
Het vaandel van het Katholieke 
Vrouwen Gilde laat zien dat 
deze groep enthousiaste dames 
in februari 2019 reeds 70 jaar 
bestaat. Reden voor een feestje! 

Inmiddels is de naam van het 
Gilde gewijzigd naar Kies Voor 
Gezelligheid. “De gehele samen-
leving is in de afgelopen jaren 
verandert en we vonden dat deze 
nieuwe naam de lading beter 
dekte. Wel hebben we heel be-
wust gekozen de vertrouwde let-
ters KVG te behouden,” aldus 
Sandra Immen (secretaris) en 
Willy Brasser (al sinds 23 jaar 
penningmeester) namens het be-
stuur.

Jubileum
“We gaan het jubileum vieren 
met alle leden. Wat we precies 
gaan doen weet alleen de feest-
commissie, verder is het pro-
gramma nog helemaal een ver-
rassing.” Iedereen heeft zich 
overgegeven aan dat spannende 
moment van de onthulling van de 
feestplannen. “Gezien het en-
thousiasme van de commissie 
wordt het ongetwijfeld een fan-
tastische feestdag! We hebben er 
zin in!”

Verjonging
KVG is een groep dames die ge-
zamenlijk gezellige dingen plan-
nen en activiteiten ondernemen. 
Het jaarlidmaatschap kost slechts 
30 euro. “De laatste tijd zien we 
flink wat nieuwe leden, er is dui-
delijk een verjonging aan de gang 
en dat juichen we van harte toe. 

Ons programma met high tea, 
workshops en dagjes uit speelt 
ook in op al die diversiteit onder 
de leden. Ook de kaart/klaverjas-
avonden worden goed bezocht.”

Moeders en (klein)dochters
“Het is leuk om te zien dat de ge-
neraties samen komen. Moeders 

die dochters ooit meenamen en 
waarbij inmiddels de kleindoch-
ters alweer de dertigers zijn die 
zich nu aanmelden,” zo vertelt 
Sandra. ”Bij mijzelf is het ook zo 
gegaan. Mijn moeder is jarenlang 
voorzitter geweest, mijn tantes 
zitten ook bij de KGV. Ik ging 
eens mee en was verkocht!” Ook 

Willy herkent zich in dit verhaal. 
“Toen ik jonger was en mijn 
vriendinnen me mee namen voor 
een eerste kennismaking ben ik 
gebleven en inmiddels is mijn 
dochter ook aangesloten bij de 
club.”

Nieuwe (bestuurs)leden 
welkom
Om de KVG ook in de toekomst 
te laten blijven bestaat zijn nieu-
we leden altijd van harte welkom. 
“Vooral mensen die ook actief 
willen zijn in bijvoorbeeld het 
bestuur nodigen we van harte uit 
om eens te komen kennismaken. 
Samen kunnen we zorgen voor 
de voortgang van al zoveel jaren 
mooie ontmoetingen tussen 
mensen,” aldus de beide bestuurs-
leden. “Samen kunnen we veel!”

Kom kennismaken
In de Andijker vindt u in de 
agenda altijd welke activiteiten 
KVG gepland heeft. KVG is ook 
actief op Facebook Kies Voor Ge-
zelligheid of stel uw vragen via e-
mail kiesvoorgezelligheid@gmail.
com

Jubileum Kies Voor Gezelligheid Andijk 
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. 12-03 Benningbroek en 

21-02 Andijk.

Bovenaan v.l.n.r. Anita Laan, Lia Steltenpool, Gerda Breed, Carine Sijm. Onder v.l.n.r. Sandra Immen, 
Tineke Audiffred, Willy Brasser, Gerda de Vries, Jacqueline Verlaat. Foto: OdB/De Andijker

Bel ons 
voor 

meer info 
over de 
actie! 

0228-592253 

Janno Botman uit Andijk heeft zaterdag 16 
februari de wereldtitel schaatsen bij de junio-
ren veroverd op de 1000 meter. In het Itali-
aanse Baselga di Pine schaatste hij naar het 
goud in een tijd van 1.11,25. Hij bleef de 
Zuid-Koreaan Jae-won Chung (zilver) en de 
Rus Stepan Chistiakov (brons) voor. 

Janno was vrijdag ook al succesvol op de 500 
meter. Hij zette tot op de duizendste van een 
seconde dezelfde tijd neer als de Japanner 
Katsuhiro Kuratsubo. In de laatste rit werd 
Botman in een rechtstreeks duel verslagen 
door de uiteindelijke nummer één Koki Kubo 
uit Japan. Het zilver ging naar de Rus Artem 
Arefyev. 

3e op de 500 meter. Foto’s aangeleverd

Janno Botman wereldkampioen!

De buren van het Visserspad feliciteren Janno 
met zijn behaalde successen. 

Weer een Andijker wereldkampioen schaatsen!

Wij feliciteren Janno Botman met zijn wereldtitel 
1000 meter bij de junioren.

Wat een fantastische prestatie heb jij geleverd!

Hartelijk gefeliciteerd namens alle leden van IJsclub Andijk                                                                          

Eerste op de 1000 meter!
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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

Zaterdag 23 februari 19.00 uur:
Eucharistieviering met De Vrien-
denkring; voorganger: pastor P. 
Piets.
Thema: “Ben jij barmhartig?”.
De collecte is voor bestrijding van 
alle onkosten. Van harte aanbe-
volen en dank daarvoor.
Welkom in de viering.
*Een spreuk van Cordaid: Het 
mooiste geschenk dat je kunt 
krijgen is: een nieuwe dag om te 
leven. Om even bij stil te staan!

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

Daar buiten op afspraak

Kerkdiensten, zondag 24 februari
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur  ds. J. Staat, gemeentezondag

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 Louise Kooiman uit Enkhuizen 
 Organist: Wim Broer

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 23 februari
Bangert 6, Andijk
19.00 uur Euch. pastor P. Piets, De Vriendenkring

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

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

Wij willen iedereen hartelijk danken 
voor de overweldigende belangstelling na het overlijden 

van mijn vrouw, onze moeder en oma

Mart Bakker-Kuin
Alle bloemen en kaarten waren hartverwarmend. 

Ook uw bezoek is een grote steun voor ons geweest.

   Sjaak 
   Ron, Marianne, Koen en Tom
   Frank, Astrid, Robin, Anouk en Bo

Op verzoek van Cultura Plus 
heeft de theatergroep RiRaRage-
bol een voorstelling gemaakt over 
vriendschap. Donderdag 14 fe-
bruari waren alle groepen 4, 5 en 
6 van de Bangertschool, de Pira-
mide en de Kuyperschool aanwe-
zig. Amy en Pieter (broer en zus) 
gaan kamperen in de vrije natuur 
zonder hun ouders. Dat lukt best 
met die twee maar ze verzeilen 
ook in bijzondere situaties.

Ze besluiten om buiten de cam-
ping hun tent op te zetten.
Een prachtig plekje (lees décor) 
maar wel een plek waar de toe-
gang verboden is. Amy kan maar 
moeilijk loskomen van haar tele-
foon en selfiestick.
Elkaar moppen vertellen in de 
tent over Sammie en Moos, gran-
dioos! Het wc probleem in de 
vrije natuur, hilarisch.
Een bijzondere dame Ketie, ver-
schijnt ten tonele, na een burnout 
en een stressvol leven tot haar 60 
ste heeft ze het gevonden; leven 
in de vrije natuur, helemaal zelf-
voorzienend.

Lekker chill! 
In eerste instantie botert het niet 

zo erg tussen de kinderen en Ke-
tie. Maar nadat Pieter in de be-
renklauw is gelopen en vergaat 
van de jeuk en branderigheid 
komt Ketie in actie. Ze zet hem in 
een teil en koelt met water en 
poeder. 
Zo komen twee generaties tot el-
kaar en zijn de kinderen zo blij 
met de hulp van Ketie dat ze haar 
voorstellen om hun oma te wor-
den. Daar is Ketie nu oma Ketie 
heel erg verguld mee.

De kinderen hebben genoten 
van deze voorstelling, enkele 
reacties waren; 

“Dat die oude vrouw met haar 
benen omhoog in het water viel 
was grappig”.
“Het stuk met de berenklauw 
vond ik het mooist, ook de mu-
ziek”.
“Ik vond het leuk dat ze het over 
Fortnite hadden en dat Amy alles 
filmde”.
“En dat Pieter helemaal nat ge-
gooid werd op het laatst en dat er 
een trauma helikopter kwam om 
ze op te halen”.
“Dat ze hun billen moesten afve-
gen met blaadjes!”

RiRaRagebol speelt voor alle 
baisscholen in Cultura

Zeg je lente, dan zeg je lamme-
tjes. Het voorjaar staat nog in de 
steigers, de bomen zijn nog kaal, 
maar de eerste jonge schaapjes 
zijn er al.
 
Zondag 3 maart kunnen deze be-
zocht, bekeken én geaaid worden. 
En Bolletjewolophol is weer aan-
wezig met wolvilten. Tussen 
11:00 en 16:00 uur is er open stal 
op de biologische schapenboer-
derij van de familie Van Alderwe-

gen in Lutjebroek, De Gouw 57a. 
Let op: de boerderij aan de Gouw 
is eenrichtingsverkeer en bereik-
baar via de Kadijkweg.

De toegang is gratis en voor al uw 
vragen is IVN-gids Robert Viset 
van de partij. Hoe oud zijn ze? 
Zijn het mannetjes of vrouwtjes? 
Hoe wordt er nou van de melk 
een ijsje of stuk kaas gemaakt? 
Kom langs en kom erachter, u 
bent van harte welkom! 

Ooi en lammetje. Foto Toos Brink

Op kraamvisite bij de schapen
Bijzondere, soms bizarre dieren 
en unieke planten, een tropische 
natuur en een eigen cultuur. Zo 
zou je dit eiland dat qua evolutie 
zijn eigen weg is gegaan het beste 
kunnen omschrijven. Eind no-
vember en begin december 2017 
heeft vogelaar en natuurliefheb-
ber Hans Verhoeven dit fascine-
rende eiland bezocht en hij wil 
zijn belevenissen laten zien en 
horen tijdens een PowerPoint-
presentatie. En wel op woensdag 
27 februari, aanvang 20.00 uur in 
de bovenzaal van het Streekbos 
Paviljoen in Bovenkarspel. Entree 
is gratis, een vrijwillige bijdrage is 

echter welkom. Aanmelden via 
www.ivn-westfriesland.nl/activi-
teiten/

Verbazingwekkend imposant
We bezoeken met lokale gidsen 
veel Nationale Parken op het ei-
land en onderweg wordt een 
goed beeld gegeven van de ver-
schillende landschappen, natuur 
en cultuur. De NP’s liggen erg 
geïsoleerd van elkaar en in elk NP 
is een andere biotoop aanwezig 
met unieke planten en dieren. 
Ook het klimaat werkt daaraan 
mee. Het maakt deze Power-
Pointpresentatie erg afwisselend. 

Ringstaartmaki. Foto Hans Verhoeven

Exotisch Madagaskar
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Silva Visser

Protest

Geboren in Amsterdam 
in een tijd van rebellie en 
opkomen voor de betere 

wereld kijk ik terug op een 
jeugd dat bewust om ging 

met een aantal zaken. Mijn 
vriendin zat in de kraakbe-
weging en kwam op voor 

woningbouw in Amsterdam. 
De wereld moest toleranter. 

We hadden pittige maat-
schappijlessen en “linkse” 
leerkrachten. We waren 

tegen de gevestigde orde of 
moesten dat zijn. Je kunt 

nog terugkijken wat ons dat 
heeft gebracht maar alla het 
was zo. Nieuwe generaties 
waren wat stiller en naar 

mijn mening wat oppervlak-
kig. Tot het protest kwam 

voor het klimaat. Duizenden 
spijbelen en trekken op om 

hun stem te laten horen. 
Een stem voor de toekomst 

en dat zie ik graag. Dat 
deze jeugd ook zelf meer en 
bewust om moet gaan met 
dat klimaat wordt duidelij-

ker naarmate ze er over dis-
cussiëren. Kunnen we min-
der vliegvakanties nemen 

of eten we minder vlees. Ik 
vermoed dat deze jongeren 

nog wel eens een pittige dis-
cussie krijgen thuis met hun 
ouders en/of met de oudere 
generatie. Of wint luxe het 
toch van principes. Wat het 
ook oplevert, de discussie 
is gestart en de jongeren 
willen het podium. Mooi 

zo, verander de wereld en 
begin bij onszelf. Ik denk 

dat verzuim van school niet 
opweegt tegen de les die 

veel van deze jongeren heb-
ben geleerd. Laat je stem 
horen opdat je gehoord 

wordt. Gelukkig nog een 
recht in Nederland.

Dat proberen wij als raads-
leden ook. En jongeren? 

Verder meehelpen aan een 
mooie gezonde en veilige 
wereld? Kom ons helpen 

en laat je stem horen op de 
komende verkiezingen of 
neem eens contact op met 
ons. We horen je graag.

Silva Visser

Plek 30 Provinciale Staten. 
Stem!

christenunie.medemblik@
gmail.com

HOE MEER RAMEN, HOE MEER BELASTING

Al millennia betalen we belasting. Voor de jaartelling betaalde men in 
Israël belasting in natura, zoals het afdragen van vee. In het Romeinse 
Rijk moesten alle burgers belasting betalen voor de grond waarop 
zij leefden en werkten. Later kwamen Keizer Augustus en opperbe-
velhebber Alva, met regelingen en in de 16e en 17e eeuw, toen er 
door de scheepvaart meer welvaart was, kwamen er nieuwe meer 
algemene belastingen. In 1975 kregen de Fransen de macht in de 
Republiek (Nederland). Een nieuwe grondwet zorgde dat Nederland 
een eenheidsstaat werd met sinds 1805 een centraal belastingstelsel. 
Dit stelsel wordt gezien als de voorloper van ons huidige belasting-
stelsel. Voor het eerst werd rekening gehouden met iemands inkom-
sten. Er werd geheven naar draagkracht en er kwam een ambtenaar 
thuis om te zien hoeveel goederen iemand bezat. Een groter aantal 
ramen in een huis betekende meer rijkdom en dus meer belasting. 
Op 1 augustus 1956 trad de successiewet in werking met erf- en 
schenkbelasting. De wijze waarop uw testament is vorm gegeven 
kan van grote invloed zijn op de hoogte van de erfbelasting die uw 
erfgenamen moeten betalen. Wij maken dit graag voor u inzichtelijk.

Gratis inloop: 

21/02 Andijk 
0228-592224 

12/03 Benningbroek 
0229-591264 van 
9-17 en 19-21 uur  

Op woensdag 27 februari komen 
weer vele vrijwilligers in actie om 
de mooie tulpen te verkopen, € 
2,50 per bos.

Sam, Rodica en Samuel wonen 
sinds een half jaar hier in Andijk 
en kunnen nu van dichtbij mee-
maken wat deze actie voor St. 
Hart voor Moldavië doet. Sam is 
bestuurslid van de stichting en 
coördineert  nu vanuit Nederland 
het werk in Moldavië. 

Zie voor informatie:
www:hartvoormoldavie.nl 

Hart voor Moldavië staat voor 
het bieden van een waardevolle 
toekomst. Zij willen de kinderen 
en ouderen in Moldavië de moge-
lijkheid bieden zich te kunnen 
ontwikkelen in een veilige en 
vertrouwde leefomgeving.
Namens de ZWO groep Geref. 
Kerk Andijk, Annemarie Kooi-
man

Sam en Rodica met verse geplukte tulpen. Foto aangeleverd

Tulpenactie Moldavië op 
woensdag 27 februari

In het najaar kunnen lieveheers-
beestjes soms met wel honder-
den tegelijk een woning of schuur 
betrekken. Het gaat vaak om het 
veelkleurig Aziatisch lieveheers-
beestje die in de jaren ‘90 in Ne-
derland werd ingevoerd ter “na-
tuurlijke” bestrijding van bladlui-
zen.
In de Werkschuur op het zand-
depot te Andijk troffen wij deze 
groepjes aan die daar hebben 
overwinterd.

Nu de temperatuur weer omhoog 
gaat ontwaken ze en zullen ze 
weer in maart / april naar buiten 
gaan opzoek naar voedsel. De 
gehele winterperiode hebben ze 
stil gezeten en niets gegeten. 
Heeft u ze ook thuis laat ze met 
rust ze vertrekken van zelf om 
bladluizen te verwijderen van uw 
gewas in de tuin en keren in het 
najaar weer op de zelfde plaats 
terug, knap he?
Douwe Greydanus.

Lieveheersbeestjes. Foto aangeleverd

Massaal overwinterenOp mooie dagen proef je in de 
verte het voorjaar al! Op 28 april 
aanstaande start weer een heer-
lijk seizoen buiten zwemmen in 
De Weid. De technische commis-
sie ligt intussen prima op sche-
ma; de nieuwe hoofdpomp werd 
enkele weken geleden geplaatst 
en onlangs is meer dan 1000 kilo-
gram zand ververst en aangevuld 
in het zandfilter. Chloor zorgt 
voor afdoden van bacteriën en 
verder  zwemvuil slaat zich in dit 
zand op en wordt eens in de zo-
veel dagen weer “losgetrild” door 
de spoelrichting over het filter te 
veranderen. Na een paar seizoe-
nen is aanvullen dan noodzake-
lijk; een lastig klusje!

Schoonmaakmiddag op 
13 april aanstaande
Noteer ‘m vast in je agenda; za-
terdag 13 april kun je helpen om 
De Weid weer schoon en klaar te 
maken voor een mooi zwemsei-
zoen. De kleedkamers, speeltoe-
stellen, glijbaan, perrons; er is zat 
te doen! Steek een uurtje-of wat 
langer- je handen uit de mouwen; 
je helpt Andijk ermee!

Zwembaden spreken gemeen-
teraad over wegvallen BTW- 
teruggave
Op 14 februari jongstleden heeft 
de koepelstichting van de vijf bui-
tenbaden in Medemblik de ge-
meenteraad uitgebreid bij mogen 
praten over de verstekkende ge-
volgen van het wegvallen van de 
BTW-teruggave sinds 1 januari. 
Dit kost de baden vele duizenden 
euro’s aan inkomsten en is noch 
door de baden, noch door college 
of de raad voorzien bij de subsi-
dievaststelling voor 2019 en ver-
der. Omdat de baden hiervoor 
begin november 2018 al een 
brandbrief aan Medemblik zon-
den en er feitelijk nog geen oplos-
sing is begint de tijd te dringen. 
De raad toonde zich een serieus 
toehoorder. Van de ontwikkelin-
gen houden we u op de hoogte… 

Ook vrijwilliger worden? 
info@deweid.nl

Geen opsluitingsvrees; René Ten Oever binnenin het zandfilter. Foto 
aangeleverd

Nieuws van De Weid
Langzaam maar zeker richting seizoen 2019!

Wegens enorm succes! 
8 daagse busreis Zuid-West Engeland
Datum; 15 t/m 22 juni
Opstappen Andijk en Wervershoof.

We nemen u mee naar het prachtige Devon, waar u 
vanuit het gezellige Torquay diverse excursies maakt.

Inbegrepen; Vervoer per luxe touringcar, 2x overnachtingshotel, 5 
x hotel Torquay, H.P. verzorging, afscheids diner, stoomtreinrit, 
boottocht Dartmouth, boottocht Plymouth, Bygones museum of 
model village, entree kathedraal Exeter, entree Powderham Castle 
met rondleiding, een echte Devon afternoon tea, hostess in de bus.

Deze complete reis boekt u voor € 789, - p.p. 
1 pers.kamer toeslag € 125

Info; ideetours@quicknet.nl of 
06 - 29 25 41 47/ 0228 - 59 28 48
Ingrid en Dirk Gorter
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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
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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

Met vijftien deelnemers is het een drukke bedoening in de 
schuur van Henk Stam. “Vorig jaar hebben we hier voor 
het eerst de cursus gehouden en dit jaar is er ook weer 
genoeg animo”, aldus Henk. Dertien jaar geleden werd de 
eerste cursus georganiseerd maar daarna was er jaren 
geen roggestro, wat nodig is voor het maken van de korf, 
te verkrijgen. “Nu halen we het uit Veenendaal, eens per 
jaar halen we nu een aanhangwagen vol”. 

Een hele kunst
Buurvrouw Mieke Lapthorn vertelt lachend dat ze een 
makkelijke prooi was voor Henk. “Henk vroeg of ik ook 
mee wilde doen en ik vind het hartstikke leuk!  Er zijn zes 
cursusavonden en dit is de laatste keer. Mijn korf is nog 
niet af maar ik mag vast nog hulp vragen aan m’n buur-
man”. Het maken van één bijenkorf duurt ongeveer twin-
tig uur vertelt een van de deelnemers. “Je krijgt echt res-
pect voor de mensen hoe ze dit vroeger deden, echt am-
bachtswerk”. Uit de gesprekken blijkt ook dat het geen 
eenvoudig karwei is maar het resultaat mag er echt wel 
zijn. 

Korf of krantenmand
Een  aantal deelnemers gaat ervoor om echt een korf te 
maken en daarin bijen te houden maar een krantenmand 
is ook een optie. “Dan maak je er gewoon twee hengeltjes 
aan en staat het mooi naast de bank”. Deelnemer Martijn 
is al imker en zo zijn er nog een aantal die al ervaring heb-
ben in het toch wel bijzondere vak. “Je kunt aan hun kor-
ven wel zien dat dit niet de eerste keer is”, aldus buur-
vrouw Mieke. 

Van uilen naar bijen
Henk vertelt dat hij vroeger veel bezig was met uilen. “Ik 
ontdekte toen ik hier aan de Molenweg woonde eens een 
zwerm bijen en de man die mijn uil kwam ‘ringen’ is imker 
geweest. Hij kwam hierde zwerm scheppen en zo ben ik 
begonnen.  Dat is al bijna dertig jaar geleden, van het een 
komt het ander en nu is het uitgegroeid tot wat er nu is!”

Cursussen
Henk heeft heel veel kennis over de bijen en alles wat er 
‘bij’ komt kijken, dat blijkt wel tijdens het gesprek. Om 
zijn kennis te delen organiseert Henk samen met de NBV, 
de Nederlandse Bijenteelt Vereniging, diverse cursussen.  
“Ieder jaar houden we in februari een kennismakingscur-
sus, waar we mensen vertrouwd laten maken met bijen en 

onze kennis delen. Vorig jaar was Stef Blok (minister van 
Buitenlandse Zaken), ook aanwezig, dat verwacht je niet 
toch?!”. 
 
Voor meer informatie over cursussen en andere activitei-
ten kunt u kijken op 
www. bijenteeltverenigingwestfriesland.nl.

Cursus Korfvlechten bij imker Henk Stam

Henk Stam (vierde van rechts) met een aantal van zijn cursisten. Foto: KD/De Andijker

Be Happy Hypno
Hypnotherapie Kindercoach & iemt

Anita Kort

Dr. d’Arnaudstraat 22, 
1619 CX Andijk 

06 51 85 34 27

behappyhypno@gmail.com
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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

Hypnotherapie
Be Happy Hypno • Anita Kort

behappyhypno@gmail.com • 06 51 85 34 27

Juwelier / Optiek
Schouten optiek • De Hoek 1, 1693 AA Wervershoof

0228 581 258 • info@schoutenoptiek.nl

Kantoormeubelen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G

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

Kindercoaching
Centrum voor Hoogbegaafdheid • www.hbcentrum.nl

info@hbcentrum.nl • Zwaagdijk-Oost

Kleinschalige dagbesteding
De Huiskamer van Enkhuizen • Westerstraat 65, Enkhuizen

06 37 42 54 54 • www.dehuiskamervanenkhuizen.nl

Massagepraktijk
Massage Boven Jan • Dijkweg 138 Andijk

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

Oefentherapie
Koopman Oefentherapie • Ged. Laanweg 43, 1619PB Andijk

Tel: 0625116916 • koopmanoefentherapie.nl

Podologie
Marian van Zwieten • Keizerskroon 1

Tel. 06 54 28 83 08 • www.podologiemarianvanzwieten.nl

Schilder- Glas- en behangwerk
Van den Braber • Hoekweg 13, 1619 EA Andijk

Tel. 06 53 74 82 94 • www.vandenbraber.nl

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

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

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

Tel. 06-2738 0707

Verhuizen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G 

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

Vishandel
Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

www.kleinvolendam.nl • info@kleinvolendam.nl

Voetre� exologie
Jacquelien ter Veld • Burg. Doumastraat 57

06 289 282 01 • cwjtv@kpnmail.nl

Yoga
Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk

0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Zonnepanelen
Solarfabriek • Dijkweg 163, 1619 HJ Andijk

0228-597272 • www.solarfabriek.nl

Zonwering
Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk

06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl

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?

… het zondag 3 maart 

lammetjesdag is op de Gouw 

57a in Lutjebroek?

… het gebouw op Kleingouw 

2 van binnen netjes wordt 

schoongemaakt, maar dat de 

buitenkant al maanden lang 

geen emmer sop heeft gezien?

… vrijwilligers op 27 februari 

weer met tulpen voor 

Moldavië aan de deur komen?

… de redactie op zoek is naar 

kermisfoto’s uit het Cultura 

tijdperk, en dat u deze naar 

info@andijker.nl kunt mailen?

… Dirk en Ingrid Gorter een 

8-daagse busreus naar Zuid 

West Engeland organiseren 

met diverse excursies?

… Cindy Schiltmeijer en 

Jet Wever de winnaars van een 

taart zijn bij de Facebookactie 

van Misha? 

 
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

Garage verkoop Andijk

Zaterdag 23 februari staat de 
deur van dijkbox 1d op de Indu-
strieweg in Andijk weer open. 

Tafels vol met servies, van allerlei 
tuingereedschap, 50 bellen en 
belletjes, veel wekkers, spelletjes 
en kinderspeelgoed, 9 dozen met 
lp’s en singeltjes, kleding, pas-
poppen... schoenen, een biljard 
tafel, gereedschap, speciale aan-
bieding, retro kunstschaatsen ja-
ren 60 en nog in de originele 
doos!!, brocante en retro spullen.

En voor de kleine portemonnee is 
er een koopjeshoek, waar de 

prijsjes tussen de 0,20 en 1,00 
zijn. Van 10 tot 16 uur zijn we 
open en staat de koffie en thee 
klaar, met wat lekkers.
En er is live muziek verzorgt door 
D.J. Hennie, even een dansje of 
dat singeltje eerst luisteren voor 
je hem koopt. U vraagt... wij 
draaien.
D.J Hennie draait elke 2e zater-
dag van de maand op de rommel-
markt in “het Postkantoor”in Bo-
venkarspel, zo ook 9 maart.

Wij zitten schuin tegenover de 
LIDL, hoop u allen te begroe-
ten. Tot zaterdag 23 februari.

DJ Henny draait op de Jumble Sale. Foto Koos Dol

Vlaamse reus

Niet alleen vogels, maar ook 
verloren, gewonde en verwaar-
loosde konijnen worden bij 
Vogel- en dierenopvang De 
Bonte Piet in Midwoud opge-
vangen en verzorgd. Andra 
Minnema van de Bonte Piet wil 
hier graag over komen vertel-
len bij IVN West-Friesland. 

Op zondag 24 februari neemt ze 
een supergrote Vlaamse reus 
mee naar het Streekbos Paviljoen 
in Bovenkarspel. Grote en kleine 
bezoekers kunnen tijdens de Po-
werPoint presentatie die om 

14.00 uur start in de bovenzaal 
van het Streekbos Paviljoen alles 
te weten komen over de verzor-
ging en leefwijze van konijnen. 

Het opvangcentrum wil de her-
stelde, gezonde konijntjes een 
goeie plek geven. Toekomstige ei-
genaren worden geïnformeerd 
over de voeding, hygiëne en een 
goed verblijf. Het zijn actieve bui-
tendieren, en soms moet er een 
bezoek aan de dierenarts worden 
gedaan. Vanwege zijn vriendelijke 
aard is een konijn een geschikt 
huisdier voor kinderen.

Uitgezet konijn in het Streekbos. Foto Toos Brink

Vrijdag 8 maart wordt de 67e 
Veiling Sarto gehouden. Vorig 
jaar was de opbrengst ruim 
34.000,-. Na de verdelings-
vergadering in december 
konden vele verenigingen 
e.d. weer een flinke financi-
ele oppepper krijgen. 

Na deze vergadering volgt 
altijd een korte, intensieve 
voorbereidingstijd voor de 
volgende veilingavond. Zijn 
er genoeg wijklopers, formu-
lieren drukken en versprei-
den, formulieren met giften 
weer ophalen, verzamelen, 
afwisselende volgorde aan-
brengen, catalogus voorbe-
reiden, -proefdruk, uiteinde-
lijke catalogus. Speciale 
koopjes? En dan het rond-
brengen ruim een week voor 
de veilingavond. Reclame 
maken hoort er ook bij! De 
veilingdag zelf is een span-
nende dag. Wordt alles op 
tijd binnengebracht, is alles 
er, de binnengekomen koop-
jes op een logische volgorde 
zetten. Eindelijk klaar voor 
de veilingavond. Eerst de 
speciale veiling voor de kin-
deren. Zo’n 35 koopjes voor 
maximaal € 15,-. De kinderen 
kunnen al van te voren de 
speciale kindercatalogus in-

kijken, deze wordt op de 
Bangertschool verspreid. Ook 
dit vraagt voorbereiding en 
drukwerk. Dan de veiling 
zelf, is er flink belangstel-
ling, loopt het lekker? Altijd 
spannend!

Binnenkort krijgt u de catalo-
gus weer in de brievenbus. 
Bekijk op uw gemak eens al-
les wat er aangeboden 
wordt. Zoveel verschillende 
koopjes. Er zit vast iets tus-
sen waarvan u denkt: daar 
heb ik wel zin aan! Bent u of 
mogelijk uw kinderen lid van 
een vereniging die een finan-
ciële bijdrage krijgt kom dan 
zeker naar de veilingavond 
en ondersteun zo uw vereni-
ging! U krijgt er veel voor 
terug: een prachtige avond 
en een bloeiende vereniging!

We hopen ook dit jaar weer 
veel financiële ondersteuning 
te kunnen geven. Daarvoor 
hebben we u nodig op de vei-
lingavond. Sarto verzorgt 
deze avond altijd geweldig. 
Koffie, een borrel en hapjes, 
aan alles is gedacht. 

Hopelijk tot ziens op vrijdag 
8 maart in Sarto! Het veiling-
bestuur. 

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

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

Sonja Barend (1940) is opge-
groeid als Sonja de Groot in Am-
sterdam.
Ze verloor haar vader op 2-jarige 
leeftijd toen hij in de tweede we-
reldoorlog door de bezetter naar 
Auschwitz werd afgevoerd.
Onbekend met deze gebeurtenis, 
groeide ze op met de naam van 

haar stiefvader en kwam pas toen 
ze tien jaar oud was achter het lot 
van haar biologische vader.

Na de mulo ging ze werken bij 
een bank. Zij ging ’s avonds naar 
de HBS en vond werk via een be-
roepskeuze-adviesbureau. Via 
dat kantoor kwam zij bij de tele-
visie terecht.
Een greep uit de programma’s 
waar zij aan mee heeft gewerkt; 
Fenklup, Dagje ouder, Sonja ’s 
avonds, Wie van de drie, Sonja’s 
goed nieuws show, Sonja op 
maandag en Barend en Witte-
man.
De bekende slotzin van  haar 
praatprogramma’s was: ”Voor 
straks lekker slapen en gezond 
weer op.”

Naar haar is de jaarlijkse Sonja 
Barend Award vernoemd, een 
prijs voor het beste tv-interview. 
Eva Jinek mocht deze prijs vorig 
jaar ontvangen.
Wij gaan er van uit  dat deze mid-
dag veel belangstellenden zal 
trekken.
Daarom vragen wij u dringend 
om u vooraf aan te melden op het 
volgende emailadres:
Culturaplus2.0@gmail.com of 
even te bellen met Cultura, uiter-
lijk 9 maart.

Tot ziens in Cultura.

Foto aangeleverd

Sonja Barend te gast in Cultura

67e VEILING SARTO 8 MAART

Biljartvereniging 
De Vlieringboys

Deze biljartmiddag geken-
merkt door wel bizarre par-
tijen. Zowel C.J. Verhoogt als 
G.P.Grent waren de partijen 
ver onde de maat te spelen. 
Moyenneuitslag: G.P. Grent 2 
punten en C.J. Verhoogt 0 pun-
ten. De slotzin is: “Een glimlach 
om een nederlaag is een eind-
overwinning.”
Sportgroeten van 
G.P Grent
Aflevering 1191
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FEBRUARI
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
Zondag 3 maart
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
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
Donderdag 14 maart 
• Breek de Week,  “de Lichtboei”, Hoekweg 12. 

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

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

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

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

20.00uur, Dorpshuis Sarto
Zondag 24 maart
• Club Jazz&Pop in Cultura
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 13.30 uur
Vrijdag 29 maart
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 uur en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum.
Zaterdag 30 maart
• Expositie in Cultura
• Voorjaarsconcert Sursum Corda, Dorpshuis Centrum, 20.00 uur
Zondag 31 maart 
• Expositie in Cultura

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

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

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

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

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

Vrijdag 26 april
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 uur en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum.
• Woensdag, vanaf eind april tot half september PCOB Fietstocht 

Dames. 19.00 uur.

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 19-03, 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 8-03, 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

Op vrijdag 15 maart 2019   is er 
om 20.00 uur een dubbelconcert 
op piano en orgel door niemand 
minder dan Martin Mans (orgel) 
en Mark Brandwijk (vleugel) in 
de Gereformeerde kerk aan de 
Middenweg te Andijk. Precies 
een jaar geleden speelden zij ook 
in Andijk, op veler verzoek ko-
men zij weer terug naar Andijk!
 
Martin Mans geeft jaarlijks over-
al in het land zo’n tweehonderd 
druk bezochte orgelconcerten. 
De in 1965 op het Zuid-Holland-
se eiland Goeree-Overflakkee 
geboren Martin Mans zat op 
7-jarige leeftijd al achter het or-
gelklavier, op 11-jarige leeftijd 
begeleidde hij voor het eerst ko-

ren en een jaar later al werd hij 
kerkorganist in zijn geboorte-
plaats Melissant. Sinds 1995 is 
Mans organist van de Breeplein-
kerk in Rotterdam. Hij maakt re-
gelmatig concertreizen door Eu-
ropa, Canada, Amerika,  Austra-
lië en Zuid-Afrika. Hij treedt ook 
op voor radio en tv (o.a. in ‘Ne-
derland zingt’) en dirigeert o.a. 
de Urker Mans Formatie, The 
Martin Mans Formation, het 
Mannenkoor De Gouwestem en 
de mannenkoren Zuidwest Ne-
derland, Groot Mannenkoor 
Noord-Nederland en Groot 
Mannenkoor Midden-Neder-
land.

Mark Brandwijk kreeg orgelles-

sen van Jaap den Besten en Ever-
hard Zwart. In het jaar 2007 won 
Mark de wisselbeker van het 
Feike Asma-concours en won 
deze ook in 2008 en 2009. Mark 
speelt ook piano. Hij   is begelei-
der van Young Ladies Choir Ha-
dassah, jongerenkoor Speranza, 
het Hollands Jongerenkoor en 
het Groot Nederlands Jongeren-
koor. Daarnaast is hij een veelge-
vraagd begeleider bij andere 
koor- en instrumentale concer-
ten, zoals concerten van het 
Zaans Interkerkelijk Mannen-
koor. Vanaf juni 2010 volgt Mark 
ook pianoles bij Mirjam IJsseldijk 
in Krimpen aan de Lek. Hij 
maakt ook deel uit van The Mar-
tin Mans Band. Mark werkte mee 
aan tientallen cd-opnames, hij 
heeft twee solo-cd’s uitgebracht. 
Samen met Reinier Korver vormt 
hij het Duo Virtuoso.

De kerk is open vanaf 19.30 uur, 
het concert begint om 20.00 uur. 
Uiteraard zijn er cd’s te koop. 
Voor slechts € 10 kan dit concert 
worden bijgewoond, kinderen tot 
12 jr. € 5. Kaarten zijn online ver-
krijgbaar via ticketonline35@
gmail.com en voorafgaande aan 
het concert in de kerk. Verdere 
informatie: www.zingenenzo.
com

Kom ook naar de 67e Veiling Sarto 
vrijdag 8 maart 19:15 uur

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

NIEUW!

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

snel en gemakkelijk!

Een prettige kermis gewenst 
namens het hele team:

André, Carina, Dirk-Jan en Martijn.

Geschonken door:

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

met als afslagers 
Peter Swart en 

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

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

na het 500ste koopje 
plaatsvindt, kans op een:

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

Martin Mans. Foto aangeleverd

Martin Mans en Mark Brandwijk in Geref. Kerk

Bent u gepensioneerd en heeft u een verzamelinko-
men tot € 35.000,- (als u alleenstaand bent) of tot  
€ 50.000,- (als u gehuwd of samenwonend bent)? 
Dan kunt u als lid van een ouderenbond gebruik-
maken van de belastinginvullers van onze ouderen-
bonden.
De belastinginvuller werkt op basis van vrijwillig-
heid. Wel zal de invuller gemaakte onkosten, zoals 
reis- , kopieer- en printkosten in rekening brengen. 
De vergoeding zal overigens nooit meer bedragen 
dan  € 10,- per huishouden.

Medio januari/februari wordt de machtigingscode-
brief automatisch verzonden aan burgers die vorig 
jaar ook gebruik hebben gemaakt van dergelijke 
code. Deze code is nodig in de situatie dat de burger 
iemand anders wil machtigen voor het doen van de 
aangifte inkomstenbelasting.

De code wordt naar het huisadres gestuurd van de 
burger die hulp vraagt. Dus alleen voor diegenen 
die in 2018 ook een code hebben gehad. U moet 
voor elk jaar een nieuwe belastingcode hebben. 
Deze kan worden aangevraagd bij de belasting-
dienst 088 1236555. Binnen 5 dagen komt deze in 
een witte envelop bij u in de bus.

Jaarlijks helpen de gezamenlijke ouderenbonden 
zo’n 125.000 leden met het doen van de aangifte 
inkomstenbelasting. In meer dan 12.000 gevallen 
regelen wij huurtoeslag en meer dan 15.000 leden 
profiteren jaarlijks van zorgtoeslag. Dankzij de in-
zet van bijna 2.600 vrijwillige belastinginvullers, die 
hier in de eerste maanden van het jaar erg druk mee 
zijn. 
Meer informatie bij Cisca Groeneveld, 
0229 201519, of seniorenNKL@ziggo.nl

Inkomstenbelasting en ouderenbonden Op dinsdagavond 12 
februari waren de band-
examens voor de judo en 
jiu jitsu leden van Asonia 

Judo. Het was een erg lange 
avond, maar iedereen heeft 
een slip of band behaald! 

Foto’s aangeleverd

Bandexamens Asonia Judo
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Op vrijdag 1 februari is het nieu-
we boek ‘De Meertoren’ van Tiny 
Mazereeuw verschenen. Deze 
roman wordt uitgegeven door 
Uitgeverij Boekscout.

Na de mislukte moordaanslag op 
Katie, vlucht Daniël naar Rus-
land. Daar vestigt hij zich bij zijn 
vader. Daniël krijgt een functie 
als anesthesist in het ziekenhuis 
in Kazachstan. Daar ontmoet hij 
zijn vrouwelijke collega Atla. Zij 
is getrouwd met Pjotr maar heeft 
een relatie met Wladimir, de di-
recteur van het ziekenhuis. Pjotr 
heeft de ontrouw van Atla ont-
dekt en wil zich wreken. Dit ein-
digt in een dramatische gebeur-
tenis. Daniel besluit terug te ke-
ren naar Nederland om zijn doel, 
Katie van het leven te beroven, 
alsnog waar te maken.

Over de auteur
Tiny Mazereeuw is geboren en 
getogen in West-Friesland. Na 

haar opleiding als verpleegkun-
dige vertrok zij naar de Veluwe, 
maar het West-Friese landschap 
heeft voor haar altijd zijn aan-
trekkingskracht gehouden. 
Dankzij deze achtergrond kwam 
haar eerste roman Het begon bij 
Jacob tot stand. In haar tweede 
roman De Meertoren is iets van 
de streek terug te vinden. De eer-
ste roman is inmiddels in alle 
openbare bibliotheken te lenen, 
bovendien is hij bewerkt door 
Dedicom tot luisterboek.

De vakgroep neurologie van het 
Dijklander Ziekenhuis verzorgt 
op donderdag 7 maart a.s. op lo-
catie Hoorn een informatieavond 
over de nieuwe inzichten in de 
behandeling van epilepsie en de 
impact van het hebben van epi-
lepsie. De bijeenkomst is bedoeld 
voor mensen met epilepsie, part-
ners, ouders van kinderen met 
epilepsie, familie en vrienden, 
maar ook voor professionals en 
andere belangstellenden. 

Programma
Sprekers tijdens de informatie-
avond zijn neuroloog/kinderneu-
roloog dr. Broere en neuroloog/
kinderneuroloog dr. Eikelen-
boom, epilepsie verpleegkundige 
Petra de Bruin en een vertegen-
woordiger van de Epilepsie Ver-
eniging Nederland. Er is een in-
formatiestand van de landelijke 
werkgroep onderwijs en epilepsie 
aanwezig, bemand door erva-
ringsdeskundigen. Tijdens de bij-

eenkomst is er voldoende ruimte 
voor het stellen uw vragen.

Wat is epilepsie?
Epilepsie is een aandoening van 
de hersenen, waarbij zich tijde-
lijk, plotseling en ongecontro-
leerd grote groepen hersencellen 
ontladen. Er ontstaat als het ware 
‘kortsluiting’ in de hersenen. Dit 
kan zich uiten in verschillende 
vormen. 

Praktische informatie
De avond is op donderdag 7 
maart in het Dijklander Zieken-
huis, Maelsonstraat 3 in Hoorn 
en duurt van 19.30 tot 21.30 uur. 
Vanaf 19.00 uur bent u van harte 
welkom. De toegang is gratis. 

Aanmelden
Geïnteresseerden kunnen zich 
aanmelden via een e-mail aan 
patiëntenservicepunt@dijklan-
der.nl of telefonisch via 0229 – 
257 613. 

Informatieavond epilepsie

De Meertoren, nieuwe boek van 
Oud-Andijker Tiny Mazereeuw

Tiny Mazereeuw. 
Foto aangeleverd

Op 12 febr. was onze jaarverga-
dering. Na het welkom en de 
mededelingen volgde het jaar-
verslag. Onze afdeling van De 
Vrouwen van Nu is groeiende, 
er zijn nu 63 leden. Ook het 
aantal leden dat de avonden be-
zoekt is in stijgende lijn. In 2018 
is er dan ook een actief en inte-
ressant programma gemaakt.
De reiscommissie mocht daarna 
haar verslag doen. Zij zijn ook 
heel actief geweest en hebben 
diverse uitjes en excursies geor-
ganiseerd. 
De Lief en Leed commissie 
heeft ruim 20 bezoekjes afge-
legd bij leden die een huwelijks-
jubileum of jubileumverjaardag 
vierden. Ook dames die in het 
ziekenhuis gelegen hadden kre-
gen een bezoekje. Het financieel 

verslag was weer prima in orde 
en de kascontrolecommissie 
had geen onregelmatigheden 
geconstateerd. 
Daarna bestuursverkiezing: 
Wilma N. en Ria V. waren aftre-
dend, Tonny R. en Gerda B. 
werden benoemd als nieuwe 
bestuursleden. Marian B. werd 
aangewezen als vertegenwoor-
diger met stemrecht bij de pro-
vinciale jaarvergadering. Er was 
een bloemetje voor de jubilaris-
sen: Wil v O en Gerda B allebei 
35 jaar lid en Ria V. 40 jaar lid.
Daarna werd de avond gezellig 
voortgezet met Bingo met leuke 
prijsjes.
De volgende avond is 12 maart, 
gezamenlijk met de afd. Andijk-
West in het Dorpshuis centrum.        
GDD

Vrouwen van Nu afd. Andijk-Oost

Langs de weg...

Kleuren langs de Dijkweg bij het Buurtje

Wilgen knotten

Zwanen en ganzen in Wervershoof

Van alles wat aan de Dijkweg. Foto’s Koos Dol
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