
In december heeft het veiling-
bestuur de opbrengst van de 
veiling van maart 2018  ver-
deeld. In het nieuwe jaar zijn 
we in januari al weer begonnen 
met de voorbereiding voor de 
67e veiling op 8 maart! Na de 
landelijke actie Kerkbalans 
voor de meeste kerkgenoot-
schappen, valt vlak daarna bij 
750 adressen een folder in de 
bus met de vraag of u een bij-
drage wilt geven om onze vei-
ling ook dit jaar weer tot een 
succes te maken. Maar… veiling 
Sarto; dat is toch ook wéér voor 
de kerk? 

Natuurlijk is de veiling daarvoor 
vroeger opgericht, maar tegen-
woordig wordt ongeveer drie-
kwart van de opbrengst aan ver-
enigingen en andere organisaties 
uitgekeerd. In de nieuwe catalo-
gus, waar we in februari weer 
hard aan gaan werken en die be-
gin maart weer bij u in de bus ligt, 
staat de verantwoording van de 
uitgegeven gelden duidelijk ver-
meld. Krijgt u deze dan niet in de 
bus, kijkt u dan op de website 
parochieveilingsarto.nl 

Als bestuur zijn we ook dit jaar 
heel benieuwd wie een heel origi-

neel koopje bedenkt! De origi-
neelste wordt beloond met € 
50,=, uitgereikt op de veiling-
avond. Op de foto ziet u al het 
eerste koopje dat ingeleverd is 
voor deze 67e veiling: een verras-
singspakket! Heeft u een super 
idee voor een koopje, maar krijgt 
u niemand van ons bestuur aan 
de deur? U kunt ook mailen naar 

veilingsarto@gmail.com. Als be-
gin maart alle koopjes binnen 
zijn, gaan we er weer een gevari-
eerde catalogus van samenstellen 
zodat we met de opbrengst van 
de veiling van 8 maart weer veel 
organisaties en verenigingen fi-
nancieel kunnen ondersteunen. 

Voor die opbrengst hebben we 

naast de bovengenoemde koopjes 
natuurlijk ook kopers nodig!  Zet 
nu alvast de datum van 8 maart in 
uw agenda. Stap eens over de 
drempel van Sarto en merk dat 
het een supergezellige avond is. 
In de 3 woensdagen voor de vei-
ling leest u nog meer in ons “lijf-
blad” de Andijker. Houd het in de 
gaten en hopelijk tot ziens!

8 maart: de 67e Veiling Sarto
Mr. R.M. Mantel-KooistraMr. A.W.M. Overtoom

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

Gratis inloop: 9-17 en 19-21 
uur. 12-02 Benningbroek en 

21-02 Andijk.

Koopje 250 is een verrassingspakket. Foto: KD/ De Andijker

Bel ons 
voor 

meer info 
over de 
actie! 

0228-592253 

Deze afdeling staat onder leiding van: 
voorzitter Dhr. M. de Graaf, wn. Secreta-
ris, penningmeester. Buttervin 21; 1619 
DB Andijk. 

In 2019 staan diverse projecten waaraan 
de afdeling meewerkt al vastgelegd:

1. Het verkeersexamen
2. “Van acht naar één” (van basisschool  
 groep 8 naar het voorgezet onderwijs  
 klas 1)
3. Wij gaan weer naar school, aan het 
 einde van de grote vakantie

4. Op voeten en fietsen naar school
5. Fietsenkeuring op de vier basis-
 scholen als de R in de maand is
6. Alcohol en snelheid, afhankelijk van  
 de aanwezige mankracht (de politie  
 heeft vaak andere prioriteiten). Dit is  
 ook het geval bij controle op fietsver- 
 lichting van de schoolgaande jeugd  
 als die ’s morgens naar school gaan.

Op het moment verlenen we alleen nog 
medewerking aan projecten die nog uit-
voerbaar zijn wat te maken heeft met een 
ondertal aan bestuursleden of vrijwilli-
gers.
Bent u geinteresseerd in bovenstaande 
projecten en wilt u er een steentje aan bij-
dragen mail dan naar: vvnafdelingandijk@
ziggo.nl of bel naar 06-55 39 50 42

Veilig Verkeer Nederland heeft nog steeds een afdeling Andijk
Sjaak Schuitemaker is druk met schaatsen slijpen bij Schuitemaker Sport. Laat de winter maar komen! Foto: KD/ De Andijker

Schaatsen slijpen

Heeft u een 
leuk verhaal 

voor in 
de Andijker? 

Laat het ons 
weten op 

info@andijker.nl 
of bel: 59 36 05!
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FAMILIEBERICHTEN

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

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

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

Kerkdiensten, zondag 27 januari

Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur  J. Staat, m.m.v. Sound of Praise

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, Oecumenische dienst   
 Kapelaan Peter Piets, Organist: Andrew Orme

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Cees Hanemaayer

R.K. Kerk, zaterdag 26 januari
Bangert 6, Andijk
19.00 uur Euch. pastor J. van Dril, de Vriendenkring

Zondag 27 januari
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
10.00 uur Oecumenische dienst met Kapelaan Peter Piets,   
 Pastor Gert Scholten

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Arie de Jong

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur Marco Wittenberg

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

Zaterdag 26 januari 19.00 uur: 
Afsluiting Gebedsweek voor de 
Eenheid. Eucharistieviering met 
de Vriendenkring; voorganger: 
pastor J. van Dril. Thema: “Vervul 
jij de Schrift?”.
De collecte is voor bestrijding 
van alle onkosten. Van harte aan-
bevolen en dank daarvoor.
Zondag 27 januari 10.00 uur: 
Oecumenische dienst in de Kapel 
aan de Middenweg.
Voorgangers zijn: de pastores 
P. Piets en G. Scholten van de 
Protestantse Gemeente.
Iedereen van harte welkom.
*Overleden: Jan Tiet.
*Vorig weekend stond in het 
teken van Actie Kerkbalans. 
Hopelijk kan er volgende week 
een goed resultaat gemeld wor-
den. Hartelijk dank aan alle deel-
nemers, alle lopers en al dege-
nen, die voor deze actie in touw 
zijn geweest.

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
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Daar buiten op afspraak

Heer, U bent ons een toevlucht geweest
van geslacht tot geslacht.

                                               Psalm 90:1

Heel kort na het overlijden van haar man is, in vol vertrouwen op 
haar God, overleden onze lieve moeder, oma en overgrootmoeder

Nienke Maas-Abma 
echtgenote van Gerrit Maas, † 8 december 2018

Broek in Waterland, 
19 januari 1929 

Andijk, 
16 januari 2019

Zij mag nu zijn in de nabijheid van de Heer
op Wie zij haar leven lang heeft vertrouwd.

Helena en Kees 
   Danita 
   Martika en Daniël, Ziva, Hannah 
   Florinda

Walter en Aaltje 
   Nienke en Simeon, Samuël 
    Lenneke en Richard

Frieda en Nico 
   Jefta en Petra 
   Mendel en Elise 
   Joas en Jacomijn 
   Evanne en Bouke

Correspondentieadres: Dijkweg 256, 1619 JD Andijk

De begrafenis heeft plaatsgevonden op maandag 21 januari  
op de Oosterbegraafplaats aan De Weet te Andijk.

Veel dank aan de teams van Buurtzorg en verzorgingshuis 
Sorghvliet voor alle liefdevolle aandacht en goede zorg.

Snel besteld, origineel bezorgd 06 377 922 31 

Ibislaan 18 Andijk. Wij bezorgen in heel Nederland.

Kies voor gemak. Bestel online!

** actiecode andijk 
voor gratis bezorgen 

in Andijk

“Omdat er Liefde is, bestaat er geen voorbij.
 In alle eeuwigheid ben jij ...”

                                                                                Toon Hermans

Er zijn geen tranen en woorden genoeg voor ons verdriet  
nu wij afscheid moeten nemen van mijn geliefde Sjaak,  

onze lieve vader, schoonvader en opa 

Sjaak Verkooijen
Echtgenoot van Annemarie Huider

* Beverwijk, 13 februari 1950 † Hoorn, 18 januari 2019

Dag lieve Sjaak

Annemarie
Dennis & Brenda, Zoë, Roos 
Robert & Wendy, Jonathan, Nienke

Notaris Steenpoortestraat 23, 1619 CV Andijk

De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.

In de week van Gebed voor de 
Eenheid, komen jaarlijks in janu-
ari christenen overal in de wereld 
bijeen om gezamenlijk te bidden 
om eenheid. Dit is een traditie 
van vele jaren, begonnen aan het 
begin van de vorige eeuw. Ook 
kerken in ons land kennen deze 
traditie met een actieve deelna-
me. Binnen deze Gebedsweek 
wordt een goed moment gekozen 
voor een gezamenlijke Gebeds-
dienst. In zang en gebed, bezin-
ning en schriftlezing is er een 
Gezamenlijke Getuigenis voor 
eenheid en verbondenheid.

Voor het jaar 2019 is het thema 
geworden ‘Recht voor ogen’. Met 
een concrete bijbelse oproep 
scherpt de week van het gebed de 
blik op recht en onrecht: zoek het 
recht en niets dan het recht. De 
bijbeltekst is uit het boek Deute-
ronomium 16 vers 10-20.

Plaats van samenkomen is dit jaar 
in De Kapel van de Protestantse 
Gemeente Andijk-Wervershoof, 
Middenweg 48 in Andijk. De 
dienst is op zondag 27 januari 
2019, aanvang 10.00 uur. Voor-
gangers zijn: kapelaan Peter Piets 
en pastor Gert Scholtens, liede-
ren worden gezongen o.l.v. An-
drew en Nettie Orme. Elk jaar is 
er een ander land, dat een liturgie 
voorbereidt en aanbiedt om te 
gebruiken. Dit jaar hebben de 
christenen uit Indonesië de Ge-
bedsweek voorbereid. Dit laat 
iets zien van de wereldwijde ver-
bondenheid.
 
Als Christenen van verschillende 
kerken bent u van harte welkom 
op zondag 27 januari 2019 om 
10.00 uur in deze oecumenische 
dienst.
Raad van Kerken, Andijk, Onder-
dijk, Wervershoof, Zwaagdijk-Oost.

Week van Gebed voor de Eenheid

Door het overlijden van

Sjaak Verkooijen
verliezen wij, als mannen van de donderdagavond-tennisgroep, 

een geweldige tennisvriend. Wat zullen we hem missen.

Wij wensen de familie de komende tijd veel sterkte en kracht toe.

 Willem, Hans, Klaas, Jaap, Siem, John, Jelle, Koos 1, 
 Han, Peter, Koos 2 en Geert.
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Els van den Bosch

TE DROGE VOETEN?

Wanneer je bij mij de 
dijk opklimt, kun je niet 
meteen het IJsselmeer 

inspringen. Want 
Drinkwaterbedrijf PWN is 
daar gevestigd. Afgelopen 

najaar gebeurde daar 
iets bijzonders. Schepen 
vulden de waterbekkens 

met zoet water, dat elders 
ingewonnen was. Het moet 
toch niet gekker worden! 
De aanleiding hiervoor 
was dat het zoutgehalte 

in het IJsselmeer te hoog 
was. Opmerkelijk afge-
lopen zomer was ook de 

instelling van beregenings-
verboden. Code geel, maar 
dan vanwege droogte. Er 
dreigde een watertekort. 

In vaktermen heet dit dan 
dat het neerslagtekort is 
toegenomen. Dit klinkt 

minder dramatisch maar 
een drama mag het niet 

gaan worden. Schade aan 
agrarische gewassen en 
natuur moeten zo veel 

als mogelijk voorkomen 
worden. Eens in de vier  
jaar zijn er verkiezingen 
voor het bestuur van het 
Waterschap. Dit jaar op 
20 maart, over 8 weken 

al. U gaat toch ook stem-
men? Schoon, veilig en 
voldoende water gaan 
zeker niet alleen over 

droge voeten, dat we nog 
maar kort geleden op fees-
telijke wijze herdachten, 
“100 jaar Droge Voeten”. 

We moeten zuinig zijn 
op ons water. Het is ons 

drinkwater, en water voor 
beregening. Het weer 

wordt extremer; met hef-
tige buien en daarnaast 

langere periodes van 
droogte. Bovendien willen 
we veilig wonen en plezier 
hebben van ons water, ook 

in de toekomst. Veilige, 
overstromingsbestendige 

dijken en duinen, wegpom-
pen van teveel regenwater, 

aanvullen van water in 
droge tijden en zuiveren 

van rioolwater.  En dit zijn 
nu precies de taken van 

het Waterschap. En waar 
ik dan wel het IJsselmeer 
in spring? Dat kan geluk-

kig bij Oosterdijk!

Volwassenen die meer willen we-
ten over jagen in het algemeen 
en het wildbeheer in Nederland 
kunnen op zondag 27 januari een 
gratis informatiemiddag over de 
jacht bijwonen. Om 14.00 uur 
vertellen lokale jagers bij IVN 
West-Friesland in de bovenzaal 
van het Streekbos Paviljoen over 
hun passie. De jagers geven eerst 
een inleiding over het hoe en 
waarom van de jacht en geven 
ruim de gelegenheid voor discus-
sie en vragen over de jacht, het 
waarom, voor of tegen, de alter-
natieven, tradities en gebruiken. 

Mensen jagen al sinds zij op aar-

de zijn. Het ambacht van jager/
verzamelaar beleeft een ware 
opleving in de 21ste eeuw. Tegen-
woordig is jagen aan zeer strikte 
regels gebonden. De consument 
zoekt vaker in de schappen naar 
verantwoord, biologisch of uit 
de natuur geoogst voedsel. Maar 
wie oogst nu dit voedsel uit de 
natuur. Wat beweegt mensen om 
te gaan jagen, mag je met plezier 
jagen, mag jagen en voedsel be-
reiden een hobby zijn of moet je 
dit over laten aan professionals? 
Maar wie die jager is en wat het 
verschil is met een professional 
kunt u op 27 januari tijdens de 
lezing aanhoren. 

Vanaf 6 februari: Indoor boot-
camp (20+) in de Dars om 20:30 
in de spiegelzaal. Een uitdagende 
combinatie van fitness, gewicht-
heffen, atletiek en gymnastiek. 
Onze gecertificeerde trainster 
Manja Appel heeft deze les zelf 
samengesteld en kan niet wach-
ten om te beginnen. Manja kent 

niet alleen de theorie maar beoe-
fent de sport zelf ook op hoog 
niveau. Wil je haar in actie check 
dan de youtube film van de 
“Beach Throwdown Aftermovie 
2018” op onze site. Tot snel in de 
les. En wil je van een plaats verze-
kerd zijn meld je dan snel aan via 
aanmelding@gymvvw.nl.

Haas. Foto: Toos Brink

Jacht en bescherming

Het maximale uit je zelf halen 
en volop energie krijgen!

SAMENWONING IS EEN FEEST, ALS JE MAAR WEL 
BIJ DE NOTARIS BENT GEWEEST

Je bent jong en onoverwinnelijk, de liefde staat voor de deur en jullie 
stappen samen over de drempel. Grote kans dat het maken van een 
samenlevingsovereenkomst of testament niet je grootste prioriteit 
is. Dit zou het alleen wél moeten zijn, zeker als jullie een huis kopen.
Stel dat één van beiden plotseling overlijdt, zonder dat er iets op 
papier staat. In dat geval wordt de “schoonfamilie” van de achterblij-
vende partner opeens mede-eigenaar van het huis! 

In een samenlevingsovereenkomst worden de gemeenschappelijke 
kosten van de huishouding, het gebruik en kosten van gemeenschap-
pelijke goederen geregeld. Ook wordt er uitsluitsel gegeven over 
wie wat krijgt als jullie uit helaas uit elkaar zouden gaan. Het is vaak 
verstandig om gelijk een testament te laten opstellen, want met 
alleen een samenlevingsovereenkomst is je partner niet automatisch 
jouw erfgenaam. In een testament kun je bepalen dat je partner (een 
deel van) jouw vermogen erft, bijvoorbeeld het huis.

Handig om ook meteen in de samenlevingsovereenkomst de part-
nerpensioenbegunstiging te regelen. Partnerpensioen is het pen-
sioen dat bestemd is voor je partner als jij overlijdt, meestal 70% 
van het ouderdomspensioen. In tegenstelling tot trouwen of een 
geregistreerd partnerschap is het bij samenwoners niet automatisch 
zo dat de partner het pensioen krijgt. Zij dienen elkaar eerst tot 
begunstigde van het partnerpensioen te benoemen in de samenle-
vingsovereenkomst. Vervolgens moeten zij elkaar aanmelden bij hun 
pensioenfonds. Kortom: Aan de slag. Kom langs en laat het allemaal 
goed regelen!

Rosanne Deen, notarieel medewerkster 
bij Mantel&Overtoom Notarissen.

Gratis inloop 
zonder afspraak: 
12-02 Benningbroek en 
21-02 Andijk: 
9-17 en 19-21 uur. 

Iedere zaterdag, locatie 
Andijk open: maak wel 
even een afspraak. 

Bij vooraf gemaakte 
afspraken is het eerste 
half uur gratis.

Rosanne Deen

Twee geboren Andijkers waren in 
1993 in Uganda in de buurt van 
Fort Portal op bezoek bij Mathi-
as. Hij runt daar een kleinschalig 
weeshuis, gesteund door Em-
maus Haarzuilens en gesponsord 
door de 40MM.

Op één van onze tochten kwa-
men we in gesprek met Mozes 
Ategeka, toen ±8 jaar. Hij was een 
straatjochie en is met ons meege-
gaan naar Mathias. Hij is daar 
naar school gegaan en later via 
een kostschool de journalisten 
kant opgegaan. Hij is als journa-

list in het hergebruiken van plas-
tic gedoken en is komende don-
derdag, 24 januari om 21.15 uur 
op NPO 1, te horen en te zien in 
het TV programma Ik, Plastic.

Mozes was vorig jaar op uitnodi-
ging van Emmaus Haarzuilens in 
Nederland om onder andere het 
recycling gebeuren hier te zien en 
mee te maken. Hij was ook een 
paar dagen in Andijk wij hij zich 
verwonderde over de polders, 
waterstanden en gemalen.
Groetend, Martin Tensen Hzn., 
Piet Mantel Hzn.

Ik, Plastic en Andijk

Andijker Janno Botman is door 
de selectiecommissie langebaan 
van de KNSB geselecteerd voor 
de tweede Junior World Cup in 
Helsinki.  De wedstrijden worden 
in het weekend van 26 en 27 ja-
nuari aanstaande verreden, meldt 
schaatsen.nl. 

De schaatsers van Jong Oranje 
worden begeleid door Bonds-
coach Jetske Wiersma en tweede 
coach Sjoerd Geraets van RTC 
Noordwest, Stefan Verheijnen 
zorgt ervoor dat de schaatsers in 
tiptop conditie blijven als fysio-
therapeut.

Janno Botman geselecteerd voor de 
tweede Junior World Cup in Helsinki

VERLOREN/GEVONDEN
Wie heeft een roze zonnebril gevonden op Munnikay?

Op zondag 6 januari hadden we Eindhovense vrienden op bezoek. 
Danique is hem kwijt en erg verdrietig.

Heeft u hem gevonden? Bel naar: 591913

Verloren: boodschappentas

Rond de feestdagen is een soortgelijke zwarte can-
vas boodschappentas met bruin leren handvaten 
verloren. 

Heeft u hem gevonden? Bel naar 06 260 78 403

Crossfiets 
gevonden achter de ber-
gingen van de Generaal 
de Wetlaan in Andijk.

Inlichtingen 
06-3700 5957
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Westerstraat 65 
Enkhuizen

06 37 42 54 54

•  Kleinschalige dagbesteding voor 55 plussers 

•  Prachtige tuin met kleine dieren

•  We maken producten van hout en/of wol 
 en verkopen dit dan weer in de winkel.

•  Winkel waar mensen mee kunnen helpen 
 en dus arbeid kunnen verrichten.

• Mogelijkheid om een warme maaltijd te 
 nuttigen 

•  We doen veel buiten activiteiten

dehuiskamervanenkhuizen.nl

•   Dé schadespecialist voor elke autoschade

• Voor particulier en verzekeraar

• Als kwaliteit en service voor u belangrijk zijn

•   Gratis vervangend vervoer/haal- en brengservice

Zesstedenweg 188
1613 KD Grootebroek

Telefoon (0228) 52 16 92
info@rogema.com
www.rogema.com

O.a.: administratie; advies; coaching Hoveniersbedrijf de Kroon
Dijkweg 128, 1619 HH Andijk

tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

B. DE KROON

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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

Maarten,

kun je van het logo rechtsboven een advertentie maken

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

Gr

Tuin aanleggen of restylen?

Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

maandag t/m vrijdag 
geopend van 

08.00 tot 17.00 uur
 Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk

0228 – 59 2222

www.garagejong.nl

Totaal onderhoud 
voor uw personen
en bedrijfsauto’s

Marjan Bielsma, initiatief-
neemster en eigenaresse van de 
Huiskamer vertelt: “Ons pand 
op de nieuwe locatie aan de 
Westerstraat biedt vele moge-
lijkheden. Dit laten we u graag 
zien op de Open Dag op 26 ja-
nuari 2019 van 10 uur tot 16 
uur. Loop gerust even binnen 
om kennis te maken en sfeer te 
proeven.”

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. Bijvoorbeeld 
vanwege geheugenproblematiek 
of lichamelijke beperkingen, 
maar ook zijn we er voor mensen 
die vereenzamen. We zijn een 
heel gemêleerd gezelschap. We 
bestaan al bijna 5 jaar, maar 
werkten voorheen vanaf de loca-
tie aan de Zuiderkerkstraat. Sinds 
3 januari zijn we verhuisd naar 
deze prachtige nieuwe locatie aan 
de Westerstraat 65.”

Winkel en tuin
Marjan Bielsma vertelt dat De 
Huiskamer van Enkhuizen erg 
blij is met de nieuwe plek. “Bij 
binnenkomst komt u in de winkel 
met mooie kwaliteitsproducten 
die deels door onze eigen cliënten 
zijn gemaakt. Echt de moeite 
waard af en toe eens binnen te 
lopen, want het aanbod wijzig 

steeds weer.” Verder heeft de 
nieuwe locatie ook een ruime 
tuin. “We hebben in de tuin klei-
ne dieren, waaronder konijnen en 
kippen.  De verdere aanleg van de 
tuin  wordt tijdens de NL DoeDag 

in maart aangepakt. Dus voordat 
het mooie weer begint, is de tuin 
echt een plaatje geworden!”

Arbeid en bewegen
“We hebben een winkel waar cli-

enten die dat willen, mee kunnen 
helpen. Daarnaast maken we zelf 
producten van hout en/of wol en 
deze artikelen verkopen we in 
onze eigen winkel. Ook hierbij 
worden de cliënten die dat willen 

ingezet en kunnen dus arbeid 
verrichtten. Echter, niks moet en 
veel mag.” Bewegen is belangrijk 
en daar is dan ook veel aandacht 
voor. “Wandelen met de rollator 
of samen fietsen op onze duo-
fiets behoort tot de mogelijkhe-
den. Maar ook met de rolstoel 
nemen we mensen graag mee op 
een leuke wandeling door de stad 
of het park.”

Gezellige warme hap
“Bij ons kunnen mensen een 
warme maaltijd nuttigen. Behalve 
lekker is dat ook erg gezellig. 
Voor de toekomst liggen er plan-
nen om op de bovenverdieping 
woon -en logeeraccommodatie 
aan te bieden. Dit kan tijdelijk 
zijn vanwege benodigde zorg of 
om de mantelzorgers even te ont-
lasten. Er zijn plannen genoeg. 
We hebben nog steeds plek voor 
nieuwe vrijwilligers, dus ook zij 
zijn van harte welkom op de 
Open Dag 26 januari om eens 
kennis te maken.”

Info en kennismaken
Voor meer informatie kunt u ons 
op diverse manieren bereiken: 
Westerstraat 65, 1601 AC te Enk-
huizen tel: 06 3742 5454 geopend 
van maandag tot en met zaterdag 
van 10-16 uur. 

Op woensdag en zaterdag is er 
vrije inloop en kunt u gerust ko-
men voor een kopje koffie. 

Open dag bij De Huiskamer van Enkhuizen op nieuwe locatie

Marjan Bielsma (l) is erg blij met de mogelijkheden op de nieuwe locatie. Foto: OdB/De Andijker

Hier kan 
uw advertentie 

staan!
Informeer naar de 

mogelijkheden.
p.ligthart@andijker.nl
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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
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• Lifestyle-test
 Kelly Groot

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan
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Erkend schildersbedrijf voor al uw 
binnen- en buitenschilderwerk, 

glas- en behangwerk! 

 

Bel voor een afspraak: 06 53 74 82 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc  van den Braber 
Hoekweg 13  
1619 EA  ANDIJK 
info@vandenbraber.nl  -  www.vandenbraber.nl 
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Wist u dat...

… berichten van verloren en 

gevonden voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

… de huiskamer van 

Enkhuizen op 26 januari een 

Open Dag organiseert?

… vrijdag 19 april veiling 

Cultura op de agenda staat?

… ook bestelwagens zich 

aan de snelheid in een 30 kilo-

meter zone moeten houden?

… foto’s van internet zonder 

toestemming niet geplaatst 

mogen worden?

… honden hun behoefte in de 

berm van de Beldersweg 

mogen doen en niet op de stoep 

en dat sommige mensen 

agressief worden als je ze 

daar op aanspreekt?

… houtkachels nu volop 

branden en dat mensen met 

een longaandoening daar 

last van hebben als zij naar 

buiten gaan?

 
Andijkertjes

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

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

Plaats een Andijkertje!
5 regels 

voor 5 euro
info@andijker.nl

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

De Sperwers.

Voetballen deden we met mees-
ter Adema op de Idenburg-
school. We gebruikten altijd de 
bal van school, maar als het tijd 
was ging meester naar huis en 
nam de bal mee. In die tijd was 
het nog niet zo eenvoudig om 
een voetbal te krijgen zodat we 
de hele middag door konden 
spelen. Iedere andere bal was 
slechter dan die van school. 
Maar we staken de koppen bij 
elkaar en besloten een voetbal-
club op te richten, die de naam 
de Sperwers zou dragen. Over 
de bal hadden we ook nage-
dacht en we besloten met een 
lijst langs de deuren te gaan om 
de mensen te vragen iets te wil-
len bijdragen voor de aankoop 
van een bal. Arie Mantel vertel-
de me dat ze meestal een kwart-
je kregen, maar bij kapper Gut-
ter een hele gulden. Al gauw 
hadden we het geld bij elkaar en 
Albert Mantel herinnert zich 
nog dat we met een hele groep 
naar Enkhuizen fietsten om de 
bal te kopen in een winkel vlak 
bij het ziekenhuis. Het was nog 
een echt bruin  leren monster 

met een veter, een binnenbal en 
een buitenbal. Voldaan fietsten 
we naar huis. Wie de bal be-
waarde weet ik niet meer, maar 
voortaan voetbalden we op het 
veldje aan de Knokkel naast het 
huis van de baron. Daar werden 
we in ieder geval niet wegge-
jaagd. Naast het veld lag een 
lange stok om de bal naar je toe 
te halen als die in de sloot was 
gevallen. Want sloten waren er 
genoeg in Andijk in die tijd. Als 
de stok te kort was, gebruikten 
we kluiten die we tegen de bal 
gooiden. En nu weet ik ook 
weer wat de foto betekent, die ik 
in mijn album vond. Op de dijk 
staat een aantal jongens uit klas 
vijf en zes, die als een soort 
voetbalploeg opgesteld staan. 
Geen wonder want de club is 
net opgericht en zal een poosje 
de trotse naam “De Sperwers 
“dragen. Volgens ons was er 
geen andere club in Nederland 
met die naam. Ik was het verge-
ten, waarom die foto was ge-
maakt, maar Arie en Albert 
brengen de herinnering weer 
tot leven. De club bestaat niet 
lang, als we de lagere school 
verlaten, valt de club uiteen.  De 
bal verdwijnt in de nevelen van 
de tijd. Maar de foto is er nog, 
een vriendengroep die trots op 
de dijk op de foto gaat……..

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

Theekoffiekado heten ze. Waar 
zou dat over gaan en als we Cul-
tura binnen stappen, staan al lek-
kernijen klaar, die we gebruiken 
tijdens de avond, die gaat over 
thee. Oubollig? Welnee. Er wordt 
tegenwoordig veel thee gedron-
ken en dan is het juist interessant 
om wat achtergrond informatie 
te krijgen. Michel en Ineke met 
assistenten Jolanda en Peter leg-
gen ons een en ander uit en laten 
ons uiteraard thee proeven. Een 
soort workshop dus. Het bedrijf 
staat op diverse markten en via 
de webshop kan je een en ander 
kopen. 

Thee komt van een struik die on-
geveer 3 meter hoog wordt, maar 
ook van een boom, die wel 15-20 
meter hoog wordt. Deze laatste 
heeft wat bredere blaadjes en 
wordt anders geplukt. Uiteraard 
zijn in China veel plantages te 
vinden, maar ook in India, bijna 
net zo veel, Kenia, SriLanka, In-
donesië, Maleisië en uit Turkijë 
komt veel zwarte thee. Zwarte 
thee is het langst gefermenteerd. 
De bekendste is de Earl Grey, 
vaak aangevuld met diverse krui-
den/planten als Bergamot. De 
Lapsang Souchon is gerookt met 
naaldhout en wordt o.a. ook ge-
bruikt om vlees en kip te marine-
ren. We proeven dan ook het 
mengsel “Zuiderzee”.

Thee is er in gradaties – full leaf 
tea, broken tea, fannings en dust. 
Deze laatste wordt gebruikt in de 
theezakjes, dus de minste kwali-
teit. Geplukte blaadjes worden in 
kisten opgeslagen voor verwelken 

en oxideren. Men laat er warme 
lucht onder langs gaan voor het 
nodige vocht verlies. Dan duurt 
een 8-12 uur. Dan worden de 
blaadjes tussen rollers heen en 
weer  geplet, zodat er nog meer 
vocht uit komt. Uiteraard weer 
drogen, want anders krijg je als 
nog schimmelvorming. De witte 
thee heeft de meeste oxydanten 
en veel vitamine C. Het is van de 
1ste pluk en kort gefermenteerd. 
We proeven hiervan het mengsel 
“het geheim van Toetanchamon”. 
De groene thee valt tussen de 
witte en zwarte in. Hiervan proe-
ven we de mix “het smaakpaleis”. 
Het ruikt naar vanille, vruchten 
en andere kruiden.

Thee zou ook een medicinale 
werking kunnen hebben. We 
kennen allemaal het verhaal dat 
cranberries-thee goed zou zijn 
voor de blaas. Brandnetels zou-
den reinigend werken en bij 
anijsthee zou je goed kunnen sla-
pen. Helaas was deze al uitver-
kocht, maar we konden vele an-
dere soorten kopen. De thee met 
de vreemde naam Pu ehr Thee 
zou honger stillend en vet- en 
vochtafdrijvend zijn. 2 kopjes 
voor 12 uur en 1 na acht uur ‘s 
avonds. Gekookt water van onge-
veer 80 graden geeft het beste 
resultaat voor een mooi kopje 
thee. De quiz vragen die we na-
derhand nog mochten invullen 
leverden Tineke met dochter 
Penny de prijs van 2 thee mokken 
op. Bepakt met losse theezakjes, 
thee-houders, thee en of mokken 
gaan we, na een gezellig avond, 
op huis aan.

Een workshop bij de Vrouwen van Nu. Foto aangeleverd

Vrouwen van Nu Andijk West

U vraagt zich misschien af hoe 
komt het als ik door West-Fries-
land rij dan zijn wilgen van hun 
pruik ontdaan bij o.a. boerderij-
en.
Wist u dat een kno(k)tploeg van 
ongeveer 20 man, vrouw hand-
matig van het IVN zich daar voor 
inzetten op aanvraag van de ter-
rein eigenaar.

Hier door krijgt het landschap 
een mooi aanzien en de wilgen 
krijgen die mooie bolle krop. Zou 
dit niet gedaan worden dan zou-
den de staken die steeds dikker 
en zwaarder worden wat voor de 
wilg fataal is. Het vee krijgt zo 
beschutting tijdens zonnige hete 
dagen.
Douwe Greydanus.

De wilgen worden geknot. Foto’s aangeleverd

Knotploeg

De wilgen zijn van hun pruik ontdaan.
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JANUARI 2019
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, 70 jarig bestaan. 19.30 uurSarto
• 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
• 67e 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 

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.

MEI

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 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

Zet de voedertafel klaar, hang de vetbol op en om-
cirkel de datum in je agenda! Want op vrijdag 25, 
zaterdag 26 en zondag 27 januari aanstaande houdt 
Vogelbescherming Nederland weer de Nationale 
Tuinvogeltelling. Iedereen kan meedoen aan het 
grootste burgeronderzoek van Nederland. Be-
nieuwd hoe? Kijk voor meer informatie op www.
tuinvogeltelling.nl
 
Tsjilpende huismussen in de heg, een bungelende 
koolmees aan de vetbol en de grote bonte specht die 
van de vogelpindakaas komt snoepen. Tijdens de 
Nationale Tuinvogeltelling heb je een half uurtje de 
tijd om helemaal op te gaan in de tuinvogels. Kopje 
koffie erbij en kijken maar. Door de resultaten door 
te geven help je bovendien Vogelbescherming Ne-
derland met belangrijke informatie over de vogels 
in je tuin.
 
Liefde van vogels gaat door de maag
De liefde van vogels gaat door de maag, dus wie 
goed voert krijgt veel bezoek van vogels. Wie zich 
nu al inschrijft via www.tuinvogeltelling.nl ont-
vangt daarom de gratis special Vogels Voeren. 
Hierin lees je alle tips en tricks om de vogels naar 
jouw tuin te lokken!
 
Vogels herkennen is makkelijker dan je denkt
Meedoen met de Tuinvogeltelling is leuk, je leert de 

vogels in je tuin wat beter kennen en eigenlijk is het 
tellen heel eenvoudig. Vogelbescherming doet er 
alles aan om je te helpen de vogels te herkennen. Op 
de site staat een top 25 van de meest voorkomende 
tuinvogels, met herkenningstips en geluid. Met de 
gratis app Tuinvogels is het herkennen van vogels 
helemaal appeltje eitje. Vul de kleur en de grootte in 
en Vogelbescherming vertelt je welke vogel je ziet. 
 
De resultaten
Dit jaar wordt de Tuinvogeltelling voor de 16e keer 
georganiseerd. Voorgaande edities hebben inmid-
dels een schat aan waardevolle informatie opgele-
verd. Zo is de achteruitgang van de huismus terug 
te zien in de resultaten, net als de opkomst van de 
halsbandparkiet. Nog een interessant feitje: in de 
telling is duidelijk te zien dat de vogels te vinden 
zijn in de tuinen waar goed gevoerd wordt.
 
Hoe werkt het ook alweer?
De Nationale Tuinvogeltelling van Vogelbescher-
ming Nederland vindt dit keer plaats op 26 en 27 
januari 2018. 
Meedoen is simpel: 30 minuten lang noteer je de 
vogels in de tuin en de resultaten meldt je op www.
tuinvogeltelling.nl of via de gratis app tuinvogels te 
downloaden via www.tuinvogeltelling.nl. De top 3 
bestond vorig jaar uit huismus, koolmees en pim-
pelmees. 

We gaan weer tuinvogels tellen 
Doe mee met de Nationale Tuinvogeltelling op 25, 26 en 27 januari a.s.

Twee voorstellingen op één 
avond te beginnen met de dans-
voorstelling “Toeval en Keuzes” 
van Dance Company Joke de 
Heer uit Enkhuizen.

Hoe sta je in het leven? Durf je 
vanuit toeval confrontaties aan te 
gaan? Of ga je op zeker en denk je 
vooral eerst na over wat je doet? 
Hoe gaat dat in nieuwe situaties, 
bij nieuwe ontmoetingen? Sta je 
open voor elkaar, bepaal jij wat er 
gebeurt of laat je misschien alles 
aan de ander over? Durf je elkaar 
wel te zien?
Toeval en Keuzes bestaat uit twee 
duetten, waarin de keuzes vast-
liggen. En één kwartet, waar de 
dans ter plekke in het hier en nu 
door toeval wordt bepaald. Geen 
dans zal hetzelfde zijn, wanneer 
je beweegt vanuit toeval. Elke 
dans is identiek, wanneer je be-
weegt vanuit keuze.
De dansers zijn Carlijn Visser, 
Phyllis Kneefel en de Andijker 
dansers Har Stemkens en Henk 
Smits.

Na de pauze Theater “Op Roet” 

met de voorstelling “Friends to 
be”. In deze productie ontmoeten 
Oost en West elkaar. Ofwel wat 
gebeurt er als een Syriër een 
Westerling tegenkomt. Twee ac-
teurs, Nour Mardini en Gerard 
Venverloo, uit verschillende cul-
turen onderzoeken of zij vrien-
den kunnen worden. Wat moet er 
gedeeld worden om elkaar te 
verstaan. Om te leren. En hoeveel 
water doe je dan bij de (alcohol-
vrije) wijn? Ondanks,  of juist 
dankzij, alle verschillen die er 

zijn, gaan ze de zoektocht aan om 
te kijken of er vriendschap moge-
lijk is. Ontroerend, herkenbaar 
en met de nodige humor. Een 
voorstelling ook over het stellen 
van vragen waarvan je niet zeker 
weet of dat wel mag.

Zaterdag 2 februari in Cultura 
Andijk. Deur open 19.30 uur.
Aanvang: 20.00 uur.
Entree: € 10,= + gratis kopje kof-
fie of thee. Reserveren: Cultu-
raplus2.0@gmail.com

Twee voorstellingen in Cultura. Foto aangeleverd

Zaterdag 2 februari twee prachtige voorstellingen 
op één avond bij Cultura Plus in Andijk

Langs de weg...
Afgelopen zaterdag was er een jumble 
sale bij dijkbox 1d op de Industrieweg in 
Andijk.

Tafels vol met servies, boerenbond en 
van allerlei, 50 bellen en belletjes, kinder-
speelgoed, 8 dozen met lp’s en singeltjes, 
kleding, paspoppen...een loveseat, schoe-
nen, een biljard tafel, leuke spaarpotten,   
koetslampen, keukenspullen, brocante en 
bric & brac, tja wat eigenlijk niet.

Foto: KD/De Andijker
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Zesstedenweg 188

1613 KD Grootebroek

Telefoon (0228) 52 16 92

info@rogema.com

www.rogema.com

Joost Negenman staat sinds 
1995 met zijn bedrijf Rogema 
sterk voor de ondernemer. 
Sinds 2015 is zoon Gerjo Ne-
genman het bedrijf ingestapt, 
aan de Zesstedenweg 188, en 
samen zijn ze met hun collega’s 
een ijzersterk team voor wat 
betreft kennis en vertrouwen in 
alles wat belangrijk is voor de 
ondernemer. Denk hierbij aan 
complete ontzorging van de 
ondernemer (o.a. financiële-, 
salarisadministratie, starters-
begeleiding en coaching). Dit 
gebeurt met gebruikmaking 
van de nieuwste technieken, 
waaronder een eigen app.

De Rogema / Snelstart app
Met een paar klikken uw bankza-
ken en boekhouding inzien of nog 
even een factuur verzenden? Dat 
kan met de Snelstart app. De app 
van Rogema is bedoeld voor de 
vaste gegevens. Denk hierbij bij-
voorbeeld aan de inbreng van be-
langrijke documenten en accorde-
ring in een beveiligde omgeving, 
die op deze manier makkelijk te 
bereiken is. De app kan hiernaast 
ook gebruikt worden als informa-
tiekanaal voor alle belangrijke 
wijzigingen die plaatsvinden in de 
wetgeving. “Als er een document 
klaar staat krijgt de klant een mail 
dat deze in de app te bekijken is. 
Maar verder dan dit gaat het niet, 
dus wat voor document het is kan 
pas in de app bekeken worden”, 

legt Gerjo uit. Dit heeft mede te 
maken met het feit dat het mail-
verkeer vandaag de dag niet meer 
100% beveiligd is. “De app is dat 
wel. Iedereen heeft zijn eigen vei-
lige omgeving waar alles in ge-
beurd qua boekhouding en admi-
nistratie. Je kunt hierin zelf dingen 
regelen en/of inzicht in je admi-
nistratie houden als je deze aan 
ons hebt overgedragen”, vertelt 
Gerjo. De app is overigens be-
schikbaar voor Android en Apple. 
De eigen inlog op de website blijft 

ook gewoon bestaan. Dus voor 
wie niet handig is met een app of 
hier geen zin in heeft, is het office-
portaal login ook nog gewoon be-
schikbaar op rogema.com.

Eigen inlog portaalvia app 
of de website
Rogema is een gecertificeerd 
NOAB kantoor en werkt met de 
software van Snelstart: een soft-
warepakket met veel mogelijkhe-
den die ook goed betaalbaar is. 
Ook is deze eenvoudig in gebruik 

om zelf alles te regelen, maar toch 
kiezen veel klanten ervoor om de 
administratie/boekhouding en al-
les hier omheen uit handen te ge-
ven. “Een ZZP’er in de bouw is 
heel goed met zijn handen en bij-
voorbeeld te druk om alle facturen 
te versturen. Zolang er aan ons 
doorgegeven wordt wat ze gedaan 
hebben en voor wie, zorgen wij 
ervoor dat de juiste facturen naar 
de juiste mensen verstuurd wor-
den”, leggen Joost en Gerjo uit. “En 
met je eigen portaal via de app of 
op de website kun je zelf ook alle 
inzicht blijven behouden“.

Coaching en sparring
Rogema staat sterk voor de on-
dernemer. Coaching en sparring 
zijn hierbij erg belangrijk. “Waar 
sta je met je bedrijf, waar wil je 
naar toe en hoe wil je jezelf profi-
leren zijn allemaal belangrijke 
zaken”, vertelt Joost. De totale 
begeleiding kan aan Rogema 
overgedragen worden. Van de 
standaard boekhouding tot con-
tact met de banken, investeren en 
inzichten in de jaarrekeningen“. 
Er zijn zoveel wegen te bewande-
len, maar welke is de juiste? Dit 
stukje coaching en sparring kan 
aan ons overgelaten worden. En 
ook het meedenken met eventu-
ele problemen c.q. het oplossen 
en/of begeleiden hiervan”.

Continu op de hoogte
van het laatste nieuws
Joost, Gerjo en het team van Ro-
gema blijven continu op de 
hoogte van de laatste ontwikke-
lingen. Zo zijn Joost en Gerjo 
onlangs naar een cursus geweest 
over huwelijkse voorwaarden. 
“Zo gauw er regels gaan veran-
deren, zijn wij hiervan op de 
hoogte. En we kennen al onze 
klanten. Voor een ieder waarvan 
wij denken of weten dat bepaal-
de nieuwe informatie, regels en/
of voorwaarden nuttig zijn, wor-
den door ons op de hoogte ge-
bracht”. Een aantal jaar geleden 
kwam Mitsubishi bijvoorbeeld 
met één van de eerste auto’s die 
gedeeltelijk elektrisch waren, die 
ook een aanhanger konden trek-
ken en die destijds goed gesubsi-
dieerd werden. “Veel van onze 
klanten rijden nog steeds voor 
niks in een Mitsubishi”, geeft 
Joost met een knipoog als voor-
beeld aan. “De onkosten voor 
een ondernemer of organisatie 
zijn al hoog genoeg, dus als je op 
financieel gebied iets kunt win-
nen moet je dat zeker doen”! 

Voor meer informatie  
over alles wat Rogema voor  
u kan betekenen kijkt u op:  

rogema.com of neem contact 
op met (0228) 52 16 92.

Rogema: Uniek in de regio met een eigen app

Gerjo en Joost zorgen met het team van Rogema voor complete ontzorging van de ondernemer. Foto’s: Barend Hoekstra.

Rogema werkt met de nieuwste technieken, waaronder een eigen app.
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