
De bewoners van villapark 
“Lange Deele” worden momen-
teel geconfronteerd met plan-
nen van de gemeente waarvoor 
inmiddels zelfs al een omge-
vingsvergunning is afgegeven. 
Deze plannen druisen in tegen  
reeds gemaakte afspraken en 
het bestemmingsplan zoals be-
kend bij de bewoners. De be-
woners stellen in hun bezwaar-
schrift: “We betreuren het zeer 
dat het college deze omge-
vingsvergunning heeft ver-
leend. We hopen dat de ge-
meente Medemblik haar ver-
antwoordelijkheid neemt en 
opkomt voor het belang van de 
burgers en de schoonheid van 
het agrarische karakter van An-
dijk bewaard blijft!”

“Op het terrein waar nu nog 
schapen lopen staat de bouw van 
een enorme kolos gepland van 
maar liefst 26 meter breed, 67 
meter diep en met een hoogte 
van bijna 8 meter. In dit bedrijfs-
verzamelgebouw zullen 26 units 
komen, die verhuurd en verkocht 
worden aan verschillende bedrij-
ven. Op het industrieterrein is 
sprake van leegstand. Terwijl dit 
terrein eerst een agrarische be-

stemming had, wordt er nu in-
dustrie neergezet.”

Oude afspraken
De bewoners zijn goed op de 
hoogte van de afspraken zoals die 
in het verleden zijn gemaakt. Zo 
had het perceel aan de Gedepu-
teerde Laanweg 43a altijd een 
agrarische bestemming in het 

oude bestemmingsplan. “Dat is 
gewijzigd in detailhandel, halver-
wege de jaren 90. De toenmalige 
meubelzaak ‘De Zeehoek’ zou 
mogelijk uitbreiden en omwille 
daarvan werd er een aanpassing 
gedaan in het bestemmingsplan. 
In die periode zijn er duidelijke 
afspraken gemaakt met de bewo-
ners van de omliggende perce-

len,” zo vertelt Leo Los. “Er zijn 
gesprekken geweest met de be-
woners en er is een compromis 
gevonden; daarin zijn onder an-
dere zaken opgenomen als de 
hoogte van het nieuw te plaatsen 
gebouw, de plek op de kavel en de 
afstand tot aan de huizen. Deze 
afspraken staan zwart op wit. 
Maar werden zo aan de kant ge-
schoven alsof ze nooit hebben 
bestaan!” De betrokken bewoners 
voelen zich door deze gang van 
zaken onjuist behandeld door de 
Gemeente Medemblik.

Boosheid en verontwaardiging
“Dat er ooit iets gebouwd zou 
kunnen worden op dit perceel 
was ons bekend. Wij vertrouw-
den erop dat de gemaakte afspra-
ken nageleefd zouden worden 

door alle betrokken partijen.” 
Henk van Balen en zijn buurman 
Leo Los maken zich er echt boos 
om. “Het kan toch niet zo zijn dat 
er bij wisseling van personen of 
fuseren van gemeentes klakke-
loos aanpassingen worden ge-
daan over zulke belangrijke za-
ken, zonder daarover ook maar te 
informeren!” Leo: “Wij hebben 
alle stukken aangeleverd waar de 
afspraken in zijn op- en vastge-
steld. De wethouders en politici 
gaven aan niet van die stukken op 
de hoogte te zijn. Ons inziens 
moet de beslissing worden terug 
gedraaid en het plan moet op-
nieuw beoordeeld worden. Gel-
dende afspraken moeten worden 
nagekomen of aangepast in geza-
menlijk overleg en niet door een 
extern bureau.”

Andijkers solidair
“Graag willen wij alle bewoners 
van Andijk vragen om het be-
zwaarschrift te ondertekenen. 
Als de gemeente dit kan doen in 
onze achtertuin, dan kan dat ook 
gebeuren met andere stukjes 
grond in ons mooie dorp. Dat 
moeten we niet willen,” aldus 
Maja de Haan. “De direct omwo-
nenden zullen allen individueel 
bezwaar maken, maar er is ook 
een algemeen bezwaarschrift op-
gesteld. Als u dit wilt lezen en 
ondertekenen dan kunt u mailen 
naar maja.de.haan@gmail.com 
o.v.v. bezwaarschrift. We rekenen 
op u, gezamenlijk kunnen we het 
agrarische karakter van het 
mooie Andijk behouden door op 
te komen voor onze rechten.”

Andijkers boos om plannen gemeente
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.

Op de foto enkele bewoners van de Lange Deele, v.l.n.r. Leo Los en Maja de Haan, Nel en Hank van Balen 
en Ewald Pas. Foto’s: OdB/De Andijker

Bel ons 
voor 

meer info 
over de 
actie! 

0228-592253 
Het landje achter de villawijk had een agrarische bestemming en nu 

wil men hier industrie gaan neerzetten.

Beste Andijkers, na bijna 3 jaar 
werken, om onze online bloe-
menwinkel te laten bloeien moe-
ten we helaas constateren dat de 
combinatie flower in a box en 
gezin, te grote offers vraagt,

Vandaar de keuze om niet verder 
te gaan met Flower in a box! On-
danks dat wij altijd met veel en-
thousiasme en passie voor onze 
klanten klaar hebben gestaan. 
Wij willen dan ook al onze klan-
ten bedanken voor het vertrou-
wen.

Cadeau bonnen die zijn uitge-
schreven kunnen nog tot en met 
31 mei worden verzilverd. Het 
gaat u allen goed en nogmaals 
hartelijk dank.

Flower in a box, 
Magda en Marnix

Wij sluiten de deuren!
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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

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 10 februari 10.00 uur: 
Eucharistieviering met Gemengd 
koor; voorganger: pastor J. van 
Dril.
Thema: “Heer, hier ben ik”.
De collecte is voor onze kerk.
Van harte aanbevolen en dank 
daarvoor.
Welkom in de viering.
*Overleden: Sjaak Verkooijen.
*Kracht en moed voor de zieken 
en allen, die dat goed kunnen 
gebruiken.

AANLEVEREN 
KOPIJ

Advertenties: tot maan-
dag 12.00 uur 

info@andijker.nl. 

Kopij en fotomateri-
aal: tot maandag 12.00 uur 

info@andijker.nl

Familieberichten: 
(rouw- en geboorteberich-

ten) tot dinsdag 8.30 uur
info@andijker.nl

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
telefoon:  0228-593605
e-mail: info@andijker.nl
website: www.andijker.nl
redactie: Jolien Harders 
 Olga de Boer
 Ank van der Thiel
lay-out:  Karin Venekamp
foto’s:  Peter Ligthart, 
 Koos Dol, Douwe  
 Greydanus, 
 Olga de Boer

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

© 2019 - De Nederlandse

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

Daar buiten op afspraak

Familieberichten
Of het nu gaat om een geboorte, bruiloft, jubileum of verjaardag, voor 
elke gelegenheid kunt u een passend bericht in De Andijker plaatsen. 

Deze berichten worden geplaatst op een stijlvolle manier; 
indien gewenst in kleur, met bijpassende foto of tekening.

Voor meer informatie kunt u ons bellen op 59 36 05 
of mailen info@andijker.nl

Kerkdiensten, zondag 10 februari

Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur  ds. J. Staat, bediening Heilige doop

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 Ds. Nicoline Letteboer uit Julianadorp, 
 Pianist: Johan Gootjes

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Cees Hanemaayer, Doopdienst

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Euch. pastor J. van Dril, Gemengd koor

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

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

De Heer is mijn herder, 
het ontbreekt mij aan niets.

          Psalm 23:1

Na een lang en betekenisvol leven is onze dierbare 
vader en lieve opa overleden

Dr Jan Gerbrandy
Echtgenoot van Anna Colijn, † 4 mei 2010

Emeritus hoogleraar Erasmus Universiteit interne geneeskunde

Harderwijk, 26 maart 1918                                     Andijk, 1 februari 2019

 Hiske Gerbrandy en Simon Klaver

 Marco en Janet Gerbrandy

 Sjoerd Gerbrandy en Willy Kool
    Bas
    Maud

	 Riemke	Gerbrandy	en	Marco	van	Trijffel

Correspondentieadres:
Valeriusstraat 130h, 1075 GE Amsterdam

Het afscheid is op zaterdag 9 februari om 11.15 uur in de Jan Leupen 
aula van begraafplaats De Nieuwe Ooster, Kruislaan 126, 
1097 GA te Amsterdam. 
Aansluitend zal Jan bij zijn geliefde vrouw Anneke worden begraven 
in het familiegraf aldaar. 

Na	afloop	van	de	begrafenis	is	er	gelegenheid	tot	condoleren	en	elkaar	
ontmoeten in de ontvangstruimte van de begraafplaats.

Dank aan medewerkers en vrijwilligers van verzorgingshuis Sorghvliet 
voor de mooie jaren die onze vader en opa bij jullie heeft doorgebracht.

Op zondag 10 februari, een spe-
ciale dienst voor het hele gezin. 
Het programma is voor jong en 
oud. Het thema is: Toon je dank! 
Bij aankomst wordt je al verrast 
door een prachtig decor dat met-
een alle aandacht trekt.

De kinderen laten zich zien en 
horen met een lied en een sketch 
over het bijbelverhaal van de tien 
melaatsen. Alle tien melaatsen 
worden genezen, maar wat is hun 
reactie? Wat zou onze reactie 
zijn?  Daar willen we samen over 
nadenken. Met een memoryspel 

gaan we een tekst leren en  Kobus 
de Kraai, de grappige buikspreek-
vogel,  laat ook weer van zich ho-
ren. De kinderen zitten op het 
puntje van hun stoel als ze dit 
meemaken.  Alles bij elkaar  een 
verrassende dienst. Na afloop is 
er koffie, thee of limonade en 
worden we op taart getrakteerd.

Een dienst om nooit te vergeten.  
Allen zijn hartelijk welkom in het 
Martinus, Aanloop 6 te Groote-
broek op  zondag 10 Febr.  We 
beginnen om 10.00 uur.   Voor 
meer informatie;  www.deweg.eu

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor het meeleven 
en de steun na het overlijden van mijn lieve vrouw

Margje Kwantes-Krikke

Ook namens de kinderen en kleinkinderen bedankt.

   Niek Kwantes
   Grote Weid 9, 1619XJ Andijk

Gezinsdienst in het Martinus
“Worden deze dieren expres 
doodgemaakt?” vragen kinderen 
vaak. Preparateur Oscar van den 
Berge laat zondag 17 februari bij 
IVN West-Friesland zien hoe het 
beginstadium van het opzetten 
van een vogel in zijn werk gaat. 
Hij neemt een aantal voorbeel-
den mee van opgezette dieren en 
vertelt over de voorwaarden en 
specifieke eisen die daaraan moe-
ten voldoen. Het is een kunst om 

een zo mooi mogelijk, natuurlijk 
ogend resultaat te krijgen.                      
De inloop - informatiemiddag is 
van 14.00 tot 16.00 uur in het 
Streekbos Paviljoen in Bovenkar-
spel. Het is een respectvolle de-
monstratie voor volwassenen en 
kinderen. 

Entree is gratis, maar een donatie 
in de bus is welkom; en vragen 
staat vrij!

Fazant. Foto: Oscar van den Berge

Dieren opzetten, hoe doe je dat?

Het heeft ons goed gedaan dat we zoveel belangstelling en medeleven  
mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve zus en schoonzus

Johanna Beth
Jopie

Het was moeilijk om afscheid te moeten nemen, maar wat voelden  
we ons gesteund en wat was het mooi om te zien, te horen en te ervaren  

dat zij niet alleen voor ons, maar ook voor anderen van betekenis is geweest. 

Veel dank voor uw aanwezigheid, hartelijke woorden, handdruk of kaart.

Namens ons allen: Carla, Annemieke en Henny 
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NA EEN OVERLIJDEN VALT ER VEEL TE REGELEN

In een tijd van verdriet door het verlies van een naaste zit je niet te 
wachten op zorgen en allerlei regeldingen. Iemand zei onlangs: “Het 
verbaast me wat een rompslomp er na een overlijden komt. Elke dag 
komt er wel iets in de brievenbus. Had dit nou niet kunnen worden 
voorkomen?” Bij het afwikkelen van een nalatenschap komt veel kij-
ken. Is er een testament? Wie zijn de erfgenamen? Wat is het vermo-
gen? Moet er belasting worden betaald? 

Kom alstublieft altijd op kantoor
Omdat wij veel problemen zien bij afwikkelingen van nalatenschap-
pen, vragen wij iedereen in geval van een overlijden van een naaste, 
altijd op ons kantoor te komen voor een gesprek. Wij helpen u en 
geven aan wat belangrijk is om te regelen én welke (fiscale) keuzes 
er zijn. In bijvoorbeeld een langstlevende situatie is het belangrijk om 
de erfdelen van kinderen vast te stellen. Ook zijn er fiscale termijnen 
die bijvoorbeeld na 3 of 8 maanden verstrijken. Maakt u bepaalde 
keuzes niet op tijd, dan kan hier geen gebruik meer van gemaakt 
worden, met vaak alle fiscale nadelen van dien. Daar behoeden wij u 
graag voor.

GRATIS INLOOP: 
12-02 Benningbroek/21-2 
Andijk 9-17 en 19-21 uur  

Ria Manshanden

Huisvesting 
arbeidsmigranten

Ze horen bij ons, de Polen en 
de laatste tijd ook Spanjaarden. 

Op straat, vissend langs de 
waterkant, op school en in 

de supermarkt, we komen ze 
overal tegen. We zijn eraan 

gewend geraakt de honderden 
zo niet duizenden arbeidsmi-
granten, die werk verrichten, 

waarvoor de ondernemers 
hier geen werknemers kunnen 
vinden. Ze leven hier zonder 
noemenswaardige overlast te 

veroorzaken. De ondernemers 
zijn verantwoordelijk voor 

hun huisvesting, de gemeenten 
voor de manier waarop dit 
gebeurt. Op het gebied van 

arbeidsvoorwaarden, arbeids-
omstandigheden, registratie en 

huisvesting hebben verantwoor-
delijke instellingen, gemeenten 
en ondernemers jaren gewerkt 
aan afspraken en regelgeving 

met het doel de mensen hier op 
een fatsoenlijke manier te laten 

wonen en werken. Tot zover 
leek alles redelijk en konden 
ook wij met de regels leven. 

De werkelijkheid bleek echter 
anders. De meeste onderne-
mers houden zich keurig aan 
de regels, maar er zijn er ook 
die de handhavende hand van 

de gemeente nodig hebben. 
Vooral op het gebied van regi-

stratie kan het beter. Daarnaast 
zien we een ander probleem. 
Verzoeken van bedrijven om 

de regels op te rekken t.b.v. de 
groei van bedrijven en daar-

mee de groei van het aantal te 
huisvesten arbeidsmigranten 

leveren voortdurend discussie 
op. Waar is het eind? Wat ons 
betreft bij de gestelde grenzen. 
De gemeente blijkt nu helaas 

groei verzoeken en de daarmee 
gepaard gaande verandering 

van de regels te faciliteren. Dit 
met alle gevolgen van dien. 
In sommige kernen werden 

zoveel huizen voor huisvesting 
opgekocht dat er slaapdorpen 
dreigden te ontstaan. En in de 
buitengebieden, uit het zicht 
van de woonkernen, signalen 
van wantoestanden worden 

moeilijk opgepikt, leven hon-
derden mensen bij agrariërs. 

En wat doet de dubbele afhan-
kelijkheid bij de baas met hen? 

Binnenkort wordt dit onder-
werp geëvalueerd. GroenLinks 
zal daarbij een consequentere 

handhaving van de regels en de 
evaluatie van de handhavings 

capaciteit bepleiten. Deze men-
sen hebben recht op een recht-
vaardige behandeling en een 
veilige woon en werkplek.

Ria Manshanden 
GroenLinks Medemblik                                                        

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

2 Andijker heren op leeftijd en 2 
jongere dames gaven in de dans-
voorstelling “Toeval en keuzes” 
in Cultura een interessant inkijk-
je in de manier waarop de Dance-
company van Joke de Heer thema 
’s ondergeschikt maakt aan leef-
tijd en geslacht. Eenvoudige 
strakke bewegingen werden afge-
wisseld met organische dans-
moves. Samen met de sobere 
zwart witte outfit, de sombere 
ruimte en het spel met licht en 
muziek vond het merendeel van 
de ongeveer 60 bezoekers het een 
mooi begin van dit eerste Cultu-
raPlus evenement in 2019. 

Na de pauze werd het publiek 
meegenomen in de ontmoeting 
tussen de Syriër Nour en de Ne-
derlander Gerard met de vraag, 
of zij vrienden zouden kunnen 
worden. Aan de hand van het el-
kaar bevragen, foto ’s uit hun 
verleden en het vertellen van 

verhalen probeerden beide man-
nen die vraag te beantwoorden. 
Verschillende opvattingen over 
religie, familietradities en andere 
belangrijke zaken leken hen niet 
direct nader tot elkaar te bren-
gen. Gaandeweg werd het echter 
duidelijk, dat de zoektocht ook 
overeenkomsten opleverde en 
dat het anders denken niet altijd 
een onoverkomelijk struikelblok 
hoeft te zijn. “Het gaat er om wat 
je doet”. Na afloop omhelsden de 
mannen elkaar en besloten ze sa-
men met het publiek dat ze wel 
vrienden zouden kunnen wor-
den. Dit actuele onderwerp werd   
op een serieuze manier aange-
pakt, maar ook met oprechte hu-
mor vertolkt. Cultura Plus kan 
trots zijn op het binnenhalen van 
“Friends to be” van “Op roet” en 
deze bezoeker ziet uit naar het 
volgende evenement voor vol-
wassenen: 
Sonja Barend op 10 maart. 

Op vrijdag 15 februari  is er weer 
een open Schrijfcafé Enkhuizen. 
Van 10 tot 12 uur in grand café 
Van Bleiswijk, Enkhuizen. Voor 
wie zin heeft om samen te schrij-
ven bij een heerlijk kopje thee of 
koffie. U schrijft aan de hand van 
korte opdrachten rond een the-
ma. Het gaat hierbij niet om een 
mooi of foutloos geschreven pro-
duct, maar om wat er zoal naar 
bovenkomt aan associaties en 
herinneringen. Deze ochtend is 
erg geschikt voor mensen die 

weinig ervaring hebben met crea-
tief schrijven en het graag eens 
willen proberen. En schrijft u al 
langer, kom dan eens nieuwe in-
spiratie opdoen.

De schrijfcafés op de derde vrij-
dag van de maand zijn afzonder-
lijk van elkaar te volgen. Kosten 
per ochtend €12 (inclusief 2 kof-
fie/thee). Reserveren hoeft niet. 
Neem zelf pen en papier mee. 
Inlichtingen:
c.vandenhombergh@quicknet.nl  

CulturaPlus

Vanaf nu: elke woensdag, midweekbreak!
Lekker eten van 17:00 tot 19:00 uur

Zie onze website of facebook voor het menu 
op deze woensdagen!

Elke 3e vrijdag van de maand 
Het eetcafé is voortaan à la carte! 

Voor ieder wat wils!

Gestopt met je opleiding 
of heb je een examenjaar? 

Ben je op zoek naar 
een leuke afwisselende job?

Reageer dan snel 
op onze vacature!

Wij zijn voor onze tuinplanten kwekerij op zoek naar:

SEIZOENSMEDEWERKERS   (Fulltime)
Periode: medio maart t/m september

Herken jij jezelf in het onderstaande?
 Ben jij 16 jaar of ouder?
 Ben jij een harde werker die zelfstandig taken kan uitvoeren?
 Vind je overwerken en op zaterdag werken geen probleem? 
         
Stuur dan vóór 13 februari een mailtje met je 
gegevens naar info@kwekerij-deweet.nl

Bas Pasterkamp
Tel: 06 1415 9121   www.kwekerij-deweet.nl

Creatief schrijven in 
Schrijfcafé Enkhuizen

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

Zegeltjes van blue band.
In de jaren vijftig van de vorige 
eeuw zat er op elk pakje blue 
band een zegeltje op de zijkant. 
Met die zegeltjes kon je voor 
plaatjes sparen, die pasten in 
een boekje dat heette “Veertig 
sporten in woord en beeld “. 

Wanneer je tien boekjes had 
was de serie compleet. Van die 
veertig sporten werd de ge-
schiedenis beschreven maar 
ook de spelregels. Mensen die je 
als commentator op de radio 
hoorde waren de schrijvers van 
die verhalen. Als je nu maar ge-
noeg blue band gebruikte, kwa-
men de albums vanzelf vol. Bij 
ons thuis was echter een pro-
bleem. Mijn moeder volgde een 
dieet en mocht alleen plantaar-
dige margarine eten. Dus aten 
we planta, zo heette dat spul 
toen. En daar zaten geen zegel-
tjes op voor plaatjes. Goede 
raad was duur……

Gelukkig had ik een tante in de 
buurt wonen, die getrouwd was 
met de broer van mijn moeder. 
Tante Hinke heette ze en wat we 
thuis niet mochten, mocht bij 
haar. Iedere week kreeg ik van 
haar de zegeltjes en van het geld 
dat ik met tulpenbollen ver-
diende kocht ik de tien albums. 
Na lang sparen had ik alle plaat-
jes, ook al omdat we op school 
de dubbele ruilden. Ik las de 
verhalen zo vaak, dat ik ze zo 
ongeveer uit mijn hoofd kende 
en spelregels van sporten, ik 
kon ze dromen. Alleen die van 
cricket daar snapte ik niets van. 
De albums liggen in een kast en 
af en toe pak ik ze nog wel eens. 
Vlak voor kerst zag ik ze in een 
kringloopwinkel voor twee euro 
te koop liggen. Ik kocht ze en 
stuurde ze met een kerstkaart 
naar mijn vriend Frans Rusting 
in Alkmaar. Ook hij herkende 
de verhalen en de auteurs die ze 
hadden geschreven. Maar ach-
ter het boekwerk van mij staat 
altijd nog tante Hinke van oom 
Jaap Schuurman, want zonder 
haar…….

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

Heeft u nieuws of tips? 
Mail naar info@andijker.nl 

of bel: 59 36 05
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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

Yvonne Jeltes is vanuit haar eigen spirituele interesse de 
yoga ingerold. “Zelf heb ik mogen ervaren wat yoga voor 
je kan betekenen, hoe het je kan helpen blokkades op te 
heffen en je een andere kijk te geven op wat je ervaart. Dat 
geeft ruimte om beter in balans te komen. ”

“Yoga onderdrukt niet,  maar helpt je om je energie te 
veranderen. Door daarna te beredeneren en te benoemen 
kun je doorgroeien. Daar wilde ik anderen ook graag bij 
helpen en zo is de yogaopleiding ontstaan.” Inmiddels 
geeft Yvonne alweer 25 jaar yogales, waarvan de afgelopen 
16 jaar in Andijk.

Spirituele scholing
“Mijn opleiding Raja Yoga ben ik gestart in 1991. Meteen 
had ik het gevoel dat dit het voor mij was. Spirituele ken-
nis integreren in de praktijk.  Mijn hart ligt bij het doorge-
ven van de verkregen kennis.”

 Yoga geschikt voor jong en oud. 
“Zelf heb ik de keuze gemaakt om te werken met volwas-
senen en ouderen. Dat is zo gegroeid. Het leven bestaat 
uit keuzes maken en dit paste het beste bij mij. Toch sta ik 
volledig achter het idee van yoga geven aan kinderen. Elke 
school zou ruimte in zijn programma moeten maken voor 
een stukje meditatie en yoga als het aan mij ligt.” Yvonne 
licht toe: ”Kinderen krijgen tegenwoordig vaak te maken 
met scheidingen tussen ouders en hebben drukke sche-
ma’s vol sport, muzieklessen en niet te vergeten verwer-
ken van veel (digitale) informatie via social media. Het 
vinden van innerlijke rust via meditatie kan ze helpen de 
wereld minder hyper te ervaren.” 

Hatha-Yoga en Raja-Yoga 
Yvonne geeft les in diverse vormen van yoga en meditatie. 
“De lessen bestaan uit praktische oefeningen.  Het delen 
van theoretische kennis vind ik ook erg belangrijk. Een les 
begint met een korte meditatie in stilte. Na een warming 
up om het lichaam los te maken doen we verschillende 

houdingen. Tussendoor is er tijd om te luisteren naar het 
lichaam en de effecten van de oefeningen te voelen in het 
lichaam.” Yoga gaat om bewustwording. Tijdens de Raja 
Yoga lessen gaat Yvonne hier uitgebreid op in. De Hatha 
Yoga lessen zijn meer gericht op de praktische oefenin-
gen.  De 50+ Yoga is er in aangepaste vorm.

Yoga is goed voor u
“Het is een manier van leven. Het maakt het lichaam fitter 

en uw geest kalmer en ontspannen. Yoga helpt het voor-
komen en controleren van gezondheids- en emotionele 
problemen welke kunnen ontstaan tijdens het leven. Het 
verrijkt uw zelfkennis en kennis van het lichaam. De prak-
tijk zit aan de Dijkweg 194/195 te Andijk. Voor informatie 
over lestijden en tarieven -als ook meer achtergrond in-
formatie- is op te vinden op de site www.yoga-andijk.nl 
Via de site kunt u zich ook aanmelden voor een proefles of 
proefmaand.

Alles in balans is doel Yoga Andijk

Yvonne Jeltes gebruikt yoga om mensen te helpen blokkades op te heffen en meer in balans te komen.  
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

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

Verbouw-Onderhoud & Bouwadvies
Kort Onderhoud • Dr. d' Arnaudstraat 22 Andijk 

Tel. 06-2738 0707

Verhuizen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G 

Tel. 06. 2182 3000 • www.wieverhuistmij.nl

Vishandel
Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

www.kleinvolendam.nl • info@kleinvolendam.nl

Voetre� exologie
Jacquelien ter Veld • Burg. Doumastraat 57

06 289 282 01 • cwjtv@kpnmail.nl

Yoga
Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk

0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Zonnepanelen
Solarfabriek • Dijkweg 163, 1619 HJ Andijk

0228-597272 • www.solarfabriek.nl

Zonwering
Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk

06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl

Uw bedrijfsnaam in deze lijst?

Mail naar: info@andijker.nl 
of bel: 59 36 05
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• Lifestyle-test
 Kelly Groot

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan

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

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?

... M. Vlam, P. Schenk en 
G. Stavenuiter meedoen in de 

biljartfinale eerste klas libre in 
Sarto op 15, 16 en 17 februari?

… er in Andijk een groot stuk 
grond aan de Ged. Laanweg 

voor nog geen 25 euro per 
vierkante meter verkocht is? 

… Vlieringsboys binnenkort 
hun 1200ste biljartpartij 

spelen?

… je bij vakantieXperts de 
Valk, zie achterpagina van 

deze krant, kans kunt maken 
op een reischeque van 100 

euro?

 
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

Wordt u dit jaar óók een van de 
15 duizend collectanten die de 
straat opgaan om geld in te zame-
len voor Amnesty International? 
De jaarlijkse collecteweek van 
Amnesty vindt plaats van 11 tot 
en met 16 maart 2019. Amnesty 
zoekt in Andijk nog een aan-
tal  vrijwilligers die een paar uur 
willen collecteren. Wilt u meer 
informatie of wilt u zich aanmel-
den als collectant? Kijk dan op 
www.amnesty.nl/collecte of 
neem contact op met Annethera 
Hos (06-23056652) collectecoör-
dinator Andijk.

Waarom collecteren?
Amnesty International komt op 
voor de slachtoffers van mensen-
rechten-schendingen, waar ook 

ter wereld. De opbrengst van de 
collecte wordt gebruikt om het 
werk voor deze mensen voort te 
kunnen zetten.

Omdat Amnesty International 
een onafhankelijke organisatie is 
(niet gebonden aan een politieke 
overtuiging of godsdienst), neemt 
zij voor haar onderzoeken en ac-
ties géén geld van overheden of 
politieke groeperingen aan. 

Missie Amnesty
Amnesty International streeft 
naar een wereld waarin iedereen 
alle rechten geniet die zijn vast-
gelegd in de Universele Verkla-
ring van de Rechten van de Mens 
(UVRM) en andere internationa-
le mensenrechtendocumenten.

Amnesty zoekt collectanten

Het weerbericht verkondigde 
sneeuw aan waardoor treinen en 
vliegtuigen uit de dienstregeling 
werden genomen.
Hier in Andijk viel het gelukkig 
mee met de sneeuw en wat er lag 
gaf een mooi beeld. Tijdens mijn 
strooptocht op het dierenparkje 
de Put kom je dan ook van alles 
tegen.
Het is even zoeken en afwegen 

om deze kristallen te fotografe-
ren maar dan heb je ook wat 
dacht ik zo.
Voor je het weet is het gesmolten 
of een vogel tikt het van de tak af.
Waterdruppels die langs de tak 
vloeien terwijl de nachtvorst het 
laat stollen kunnen wonderlijk 
vormen aannemen, ziet u hier 
ook iets leuks voor om de hals 
misschien in?

Foto Douwe Greydanus

Je moet het zien

PostNL past vanaf eind februari 
in gemeente Medemblik het net-
werk van brievenbussen aan. De 
reden voor de aanpassing is dat 
we in Nederland steeds minder 
post versturen. Brievenbussen 
die weinig worden gebruikt, ver-
wijderen of verplaatsen we naar 
plekken waar veel mensen komen 
zoals winkelcentra, supermark-
ten of locaties aan het begin van 
een woonwijk.
 
Voor iedereen bereikbaar
Bij het bepalen van de locaties is 
rekening gehouden met de af-
standseis voor brievenbussen die 
de Postwet   voorschrijft. Daar-
naast hebben lokale vertegen-
woordigers van belangenorgani-
saties zoals ANBO, Unie KBO, 
PCOBm I(e)derin en LvKK de 
mogelijkheid gekregen om advies 
uit te brengen op de plannen in 
de gemeente. Gezamenlijk is ge-
keken of brievenbussen voor ie-
dereen bereikbaar blijven. Ook 
voor mensen die wat minder 

goed ter been zijn. Brievenbus-
sen bij ziekenhuizen en zorgin-
stellingen blijven om die reden 
dan ook staan. Ook het aantal 
verlaagde brievenbussen blijft 
ongewijzigd. Bij het bepalen van 
de locaties houden wij rekening 
met de afstandseis voor brieven-
bussen zoals vastgelegd in de 
Postwet.
 
Veranderingen 
Vanaf 23 februari 2019 voeren we 
de eerste veranderingen in het 
netwerk van brievenbussen in 
Noord-Holland Noord door. In 
de gemeente Medemblik blijven 
37 brievenbussen, verdwijnen er 
17 brievenbussen en komt er 1 
nieuwe brievenbus bij. 
 
4 brievenbussen verdijnen
Voor Andijk betekent dit dat de 
brievenbussen aan De Weet (7), 
Middenweg (4), Klamptweid (78) 
en Dijkweg (93) zullen verdwij-
nen. Overige brievenbussen blij-
ven staan.

Binnenkort zullen er vier brievenbussen in ons dorp verdwijnen.  
Foto aangeleverd

PostNL past netwerk brievenbussen 
in gemeente Medemblik aan

De kaartverkoop voor de 36e edi-
tie van Dijkpop begint aanstaan-
de zaterdag om 10:00 uur. Tradi-
tioneel begint het Dijkpop festi-
val weer met de Dijkpop-Blind-
date-ticket actie. 

Zoals voorgaande jaren kun je op 
de zaterdag voor Valentijnsdag, 
voor een aantrekkelijke prijs, 
jouw geliefde verrassen met een 
ticket om samen op 6  juli te ge-
nieten van zon, vrienden, heerlij-

ke muziek, lekker eten en een re-
laxte sfeer!  Dijkpop Blinddate 
entreekaarten bestel je voor 
slechts € 25,00 (excl. reserve-
ringskosten) in plaats van de  re-
guliere voorverkoop prijs van € 
40,00. 
Deze actie geldt  alleen op zater-
dag 9 februari en was voorgaande 
jaren binnen enkele minuten uit-
verkocht.  (LET OP! Slechts een 
beperkt aantal blinddatekaarten 
beschikbaar). Daarnaast is Dijk-

pop is een festival voor alle leef-
tijden. Ben je 6 juli jonger dan 18 
jaar? Geen probleem. Voor deze 
bezoekers is er de voordelige Jong 
& Fris entreekaart.

Kaarten zijn te koop vanaf zater-
dag 9 februari 10:00 uur. De afge-
lopen edities was het festival 
steevast uitverkocht. Dus om te-
leurstelling te voorkomen. Koop 
je kaarten dus op tijd via www.
dijkpop.nl/tickets. 

Kaartverkoop Dijkpop begint zaterdag

Vanaf aanstaande zaterdag kun je kaarten kopen voor Dijkpop 2019! Foto aangeleverd
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FEBRUARI
Vrijdag 8 februari
• Pubquiz. Dorpshuis Centrum
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
Vrijdag 15 februari
• Eetcafé. Dorpshuis Centrum
• Biljart� nale eerste klas libre in Sarto. 19.00 uur
Zaterdag 16 februari
• Biljart� nale eerste klas libre in Sarto. 11.00 uur
Zondag 17 februari
• Biljart� nale eerste klas libre in Sarto. 11.00 uur
• 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
Donderdag 21 februari
• Soos. Dorpshuis Centrum, 12.00 uur
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
Woensdag 27 februari
• Tulpenactie Moldavië

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
• Lezing in De Kapel door Rodrigo van Rutte, thema: Adoptie

Inloop:19.30 uur, gratis entree
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.
Zondag 28 april
• Tulpenwandeltocht, 8 km. en 15 km. Start: Zorgboerderij de Tulp

MEI
Woensdag 1 mei
• KBO-SBA, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Dinsdag 14 mei

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

Oud papier  Zaterdag 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 5-03, 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

Biljartvereniging De Vlieringboys
Na enkele weken niet te heb-
ben gebiljart was het weer even 
wennen maar dat leek voor C.P. 
Grent geen bezwaar het was 
een partij van 3,11 een prima 
libre partij en dan ook nog winst
in het bandschoten dat waren 
dus drie winstpartijen en daar-
door een geweldige biljartmid-
dag. Voor mijn sportvriend C.J.   
Verhoogt liep het op alle fron-
ten mis maar  wist gelukkig net 

op de valreep nog een winstpar-
tij binnen te halen. Het werd dus 
negen punten voor C.P. Grent en 
drie punten voor C.J. Verhoogt.

De slotzin  is ‘men moet leven 
om te eten, niet leven om te 
eten’.

Sport groeten  
G.P. Grent  
Aflevering 1189

Vastlopen in je werk. Een groot 
maatschappelijk probleem dat 
zowel werkgevers als werkne-
mers raakt. Een probleem dat 
zowel voorkomen als opgelost 
kan worden. Ervaren trainer 
Niels Deen uit Wervershoof en 
zijn compagnon Johan Burg-
houts helpen deze mensen. Tij-
dens het OVW Café op 21 fe-
bruari delen zij en enkele deel-
nemers hun eigen verhaal over 
vastlopen en hun ervaringen 
hiermee. 

We kennen allemaal wel iemand 
die vastloopt op het werk, het 
even rustig aan moet doen of 
zelfs helemaal moet stoppen om-
dat het niet meer gaat. Mensen 
met een burn-out zijn een groot 
maatschappelijk probleem en een 
enorme kostenpost geworden . In 

veel gevallen worden deze kosten 
ook nog eens verhaald op de on-
dernemers en werkgevers van 
Nederland. 

Oorzaken en oplossingen
Paradoxaal genoeg ligt de oor-
sprong van problemen op het 
werk, vaak in de privésfeer. De 
werkgever is daar meestal nooit 
bij betrokken geweest. In de rode 
draad van het eigen levensverhaal 
liggen alle redenen én oplossin-
gen verborgen. Niels Deen en zijn 
compagnon Johan Burghouts be-
vrijden de vastlopers op basis van 
hun levensverhaal. Dit doen zij 
met een unieke 4-daagse maat-
werktraining: Het verhaal van 
mijn leven! 

Maak op 21 februari kennis met 
de trainers én de ervaringen van 

enkele deelnemers uit de regio. 

Presentatie en netwerken
Het OVW Café start om 18.00 
uur in ’t Fortuin aan de Dorps-
straat 190 te Wervershoof. Bent u 
geen lid van de ondernemersver-
eniging, maar wel geïnteresseerd? 
Kom vrijblijvend kennisma-
ken.  Naast de  presentatie is er 
volop ruimte voor vrij netwerken 
en kunt u genieten van het buffet. 
Graag tot ziens! www.ovw.nl

Over 21maart
Het verhaal van mijn leven is een 
training waarbij je gegarandeerd 
de oorzaak achterhaalt van jouw 
vastlopen. Niels Deen en Johan 
Burghouts helpen jou je levens-
pad te (her)ontdekken, te volgen 
en met vrijheid en vertrouwen te 
kiezen voor jezelf. Het effect is 
dat je keuzes maakt die jou weer 
100% werkplezier geven. Hun 
aanpak is concreet & confronte-
rend en creëert impact in jouw 
leven. In de bewustwording die 
op gang komt, ontdek je jouw 
belangrijkste levenslessen. Daar-
mee ontsluit je jouw innerlijke 
kracht en ga je meer geluk, be-
wustwording en succes ervaren 
in jouw werk en je leven. 
Meer informatie: 
www.21maart.nu.

Niels Deen: ‘Wij helpen hoogopgeleide 
mensen die vastlopen in hun werk’

Niels Deen. Foto aangeleverd

Met de eerste editie van ‘Ont-
dek Verre Reizen Dag’ bij De 
Nieuwe Doelen in Enkhuizen 
nog vers in het geheugen en de 
titel ‘Beste reisbureau van 
Noord Holland 2018’ (3e keer), 
mag je VakantieXperts De Valk 
inmiddels wel Dé Reisspecialist 
van West-Friesland noemen. 

Bij het team van De Valk is werke-
lijk geen reiswens te gek. Oog in 
oog met de Zilverrug Gorilla in 
Rwanda, Op expeditie naar An-
tarctica, thee-ceremonie met een 
Geisha in Japan of het varen in 
een Mokoro over de Okavango 
Delta in Botswana, zomaar een 
aantal bestemmingen die binnen 
het enorme portfolio van de reis-
specialisten van VakantieXperts 
De Valk te vinden zijn. Daniëlle en 
Frank Sijbrands (eigenaren) heb-
ben enkele jaren geleden het roer 
omgegooid door meer te focussen 

op maatwerkreizen. Een maat-
werkreis hoeft natuurlijk niet per 
definitie een verre bestemming te 
zijn. Fins Lapland bijvoorbeeld, 
één van mijn favoriete bestem-
mingen, stellen wij op basis van 
de reiswensen van de klant sa-
men, vertelt Danielle. Maar ook 
stedentrips binnen of buiten Eu-
ropa stellen wij steeds vaker sa-
men op basis van maatwerk. 

Advies uit eigen ervaring 
Voor het beste reisadvies reizen 
wij de hele wereld rond. Uit eigen 
ervaring adviseren over een be-
paalde bestemming lukt het bes-
te wanneer je er zelf bent ge-
weest, legt Danielle uit. De sfeer, 
geur, gevoel of beleving van een 
land is niet over te brengen vanaf 
een plaatje. Maar het enthousi-
aste verhaal van een reisspecia-
list die het Noorderlicht met ei-
gen ogen heeft aanschouwt of 

met een auto Oman heeft ver-
kent, dat komt pas aan. Uiteraard 
aangevuld met prachtig beeld-
materiaal. Inmiddels hebben we 
met elkaar al heel wat van de 
wereld gezien en hebben onze 
medewerkers hun eigen speciali-
satie. Bij het maken van een af-
spraak houden we hier rekening 
mee zodat de klant altijd wordt 
geholpen door de juiste specia-
list. Uiteraard komt het wel eens 
voor dat we een bepaalde be-
stemming niet hebben bezocht, 
in dat geval kunnen we een be-
roep doen op de reisspecialisten 
binnen ons netwerk. 

Ladies Only 
Danielle is onlangs met twee col-
lega’s uit de reisbranche gestart 
met een nieuw reisconcept ‘La-
dies Only Trips’ korte trips voor 
vrouwen die samen met hun zus, 
vriendin, moeder enz. heerlijk er 
een paar dagen op uit willen. 
Voor dit jaar staan er drie leuke 
trips op het programma: 4 dagen 
Ibiza, 4 dagen Tel Aviv en 2 da-
gen WK Dames in Frankrijk. Het 
concept is enkele jaren geleden 
door één van de andere initia-
tiefneemsters ontstaan toen zij 
met een groep vrouwen op reis 
was. Dit sloeg zo aan dat ze in-
middels meerdere reizen heeft 
gemaakt met uitsluitend vrou-
wen. Wellicht komen we ook nog 
met een Men Only Trip, besluit 
Danielle lachend. Meer info op 
www.ladiesonlytrips.nl/.

Voor het beste reisadvies de wereld rond!

Danielle Sijbrands - Boh Sungai Tea Centre Maleisië. Foto aangeleverd.

We zijn met aftellen begonnen 
naar de start van alweer de 3e 
editie van KIDS-dag Wervers-
hoof. Zaterdag 6 april a.s. tussen 
12-16 uur zal deze dag gehouden 
worden op het Raadhuisplein in 
Wervershoof bij het Winkelcen-
trum en zullen er diverse activi-
teiten aan de kinderen worden 
aangeboden. Denk hierbij aan 
zelf taartjes/cackjes maken bij 
Tante Cornelia, schminken, etc. 
en alle winkels organiseren weer 

wat leuks en natuurlijk nog meer.. 
Daarnaast zijn we met de voorbe-
reidingen bezig van een boot-
camp (tussen 13-15 uur). We 
vertrouwen erop dat het weer net 
zo’n spetterende dag wordt als 
vorig jaar. Wilt u ook met een 
kraam staan, dan bent u van har-
te welkom, laat het ons weten. 
(voor slechts € 30,= ex BTW) sta 
ook jij op het plein
Wij zien jullie graag zaterdag 6 
april a.s.!!

KIDS-dag Wervershoof
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