
Sinds een aantal jaar organiseert 
een groep vrouwen uit verschil-
lende kerken uit West-Friesland 
een interkerkelijke vrouwendag 
genaamd GLOW. GLOW staat 
voor Geven, Leven, Ontmoeten 
te West-Friesland. Het doel van 
deze dag is ontmoeting en verdie-
ping. Tijdens deze dag staat er 
een specifiek thema centraal. 

Het thema voor de vrouwendag 
van 2019 is  ‘Leven vanuit (Zijn) 
rust.’ Misschien ervaar je ook dat 
het leven van alledag vol is, mis-
schien kamp je met stressklach-
ten en heb je het gevoel veel bal-
len in de lucht te moeten houden 
en weet je niet goed welke ballen 
je kunt laten vallen. Vrouwen 
hebben tegenwoordig veel taken. 
Naast hun familie, gezin, is er 
misschien een baan, ben je man-
telzorger of wil je er voor je buren 
en vrienden zijn. Daarnaast zijn 
er allerlei activiteiten waar je aan 
deel neemt of wilt nemen, maar je 
ervaart het leven al als vol. Hoe 
zorg je ervoor dat je wat rust in je 
leven bouwt en hoe kun je vanuit 
rust leven? Over dit thema gaat 
Carianne Ros verder in. Ze is 
moeder van vijf kinderen, coach 

en schrijfster van diverse boeken. 

Tijdens een goed verzorgde lunch 
is er voldoende gelegenheid om 
een gezellige markt te bezoeken 
met allerlei standjes. Daarnaast is 
er voldoende tijd om elkaar te 

ontmoeten. s’ Middags is er keu-
ze uit diverse workshops waarin 
je verder met het thema aan de 
slag gaat. Dit kan door bijvoor-
beeld een creatieve verwerking of 
een stilte-workshop. Aan het 
einde van de dag ga je naar huis 

met een mooi aandenken aan 
deze dag. 

Dus…lijkt het je gezellig om an-
dere vrouwen uit diverse kerken 
te ontmoeten?  Ben je niet kerke-
lijk, maar heb je wel interesse in 

deze dag, dan ben je natuurlijk 
van harte welkom! 

Waar: 
Gereformeerde Kerk te Andijk

Wanneer:  
Zaterdag 30 maart 2019 

Hoe laat: 10.00 uur inloop, 
16.00 uur afsluiting.

Prijs: € 22,50 (incl. lunch)
Opgeven: 

glow4women@gmail.com
Volg GLOW ook op facebook!

GLOW-dag ‘Leven vanuit (Zijn) rust.’
Mr. R.M. Mantel-KooistraMr. A.W.M. Overtoom

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

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

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

Verkoop | Aankoop | Advies | Taxatie

Het GLOW-team, v.l.n.r.: Petra van der Spoel, Dineke de Vries, Anne Margreet Winter 
Ontbrekend Margreet ten Hagen, Esther Kouw. Foto: KD/De Andijker

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

do. 21-02 Andijk.

Irene Schouten uit Andijk heeft 
bij de WK afstanden in Inzell 
haar tweede wereldtitel op de 
massastart veroverd. 
Na zestien ronden was de rijd-
ster van team easyJet de sterk-
ste in de eindsprint. De Cana-
dese Ivanie Blondin kwam als 
tweede over de finish. Het 
brons was voor de Russin Eliza-
veta Kazelina.

Schouten won in 2015 haar eerste 
wereldtitel op dit onderdeel dat 
in dat jaar voor de eerste keer op 
het WK-programma stond. Bij de 
Winterspelen vorig jaar in Zuid-
Korea behaalde ze brons.

In de Andijker van afgelopen 
week heeft u kunnen lezen hoe 
boze bewoners van villapark 
‘Lange Deele’ geconfronteerd 
worden met bouwplannen die 
hun inziens in strijd zijn met eer-
der gemaakte afspraken. 

In een schriftelijke reactie op het 
artikel over boze inwoners uit 
Andijk laat wethouder Andrea 
van Langen ons weten: “Als wij 
een aanvraag voor een vergun-
ning binnen krijgen, dan moeten 
wij onderzoeken of dat voldoet 
aan de wettelijke eisen die er voor 
die aanvraag zijn. In dit geval vol-
deed de aanvraag aan wat in het 
bestemmingsplan staat aangege-

ven en dan kunnen we als ge-
meente de aanvraag niet afwij-
zen. Het is goed dat er een be-
zwarencommissie is, die nog 
eens bekijkt of wij dat op een 
juiste manier gedaan hebben. In 
de tussentijd wil ik de verschil-
lende partijen om wie het gaat 
oproepen om met elkaar in ge-
sprek te gaan.”

Ongetwijfeld krijgt dit verhaal 
een vervolg. Ons is inmiddels ter 
ore gekomen dat er op meerdere 
plaatsten in Andijk onzorgvuldig 
wordt omgesprongen met bouw-
plannen, wijzigingen van be-
stemmingsplannen en reeds ge-
maakte afspraken. 

Boze Andijkers maken heel wat los

Irene Schouten wereldkampioen massastart

Irene Schouten is weer wereldkampioen. Archieffoto: Fred Homan

IJsclub Andijk feliciteert Irene Schouten 
met haar wereldtitel Massastart 2019 in Inzell.

Wat een geweldige topprestatie 
van deze Andijker sportvrouw.

Ook feliciteren we de familie Schouten 
met dit fantastische succes

Nieuws of tips? Mail naar info@andijker.nl of bel: 59 36 05
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FAMILIEBERICHTEN Parochieberichten
R.K. Kerk Andijk
Adres: Bangert 6
Contactadres:
Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412, 
tel. 591408.
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046

Zondag 17 februari 10.00 uur: .
Woord-Communieviering met 
Gemengd koor; voorganger: pas-
tor A. Dekker.
Thema: “Op wie vertrouw jij?”.
De collecte is voor onze parochie.
Van harte aanbevolen en dank 
daarvoor. Welkom in de viering.
Dinsdag 19 februari 10.00 uur: 
Ontmoetingsochtend in de dag-
kerk. Iedereen welkom.
*Overleden: Sjaak Verkooijen.
*Voor wie het van toepassing is: 
een prettige voorjaarsvakantie 
toegewenst!

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

Daar buiten op afspraak

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

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

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

Kerkdiensten, zondag 17 februari
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur  dhr. J. Veltrop te Vianen, 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 Dhr. Koob Fredriks uit Zwolle
 Organist: Arie Heemsbergen

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Cees Hanemaayer

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

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

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

” Veilig in Jezus armen ”

Op 9 februari 2019 is overleden onze zwager en oom 

Carl Greif
Sinds 7 december 2018 weduwnaar van Lammie Mantel

22 juni 1936                 Hilversum                 9 februari 2018

 Afie † en Simon †  Jos † en Grie †
 Homme en Joyce † Anton en Ria
 Wim † Dirk en Jans
 Wout en Ak Alie en Wim †
  neven en nichten

Op 15 februari organiseert het 
CDJA Westfriesland, de jon-
gerenvereniging van het CDA, 
een politiek café voor jongeren in 
de Nieuwe Doelen aan de Spoor-
straat 2 in Enkhuizen. Onder-
werp is de woningproblematiek 
voor jongeren in de regio West-
friesland. Simon Dijk, commis-
sielid voor het CDA in Enkhui-
zen: “Onze enquête onder jonge-
ren heeft uitgewezen dat er grote 
zorgen zijn over de mogelijkhe-
den van jongeren op de woning-
markt in Westfriesland. Het is 
daarom belangrijk dat de politiek 
maatregelen neemt om woningen 
voor jongeren te realiseren.” 

Op vrijdag 15 februari kunnen 
jongeren vanaf 20.00 uur met be-
stuurders en politici in gesprek 
om duidelijk te maken welke be-
hoeften er onder jongeren in 
Westfriesland leven. Hoe gaan 

we ervoor zorgen dat er meer 
woningen voor jongeren komen? 
En hoe blijven ze betaalbaar? Er 
is een zorgvuldig samengesteld 
panel van deskundigen bereid 
gevonden met de jeugd in discus-
sie te gaan. Het panel bestaat die 
avond uit Albert Gieling (Direc-
teur van woningcorporatie De 
Woonschakel), Bram Beemster 
(Wethouder van wonen in Op-
meer) en lijsttrekker van CDA 
Noord-Holland Dennis Heijnen. 
Een unieke mogelijkheid voor 
jongeren om mee te praten en 
hun wensen duidelijk te maken. 
Na het politieke deel van de 
avond is het tijd voor een drankje 
en gaat de DJ los. De avond is vrij 
toegankelijk voor iedereen en zal 
om 20:00 uur van start gaan. 

Jongeren Politiek Café in Westfriesland

Welkom in onze familie lieve kleine 

JOEP
Opa Kees, oma Marrianne, oom Walter, 

tante Judith en oom William en nichtje Marlly

         Ouders:  Viktor Venema en Saskia Jonker 
                Waldenlaan 190, 1093 NH Amsterdam

Wij willen iedereen bedanken voor de steun en het medeleven, 
kaarten en bloemen, die wij mochten ontvangen na het zo kort 
na elkaar overlijden van onze dierbare broers, zwagers, ooms 
en vriend

de gebroeders Theo (Dirk) en Jan Tiet
Onze bijzondere dank gaat vooral uit naar Pastor André Dekker 
en de dames en heren van het kerkkoor voor de mooie woord- 
en communievieringen van requiem.

Dit alles heeft ons gesteund en goed gedaan in de voor ons zo 
droevige dagen. Nogmaals heel hartelijk dank aan iedereen.

  Fam. Tiet en Truus
  Andijk-Wervershoof

Dit weekend wordt de districtfi-
nale libre eerste klas verspeeld.

Deze zal worden gehouden in 
Sarto en wel op vrijdagavond, za-
terdagmiddag en zondagmiddag.

M.Vlam, P. Schenk en G. Staven-
uiter zijn de drie deelnemers die 
een gooi zullen doen naar de eer-
ste plek. Het beloofd een groot 

spectakel te worden met goede 
biljarters, waaronder deze drie, 
maar ook Nico Roet uit venhui-
zen is een goede kandidaat. Sarto 
is een mooie biljartarena met drie 
biljarts en genoeg ruimte om te 
kijken.

Een ieder is van harte welkom.
Vrijdag 19.00 uur, zaterdag en 
zondag vanaf 12.00 uur.

Drie Andijkers in Finale 1e klas libre

Maandag 18 februari: 08.00-
09.00 uur vroege vogels zwem-
men, 09.00-11.00 uur ouder en 
kind zwemmen, 12.00-13.00 uur 
warm water zwemmen, 13.00-
16.30 uur familie zwemmen, 
19.00-20.30 uur familie zwem-
men. Dinsdag 19 februari: 10.30-
16.30 uur familie zwemmen. 
Woensdag 20 februari: 08.00-
09.00 uur vroege vogels zwem-
men, 10.30-12.30 uur zwemfit, 
13.00-16.30 uur familie zwem-
men, 19.00-20.30 uur volwasse-
nen zwemmen. Donderdag 21 
februari: 10.30-16.30 familie 
zwemmen, met vanaf 13.00 uur: 
T H E M A - S P E L M I D D A G : 
BEESTENBOEL. Vrijdag 22 fe-
bruari: 13.00-16.30 uur familie 
zwemmen. 19.30-21.00 uur disco 
zwemmen. Zaterdag 23 februari: 
13.45-15.15 uur familie zwem-

men. Zondag 24 februari: 10.00-
14.30 uur familie zwemmen.
Tijdens het familie zwemmen is 
er van maandag t/m zondag de 
Walvis-Run in het diepe bad, en 
op
Donderdag 21 februari: T H E -
MA-SPELMIDDAG: BEES-
TENBOEL. Vanaf 13.00 uur 
Walvis-Run in het diepe bad, 
zeesterren opduiken, hoepeldui-
ken als een dolfijn, paardje rijden 
in het water, vissen vangen en een 
dieren spel.

I.v.m. de voorjaarsvakantie komt 
het zwemfit op donderdagoch-
tend te vervallen en het combifit 
op dinsdag- en donderdag- en 
vrijdag middag. 
Voor meer informatie en ope-
ningstijden zie onze web site: 
www.zwembaddezeehoek.nl

Walvisrun. Foto aangeleverd

Openingstijden Voorjaarsvakantie 
Zwembad De Zeehoek
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Geldig in week 7 (11 - 16 februari)

Ron van den Broek
Winkelcentrum Beldershof 65b

Gehaktballetjes in satésaus 
met nasi

Meal Deal
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Meal Deal

Zuurkoolstamppot + gehaktbal
Geldig in week 8 (18 - 23 februari)

500 gram 

€ 4,95

Judith Berkhout

In de Andijker van 30 
januari stond nieuws 

over zwembad de Weid. 
Misschien is het wel even 
goed om te benoemen dat 
er komende donderdag tij-
dens de meningsvormende 
commissie een rondetafel-
gesprek is. Dit keer is het 
onderwerp BTW proble-
matiek en zwembaden. Er 
wordt ingesproken door 

twee bestuursleden van de 
Stichting Samenwerkende 

Zwembaden West-
Friesland. Uiteraard is 

dit weer te volgen via de 
site van Medemblik. Het 
is binnen de stichtingen 

een hot item. Het betekent 
namelijk dat er veel geld 
moet worden uitgegeven 

aan BTW wat betaald 
moet worden.  We hopen 
natuurlijk dat we voor de 
zwembaden kunnen orga-
niseren dat het goed uit 
gaat pakken. We willen 
natuurlijk van de zomer 
weer uitgebreid gebruik 
maken van de zwemba-

den in de gemeente, maar 
vooral dat ze een goede 

toekomst tegemoet gaan en 
de zwembaden behouden 

blijven. 
Daarnaast is in de vorige 

raadsvergadering het 
onderwerp: ‘eenzaamheid’ 
naar voren gekomen. Er 
zijn twee moties aange-

nomen om activiteiten in 
te gaan zetten en om een 
goed beleid hierop te voe-
ren. Naar ons inziens zijn 
er allerlei goede initiatie-
ven binnen de gemeente 
ingesteld om mensen die 
zich eenzaam voelen te 
helpen. Maar dit is niet 

voor iedereen inzichtelijk. 
Wij vinden het belangrijk 
dat deze initiatieven in een 

duidelijke sociale kaart 
naar voren komen, zodat 
mensen deze initiatieven 

weten te vinden en er leren 
gebruik van te maken. 

Mocht u zelf nog onder-
werpen bespreekbaar 

willen maken bij ons, dan 
kunt u dit bij ons kenbaar 

maken via onderstaand 
emailadres. Elke woensdag 
voor de meningsvormende 
commissie hebben wij onze 

fractievergadering. 
Groet,

Judith Berkhout
BAMM

bamm@ziggo.nl

Wij zijn voor onze tuinplanten kwekerij op zoek naar:

SCHOLIEREN   

 Ben jij 14 jaar of ouder? 
 Wil je in de VOORJAARSVAKANTIE al werken?
 Houd je van afwisselend werk in de buitenlucht? 
 Ben je beschikbaar in de vakanties en op de zaterdagen?

Stuur dan vóór 16 februari een mailtje met je gegevens 
naar info@kwekerij-deweet.nl

Bas Pasterkamp
Tel: 0614159121
www.kwekerij-deweet.nl

Vrijwilligers van IVN West-Fries-
land organiseren in samenwer-
king met Dorien Hoogeboom 
van Landschap Noord-Holland 
een leuke en leerzame pluisavond 
voor volwassenen én kinderen op 
woensdagavond 20 februari. In-
loop vanaf 18.30 uur - 21.00 uur 
in de bovenzaal van het Streek-
bos Paviljoen, Veilingweg 21a, 
1611 BN Bovenkarspel. Voor de 
pluizers is er koffie, thee of limo-
nade, en uiteraard uilenballen en 
determinatiemateriaal. Je oude 
tandenborstel en een pincet mee-
nemen mag, maar hoeft niet. Een 
bijdrage voor de onkosten is wel-
kom. 

Omdat uilen veel muizen eten, 
gaan we in hun uitgebraakte ha-
renballen op zoek naar skeletjes 

van hun prooien. Het is gemak-
kelijk om mee te doen. Ervaring 
is niet vereist, enthousiasme wel. 
Op deze manier kan worden be-
paald hoeveel en welke zoogdier-
tjes er in een gebied te vinden 
zijn. Kijk eens op www.uilenbal-
lenpluizen.nl  voor meer infor-
matie.

Onder het pluizen vertelt pro-
jectleider ecologie Dorien 
Hoogeboom over uilen en zoog-
dieren. Landschap Noord-Hol-
land heeft jarenlang onderzoek 
naar kleine zoogdieren in onze 
provincie afgerond. Daar heeft 
IVN West-Friesland mede in-
breng in gehad en ook de bevin-
dingen van deze avond zullen 
worden bijgehouden.

Muizenbotjes. Foto: Hans Verhoeven

Uilen en braakballen

GRATIS INLOOP 
donderdag 21 februari Andijk
van 09.00-17.00 uur 
en van 19.00-21.00 uur.

Kijk voor meer informatie op 
onze website
www.mantelovertoom.nl

s’ Morgens vroeg gebeurd het wel 
dat u opgeschrikt wordt door een 
geroffel op een hard voorwerp.
Grote bonte spechten hebben de 
neiging zowel man als vrouw om 
op een kap van de lantaarn of 
ander hard voorwerp te gaan tik-
ken. Ze zijn dan niet op zoek naar 
insecten zoals sommigen ver-
moeden.
Dit doen ze om te laten horen 
hier zit ik en heb spierballen te-

vens is dit het afbakenen van hun 
territorium.
Zondagmorgen 3 februari zat 
deze op een lantaarn te tikken op 
de Middenweg.
Als u er een ziet en je benaderd ze 
voorzichtig dan zie je dat ze zich 
snel verstoppen achter een 
boomstam of vliegen snel weg 
om dan weer lawaai te gaan ma-
ken. Deze begon achter mijn rug 
om te roffelen.

Geroffel op een lantaarnpaal. Foto Douwe Greydanus

Geroffel

Biljartvereniging De Vlieringboys
Zo goed als het vorige week 
ging zo slecht ging het deze 
woensdag middag in Café de 
Welkomst. Zowel G.P. Grent 
als sportmakker C.J. Verhoogt 
kampten beiden met zwaar 
tegenwind. Laten we hier op 
houden goede tijden slechte tij-
den. We houden het kort met 
de uitslag: drie punten voor en 

voor mijn sportmakker helaas 
nul punten, jammer maar waar. 
De slotzin is deze keer: “Als posi-
otief denken routine wordt, ver-
liest het leven zijn verveling.”
Adios Biljartos

Sportgroeten 
G.P. Grent
Aflevering 1190
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Dijkweg 378 • 1619 JM Andijk • 06 - 51 88 37 74
www.jocozonwering.nl • info@jocozonwering.nl

Voor zonneschermen, 
markiezen, reparatie 

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

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

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

www.deenisdeanderniet.nl
www.wieverhuistmij.nl

Aanhangers v.a. 350,- ex. Boottrailers v.a. 499 ex. 
Plateauwagens v.a. 1499,- ex.

Ook voor Focwa onderhoudsbeurt, packkeuring en verhuur.

Wij zijn een RDW en Focwa erkend bedrijf.

06 13 41 62 40
Ook voor uw trekhaak, banden, uitlaten en onderhoudsbeurten.

Handelsweg 31a - 1619 BJ Andijk
www.omc-andijk.nl

verhuur v.a. €2,50 per uur.

Laat nu ook uw reservesleutel maken bij OMC-Andijk

Het adres voor uw 
fiets, E-bike, verhuur 

en reparatie!

De 2wielerwacht voor snelle 
en vakkundige reparaties met 
gratis haal- en brengservice.

20
jaarTweewielers

Nieuwe webshop met alles 
op het gebied van fietsen. 

Aantrekkelijke prijzen, 
snel en gemakkelijk!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

t.w.v. €10,-
bij besteding v.a. € 35,-

Knip uit en lever in!
Geldig t/m 5 december, max. 1 bon per persoon.

FIETSWERELD
CADEAUBON

NIEUW!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

NIEUW!

Nieuwe webshop met alles op het gebied 
van fietsen. Aantrekkelijke prijzen, 

snel en gemakkelijk!

Een prettige kermis gewenst 
namens het hele team:

André, Carina, Dirk-Jan en Martijn.

Misha Logothetis (11 jaar) is een eigen ca-
tering begonnen vanuit de keuken van zijn 
moeder aan de Meander in Andijk. Daar 
heeft hij nu alle tijd voor, want tijdelijk 
gaat hij niet naar school. Dat is op dit mo-
ment even het beste voor iedereen. Misha 
vertelt:” Je wilt je echter niet gaan verve-
len, dus ben ik iets gaan doen wat ik altijd 
al leuk vond om te doen. Koken en bak-
ken!”

De interesse voor koken en bakken zat er 

bij Misha jong in. Net als zoveel andere 
kinderen wilde hij als klein ventje graag 
helpen in de keuken, bijvoorbeeld met zijn 
eigen eitje  bakken. Al snel nam hij de 
touwtjes zelf in handen en regelde zijn 
lunch het liefst helemaal zelfstandig. “Het 
is ontzettend leuk om te koken en je kunt 
er ook anderen blij mee maken. Door het 
cateringbedrijfje kan ik er nu ook wat geld 
mee verdienen. Dus dat is helemaal leuk. 
Ik spaar voor een nieuwe gamecomputer, 
dus ik ben erg gemotiveerd!”

Facebook menu
Misha heeft een eigen facebookpagina 
voor het bedrijfje. Daarop vindt u smake-
lijke foto’s van gerechten die eerder ge-
maakt zijn. De menukaart vindt u daar 
ook, zodat iedereen kan kijken of er iets 
tussen zit waar hij trek in zou hebben. 
“Van een Griekse salade tot pasta met veel 
groenten, van Kofta en Spanakopita tot 
aan diverse taarten. Er staat van alles op 
het menu.” Misha koopt de ingrediënten 
zelf en werkt het liefst met alleen maar 
verse producten. “Voor mij geen zakjes en 
pakje, maar verse producten.”

Browniemarathon gepland
“Ik werk bijvoorbeeld met echte vanille-
stokjes en  chocoladechips om mijn over-
heerlijke brownies te maken. Zo’n brownie 
is groot genoeg om met 6 personen te de-
len. Ik zou graag een browniemarathon 
organiseren. Dat iedereen die dag brow-
nies kan bestellen en ik achter elkaar door 

kan bakken, misschien wel tien op een dag. 
De voorbereidingen zijn daarvoor in volle 
gang. Op mijn facebookpagina zal ik het 
aankondigen. Maar alvast een bestelling 
plaatsen kan hoor!”

Oliebollenactie groot succes
“Het is allemaal begonnen met oliebollen 
die ik erop gezet had rondom de jaarwisse-
ling. Maar liefst 83 oliebollen had ik als 
bestelling. Dat was ontzettend leuk. De 
mensen vonden ze heerlijk. Dus die zet ik 
in december vast en zeker weer op het 
menu.” Misha is een gedreven kind dat zijn 
passie voor koken en bakken graag benut 
om ook anderen van een smakelijke maal-
tijd of heerlijk baksel te voorzien. “Mis-
schien krijg ik ooit wel een eigen restau-
rant of zo en verdien ik met gemak genoeg 
voor de nieuwste spelcomputer. Dan kan 
ik gamen en koken, de twee dingen die ik 
het liefste doe mooi combineren.”

Smakelijke hapjes uit Misha’s Keuken 

Misha is in de keuken helemaal op zijn plek. Foto: OdB/De Andijker
Winnen

Voor de lezers van de Andijker heeft Misha een leuke actie bedacht. 
“Als actie wil ik 2 taarten naar keuze verloten. De 2 winnaars mogen 
zelf kiezen uit een appel-, kwark-, monchoutaart of applecrumble.” 

Hoe kun je meedoen en kans maken op deze heerlijkheden? 
Like en volg de facebook pagina van Misha’s keuken en plaats onder 
zijn update (met het artikel en de foto uit deze Andijker) het woord: 
Andijker! 

De winnaar wordt een week na de uitgave van deze Andijker  bekend 
gemaakt op facebook en uiteraard in de komende Andijker bij de wist-
u-datjes en bij de Andijker online.
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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

Hoekweg 21a • 1619 EB Andijk • 0228 - 59 20 75 • www.fjdeboer.com

Startvermogen op maat!
Accu’s voor verschillende

toepassingen zoals:
Auto • Truck • Motorfi ets • Tractor • Camper 

Jetski • Grasmaaier • Aggregaat • Etc.

Gratis wifi kit
op ál onze omvormers!

Voor meer info gaat u naar:

solarfabriek.nl
T: 0228-597272 | Dijkweg 163 | Andijk

Volg de opbrengst

  van je zonnepanelen 
via

   een app op je mobiel!

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

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

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

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

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

20 aug
Maandag

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

(AC  DC tribute band) 

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

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

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

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

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

20 aug
Maandag

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

(AC  DC tribute band) 

Dat kan in Sarto 
natuurlijk!

Mooie zalen, gezellige sfeer, 
bel voor meer informatie 

voor uw feest of partij 
naar 0228 59 16 13, 

mail: info@sarto-andijk.nl of 
kijk op www.sarto-andijk.nl, 

Bangert 4, 1619 GJ Andijk

“ D e N i euw e B a k k eri j ”
 KLEINGOUW 53 - TEL. 591556

Opgelet: op deze dagen gelden 
deze vaste aanbiedingen

  Bakker-Ontbijtkoek

 Van €2,95 nu voor €2,00

 Krentenbollen

 6 halen, 4 betalen

 Suikerbrood

 Van €2,50 nu voor €1,50
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Wist u dat...
... Toneelvereniging KNA een 
heuse klucht aan het voorbe-

reiden is en dat u het resultaat 
op 12 en 13 april kunt komen 

aanschouwen?

… berichten van verloren en 
gevonden voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

… op vrijdag 8 maart de 67e 
Veiling Sarto wordt gehouden ?

… het voormalig bankgebouw 
aan de Kleingouw 2 al maan-
den lang door de huurders niet 

is schoongemaakt?

… de redactie op zoek is naar 
kermisfoto’s uit het Cultura 
tijdperk, en dat u deze naar 

info@andijker.nl kunt mailen?

… u ook langs kunt komen op 
Industrieweg 1 en wij de foto’s 
ter plaatste scannen terwijl u 

even wacht? 

… de redactie op zoek is naar 
een gave en originele Yamaha 
bromfiets van het bouwjaar 

1969- 1971?

.. Sporting Andijk handbal in 
april met een 2e F team be-

gint?

... dit team nog een aantal 
enthousiaste kinderen (J/M) 
kan gebruiken in de leeftijd 

van 6-8 jaar?

... je altijd 3 keer mag meetrai-
nen om te kijken of het wat 

voor je is? (Elke dinsdag 16.00-
17.00 in de Klamp)

 
Andijkertjes

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

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

Iets te koop?
Plaats een Andijkertje!

5 regels voor 5 euro
info@andijker.nl

Villavakantiepark IJsselhof Andijk
Een prima plek om familie of

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

selhof team ontvangt u graag.

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

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

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

Op verzoek van CulturaPlus 
heeft de plaatselijke Theater-
groep RiRaRagebol een nieuwe 
voorstelling samengesteld voor 
de middenbouwgroepen van de 
Andijker basisscholen.

Vanuit hun gezamenlijke interes-
se voor improvisatietoneel voor 
kinderen, hun jarenlange erva-
ring met zelf bedacht Pietento-
neel en het plezier van het optre-
den zelf, ontstond jaren geleden 
het amateur kindertheatergroep-
je RiRaRagebol. De bezetting 
bleef altijd een 3-tal, maar is in de 
loop van de jaren wel eens gewij-
zigd. 

Eén van de hoogtepunten was het 
optreden met Excelsior en Ome 
Willem in 2007. Sinds een jaar of 
15 bestaat het gezelschap uit het 
vaste trio: Angelique Buis, Jac-
quelien Haakman en Kitty Smit. 

Opdrachtgevers als scholen, 
dorpshuizen, verenigingen etc. 
dragen een thema aan en de da-
mes gaan hierover brainstormen. 
Zo ontstaat binnen een half jaar 
een verhaal met een rode draad, 
waarin fantasie en realisme nauw 
verweven zijn. De teksten staan 
niet vast, maar de gebeurtenissen 
wel. Voor het decor gebruiken ze 
veelal reeds bestaande materia-

len, maar soms moet iets nieuws 
worden gemaakt. Jacquelien is 
heel goed met naald en draad, 
Kitty regelt buurtbewoners met 
knutseltalenten en Angelique 
stroomlijnt de contacten en 
werkt het verhaal uit. In het be-
gin komen ze eens per week sa-
men, maar in de laatste maanden 
voor het optreden zien ze elkaar 
meerdere keren per week. Deze 
creativiteit kan alleen tot stand 
komen door de samenwerking 
met het thuisfront, familie en 
buurtbewoners. Voor hulp en 
materialen kunnen zij altijd een 
beroep op hen doen. Tot vlak 
voor het moment van opkomst 
wordt er geschaafd, bedacht, aan-
gepast, veranderd, maar vooral 
veel plezier beleefd aan wat uit-
eindelijk altijd uitdraait op een 
leuke voorstelling!

Dit keer gaan ze voor het thema 
“vriendschap”. Het was de bedoe-
ling om dit kinderboeken-
weekthema in oktober op de 
planken te zetten, maar dit was 
niet haalbaar. Daarom is gekozen 
voor 14 februari “Valentijnsdag”: 
een dag die ook met vriendschap 
te maken heeft. In dit verhaal 
geen stiekeme vriendschap, maar 
wel een heel bijzondere.

Donderdag overdag in Cultura

Nieuwe activiteit van Cultura Plus 
donderdag 14 februari in Cultura

Samen spelen, 
leren & ontdekken
bij onze gastouders natuurlijk!

Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

In de voorjaarsvakantie op dins-
dag 19 en donderdag 21 februari 
komt onze valkenier van Birdlive 
weer zijn populaire Uilenwork-
shop voor kinderen vanaf 6 jaar 
geven. Onder deskundige bege-
leiding komen kinderen in con-
tact met de uilen en leren zij van 
alles over deze prachtige vogels! 
Kosten zijn € 10,- per kind en 
aanmelden kan via een mailtje 

naar paulette@kasteelradboud.nl 
Vermeld daarbij de volledige 
naam en leeftijd van het kind. De 
workshops zijn van 14.00 – 16.00 
uur.

Kijk voor meer informatie en het 
volledige programma tijdens de 
voorjaarsvakantie op kasteelrad-
boud.nl/agenda of volg Kasteel 
Radboud of Facebook.

Op dinsdag en donderdag is er een Uilenworkshop. Foto aangeleverd

Voorjaarsvakantie Uilenworkshop 
in Kasteel Radboud

Decennia lang konden 
en mochten voetgangers 
en fietsers gebruik 
maken van de doorsteek 
Dijkweg naar de 
Beldersweg. 

Nu is er bijgaand 
bordje geplaatst.

Foto: PL/De Andijker

Langs de weg...

Verloren:
Een happy horse kikker. Waarschijn-

lijk vorige week  
in de omgeving 
van de DekaMarkt 
van Andijk verlo-
ren... Het is de 
kikker zoals op de 
foto maar dan 
veel meer versle-
ten.Wie helpt kik-
ker thuis?! 
Mail naar 
info@andijker.nl.

Gevonden: 
Het is niet bekend wat 

het is. 0228 582918
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FEBRUARI
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. 12.00 uur
Zondag 17 februari
• Biljart� nale eerste klas libre in Sarto. 12.00 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 uur Sarto
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 uur en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum.
Zondag 24 februari           
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 13.30 uur
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 maart
• Martin Mans en Mark Brandwijk in Geref. Kerk Andijk. 20.00 uur.
Vrijdag 15 en zaterdag 16 maart 
• Uitvoering Andijker Toneel in Cultura
Zaterdag 16 maart 
• Verkoopdag hobbymaterialen, Bibliotheekzaal 

Dorpshuis centr. 10 – 16 uur
Zondag 17 maart
• Koppelbiljarten in ‘t Ankertje. Aanvang 14 uur
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
• Expositie in Cultura
• Voorjaarsconcert Sursum Corda, Dorpshuis Centrum, 20.00 uur
Zondag 31 maart 
• Expositie in Cultura

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

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

Dorpshuis centrum, 19.45 uur
Vrijdag 12 april
• KNA speelt de klucht: Chaos. 20.00 uur in Dorpshuis Centrum. 
Zaterdag 13 april
• Club Jazz&Pop in Cultura
• KNA speelt de klucht: Chaos. 20.00 uur in Dorpshuis Centrum. 
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

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

Oud papier  Zaterdag 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 
opgehaald zijn de data als volgt: vrijdag 8-03, 5-04, 3 en 31-05, 

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

Verbouw en aanpassing van het 
Poldermuseum laten nog even op 
zich wachten maar dat betekent 
niet dat de Stichting Oud Andijk 
stil zit. Afgelopen week rolde het 
Jaarboek 2019 van de drukpers! 
Het eerste exemplaar is vrijdag jl. 
door voorzitter Jos Kuin over-
handigd aan ‘good old’ vrijwilliger 
van het Poldermuseum, Wim 
Gutter (rechts op de foto). De le-
den/donateurs krijgen het Jaar-
boek eind deze maand thuisbe-
zorgd. 

Nog geen donateur van Oud An-
dijk en toch graag het Jaarboek 
ontvangen? Meld u per e-mail 
aan op ledenadmin@poldermu-

seum.nl en voor de minimum 
bijdrage van € 15 per jaar bent u 
donateur en valt het Jaarboek ook 
bij u op de mat.

Jos Kuin overhandigt het boek aan Wim Gutter. Foto aangeleverd

Stichting Oud Andijk presenteert Jaarboek 2019

De Koninklijke EHBO verenging afdeling Andijk wil alle kinderen van groep 8 van basisschool Dr. A 
Kuyperschool feliciteren. Alle leerlingen zijn vorige week woensdag 6 februari jl. geslaagd en hebben een 

oorkonde ontvangen voor het behalen van Jeugd EHBO. Foto aangeleverd.

Jeugd EHBO Kuyperschool

Boeket gedumpt
Vorige week dinsdag vond ik bij de bushalte 
een prachtig boeket bloemen. Hier was dui-
delijk sprake van een relationeel drama, want 
hij was netjes in de afvalemmer beland. Mij 
gaf het een goed gevoel deze bloemen een 
vaas met water te geven en nu staan ze te 
pronk, misschien wel tot Valentijnsdag. 

Ik wil graag de persoon bedanken die mij dit 
mogelijk maakte, en dan zal ik ook het ver-
haal erachter. te weten komen. 

Ernst J. Franken, Gen. de Wetlaan Andijk.Foto: Koos Dol

In ons dorp hebben we een aantal 30 km zones. 
Bij binnenkomst vanaf Grootebroek is er na de 
rotonde sprake van een maximun snelheid van 
50 km. 

De 30 km zone gaat even na de Lidl, Dijkgraaf 
Grootweg/ Middenweg in en tot circa 100 meter 
voorbij het winkelcentrum blijft deze van kracht.

Sommige automobilisten presteren het om in deze 
zone 70 km. per uur te rijden, levensgevaarlijk! Tijd 
om niet alleen hier maar ook op de Kleingouw, waar 
vooral in de avond nog veel harder word gereden, te 
gaan controleren. 

Overigens reed bestuurder van deze bestelbus net-
jes de aangegeven snelheid. Foto PL/De Andijker

30 kilometer zones
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Begin februari kregen de kinderen uit groep 7 en 8 
een workshop kleien en keramiek van Bets de Vries 
uit Wervershoof. Het thema was Valentijn, de kin-
deren mochten zelf bedenken wat ze rond dat the-
ma wilde kleien, waar hun eigen hart naar uitging.

De reden dat we al bijtijds aan dit thema werkten 
heeft alles te maken met het proces van klei naar 
keramiek. 
De klei moet goed droog zijn alvorens het de oven 
in kan om gebakken te worden. Bets had speciaal 
voor de kinderen glazuur mee die in het eerste pro-
ces mee gebakken kan worden. 

De kinderen gingen allemaal meteen enthousiast 
aan de slag, de een had al een plan bedacht, de an-
der had eerst nog wat inspiratie en ideeën nodig. 
Aan het eind van de les hadden alle kinderen een 
werkstukje gemaakt, variërend van hartjes tot bloe-
metjes en lieve diertjes.
Voor de veertiende februari  en het drukken van 
deze krant bracht Bets de keramiek retour aan de 
kleine kunstenaars in spe. Op tijd om  aan je gelief-

de te kunnen geven,  maar of het nu geheel anoniem 
kan gebeuren,  valt te betwijfelen. 

Foto’s aangeleverd

Valentijnsdag begon al vroeg op de Bangert

Uw persoonlijke keuken

U wilt graag een mooie nieuwe keuken. Maar mooi is persoonlijk en voor iedereen anders. Dat 
hangt af van diverse factoren zoals uw persoonlijke smaak, woonstijl, trends en budget. Bij 
Keukencentrum Stedebroec hebben we voor iedereen een mooie Keller keuken. Die maken 
we speciaal voor u op maat. Wij hebben alles in huis om uw persoonlijke droomkeuken te 
realiseren en helpen u met het maken van de juiste keuzes. Zo maken we een mooie Keller 
keuken voor iedereen bereikbaar. Kijk op keukencentrumstedebroec.nl of kellerkeukens.nl

Keller Zuylen,
zwart gelakt.

Raadhuislaan 21a | Grootebroek | T: 0228-515883

Stedebroec Advertentie 258x200mm 2018 V1.indd   11 1-2-18   09:09:21

Met een tocht over de Dorps-
straat van het begin tot aan 
eind van het dorp kom je 4 ca-
fe’s tegen (vice versa). En wan-
neer gebeurt het dat je op een 
Winterse zondag in de namid-
dag alle café’s een bezoek 
brengt. Die mogelijk is er na-
tuurlijk altijd maar nu is er een 
extra zetje in de rug om die ook 
daadwerkelijk uit te voeren. En 
met de Winter is het lekker fris 
om naar buiten te gaan en ook 
weer naar binnen om in een 
warm en gezellig cafe een 
drankje en een hapje te nutti-
gen.

Zondag 17 februari van 15:00 tot 
19:00 uur is er in Wervershoof 
een Winterse Bier- & Wijntocht 
tussen de 4 cafe’s die Wervers-
hoof rijk is. Bij ieder cafe kan een 
speciaal biertje of een wijntje ge-
dronken worden in combinatie 
met een hapje. 

Wat dacht je van een Ciney Bruin 
of Affligem Dubbel, een Campo 
di Marzo of een Texelse Noor-
derwiend. Een boerenkool 
stamppot speciaal, een runder-
stoof met ontbijtkoek of een win-
terse berehap met lekkere volle 
satesaus.

De strippenkaart, om mee te 
doen aan deze tocht, is zowel 
voor de bier als de wijn te gebrui-
ken en is verkrijgbaar bij de deel-
nemende cafe’s voor het bedrag 
van € 22,-. Een mooie gelegen-
heid om alle cafe’s van Wervers-
hoof op één middag te bezoeken 
met je familie, vrienden of ken-
nissen. 
De Bier- & Wijntocht is een initi-
atief van de gezamenlijke horeca 
Wervershoof, Come Together. 

Welkom in De Hoek, Quicksilver 
Bar, ’t Fortuin en Hèt Café van 
Wervershoof.

Winterse Bier- & Wijntocht
Een verfrissende wandeling tussen de cafe’s van Wervershoof

Winterse Bier- & Wijntocht in Wervershoof. Foto aangeleverd
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