
Rinske Mantel-Kooistra zit in-
middels al ruim twintig jaar in 
het vak en is sinds tien jaar zelf 
notaris. “Ik ben echt een nota-
ris in hart en nieren gewórden.” 
De ambitieuze moeder van vier 
kinderen vertelt dat ze in eerste 
instantie niet bedacht had om 
haar vader achterna te gaan. “Ik 
ben vanaf mijn vijftiende turn-
trainster geweest op alle ni-
veaus maar ik gaf vaak pas aan 
het einde van de middag les, 
waardoor ik overdag nog wel 
een studie kon doen vond ik. 
Tijdens de studie is de liefde 
voor het vak gaan groeien, alsof 
het altijd zo bedoeld was.” 

Ambitieus en sportief
Jaren heeft Rinske haar ambitie 
kwijt gekund in de turnwereld. 
Op een studenten turnweekend 
kwam ze daar Jan tegen, met wie 
ze inmiddels tweeëntwintig jaar 
samen is.  “Jan is de voorloper 
van Epke Zonderland, hij kon 
echt heel goed turnen”, aldus 
Rinske. 
Jan kwam uit Grootebroek en 
Rinske woonde in Utrecht, al vrij 
snel was ze vaak in West-Fries-
land te vinden en werkte ze part-
time op het kantoor dat zij later 
heeft overgenomen. Inmiddels 
zijn Jan en Rinske vier kinderen 

rijker. Dieuwke, zeventien jaar 
oud en Ymke van vijftien jaar tur-
nen ook op hoog niveau. “En dan 
hebben we dochter Kirsten van 
dertien jaar,  zij is de fanatiekste 
keepster van Sporting Andijk”, 
lacht Rinske. Zoon Tjeerd van elf 
jaar voetbalt ook, een sportief 
gezin! 

Ontspanning 
Rinske runt samen met Aad 
O v e r to o m  h e t  k a nto o r 
Mantel&Overtoom, dat inmid-
dels vijfendertig medewerkers 
telt. “Jan heeft een bedrijf in tul-
pen en om tijd voor elkaar vrij te 
maken is soms een hele uitda-
ging, vaak plannen we aan het 

begin van het jaar onze vrije da-
gen en dan gaan we ook echt iets 
leuks met zijn tweeën doen”, al-
dus de ambitieuze notaris. Rinske 
vertelt dat ze twee keer per week 
hardloopt. “Dit doe ik puur ter 
ontspanning, ik doe niet mee aan 
wedstrijden al hebben we on-
langs wel met het personeel mee-
gedaan aan de Unicefloop, dat 
was hartstikke leuk!”
  
De notaris vertelt dat ze erg kan 
genieten van tijd doorbrengen 
met het gezin, al ze echt met z’n 
allen weg zijn. Wintersport trekt 
haar ook, al zegt ze lachend dat ze 
al twee jaar niet meer geweest is. 
“En ik vind de Atlantische kust in 

Frankrijk prachtig, met van die 
hoge golven.” 

Regelen en organiseren
Verder vertelt Rinske dat regelen 
en organiseren een van haar 
grootste bezigheden is, ook naast 
haar werk. “Ik heb altijd ideeën 
en werk deze graag uit. Met de 
gemeenschapsveilingen bieden 
we bijvoorbeeld jaarlijks het 
koopje ‘Om een borrel bij de no-
taris’  aan, er komt dan ongeveer 
veertig man bij ons thuis, zij wor-
den door mijn man en andere 
ondernemers van het kookgilde 
voorzien van een drankje en culi-
naire hapjes, dat is hartstikke 
leuk!” Voor de turn club van haar 

twee oudste dochters heeft ze 
onlangs een trainingsstage geor-
ganiseerd in Engeland en met 
twee ondernemingen en een ge-
zin van vier kinderen valt er altijd 
wel wat te regelen. 

Het reilen en zeilen op kantoor 
Haar werk is toch wel een heel 
groot deel van haar leven. “Ik ben 
telkens bezig met vernieuwing en 
ik vind het belangrijk om zaken 
goed te regelen voor mensen, om 
zorgen weg te nemen. Mijn stre-
ven is om een modern notaris-
kantoor te zijn, om dichtbij de 
mensen te staan en waar men ook 
terecht kan buiten te de gebruike-
lijke kantoortijden, we zijn zelfs 
op zaterdag geopend.” Rinske 
schrijft wekelijks stukjes in de 
krant onder de kop ‘Om een kop-
pie bij de notaris’, met sinds kort 
een grappige cartoon ‘Suus en 
Siemen’. “Ik vind het belangrijk 
dat de drempel laag is en dat ie-
dereen zich bij ons op zijn gemak 
voelt, ik geniet echt van de con-
tacten met de mensen.”

Rinske vertelt dat ze het begelei-
den van stagiaires en medewer-
kers erg leuk vindt om te doen. 
“Ik merk dat ik geniet als mensen 
zichzelf realiseren dat ze meer 
kunnen dan ze dachten, dat ze 
zichzelf overwinnen en trots op 
zichzelf zijn.” Met enige trots ver-
telt Rinske dat hen kantoor ook  
al meerdere jaren notaris is voor 
de provincie Noord-Holland. 
“Daar gelden strenge regels voor 
en het is natuurlijk fantastisch 
dat wij de uitverkorenen zijn!” 

De vrouw achter het notariskantoor 
Mantel&Overtoom, Rinske Mantel

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

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

Iedere zaterdag in Andijk open 
op afspraak van 9.30-14.30 uur

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

Rinske, thuis op de bank, met haar gezin. Foto: Koos Dol/ De Andijker

Winnaars kleurwedstrijd kersteditie
Helaas hadden we slechts 4 inzenders. We hebben voor alle 4 een prijs beschikbaar.

Yari Besseling, Marlly van Dijk, Jasmijn Meester en Lisa Schuitemaker.
Jullie kunnen je prijs (vanaf donderdag 17 januari) ophalen op Industrieweg 1.

Ons kantoor is geopend op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur

GEVONDEN: AUTOSLEUTEL
Dinsdag 8 januari, nabij Buurtjeskerk, 
is een elektroniche autosleutel gevon-

den behorende bij een Citroen.

Hessel de Greeuw
Dijkweg 80

0228-591965
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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 20 januari 10.00 
uur: Actie Kerkbalans. Begin 
Gebedsweek voor de Eenheid.
Woord-Communieviering met de 
Vriendenkring; voorganger: pas-
tor A. Dekker.
Thema: “Beginnen”.
De collecte is voor onderhoud 
van kerk en parochie.
Van harte aanbevolen en dank 
daarvoor.
Welkom in de viering.
*Overleden: Jan Tiet.
*Dit weekend staat in het teken 
van Actie Kerkbalans en heeft 
ook dit jaar als thema:
Geef voor je kerk.
Maandag wordt de antwoorden-
velop met hopelijk een gulle gift 
door uw kontaktpersoon 
weer opgehaald. Heel hartelijk 
dank daarvoor alvast!

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

Daar buiten op afspraak

‘In een vliegende vaart 
verloor je alle grip op de wereld om je heen‛

Verdrietig maar dankbaar dat hij zo lang bij ons mocht zijn, 
hebben wij afscheid moeten nemen van onze 

onvergetelijke vader en opa

Rudolf Venekamp
Ruud

echtgenoot van Fie Venekamp-Sleutel, overleden 25 september 2016

Andijk, 17 november 1930     Lutjebroek, 9 januari 2019

Ingrid en Dirk Gorter-Venekamp
Casper en Marjon
Maarten en Esmee
Yordy en Jessica

René en Zwanette Venekamp-Godijn
Susan en Chris
Tom

Correspondentieadres: Kleingouw 18, 1619 CA Andijk

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Veel dank aan medewerkers van het Omring 
Thuiszorgteam, verpleeghuis Nicolaas, 
afdeling Marktplaats en het team van 
huisartsenpraktijk Bartstra & Kant 

voor jullie betrokkenheid, aandacht en 
goede verzorging die onze vader en opa 

van jullie heeft mogen ontvangen.

Correspondentieadres: Kleingouw 18, 1619 CA Andijk

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Veel dank aan medewerkers van het Omring 

Samen verdrietig maar zeer dankbaar met mooie
herinneringen hebben wij afscheid moeten nemen

van onze zus en schoonzus

Marrie Kwantes-Krikke

 Egbert en Fokelien
 Jan en Gré
 Frank en Trees
 Lies en Egbert
 Henny en Jan (in herinnering)
 Truus en Cees
 Peter en Ida
 neven en nichten

Andijk, 10 januari 2019

Zoveel belangstelling, lieve woorden, bloemen en kaarten.

Wat hebben ze veel voor ons betekend. 
Het geeft ons kracht om door te gaan.

Het was hartverwarmend dat u 
zo met ons hebt meegeleefd na 

het overlijden van onze lieve 

Wout Mantel
Hartelijk bedankt voor de manier

waarop u ons tot steun bent geweest.

José Karsten, Marleen en Pieter
Andijk, januari 2019

Wij zijn verdrietig om het overlijden van 

Marrie Kwantes-Krikke
 

We zullen haar missen
 

Familie Kwantes
Neven en nichten

Biljartvereniging De Vlieringboys
Werd er niet vrolijk van, vorige 
keer was C.J. Verhoogt niet lek-
ker en nu was G.P. Grent dit ook, 
nou ja dan houdt het op natuur-
lijk. Om dit in verdere details uit 
te leggen heeft geen enkele zin. 
Hopelijk staan we beide weer op 
het groene vierkant aanwezig 

en dan zien we wel wat de resul-
taten zijn. De slotzin is, wat je 
wilt vasthouden, verlies je, wat 
je loslaat komt naar je toe.

Sportgroeten 
G. Grent 
Aflevering 1186

Omdat er liefde is bestaat er geen voorbij,
in alle eeuwigheid ben jij.

Dankbaar voor alle liefde en mooie momenten, moeten wij afscheid 
nemen van onze lieve zorgzame moeder, oma en overgrootmoeder

Ali Jonker
20 november 1934 Andijk 13 januari 2019

In gelovig vertrouwen is zij heengegaan.

Aart en Lisette Karreman 
   Barry en Mariëtte, Damian, Jace 
   Tom en Sylvia, Julia 
   Hans en Arlene, Olivia

Martin en Miranda Karreman 
   Julie 
   Sandy en Kees

Judith en Garm Besseling 
   Ronnie en Lizzy, Iza, Sien 
   Afke en David, James, Donna

René Karreman en Bettine Buskermolen 
   Zoë 
   Laura en Peter, Madelon

Francis Karreman 
   Silvana en Chris 
   Roel en Angela

Ron en Danielle Karreman 
   Jaro 
   Lana

Flamingolaan 34, 1619 VD Andijk

Onze moeder is thuis.

U bent welkom om afscheid te nemen en ons te condoleren 
op donderdag 17 januari tussen 19.00 en 20.00 uur in de 
Gereformeerde kerk, Middenweg 4 te Andijk. 
De dankdienst voor moeder wordt gehouden op vrijdag 18 januari om 
11.00 ur in bovengenoemde kerk. Aansluitend aan de dienst vindt de 
begrafenis plaats op de Oosterbegraafplaats aan De Weet te Andijk. 

U bent de allerliefste oma ‘Konijntjes’ 
en blijft voor altijd in ons hart

Lieve, lieve oma
We vertrouwen erop dat u aan ons zult denken, 

ook nu u er niet meer bent.

Kus en knuffel van Jaro en Lana

In dankbare herinnering aan alles wat zij voor ons heeft betekend, 
nemen wij afscheid van onze lieve zus, schoonzus en tante

Ali Jonker
Arie en Maartje
Gerie
Stien
Jan en Peta
Gon en Martin
Neven en nichten

17 januari 1969                                           17 januari 2019

Ina en Leo Weverink
Names de broers, zussen, zwager en schoonzussen Gorter, 

willen wij hen van harte feliciteren met hun 50-jarig huwelijk! 
Een fijne dag a.s. zaterdag.

La Reinestraat 8, 1619 VJ Andijk

De Huiskamer van Enkhuizen 
biedt kleinschalige dagbesteding 
aan, voor mensen vanaf 55 jaar. 
“Wij zijn er voor mensen die nog 
zelfstandig wonen maar begelei-
ding nodig hebben. We bestaan al 
bijna 5 jaar, maar sinds 3 januari 
zijn we verhuisd naar de nieuwe 
locatie aan de Westerstraat 65.”

Het pand aan de Westerstraat 
biedt vele mogelijkheden. Dit la-
ten we u graag zien op de Open 
Dag op 26 januari 2019 van 10 
uur tot 16 uur. 
Voor meer informatie: tel: 06 
3742 5454 geopend van maandag 
tot en met zaterdag van 10-16 
uur. 

Open dag bij 
De Huiskamer van Enkhuizen
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VRIJSTELLINGEN ERF- EN SCHENKBELASTING - 2019

Vrijstellingen erfbelasting
Partner (let op begrip wie partner is)  €  650.913
Invalide kind  €  61.840
Kind  €  20.616
Kleinkind  €  20.616
Ouder  €  48.821
Overige verkrijger  €  2.173
(pensioenimputatie)  €  168.155

Vrijstellingen schenkbelasting
Kind  €  5.428
Verhoging kind 18-40 jaar; bestedingsvrij  €  26.040
Verhoging kind 18-40 jaar; studie  €  54.246
Verhoging kind 18-40 jaar; eigen woning  €  102.010
Overige verkrijger  €  2.173
Overige verkrijger 18-40 jaar; eigen woning  €  102.010
Overgangsrecht eigen woning; vóór 2010  €  28.206
Overgangsrecht eigen woning; 2015-2016  is vervallen

Vrijstelling van 100% voor ondernemingsvermogen 
artikel 35b lid 1 SW tot  €  1.084.851

Alles wat boven de vrijstelling wordt verkregen is belast voor:
                      van € 0 - € 124.727     en hoger 
- Partners  10%   20%
Kinderen  10%   20%
Kleinkinderen  18%   36%
Overig 30%   40%

VERMOGEN IN BOX 3 INKOMSTEN BELASTING - 2018
Heffingsvrij vermogen is € 30.360. Daarboven: 
van € 0  - €   71.650 Rendement: 1,94%
van € 71.650 - € 989.736  Rendement:  4,45%
van € 989.736 en hoger  Rendement  5,60%

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Mantel&Overtoom Notarissen Andijk 0228-592224 en Ben-
ningbroek 0229-591264. 
GRATIS INLOOP KIJK OP 
WWW.MANTELOVERTOOM.NL  
IEDER ZATERDAG OPEN OP 
AFSPRAAK VAN 9.30-14.30 UUR 
ANDIJK

Geldig in week 3 (14-19 januari)

Ron van den Broek
Winkelcentrum Beldershof 65b

Winterse macaroni
Meal Deal

M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M

 

Meal Deal

Boer’n aardappels met 
rode bieten en een gehaktbal

Geldig in week 4 (21 - 26 januari)

500 gram 

€ 4,95

Spaans voor de vakantie 
in Wervershoof 

10 lessen van anderhalf uur op maandag in de Schoof

Voor informatie/aanmelding: cdhauw@laacademia.nl 

0228-321640 www.laacademia.nl

Op zaterdag 26 januari om 20.00 
uur vindt in het RSG Enkhuizen, 
Boendersveld 3 een verhalende 
muziekvoorstelling plaats van de 
tour van Irma Dee. 

In deze theatrale voorstelling 
neemt Irma Dee met haar band 
de bezoekers mee op een reis 
door het leven, naar aanleiding 
van haar album ‘Prodigal Daugh-
ter’. Voor dat album is zij geïnspi-
reerd door de bestseller ‘Eindelijk 
Thuis’ van Henri Nouwen. Irma 
met haar verhaal te zien in het tv-
programma ‘De Verandering’ op 
NPO2 en bij ‘Hour of Power’ op 
RTL5.

Het verhaal van de verloren zoon 
klinkt misschien haast overbe-
kend. Maar de manier waarop het 
hier gepresenteerd wordt, gaat 
veel verder en dieper dan het ver-
haal vaak gebracht wordt. Er 
worden allerlei thema’s belicht, 
van weglopen, je niet geliefd voe-
len, schaamte, angst en de weg 
terug ondernemen. Daarnaast 
komen ook de positie van de 
oudste zoon en de liefde van de 
vader in ruime mate aan bod. 

Irma Dee bracht tot nu toe een 
album, een EP en diverse singles 
uit. Daarin spelen wezenlijke vra-
gen over het leven en de dood 
een belangrijke rol. Na een ingrij-
pende gebeurtenis in haar leven: 
de moord op haar zwager en de 
impact op het leven van haar zus 
en gezin op missie in Afrik;, was 
de muziek in haar voor een aantal 
jaren verstild.

Tot zij het boek “Eindelijk Thuis’ 
las van Henri Nouwen, die hierin 
verslag doet van zijn gedachten 
bij Rembrandt’s ‘De Terugkeer 
van de Verloren Zoon’. 
Het boek bleek woorden te geven 

aan de zoektocht die zij zelf door-
maakte. Samen met Bram Reber-
gen (directeur Youth for Christ) 
is een verhalende voorstelling 
gemaakt waarin naast liedjes en 
bekende covers een verhaallijn 
meeloopt die de bezoeker mee-
neemt op een reis door het leven, 
naar het punt waarop klinkt: Jij 
bent GELIEFD!

Irma’s zus, Lora Kremer heeft 
ook een verhalende rol in het ge-
heel en zingt daarnaast enkele 
duetten met Irma. Het betreft 
een avondvullend programma 
met zang, dans en theater, onder-
steund met treffende beelden. 
Een avond met een aansprekende 
boodschap voor jong en oud. Het 
programma heeft een laagdrem-
pelig karakter en is geschikt voor 
iedereen. 

Kaarten kosten 9 euro per stuk en 
zijn verkrijgbaar via Truetickets.
nl. Overige info is te vinden op 
www.ProdigalDaughter.nl en op 
https://baptistenenkhuizen.nl/
Promo filmpje:  
http s : / /w w w.youtub e .com/
watch?v=Sbjqo88A8Q0

Theatraal concert Irma Dee:  
Prodigal Daughter – een verhaal over thuis komen

PRODIGAL DAUGHTER

e e n  v e r h a a l  o v e r  THU IS  k o m e n  

26 
januar i

Lora KremerLora Kremer

 geïnspireerd door de bestseller Eindelijk Thuis van Henri Nouwen

IRMA DEE
THEATERCONCERT

Irma Dee & bandIrma Dee & band

Mind Connected

IrmaDee.com

Met medewerking van:
Bram Rebergen

Silva Visser

Kerst

Veel mensen vragen, na je 
alle goede wensen te heb-
ben gegeven, fijne dagen 
gehad? Eeehh, nou nee, 

mijn man was ziek en lag 
te blaffen op de bank. 

Jammer voor hem en ik 
denk dat hij niet de enige 
was die ziek was met de 

feestdagen. De vraag boeit 
me wel, moet Kerst altijd 

goed zijn? En wat met 
de mensen die eenzaam 

zijn en niet eens een zieke 
man op de bank hebben. 
Vragen we hen ook naar 

Kerst? Een hele tijd terug 
hadden wij de gewoonte 

iedere maand mensen 
uit te nodigen om bij ons 

thuis te komen eten. Door 
de verbouwing is daar 

helaas de klad in gekomen. 
Gewoon een fijne tijd met 
elkaar hebben, belangstel-
ling voor elkaar en natuur-

lijk lekker eten. Ik houd 
nl. van koken. Eigenlijk 

elke maand Kerst. 
Maar Kerst is natuurlijk 
niet alleen maar eten en 

samenzijn, toch? Kerst, het 
feest van licht. In Israel 

hebben we Chanoukia en 
gedenken de Israëlieten 
het wonder van de lamp 

die, zonder dat het genoeg 
olie had, toch lang bleef 
branden. Lang genoeg 
om veilig te zijn. Acht 

dagen lang wordt er thuis 
een kaars aangestoken, 
een soort advent dus. 

Licht verjaagt de duister-
nis, geeft hoop en schijnt 
op ons leven. Dat is dus 
Kerst, hoop op vrede en 

licht in ons leven.
Dan heb ik toch een 

goede Kerst gehad en/
of een goede Chanoukia 

want hier kan ik wat mee. 
Dus: elke maand kan het 
“Kerst” zijn en elke dag 
kunnen we elkaar hoop 
en vrede toewensen. Ik 

wens u alvast “stralende” 
Kerstdagen voor 2019 toe. 

Shalom.

Silva Visser 
Christenunie.medemblik@

gmail.com

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 20 januari
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. K. Kant te Nijkerk
14.30 uur ds. J. Staat, viering Heilig Avondmaal in 
 verzorgingshuis Sorghvliet

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

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

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Cees Hanemaayer, Recht voor ogen 
 Gezamelijke dienst met Gemeente “de Weg”

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

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 Cees Hanemaaijer
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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.

In 2019 viert Kuin Makelaardij 
het 10-jarig bestaan van het be-
drijf en dat kan niet onopgemerkt 
blijven. Feitelijk is het dubbelop 
feest want de grondlegger van het 
bedrijf, Allard Kuin, zit dan zelf 
twintig jaar in het vak. Redenen 
te over om hier eens stil bij te 
staan en het publiek kennis te la-
ten maken met Kuin Makelaardij.

Woonaccent en tijdelijke actie: 
Proefverkopen
Kuin Makelaardij is een samen-
werkingsverband aangegaan met 
Woonaccent, een landelijk werk-
zame organisatie die de persoon-
lijke wensen, situatie en voorkeu-
ren van de klant tot basis maakt 
voor de verkoop- of aankoopstra-
tegie waarbij het uitgangspunt 
het leveren van uitstekende ser-
vice is waarin het verhaal van de 
opdrachtgever voorop staat!

Dat is niet alles, zo kun je bij Kuin 
Makelaardij je huis in de verkoop 
zetten en geheel vrijblijvend de 
complete dienstverlening drie 
maanden uittesten of ‘proefver-
kopen’. In deze drie maanden zet 
Kuin Makelaardij zijn verkoop-
pakket in om jouw huis actief 
onder de aandacht te brengen bij 
potentiële kopers. Je ervaart tij-
dens de proefperiode de volledi-
ge dienstverlening echter betaal 
je enkel en alleen bij een succes-
volle verkoop van jouw woning. 

Deze kosten worden in het eer-
ste kennismakingsgesprek uitge-
breid besproken en vervolgens 
vastgelegd. En als je in deze drie 
maanden niet tevreden zou zijn 
dan kun je de verkoopopdracht 
intrekken. Zonder kosten! Is jouw
huis niet binnen drie maanden 
verkocht door de samenwerking 
met Kuin Makelaardij dan beslis 
jij of je verder wilt gaan of niet!

NVM-lidmaatschap
Makelaar is een vrij beroep. Dus 
hoe weet je dat je met een des-
kundige makelaar te maken hebt?
Kuin Makelaardij is aangesloten 
bij NVM, de Nederlandse Vereni-
ging van Makelaars en Taxateurs.
NVM staat garant voor deskun-

dige, onafhankelijke, transpa-
rante en integere makelaars en 
taxateurs. Deze kernwaarden zijn 
rechtstreeks terug te vinden in de 
NVM Erecode. Op basis van deze 
code leggen alle makelaars en 
taxateurs bij het aangaan van hun 
lidmaatschap de eed of gelofte af. 
Ook Kuin Makelaardij! Dat geldt 
ook voor Rianne Doosjen, die 
sinds 2016 in dienst is van Kuin 
Makelaardij en in het bezit is van 
‘Assistent-Register-Makelaar-
Taxateur-diploma (ARMT). Kuin 
Makelaardij beschikt zodoende 
over gekwalificeerde makelaars 
die verstand van huizen hebben. 
In jouw voordeel!

Dit houdt ook in dat de opdracht-

gevers over een groot landelijk 
netwerk kunnen beschikken en 
goed zicht hebben op de lokale 
of zo je wilt de regionale kopers-
markt dat in globale zin zich uit-
strekt over heel West-Friesland. 
Koppel dit aan het eerderge-
noemde landelijk netwerk en de 
mogelijkheden voor mensen die 
hun huis willen verkopen of een 
woning willen kopen zijn dan on-
gekend!

Hoe het ooit is begonnen
Allard Kuin is zijn werkzame le-
ven begonnen bij een aannemer 
en heeft op deze wijze terdege
bouwkundige kennis opgebouwd. 
Daarna kwam hij in dienst van De 
Stijl Makelaardij en later bijna

acht jaar in dienst van de Make-
laarsgroep Jasper-Van Diepen. 
Feitelijk zit Kuin al 20 jaar in het 
vak. In 2009 startte Allard Kuin 
met zijn eigen bedrijf: Kuin Ma-
kelaardij. Door de uitstekende 
service, groot netwerk en klant-
gerichte aanpak al snel een geves-
tigde naam geworden.

We laten Allard Kuin zelf aan 
het woord: “We kregen door de 
mond-tot-mondreclame en de 
klantgerichte aanpak al snel het 
vertrouwen van onze opdracht-
gevers. Maar we blijven even 
goed kritisch op onszelf. Daar-
bij monitoren we telkens wat we 
doen, maar ook hoe we het doen. 
Dat werpt zijn vruchten af want 
we krijgen namelijk een waarde-
ring van 9.1 van onze opdracht-
gevers. Dat wil toch wat zeggen!”

Medewerkers
Allard Kuin heeft sinds 2015 
twee medewerkers in dienst: Pe-
tra Kuin, zijn vrouw die als office 
manager werkzaam is en Rianne 
Doosjen als makelaar. “We kun-
nen nu veel meer tijd vrijmaken 
voor onze opdrachtgevers maar 
ook voor ‘kijkers’, mensen die 
een woning willen bezichtigen. 
Toen ik nog alleen werkte kwam 
ik weleens tijd te kort, dat is nu 
gelukkig anders. Ons kantoor is 
nu goed bereikbaar. 
(vervolg op pagina 7)

Kuin Makelaardij viert 10-jarig bestaan

Rianne, Allard en Petra van Kuin Makelaardij. Foto: aangeleverd
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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

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

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

Trekkers en werktuigen
Manshanden • Dijkweg 321 Andijk 

Tel. 0228 - 597410 • www.manshandentuinenpark.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...

... twee dansers uit Andijk, 

Henk en Har, zaterdag 2 fe-

bruari bij Cultura Plus in de 

dansvoorstelling optreden? En 

een Syriër en een Westerling

de hoofdrol spelen in de thea-

tervoorstelling?

... Sonja Barend zondagmid-

dag 10 maart onze gast is in 

het schrijverscafé in Cultura? 

En dat u zich daarvoor moet 

aanmelden per mail cultura-

plus2.0@gmail.com.

… berichten van verloren en 

gevonden voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

… de krentenbollen bij de  

Dekamarkt 13 cent in prijs zijn 

verlaagd, maar dat er nu i.p.v. 

6 nu, 4 in een zak zitten?

… vrijdag 19 april veiling  

Cultura op de agenda staat?

… DJ Hennie a.s. zaterdag 

op de Industrieweg 1 D jou 

koopsingeltje(s) eerst kan 

draaien vordat je definitief 

koopt?

 

Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40 
 

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.

Als gediplomeerd schadehersteller 
met ruim 30 jaar professionele ervaring, bied ik u :

• Vakkundig schadeherstel 
• Taxatie van de schade (vrijblijvend)
• Afhandeling met de verzekeringsmaatschappij
• Restauratie van Oldtimers
• Budgetreparatie (reparatie met tweedehands of imitatie 
 onderdelen om de prijs zo laag mogelijk te houden)

 Eventueel leenauto beschikbaar 
      Handelsweg 7
      1619 BJ Andijk
      06-2183 2262
info@ronkarremanautoschade.nl
www.ronkarremanautoschade.nl 

Wat zijn de overeenkomsten tus-
sen Rafael Nadal, Javier Bardem, 
Carlos Ruiz Zafón, Santiago Ca-
latrava en Ferrán Adrià? Ze zijn 
wereldwijd bekend als tennisser, 
acteur, schrijver, architect en top-
kok en ze spreken Spaans! Spanje 
is ’in’ en Spaans is spannend. Als 
u graag op vakantie gaat naar 
Spanje of een Spaanstalig land 
wordt het contact met de plaatse-
lijke bevolking veel leuker als u 
Spaans spreekt, de voertaal van 
meer dan 356 miljoen mensen in 
21 landen. Barcelona en Madrid 
winnen het van Londen en tij-
dens een weekend trip naar hip 
Barcelona zonder haperen je ho-
telkamer boeken geeft veel vol-
doening.
In cultureel centrum De Schoof 

in Wervershoof start in februari 
een cursus Spaans voor de vakan-
tie op maandagavond. Deze cur-
sus is bedoeld voor mensen die 
naar Spanje op vakantie gaan en 
in alledaagse en noodsituaties 
wat Spaans willen spreken. Aller-
lei praktische onderwerpen ko-
men aan bod, zoals boodschap-
pen doen, iets bestellen in een 
restaurant, kamperen en een ho-
tel reserveren. Door middel van 
allerlei spelvormen leren cursis-
ten handige uitdrukkingen en 
voeren eenvoudige gesprekken . 
Voor meer informatie over cur-
sussen voor beginners en gevor-
derden: La Academia, Connie 
Dhauw. Tel: 0228-321640 e-mail: 
cdhauw@laacademia.nl en via 
www.laacademia.nl

Spaans voor de vakantie

Op dinsdag 8 januari was onze 
eerste bijeenkomst van 2019.
Na opening en enkele mededelin-
gen kreeg Marco van der Lee het 
woord. Hij gaf een natuurpresen-
tatie over vogels en planten in 
onze omgeving. De heer van der 
Lee werkt als zzp-er voor agrari-
sche verenigingen en is ook be-
heerder van de Koopmanspolder.

De natuurplekken Vooroever en 
De Ven zijn eigendom van Staats-
bosbeheer en de Koopmanspol-
der is van de Provincie.
In onze omgeving zijn veel ver-
schillende watervogels. Sommige 
soorten komen alleen overwinte-
ren, andere zie je het hele jaar. Er 
zijn diverse soorten ganzen,
zoals rotgans, kolgans, grauwe 
gans. Eenden o.a. wilde eend, 
kuifeend, wintertaling.
De zilverreiger is overdag een ty-
pische eenling, maar slaapt met 
soortgenoten samen op een spe-
ciale plek. Uilen zijn nachtvogels, 
dus slapen overdag. Daardoor 
zijn ze makkelijke prooien voor 

roofvogels, die overdag actief 
zijn. Een houtwal in tuin, park of 
bos is een gunstige schuilplaats 
voor vogels, maar ook voor an-
dere dieren.
Doordat de Koopmanspolder is 
opgehoogd met grond uit het IJs-
selmeer komen er veel verschil-
lende planten voor, wel 149 soor-
ten. Het vlooienkruid komt in 
NoordHolland alleen in de Koop-
manspolder voor (enkele dames
kregen al jeuk alleen bij het 
woord). Ook boerenwormkruid 
doet het daar goed, kan heel goed 
tegen droogte. Bij het naviaduct 
in Enkhuizen is een soort zand-
verstuiving ontstaan, waardoor 
er hele aparte planten staan.
Na deze presentatie met prachti-
ge foto’s kregen we nog een quiz. 
Van foto’s van vogels en
planten die we hadden gezien of 
soms ook niet. We moesten de 
goede namen raden.
In het voorjaar brengen we een 
bezoek aan de Koopmanspolder.
De volgende avond is 12 februari.    
GDD

Vrouwen van Nu afd. Andijk-Oost

Na de fraaie totale maansverduis-
tering van 27 juli 2018 vindt er 
weer een totale maansverduiste-
ring plaats en wel op maandag 21 
januari.
Hierbij beweegt de Maan zich 
door de schaduw van de Aarde en 
valt er geen direct zonlicht meer 
op het maanoppervlak. De Maan 
kleurt dan donkerrood.

Wil je dit meemaken in Volks-
sterrenwacht Orion dan graag 
aanmelden via dit emailadres: 
pr@volkssterrenwachtorion.nl.

Orion is vanaf 04.00 uur (‘s 
nachts) geopend (tot 7.30 uur) 
om dit hemelse nachtelijke spek-
takel te bewonderen. De maans-
verduistering begint om 03.36 
uur (let op dit is dus in de nacht 
van zondag op maandag 20/21 
januari). De totale verduistering 

duurt tot 8.50 uur, maar het laat-
ste stukje van de verduistering is 
vanuit sterrenwacht Orion niet 
meer te zien omdat de maan dan 
al te laag onder de horizon staat.
Tijdens de totaliteit, die duurt 
van 05:41 tot 06:43 uur is de 
Maan helemaal verduisterd. Een 
beetje zonlicht valt nog wel op de 
Maan, de Maan kleurt dan rood. 
Na 06.43 uur valt er weer zon-
licht op de Maan en wordt de 
Maan beetje bij beetje weer hel-
derder. Ook dit gedeelte, het toe-
nemen van het licht, is een mooi 
schouwspel. Een prachtig ver-
schijnsel om met het blote oog of 
verrekijker te volgen.
Maar nog mooier is het om dit 
via de telescopen in het observa-
torium en op het zuidelijk dak-
terras van Orion te volgen.
Voor informatie: 06 4885 0445 
(secr. Orion).

Maansverduistering

De Maan kleurt donkerrood. Foto aangeleverd

Oud en nieuw wordt gevierd 
door o.a. vuurwerk af te steken. 
Leuk om dat te doen maar milieu 
belastend. Gelukkig zijn er veel 
mensen die daarna de bezem 
pakken om het op te ruimen. 
Stille rapers ruimen dagelijks af-
val op wat ze tegen komen langs 
de wegen.
Maandagmiddag kon Aaron 
Mantel van vier jaar het niet 

meer aanzien dat er nog achter 
gebleven vuurwerkresten in de 
Julianastraat lagen en ging aan de
slag. Gelukkig was al het materi-
aal nat dus dat kon geen last.
Netjes werd het in de plastic zak 
gedaan en op de vraag waarom 
doe je dat gaf hij aan ‘’het is zo’n 
troep’’.
Grote mensen kunnen hier   een 
voorbeeld aannemen.

Klein doch groot voorbeeld

Aaron Mantel ruimt vuurwerkresten op. Foto Douwe Greydanus
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JANUARI 2019
Woensdag 16 januari
• Vrouwen van Nu Andijk-West, vanavond alles over ons kopje 

thee, door Michel Lensen. 20.00 uur, Cultura
Donderdag 17 januari 
• Soos, 12.00 uur Dorpshuis Centrum
Vrijdag 18 januari 
• Eetcafé met kok Henny van Bragt. Verrassingsmenu!!!! Dorpshuis
Zondag 20 januari
• Koppelbiljarten in ‘t Ankertje. Aanvang 14 uur
Woensdag 23 januari
• KBO-SBA, Bingo en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.
Vrijdag 25 januari
• 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.
Zondag 27 januari           
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 13.30 uur
Dinsdag 29 januari        
• KVG Andijk, Contactdag. Sarto, 09.30 uur

FEBRUARI
Zaterdag 2 februari             
• Cultura Plus: Dansvoorstelling “Toeval en Keuzes” van Dance 

Company Joke de Heer en na de pauze Theatervoorstelling 
“Friends to Be” van “Op Roet” Aanvang 20.00 uur, Cultura

Zondag 3 februari             
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Woensdag 6 februari
• KBO-SBA, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Dinsdag 12 februari 
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost. Jaarvergadering en bingo, 

Dorpshuis centrum, 19.45 uur
Donderdag 14 februari 
• Cultura Plus: Riraragebol voorstelling voor de 

basisschoolleerlingen in Cultura
Zondag 17 februari
• Koppelbiljarten in ‘t Ankertje. Aanvang 14 uur
Woensdag 20 februari
• KBO-SBA, Bezoek aan het bloembollenbedrijf van Niels Kreuk, 

Kadijkweg 19 !0.15 uur.
• KBO-SBA, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
• Vrouwen van Nu Andijk-West. Jaarvergadering en na de pauze 

BINGO. 20.00 uur, Cultura
Vrijdag 22 februari
• PCOB Jaarvergadering, na o�  ciële gedeelte Goochelaar Bert 

Korvera. Dorpshuis Centrum 14.00 uur
• KVG Andijk, Feestavond, ter ere van het 70 jarig bestaan. Sarto
• 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.
Zondag 24 februari           
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 13.30 uur

MAART
Woensdag 6 maart
• KBO-SBA, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur. 
Vrijdag 8 maart
• Veiling Sarto
Zondag 10 maart 
• Schrijverscafé in Cultura met als gast Sonja Barend, 15.00 uur
Maandag 11 maart
• LSBO-Zonnebloem, Uit eten ????
Dinsdag 12 maart  
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost. Gezamenlijke avond met de afde-

ling west, Dorpshuis centrum, 19.45 uur
Vrijdag 15 en zaterdag 16 maart 
• Uitvoering Andijker Toneel in Cultura
Zondag 17 maart
• Koppelbiljarten in ‘t Ankertje. Aanvang 14 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
Zondag 24 maart
• Club Jazz&Pop in Cultura
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
• Voorjaarsconcert Sursum Corda, Dorpshuis Centrum, 20.00 uur

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

Dorpshuis centrum, 19.45 uur
Zaterdag 13 april
• Club Jazz&Pop in Cultura
Zondag 14 april  
• Sarto  - Back to The Sixties met The New Hurricanes.  Aanvang  

15.00 uur.
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 

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

Oud papier  Zaterdag 26-01, 9 en 23-02, 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 5-02, 5-03, 2-04, 30-04, 28-05, 25-06,   
 23-07, 20-08, 17-09, 15-10, 12-11, 10-12.
Restafval:  Dinsdag 22-01, 19-02, 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 opge-
haald zijn de data als volgt: vrijdag 8-02, 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

(vervolg van pagina 4)
Doordat we ons kantoor aan huis hebben kom je 
bijna nooit meer voor een vaste deur te staan. Daar-
bij komt ook nog dat we communicatiemiddelen 
slim inzetten en zodoende onze doelgroep weten te 
bereiken.”

Crisis
Allard Kuin heeft de crisis op de woningmarkt niet 
echt gekend, hij legt uit hoe dat zit: “Ja, dat klinkt 
misschien raar want er was wel sprake dat de wo-
ningmarkt vrijwel stil lag met 2013 als het diep-
tepunt; er waren gewoon weg geen kopers op de 
markt! Maar zoiets concludeer je pas achteraf.De 
woningmarkt fluctueert altijd wel. Toen ik in 2009 
met mijn bedrijf startte was het op dat moment nog 
niet te voorzien dat we te maken zouden krijgen 
met een heuse crisis op de woningmarkt. Dat ging 
eerst geleidelijk aan maar rond 2013 zagen we veel 
makelaars die hun kantoren sloten of hun bedrijf 
aanzienlijk afslankten. Er zijn er zelfs die failliet gin-
gen. Ondanks de malaise op de woningmarkt zijn 
we actief en intensief doorgegaan en maakten we 
goed gebruik te van ons netwerk. We brachten ook 
een huis-aan-huis-krant uit met het woningaanbod 
en hebben we vol ingezet op de beschikbare media. 
Zodoende wisten we toch woningen te verkopen 
ondanks dat het een zeer moeilijke tijd was.

Op de vraag wat dit betekent voor mensen die een 
huis willen kopen of verkopen is Allard heel duide-
lijk: “Kies Kuin Makelaardij!”

Vernieuwde website
Nu Kuin Makelaardij samenwerkt met Woonac-
cent is ook de website geheel vernieuwd. Het biedt 
uiteraard een duidelijk overzicht van het actu-
ele woningaanbod in de regio, maar geeft het ook 
volop informatie over de dienstverlening aan de 
opdrachtgevers. Je kunt je ook inschrijven voor de 
‘Woningmail’, je blijft dat op de hoogte van het ac-
tuele woningaanbod. Natuurlijk is daarop ook alle 
informatie te vinden over de actie ‘Proefverkopen’. 
Neem eens een kijkje op onze website: ga naar 
www.kuinmakelaardij.nl. Houd de site in de gaten 
en facebook want er worden dit jaar vele leuke ac-
ties aangeboden, omdat we 10 jaar bestaan.

Contact
Je kunt ons ook bellen voor het maken van een af-
spraak, bijvoorbeeld voor een vrijblijvend gesprek 
of het verkopen of kopen van een woning, voor een 
taxatie of een gratis waardebepaling. 

Kuin Makelaardij is gevestigd aan het Visserspad 1, 
1619 GB Andijk. Telefoon: (0228) 59 22 53, E-mail
info@kuinmakelaardij.nl

De Dorpsraad Andijk is op zoek naar nieuwe le-
den voor de Afdeling Andijk van Veilig Verkeer 
Nederland. Nadat in het najaar van 2018 de 
dorpsraad een stroom van klachten ontving aan-
gaande hardrijders binnen de bebouwde kom en 
zelf snelheidsmetingen verrichtte en een infor-
matiebijeenkomst organiseerde is de volgende 
stap weer een actieve afdeling van VVN op te 
zetten.

“In samenspraak met het hoofdkantoor van VVN 
Nederland gaan we proberen weer een actieve afde-
ling op te zetten in Andijk want op de een of andere 
manier willen we met zijn allen veilig verkeer be-
vorderen maar dat gaat helaas niet vanzelf,” aldus 
Gerrit van Keulen voorzitter van de dorpsraad. 

“Een afdeling met actieve leden kan hier uitstekend 
werk doen door onder andere bewustwording te 
creëren onder de weggebruikers en andere acties 
organiseren bij verkeersonveilige situaties.”

Met VVN Nederland is afgesproken dat de dorps-
raad hierin het voortouw neemt maar uiteindelijk 
moet het een zelfstandige afdeling worden die dit 
werk gaat doen. Daarbij kan me rekenen op steun 
en expertise vanuit VVN Nederland plus al het ma-
teriaal wat men nodig heeft.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de 
dorpsraad door een mailtje te sturen naar dorpsraa-
dandijk@gmail.com. In februari krijgt men dan een 
uitnodiging voor een gesprek en nadere informatie.

Dorpsraad Andijk zoekt nieuwe 
leden voor VVN afdeling Andijk

Op 21 december heeft Claudia 
ons helaas verlaten, de liefde 
roept haar naar Zeeland. Claudia 
verzorgde het afgelopen jaar de 
kleutergym en de streetdance. 
Layla Stroet, de kleindochter van 
een van onze oud-penningmees-
ters, neemt de lessen vanaf janu-
ari over. Layla heeft er zin veel in: 
“Het leuke van een gymnastiek-
groep voor kleuters is dat ze sa-
men met andere kinderen bewe-
gen. Ze ontmoeten daar niet al-
leen klasgenootjes, maar ook an-

dere kinderen uit de buurt. Spe-
lenderwijs ontwikkelt uw kind 
zijn of haar motoriek en sociale 
vaardigheden.” We hebben nog 
ruimte voor meer kleuters, zie de 
gymmvvw.nl voor het rooster en 
locatie.
We hebben een extra uur voor de 
55-plusser bewegen op muziek 
op maandagmiddag om 13:30 in 
De Dars. T.o.v de les in de morgen 
ligt het tempo iets lager zodat u 
op het gewenste sportieve niveau 
voldoende uitdaging heeft.

Rooster update gymvereniging VVW

Claudia (l), Layla (m), Gerald bestuurslid. Foto aangeleverd

Microsoft is bezig haar datacentrum op 
Agriport bij Middenmeer uit te breiden. 
Voor o.a. de gemeente Medemblik betekent 
dit naast extra werkgelegenheid ook een 
maatschappelijk impuls door het Microsoft 
fonds voor lokale gemeenschappen.
Het software bedrijf zet zich in voor lokale 
gemeenschappen waarin zijn datacenters 
zich bevinden. Als onderdeel van deze 

missie biedt Microsoft financiële steun om 
te helpen sterkere gemeenschappen te cre-
eren en ecosystemen van lokale partner-
schappen te ontwikkelen. Met als doel het 
bereiken van sociale, economische en 
duurzame resultaten. 
Nu opent Microsoft deze regeling in janu-
ari 2019 wederom.  Kleine gemeenschaps-
projecten kunnen financiële ondersteu-

ning aanvragen tot 10.000 euro. Deze 
fondsen zijn gericht op het ondersteunen 
van kleine projecten die bijdragen aan de 
onmiddellijke behoeften van een gemeen-
schap.
Grote gemeenschapsprojecten voor aan-
vragen variërend van 10.000 tot 35.000 
euro. Deze fondsen zijn gericht op het on-
dersteunen van grootschalige projecten 
die bijdragen aan maatschappelijke, eco-
nomische of ecologische resultaten van 

een gemeenschap.
Deze regeling staat ook open voor organi-
saties en verenigingen uit Andijk. 
Informatie en het aanvraagformulier over 
deze regeling kunt u vinden op: https://
pulse.microsoft.com/nl-nl/making-a-dif-
ference-nl-nl/government-nl-nl/fa3-aan-
vraag-handleiding-datacenter-gemeen-
schapsfondsen/  Let wel de aanvraag dient 
vóór 18 januari 2019 verzonden te worden 
naar: dcabnl@microsoft.com. 

Financiële steun van Microsoft
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Vestiging:  Grootebroek  Tel: (0228) 511680
 Elzenlaan 2, 1613 VP Grootebroek Website: www.clusius.nl

Open dagen
vrijdag 25 januari van 18.30 - 21.00 uur

zaterdag 26 januari van 10.00 - 13.00 uur

‘Goed VMBO-onderwijs in alle leerwegen’

Op 1 april 2016 opende de G-soos haar 
deuren op de Sportlaan in Andijk. Wat 
waren er een hoop jongeren die zo’n moei-
te hadden met contacten leggen. Binnen 
no time stroomde er elke week meer jon-
geren binnen. Nu, bijna drie jaar verder, 
draait de soos nog steeds en elke week met 
vertrouwde gezichten van de vrijwilligers. 
In die drie jaar draaide we onder het jon-
gerencentrum The Future waar we Boris, 
Nadia en Bodine nog steeds dankbaar voor 
zijn. 

Dit jaar gaan we zelfstandig draaien. In 
december hebben we bij notaris Rinske 
Mantel de papieren getekend en zijn we 
officieel een eigen stichting. Ook zijn we in 
december een stagebedrijf geworden. 
Onze eerste MAS stagiaire Wout Bakkum 
van het Clusius college loopt momenteel 
bij ons stage. Binnenkort krijgen we er een 
stagiaire bij van het Clusius dus daar zijn 
we heel blij mee. Wij hopen dan ook dat 

we op deze manier meerdere jongeren 
kunnen helpen aan een stageplek. 

Elke week zijn we op vrijdagavond open en 
inmiddels hebben we zo rond de 10 à 20 
jongeren per avond rondlopen. Ze kijken 
er ook echt naar uit naar de vrijdagavond. 
Bert Steenman, de jongerenwerker, en de 
Boa’s zijn bijna wekelijks even te vinden in 
de soos voor een praatje met de vrijwilli-
gers of de jongeren. Wat vooral leuk is om 
te zien is dat het zelfvertrouwen van de 
jongeren groeit. Ze krijgen geld mee van 
hun ouders waarvan ze dan snacks of drin-
ken halen. En denk maar niet dat er 5 cent 
terug komt want het hele bedrag gaat op. 
Sommigen zijn inmiddels al zo bekend 
met de prijzen dat ze heel creatief te werk 
gaan om zoveel mogelijk te kunnen kopen 
van hun bedrag. Lijkt het je leuk om ook 
eens een kijkje te nemen als jongeren of als 
vrijwilliger, kom gezellig eens langs!

G-soos draait zelfstandig

Ook de Boa’s van onze gemeente kwamen een kijkje nemen. Foto: KD/De Andijker.

Laatste ventdag van Jan

Een vertrouwd gezicht verdwijnt uit de straten. Met zijn bestelwagens bracht Jan Aker 
bijna vijftig jaar groente en fruit aan de deur. Op 20 december j.l. was het Jan zijn laat-
ste ventdag. Helemaal stoppen is er niet bij, groente en fruit van Jan zijn binnenkort te 

bestellen op jandegroenteman@ziggo.nl Foto: KD/De Andijker

PRODIGAL DAUGHTER

e e n  v e r h a a l  o v e r  THU IS  k o m e n  

26 
januar i

Lora KremerLora Kremer

 geïnspireerd door de bestseller Eindelijk Thuis van Henri Nouwen

IRMA DEE
THEATERCONCERT

Irma Dee & bandIrma Dee & band

Mind Connected

IrmaDee.com

Met medewerking van:
Bram Rebergen

Veiling Cultura, vrijdag 19 april
Noteert u het alvast in uw agenda. Weer 
op een vrijdag dit jaar in verband met de 
Paasdagen.

In februari hebben we onze Jaarvergade-
ring, waarin ook de aanvragen worden be-
handeld.

Heeft u nog geen aanvraag ingediend, 
maar wilt u het nog doen, het formulier 
kan nog t/m 2 februari ingeleverd worden 
bij het secretariaat.
Voor eventuele vragen, secr: R.van der 
Thiel-Hazewindus 0228 59 32 29. Namens 
het bestuur.

Jumble sale Andijk
Zaterdag 19 januari staat de deur van dijk-
box 1d  op de Industrieweg in Andijk 
“open”. De champagneglazen staan weer 
schoon in de kast, Kerstspullen zijn weer 
naar de zolder, en wij hebben weer veel 
nieuwe/oude spullen van de zolder ge-
haald. 
Tafels vol met servies, boerenbond en van 
allerlei, 50 bellen en belletjes, kinderspeel-
goed, 8 dozen met lp’s en singeltjes, kle-
ding, paspoppen...een loveseat, schoenen, 
een biljard tafel, leuke spaarpotten,  koets-
lampen, keukenspullen, brocante en bric 
& brac, tja wat eigenlijk niet.
En voor de kleine portemonnee is er een 

koopjeshoek, waar de prijsjes tussen de 
0,20 en 1,00 zijn. Van 10 tot 16 uur zijn we 
open en staat de koffie en thee klaar, met 
wat lekkers.
En er is live muziek verzorgt door D.J. 
Hennie, even een dansje of dat singeltje 
eerst luisteren voor je hem koopt. U 
vraagt...wij draaien.
D.J Hennie draait bijna elke 2e zaterdag 
van de maand op de rommelmarkt in “het 
Postkantoor”in Bovenkarspel, zo ook 12 
januari.
Wij zitten schuin tegenover de LIDL, 
hoop u allen te begroeten. Tot zaterdag 
19 januari
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