO-SBA, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur
• Lezing in De Kapel door Rodrigo van Rutte, thema: Adoptie

Inloop:19.30 uur, gratis entree
Zaterdag 23 maart           
• Rory Gallagher Tribute met “Brute Force & Ignorance” aanvang 

20.00uur, Dorpshuis Sarto
Zondag 24 maart
• Club Jazz&Pop/Cultura Plus: Deborah Carter +Band
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 13.30 uur
Vrijdag 29 maart
• 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.
Zaterdag 30 maart
• Expositie in Cultura
• Voorjaarsconcert Sursum Corda, Dorpshuis Centrum, 20.00 uur
Zondag 31 maart 
• Expositie in Cultura

APRIL
Woensdag 3 april
• KBO-SBA, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Vrijdag 5 april 
• PCOB, Ik teken er voor, door Ineke Ruiter, Dorpshuis Centrum 

14.30 uur.
• ’Noches de música y tapas!’ door Excelsior in Cultura. aanvang 

20.00 uur
Zaterdag 6 april
• ’Noches de música y tapas!’ door Excelsior in Cultura. aanvang 

20.00 uur
Zondag 7 april            
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Dinsdag 9 april 
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost. Eendagsbestuur, 

Dorpshuis centrum, 19.45 uur
Vrijdag 12 april
• KNA speelt de klucht: Chaos. 20.00 uur in Dorpshuis Centrum. 
Zaterdag 13 april
• Club Jazz&Pop. Vette blues van “Lefthand Freddy” 
• KNA speelt de klucht: Chaos. 20.00 uur in Dorpshuis Centrum. 
Zondag 14 april  
• Band “The new Hurricanes” aanvang 15.00uur, Dorpshuis Sarto
Dinsdag 16 april             
• KVG Andijk, Workshop paastaart maken. Sarto, 20.00 uur
Woensdag 17 april
• KBO-SBA, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
• Vrouwen van Nu Andijk-West, bloemworkshop voor Pasen, 20.00 

uur, Cultura
Vrijdag 19 april
• Gemeenschapsveiling Cultura
Zondag 21 april
• Koppelbiljarten in ‘t Ankertje. Aanvang 14 uur
Woensdag 23 april
• LSBO-Zonnebloem, Dagtocht naar Het oude ambachten en 

Speelgoedmuseum in Ter Schuur, Gem. Barneveld. Dorpshuis 
Centrum en Sarto, 09.30 uur Organisator is Zonnbloem.

Vrijdag 26 april
• 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.
• Woensdag, vanaf eind april tot half september PCOB Fietstocht 

Dames. 19.00 uur.
Zondag 28 april
• Tulpenwandeltocht, 8 km. en 15 km. Start: Zorgboerderij de Tulp
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 13.30 uur

MEI
Woensdag 1 mei
• KBO-SBA, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Zondag 5 mei             
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Dinsdag 14 mei

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

Oud papier  Zaterdag 9 en 23-03, 6 en 20-04, 4 en 18-05,   
 1, 15 en 29-06, 13 en 27-07, 10 en 24-08, 7 en 21-09,  
 5 en 19-10, 2, 16 en 30-11, 14 en 28-12.
Plastic:  Dinsdag 5-03, 2-04, 30-04, 28-05, 25-06, 23-07, 
 20-08, 17-09, 15-10, 12-11, 10-12.
Restafval:  Dinsdag 19-03, 16-04, 14-05, 11-06, 9-07, 6-08, 3-09,  
 1-10, 29-10, 26-11, 24-12
Gft:  overige dinsdagen

Let op: Op adressen waar het plastic nog in zakken wordt 
opgehaald zijn de data als volgt: vrijdag 8-03, 5-04, 3 en 31-05, 

28-06, 26-07, 23-08, 20-09, 18-10, 15-11, 13-12 
Kijk voor meer informatie op hvcgroep.nl

De geschikte lokatie voor:

 Huwelijksvoltrekkingen
 Lezingen
 Concerten
 Uitvaarten
 Repetities
 Tentoonstellingen
 Vergaderingen

Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl

Contactpersoon:
Dhr. Jan Gorter
0228 - 592957

Lotte Alders-Vis, woonachtig in Medemblik, heeft 
afgelopen jaar TillyTulp gelanceerd. Lotte is opge-
groeid tussen de bloembollenvelden van Anna Pau-
lowna en daardoor veel in contact geweest met de 
verschillende facetten van de bloembollen; als klein 
meisje al mee voor het pellen van de tulpen en kro-
kussen, later ook zelf voor het koppen, pluizen en 
schubben van diverse bloemen/ bollen.  Lotte is te-
genwoordig werkzaam als kwaliteitsfunctionaris bij 
een pathologisch laboratorium in drie verschillende 
ziekenhuizen. Daarnaast wilde ze al jaren voor zich-
zelf beginnen, maar ze wist steeds niet wat….. Tot 
haar man, die veel reist voor de verkoop van lelie-
bollen, aangaf dat het vaak moeilijk is om een leuk 
cadeau mee te nemen voor hun twee kinderen van-
uit het bereisde land. Na wat oriëntatie werd al snel 
duidelijk dat het hier in Nederland ook niet te vin-
den is. Zo ontstond langzaam het idee: het beden-
ken van een typisch Nederlands karaktertje, dat 
door middel van diverse producten te koop is in de 
toeristische sector.
 
Door Lotte’s achtergrond werd al snel duidelijk dat 
het karakter zijn bron zou hebben uit de tulpen, dit 
Nederlandse icoon zou het dus worden. Toen het 
idee er eenmaal was, ging het snel. Na een aantal 
schetsen en wat hulp van onder meer haar eigen 
dochter was TillyTulp een feit. Deze werd direct 
besteld om als knuffel te laten produceren. Om het 
karakter meer tot leven te laten komen is er ook een 
tekstloos boekje geschreven, waarin het verhaal van 
Tilly wordt verteld uitsluitend aan de hand van il-
lustraties. Tilly Tulp ontsnapt aan het koppen van 
haar bol, gaat de wijde wereld in, overwint allerlei 
problemen zoals het voorzien van water aan haar 
voetjes en ze ontmoet NoraNarcis (vernoemt naar 

dochter Nora).  In januari 2018 kwamen de eerste 
twee producten op de markt. Zo startte TillyTulp 
met het veroveren van de wereld! Het merk is on-
dertussen uitgebreid met meerdere producten, zo-
als een sleutelhanger en handgemaakte snoepjes 
met o.a. het gezicht en de merknaam erin. De arti-
kelen van TillyTulp zijn verkrijgbaar op verschil-
lende verkoopplekken in Nederland, zoals Schip-
hol, en het komende voorjaar ook op verschillende 
tulpenfestivals in Canada, Amerika en Australië.

Wat Lotte nu het meeste trots maakt is dat er iets is 
geboren dat alleen door haar verzonnen had kun-
nen worden, haar werk als kwaliteitsfunctionaris 
doet ze goed maar had ook door anderen gedaan 
kunnen worden, TillyTulp echter kon alleen bestaan 
door haar en dat deze nu door zoveel kinderen 
wordt lief gevonden en ze niet kunnen slapen zon-
der TillyTulp is toch gewoon fantastisch!

TillyTulp®; Hét tulpenmeisje dat (jonge) harten verovert! 

Biljartvereniging De Vlieringboys
We hebben gebiljart om de 
Lakkie Bokaal. Deze werd 
gewonnen door C.J. Verhoogt. 
Gefeliciteerd met dit mooie 
resultaat. De uitslag was: 6 pun-
ten voor C.J. Verhoogt en 3 pun-
ten voor G.P. Grent.

De slotzin: ‘Het verschil tussen 
winnen en verliezen is vaak: 
niet opgeven.’ Sponsor Lakkie 
bedankt voor de cadeaubon.
Sportgroeten 
G.P. Grent
Aflevering 1192 

Lotte Alders-Vis. Tekst en foto aangeleverd.

Zeilen geeft een ultiem gevoel van vrijheid. Een 
gevoel dat veel mensen met een handicap niet 
kennen. Dankzij SailWise (een non-profit orga-
nisatie), gevestigd in Enkhuizen,  kan iedereen 
genieten van een fantastische ervaring op het 
water, ongeacht zijn of haar beperking. Met de 
juiste aanpassingen en begeleiding is het voor 
iedereen mogelijk om te (leren) watersporten! 
Alleen met de inzet van vrijwilligers kunnen wij 
onze activiteiten organiseren.
 
Vrijwilliger worden op de Lutgerdina?
Ben jij enthousiast, open minded en heb je een ge-
zonde dosis verantwoordelijkheidsgevoel? Vind je 
het leuk om je steentje bij te dragen aan een ge-
slaagde en afwisselende vakantieweek? Dan zoeken 
wij jou voor onze tweemastklipper Lutgerdina in 
Enkhuizen. Vrijwilliger worden bij SailWise kan al 
voor een paar dagen per jaar! Iedere vrijwilliger 

krijgt een introductiedag. Wij zijn op zoek naar al-
gemene vrijwilligers voor de dagelijkse begeleiding 
en verpleegkundigen. 
 
Wij bieden jou:
·  Een onvergetelijke ervaring 
·  Kosteloos volpension op unieke locaties
·  Begeleiding door ervaren vrijwilligers en 
 professionele bemanning 
·  Collectieve WA- en ongevallenverzekering 
 tijdens vrijwilligerswerk

Introductiedagen
Zaterdag 23 maart, Enkhuizen
Zondag 7 april, Enkhuizen

Lijkt het je leuk om mee te gaan?
Ga naar onze site voor meer informatie: www.sail-
wise.nl. Tel.: 0228-350756 of boekingen@sailwise.nl         

Zon, wind, zeilen, eilandhoppen en vrijwilliger zijn?
Dat kan bij SailWise! 
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Kom ook naar de 67e Veiling Sarto 
vrijdag 8 maart 19:15 uur

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.

Geschonken door:

Cortina Azero heren model, 
3 versnellingen t.w.v. € 499,-

met als afslagers 
Peter Swart en 

Richard de Beer
Als u het lot achter op 
de catalogus invult en 

8 maart voor 22:00 inlevert 
maakt u, via een loting die 

na het 500ste koopje 
plaatsvindt, kans op een:

(De prijswinnaar dient in 
de zaal aanwezig te zijn).

De GroenLinks-fracties in de 
Kop van Noord-Holland en 
West Friesland hebben geza-
menlijk gereageerd op de plan-
nen van de minister met Lely-
stad Airport (het luchthaven-
besluit).  Wat Lelystad Airport 
betreft blijft de GroenLinks lijn 
duidelijk: een onverkort ‘nee’.  

Veel vliegtuigen van en naar Lely-
stad Airport gaan ook stijgen en 
dalen over West-Friesland en de 
Kop van Noord-Holland. Dat be-
tekent dat inwoners van die 
regio`s veel meer overlast gaan 
krijgen. Bovendien zorgt een toe-
name van het vliegverkeer boven 
Noord-Holland voor meer uit-
stoot van giftige stoffen, een toe-
name van fijnstof en komen na-
tuur- en stiltegebieden in gevaar. 
Meer dan genoeg redenen om in 
verzet te komen.

Fractievoorzitter GroenLinks 
Medemblik, Ria Manshanden): 
Lelystad Airport zal grote gevol-
gen hebben voor onze inwoners, 
natuur en milieu. In ieder geval 
tot de herziening van het lucht-

ruim, en dat kan echt nog wel 
even duren, krijgen we meer dan 
100 dagen per jaar overlast van 
laag overvliegende vliegtuigen. 
Het zou goed zijn als niet alleen 
de gemeentes, maar ook de pro-
vincie Noord-Holland hier een 
vuist tegen wil maken en opkomt 
voor haar inwoners. 

Maar waar de provincies Overijs-
sel en Gelderland al hebben aan-
gegeven dat er grenzen zijn aan 
overlast, is Noord-Holland ver-
klaard voorstander van Lelystad 
Airport. Zita Pels, fractievoorzit-
ter en lijsttrekker van Groen-
Links Noord-Holland, vindt dat 
onbegrijpelijk. “Laat ik heel hel-
der zijn. GroenLinks gaat in de 
provincie in geen geval meewer-
ken aan een nieuwe luchthaven. 
Het kan toch niet zo zijn dat we 
onze inwoners en natuurgebie-
den gaan blootstellen aan nog 
meer fijnstof en herrie om zo nog 
meer prijsvechters een plek te 
geven, terwijl er een prima alter-
natief als de trein voorhanden is?’
GroenLinks wil grip krijgen op 
de ontwikkeling van de lucht-

vaart en verenigt haar krachten 
op Europees, landelijk, provinci-
aal en lokaal niveau. Pels: ‘Het is 
hoog tijd voor duurzame alterna-
tieven die de bereikbaarheid van 
Nederland garanderen. We moe-
ten inzetten en investeren in 
goede, snelle en betaalbare inter-
nationale treinen. Tot 750km zou 
de trein de goedkoopste én mak-
kelijkste optie moeten zijn! 

GroenLinks heeft onlangs de pe-
titie ‘Meer treinen, minder vlie-
gen! Binnen 24 uur zetten bijna 
10.000 mensen hun handteke-
ning onder deze petitie. Zie: ht-
tps://europa.groenlinks.nl/meer-
treinenmindervliegen

De GroenLinks-fracties die 
zienswijzen hebben ingediend 
zijn: GroenLinks Den Helder, 
GroenLinks Hoorn, GroenLinks 
Hollands Kroon, GroenLinks 
Koggeland,  GroenLinks Medem-
blik & GroenLinks Schagen.

De brief die aan de minister is 
gestuurd publiceren we deze 

week op www.andijker.nl.

GroenLinks-fracties verzetten zich samen tegen Lelystad Airport

De Andijker publiceert regelmatig 
de belevenissen van oud Andijker 

Jan Pijker. 

Schuitjes in de polder.
Van mijn vriend Dick Groot ( ja die van het Ker-
kepad) kreeg ik een prachtige film toegestuurd, 
gemaakt in 1964 waarin de tulpenteelt het jaar 
rond was vastgelegd. En ik zag ze weer varen, de 
schuiten in de polder. En ik dacht met hoeveel 
bewondering ik stond te kijken als een bouwer 
een schuit zonder motor met een kloet door de 
sloot liet varen. Ze zetten de stok in de wal en 
liepen al duwend de schuit door. 

Waar wij van de ene wal naar de andere koersten, 
bleef de schuit van zo’n man kaarsrecht varen. En 
met hoeveel plezier kon je voorop de schuit zit-
ten, kijkend naar alle bedrijvigheid op het land.

Maar behalve het mooie gezicht van die polder, 

waar je onwillekeurig nostalgisch van werd, be-
dacht ik me ook dat alle kisten, kratten en bakken 
van het land in de schuit moesten worden gela-
den en hoe moe je daar als jongen van 12/13 van 
werd. Je moest nog oppassen met laden ook, dat 
je niet te veel voorin zette, anders verdween de 
schuit stilletjes onder water. En als je dan naar 
huis terug voer, moesten die kisten etc. allemaal 
weer uit de schuit op de wal worden geladen en 
de schuur in worden gesjouwd. En er waren schu-
ren met twee verdiepingen, waar ze ook nog een 
trap moesten worden opgetild. 

Geen wonder dat er in de zestiger jaren ook wel 
zonen van een bouwer waren, die iets anders gin-
gen doen. 

Want zoals mijn toenmalige baas Jan Krul al te-
gen me zei, als hij tijdens het aardappels rapen 
weer eens een potscherf of iets anders opraapte : 
“Armoede en oude pijpenkoppen vind je hier”.

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

 
Andijkertjes

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

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

Af te halen: 35 buxus. 
Gratis, wel zelf uitspitten.
Dijkweg 200, tel 592311

Februari is de maand van de jaar-
vergadering bij ons. We staan 
eerst even stil bij de vermissing 
van de kleinzoon van ons lid Ietje 
en we wensen een ieder die daar-
bij betrokken is heel veel sterkte 
en duimen voor een goede af-
loop. We doen in verkorte vorm 
een terugblik op onze avonden, 
als ook de belevenissen van de 
museum/reiscommissie. De lees-
groep laat weten wat ze gelezen 
hebben. Leuk om te doen.
Financiën zijn in goede handen 
en worden goed gekeurd.
Onze ziekenbezoekster wil na 
een paar jaar het stokje overdra-
gen en er staat weer een ander op. 
Wat zijn we blij met een grote 
groep vrijwilligers. Ze krijgen al-
lemaal een bos tulpen. Het reilen 
en zeilen van Stichting Cultura 

wordt ook belicht. De vaste clubs 
die er gebruik van maken en door 
wat nieuwe initiatieven erbij flo-
reert ons onderkomen prima. 
Peter en Mirjam bedanken we 
met een mooi bloemstuk. Het 
bestuur breidt zich uit met 1 
dame en geïnteresseerde buiten-
staanders mogen altijd een avond 
bijwonen om te kijken of ze zich 
ook aan willen sluiten bij de 
Vrouwen van Nu.
Een jubilaris in de vorm van 25 
jaar lid is ditmaal Loes van der 
Werff.  Ze krijgt een mooi boe-
ket.
We zijn er al weer door heen, 
gaan aan de koffie met wat lek-
kers en sluiten de avond af met 
een paar rondjes bingo, welke 
gefinancierd wordt uit de alge-
mene middelen.

Vrouwen van Nu Andijk West

Jaarvergadering in Cultura. Foto aangeleverd

Iedereen die anders meestal al-
leen eet, is weer van harte wel-
kom op donderdag 14 maart 
2019. De maaltijd vindt plaats in 
“de Lichtboei”, Hoekweg 12.
Dan kunt u weer genieten van 
een lekker drie gangen menu. U 
bent vanaf 17.30 uur welkom en 
rond 18 uur gaan we aan tafel. De 
kosten zijn € 6. U kunt zich opge-
ven vanaf maandag 25 februari 
2019 via breekdeweekandijk@
gmail.com of bij Gerda Gorter 
(tel. 592594) of Sjanni de Vries 
(tel. 720179). U kunt zich opge-

ven tot 9 maart 2019
Als vervoer een probleem is, los-
sen we dat op. Samen eten is ge-
zellig!

Gerda Gorter, Sjanni de Vries , 
Clementine Bultsma, Annet 
Kwantes en Jacquelien Vriend

Schuif ook aan tafel bij “Breek de Week!

Cor Tuijtel mailde deze foto met een ‘nieuw huisdier’.

Langs de weg...
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