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Gratis half uur 
bespreking? Bel ons.
www.mantelvoors.nl

Wilt u ook een 
Gratis waarde  

Indicatie? 
Bel ons. 

0228-592253 

Op dinsdagavond beoefenen 
kinderen en volwassenen judo 
en/of jiujitsu bij Asonia. Beide 
sporten vallen onder de noe-
mer verdedigingssport. Mis-
schien is het wel iets voor jou? 
Kom eens kijken of doe vrijblij-
vend mee met een aantal proef-
lessen - alleen of met een 
vriend/vriendin - om te ont-
dekken of je het leuk vindt. We 
hebben judopakken die je kan 
lenen. Want ook voor sporten 
geldt: je leert het alleen door 
het te doen!  (Nu nog buiten, 
straks weer binnen).

Judo voor iedereen
Jong of oud, meisje of jongen? 
Judo is geschikt voor iedereen, al 
vanaf 4 jaar. De bedoeling is om 
je tegenstander met een judo-
worp op de speciale mat te wer-
pen en deze met behulp van een 
grondtechniek, zoals een houd-
greep, onder controle te houden. 
Als judoka leer je de kracht van je 
tegenstander te gebruiken om 
deze ten val te brengen. Belang-
rijk is hierbij dat je dit doet zon-
der de ander te blesseren, want 
judo is een zeer beschaafde sport. 
Trappen en stoten is niet toege-
staan.

Trainer Arie Rustenburg
Al lange tijd komt Arie Rusten-
burg vanuit Wieringerwerf op de 
dinsdag naar Andijk. “Ik geloof 
dat ik hier ben begonnen in 
2005,” zegt Arie. Arie heeft zijn 
eigen Budoschool Kansei-Gos-
hin-Do en traint ook in Wierin-
gerwerf, Medemblik en Heer-
hugowaard. Zelf beoefent hij de 
sporten graag. “Maar de kennis 
op een frisse, vrolijke en enthou-
siaste manier overbrengen aan 
anderen is minstens zo leuk als 
het zelf beoefenen.” 

Sport, spel en een kunst
Judo leert je om rekening te hou-
den met de ander en bovendien 
om niet bang te zijn, een stukje 
karaktervorming dus. Je bent li-
chamelijk actief, het hele lichaam 
wordt gebruikt. Vooral voor de 
jeugd is dit tijdens de ontwikke-
ling onmisbaar: leren vallen, du-

wen, rollen. Er moet serieus voor 
geoefend worden, maar iedereen 
kan het leren.

Jiujitsu voor kinderen en 
volwassenen
Deze verdedigingssport leert je 
soepele verdedigingstechnieken: 
van trappen en stoten, ontwijken 
en armklemmen. Het maakt hier-
bij niet uit hoe lang, zwaar of 
sterk je bent. Jiujitsu draait om 
slimheid en niet om kracht. Deze 
sport is al mogelijk vanaf de leef-
tijd van 7 jaar, maar ook voor 
volwassenen zeer geschikt.
Zelfvertrouwen vergroten 
en zoveel meer
“Judo en jiujitsu zijn goed voor 
het ontwikkelen van zelfvertrou-
wen en het maakt je minder on-
zeker. Je weet dat je je kunt red-
den in een conflict. Je leert hoe je 
een aanvaller kunt controleren of 
uitschakelen. Eigenlijk leer je 

vechten om niet te hoeven vech-
ten, want wanneer je dit uitstraalt 
is het meestal niet meer nodig. 
Ook bij agressieproblemen kan 
jiujitsu helpen omdat je meer 
zelfbeheersing ontwikkelt en 
leert om anderen te respecteren. 
Mensen noemen het dan wel 
vechtsporten, maar elkaar vrien-
delijk behandelen en voorzichtig 
met elkaar omgaan vinden wij 
ontzettend belangrijk,” aldus 
Arie. 

Bestuur vernieuwen
Het bestuur bestaat momenteel 
uit slechts twee leden. We zou-
den heel graag wat nieuwe men-
sen bij het bestuur van de club 
verwelkomen. Dan kunnen we 
judo en jiujitsu ook in de toe-
komst aan blijven bieden voor 
iedereen. Wanneer iemand inte-
resse heeft mag hij of zij ons ui-
teraard benaderen en kunnen we 
samen kijken in welke functie dat 
het beste zou passen. Inspiratie 
en nieuwe ideeën zijn altijd wel-
kom. We zoeken enthousiaste 
mensen - liefst met kennis van 
boekhouden en Excel - die maat-
schappelijk betrokken zijn. Als 
bestuurslid krijgt u dan een aar-
dige korting op de contributie 
van uw kind. Samen staan we 
sterk. Tenslotte willen wij ieder-
een nog hartelijk bedanken die 
op de club heeft gestemd voor 
Rabo Club Support!

Contact
Asonia Judo Andijk, Dorpshuis 
Centrum, Sportlaan 1, 1619 XE 
Andijk, tel. 06-20843112. Op de 
geheel vernieuwde website vindt 
u alle informatie www.judo-an-
dijk.nl. Ook wordt de volgende 
vriendjesdag hier vermeld. 

Vechtsporten judo en jiujitsu populair in Andijk   

Cadeaubon 

T.w.v.: € ________         

Zegge :____________________________________________ 

Vispaleis “Klein-Volendam” 
Gruttoplantsoen 3 
1131 ME  Volendam 
Tel.    0299-364155 
Mob.  06-26568616 

Uitgegeven op d.d. :__________________  
 
Handtekening :  _____________________  

               Voor de beste verhouding tussen kwaliteit en prijs,komt U naar ons Vispaleis. 

  Altijd vers , ons succes ! 

Beste klanten,

Met ingang van 12 maart aanstaande 
sluiten wij om 14.30 uur.

Wilt u gebakken vis voor de avond, 
dan kunt u bij ons terecht 
vanaf 10.00 uur. U kunt het dan 
even opwarmen in de oven.

Vispaleis ‘Klein-Volendam’
Iedere vrijdag op het plein 
bij Dorpshuis Centrum.

Trainer Arie Rustenburg komt elke dinsdag naar Andijk. Tekst: OdB/foto aangeleverd

Een aantal buitenbaden in Nederland is al open 
en De Weid start op 1 mei aanstaande. Omdat 
iedereen inmiddels gewend is aan de anderhal-
vemeter- en Coronaregels zijn er weer normale 
abonnementen te koop in de webshop vanaf 1 
april. Kom weer genieten en tegelijk werken aan 
je gezondheid! 

Zwemlessen starten in week van 18 mei
Zwembad De Weid is bekend om de kwaliteit van 
het buitenleszwemmen. Is jouw zoon of dochter 5 
jaar? Meld je dan snel aan via zwemlessen@deweid.
nl. Ook voor kinderen die een lesachterstand door 
Corona opliepen interessant; de lessen starten in de 
week van 18 mei en kennen een serieus programma 
voor de zwemmers; 3x per week. In September 
wordt er afgezwommen.

Vrijwilligers gezocht!
De oproep van De Weid in December heeft 3 nieu-
we vrijwilligers opgeleverd. Van harte welkom! Het 
zwembad kan altijd extra hulp van vrijwilligers ge-
bruiken; zeker voor de kassabezetting en de techni-
sche commissie. Wil je in een positieve sfeer wat 
doen voor de gemeenschap? Informeer dan even 
via info@deweid.nl. Je hulp wordt gewaardeerd 
door de zwemmende jeugd, volwassenen en senio-
ren in Andijk en omstreken!

Buitenzwemmen in De Weid vanaf 1 mei!
Verloren/gevonden

Verloren op 12 februari (in de sneeuw) in Andijk 
een bril, met goudkleurige stekkers.

Het is een vrij kleine bril die 
zat in een zwarte brillenkoker.

Heeft u hem gevonden? info@andijker.nl

Vorige week zijn deze 
sleutels gevonden 

op de Knokkel 
thv nummer 83.

U kunt contact opnemen 
met 06-27 30 45 67
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Daar buiten op afspraak

Parochieberichten
R.K. Kerk Andijk

Adres: Bangert 6
Pastor A. Dekker
tel. 06-28449410. 
Mail: pastorandredekker@ziggo.nl
secr: Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412, tel. 591408
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046
site regio: rkregiowh.nl

Zondag 7 maart 10.00 uur: 3e 
zondag van de 40-dagentijd.
Woord-Communieviering met or-
gelspel; voorganger: pastor A. 
Dekker.
Thema: Opgeruimd.
De collecte is voor onze kerk. 
Dank daarvoor.
Welkom in de viering.
*Vanaf zondag a.s. is er weer een 
viering in de kerk. Natuurlijk hou-
den we ons aan de coronamaat-
regelen. De intenties in deze vie-
ring zijn die in de afgelopen 2 
maanden zijn opgegeven.
Sterkte, gezondheid en alle 
goeds!

Uitvaartvereniging
De Laatste Eer

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 7 maart

Gereformeerde Kerk Middenweg 4, Andijk

De diensten zijn alleen online te volgen via 

www.gereformeerdekerkandijk.nl

10.00 uur met Proponent A. Treur te Vinkeveen

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 

De Kapel, Middenweg 48, Andijk 

De diensten uit De Kapel zijn te volgen via kerkdienstengemist.nl 

Baptistengemeente  baptistenenkhuizen.nl

R.K. Kerk Bangert 6, Andijk rkregiowh.nl

10.00 uur Wo-Com. pastor A. Dekker

De Bovenzaal De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu

Geen studie in de Kapel.

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG

Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek

10.00 uur  Simon van Groningen

De diensten zijn momenteel alleen digitaal te volgen via: 

https://www.youtube.com/c/WestfrieseEvangelieGemeente

En plots staat ons leven op zijn kop,

Wij willen onze families, vrienden, buren, het Omring 
team Andijk, en dokter de Groot, ontzettend bedanken 
voor alle hulp. Het was en is overweldigend!

Sinds 25 februari zijn wij verhuisd naar:
Sorghvlietlaan 6A, 1619 XB  Andijk. Tel. 0228-592433

   Leo en Ina Weverink-Gorter

Nieuws 
of tips? 

Mail naar 
info@andijker.nl.

Of bel: 59 36 05

Vakkundig
schadeherstel

Handelsweg 7
1619 BJ Andijk

Tel: 06 21 83 22 62
info@ronkarremanautoschade.nl
www.ronkarremanautoschade.nl

Vrijblijvende
taxatie van

schade

Afhandeling
met de

verzekering

U kunt bij ons ook terecht voor:

Restauratie van Oldtimers

Budgetreparatie (met tweede-

hands of imitatie-onderdelen)

Leenauto mogelijk bij

schadeherstel

Ingezonden/Column

We hebben elkaar nodig. 
Claudia de Breij heeft gelijk. Als het moeilijk wordt, zingt ze, 
en als ik bang ben, (en, zo vul ik aan, als er corona is) 
mag ik dan bij jou schuilen? 

Een kwetsbare vraag. Mag ik dan bij jou? 
Kwetsbaar omdat ze durft toe te geven: Ik kan het niet alleen. 
Maar ook het omgekeerde geldt: Anderen hebben jou nodig. 
Maak jij tijd voor iemand als het je slecht uitkomt? 
Wie mag bij jou schuilen?

Wat is het allerbelangrijkste in het leven? 
Stel je voor dat je op je sterfbed ligt en je hebt nog één dag te 
leven, vraag je dan aan de verpleegster: 
Ik heb nog één wens. Ik wil mijn bankafschriften zien! 
Op het laatst van ons leven willen we ons omringen met mensen 
die ons dierbaar zijn. Maar als je vergeten bent aan hen te vragen: 
Mag ik dan bij jou zijn? En wil jij dan bij mij zijn? – 
dan lig je daar eenzaam met je bankafschriften…

Heb jij een plek om te schuilen? 
Ben jij een plek om te schuilen?
Ook God biedt zich als schuilplaats aan: Mag Ik bij jou zijn? 
Wie bij Hem wil schuilen hoort: Welkom, 
maar weet je niet, dat Ik altijd al voor je 
zorg? 
We hebben elkaar én we hebben God nodig.

ds. Koos Staat

Mag ik dan bij jou?
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Terugbel campagne levenstestament - 
half uur bespreking - 10 % korting

Bijna 1 miljoen mensen hebben een levenstestament laten opmaken. 
In 2020 hebben 200.000 Nederlanders een levenstestament gete-
kend. Met de publiekscampagne: TEKEN VANDAAG VOOR MOR-
GEN besteedt onze beroepsorganisatie (KNB) extra aandacht aan 
het belang van het levenstestament.

Wie behartigt uw belangen als u dat zelf (plotseling) niet meer kunt? 
Als je gezond bent en het leven loopt op rolletjes, dan sta je waarschijn-
lijk liever niet stil bij wat als dit op een gegeven moment niet meer zo 
zou zijn. Wie neemt dan beslissingen over uw geld en uw bezittingen en 
wat zijn uw wensen over medische en persoonlijke zaken?

Terugbel campagne en gratis advies
Via onderstaande website kunt u zich aanmelden voor een gratis 
terugbelverzoek: https://tekenvandaagvoormorgen.nl.
Wij maken dan met u een afspraak voor een gratis half uur bespre-
king over wat voor u het nut is om een levenstestament op te stel-
len. U mag ons natuurlijk ook rechtstreeks bellen.

“Mijn man is niet meer wilsbekwaam en ik wil nu het 
huis verkopen. Kan ik dat in mijn eentje doen?”
Dit is een veel gestelde vraag, die ook wel andersom wordt gesteld. 
Als je bijvoorbeeld samen een huis hebt en een van beiden kan niet 
meer tekenen, dan is de enige optie om een bewind via de kanton-
rechter in te stellen. Het kunnen tekenen gaat niet alleen over het 
zelf kunnen zetten van een handtekening, maar ook over of iemand 
nog in voldoende mate kan overzien waarvoor er getekend wordt. 
Dit is maar een voorbeeld van een situatie waarin het levenstesta-
ment van nut kan zijn. Dan kan de gevolmachtigde namelijk namens 
die persoon tekenen. Er zijn nog veel meer voorbeelden te geven. 

10% Korting op vertoon van deze column - 
Geldig t/m 31 mei 2021
Bij ons kantoor in Andijk 0228-592224 
of Benningbroek 0229-591264 krijgt u 
bovendien 10% korting op het tarief 
van uw levenstestament. Je kan ook 
alvast telefonisch of via onze site 
www.mantelvoors.nl een gratis bro-
chure opvragen. Indien u niet bij ons 
kunt komen, dan is een afspraak bij u thuis ook mogelijk. 
Mantel & Voors Notarissen en Mediators

ANDIJK  Kleingouw 28, 1619 CB Andijk  T 0228 59 24 20

ENKHUIZEN  Reigerweg 43, 1602 PA Enkhuizen  T 0228 31 67 86 vrolijkfd.nlvrolijkfd.nl

De hypotheekrente staat historisch laag.
Waarschijnlijk een stuk lager dan toen je 

je huidige hypotheek afsloot. Weet je wel 
hoeveel je kunt besparen als je nu je oude  

hypotheek oversluit? 
 

Wij rekenen het graag voor je uit 
Laat Vrolijk fd je oude hypotheek beoordelen. 

Grote kans dat dit je een heleboel 
extra financiële ruimte oplevert, 

voor nu en in de komende jaren! 

PROFITEER NU VAN  
DE OVERSLUITWEKEN  

BIJ VROLIJK fd!
Laat je bestaande hypotheek vóór 

30 april 2021 doorlichten bij Vrolijk fd  
en krijg bij oversluiten ook nog eens  

€ 250 KORTING op het standaard 
hypotheekadvies tijdens de  

Oversluitweken. Wacht dus niet 
te lang. Dit is hét moment!

 
Maak snel een afspraak met  

Arend Vrolijk of Susan van Diepen  
om de mogelijkheden te bespreken.

Dit is hét moment!
H

Y P O T H E E K

O
VERSLUIT WEKEN

HYPOTHEEK

O

VERSLUIT WEKEN

0,94%
Vanaf

rente

Hypotheek oversluiten?

De lokale KNNV afdeling Hoorn/
West-Friesland organiseert maan-
dag 8 maart de laatste lezing van 
het seizoen. Aaldrik Pot is bereid 
gevonden om deze lezing te geven. 

In het broedseizoen van 2019 wa-
ren Aaldrik Pot en Nicolette Bran-
derhorst vier maanden vogel-
wachter op het Groningse Wad-
deneiland Rottumerplaat. Tijdens 
hun verblijf hebben ze onder meer 
de broedvogelbevolking in kaart 
gebracht en wadvogels geteld. 
Daarnaast deden ze uitgebreider 
onderzoek naar broedsucces van 
onder meer scholeksters, noordse 
sterns en de roofvogels op het ei-
land. 

In zijn digitale lezing vertelt Aal-
drik over de resultaten van hun 

onderzoek, hun leven tussen de 
vogels en de eigenaardigheden 
van het wonen en werken op een 
‘onbewoond’ eiland. Na de lezing 
is er natuurlijk de mogelijkheid 
voor het stellen van vragen. 

Aaldrik Pot werkt in het dagelijks 
leven als adviseur natuur, land-
schap en faunaecologie bij Staats-
bosbeheer in Drenthe. In zijn vrije 
tijd doet hij onderzoek naar raven, 
zwarte spechten, roofvogels en 
diverse soorten zoogdieren. 

De lezing zal gegeven worden via 
ZOOM waarvoor u een link nodig 
hebt. Deze kunt u opvragen bij J.P. 
de Krijger (e-mail pr@hoorn.
knnv.nl) de lezing start om 20 uur 
en niet KNNV leden kunnen van-
af 19:50 inloggen.

 
Wist u dat...

... het tuinhekje van Viskuil 

32 wat per ongeluk is mee-

genomen weer op de plaats 

van herkomst terug gezet mag 

worden?

... het Vispaleis op het plein bij 

Dorpshuis Centrum m.i.v. 

12 maart voortaan om 14.30 

uur gaat sluiten?

... u voor 100 euro inclusief btw 

een advertentie in fullcolour 

kunt plaatsen in het 

jubileumnummer ‘100 jaar de 

Andijker’ dat 31 maart 

in de verspreiding gaat?

… berichten van gevonden en 

verloren voorwerpen gratis 

worden geplaatst, en dat u 

deze berichten door kunt 

mailen naar info@andijker.nl?

Vogels van Rottumerplaat

Of het nu gaat om een geboorte, bruiloft, 
jubileum of verjaardag. 

Voor elke gelegenheid kunnen wij uw 
bericht in zwart of kleur, 

met bijpassende foto of tekening, 
op een stijlvolle manier 
in De Andijker plaatsen.

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

FAMILIEBERICHTEN
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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.

Voor particulieren, 
bedrijven 
en instellingen

Schoonmaak professionals uit Andijk
Stenekescleaning.nl / 06-51948585

Uw glazenwasser uit Andijk!
Onze diensten:
* Glasbewassing
* Houtwerk reinigen
* Dakgoten reinigen
* Dakkapellen reinigen
* Zonnepanelen reinigen

   Ook binnen:
   * Interieurverzorging
   * Glasbewassing
   * Desinfectie

Middenweg 65a in Andijk 
tel. 0228 593 642     www.bakkerkoning.nl 

Openingstijden Andijk 
Maandag t/m vrijdag     08:30 - 18:00 
Zaterdag                     08:00 - 17:00

We zijn bijna jarig! Dat wil zeg-
gen, de Andijker bestaat volgende 
maand 100 jaar en dat vieren we 
met een speciale jubileumuitgave 
die u de laatste dag van maart op 
uw mat zult vinden.

We vroegen de voormalige uitge-
vers naar hun verhaal. We spra-
ken fotografen en schrijvers. We 
hoorden de verhalen van bezor-
gers en natuurlijk laten we diver-
se lezers aan het woord.

Onder de lezers is de Andijker 
een goed gewaardeerde krant.

In honderd jaar tijd is veel veran-
derd en toch zijn er ook dingen 
hetzelfde gebleven. Bij ons leest u 
nog steeds de familieberichten en 
advertenties, verhalen over lokale 
helden en bijzondere acties, over 
voors en tegens. 

Heeft u een bijzonder verhaal, 
meldt het ons. Zo blijft de Andij-
ker ook de komende decennia uw 
vertrouwde wekelijkse gratis 
nieuwsblad.

We zijn hard aan het werk om de 
Jubileumeditie extra bijzonder te 
maken. Wilt u met uw adverten-
tie of bijzondere verhaal een bij-
drage leveren, mail ons dan 
(voor 12 maart aanstaande) op 
info@andijker.nl.

Hoera voor de (bijna) jarige Andijker!  
De Andijker, 100 jaar! Een feestje dat we 
met elkaar vieren op een veilige manier!!

Op 2 april is het 100 jaar geleden dat de eerste Andijker 
krant werd gedrukt en dat gaan we (met een speciale uit-
gave op 31 maart) groots vieren, zelfs in coronatijd!

Deze jubileumkrant heeft ook ruimte voor u als adverteer-
der: er zijn kwart pagina advertentieruimtes beschikbaar 
voor de speciale jubileumprijs van 100 euro (incl. BTW). 

Wilt u uw eigen bedrijf in het zonnetje zetten of de Andij-
ker feliciteren met dit jubileum, of wellicht allebei? U be-
paalt de inhoud van uw advertentie. Samen houden we de 
Andijker aantrekkelijk voor lezers en adverteerders.

Laat ons (voor 12 maart aanstaande) weten of hier er ge-
bruik van wilt maken. Dan kunnen wij uw ruimte alvast re-
serveren. Er zijn zowel staande als liggende advertenties 
mogelijk. Geef uw voorkeur meteen aan.

Staande advertentie: 128 mm breed x 190 mm hoog 

Liggende advertentie: 260 mm breed x 93 mm hoog 

In de editie van 31 maart voor de speciale 
jubileumprijs van 100 euro (incl. BTW).

Materialen aanleveren in pdf 
in het juiste formaat uiterlijk 

voor vrijdag 19 maart 2021 
op info@andijker.nl of 

wij maken de advertentie 
kosteloos voor u op, gelieve 

dan z.s.m. uw gewenste tekst 
en logo etc. toe te sturen.

1921 - 2021 100 jaar
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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

Administratie en boekhouding
Reentje Dienstverlening • info@reentje.nl

EFJ Administratieve Dienstverlening • info@e� administratie.nl

Autobedrijf
Autobedrijf Köster • Handelsweg 20 Andijk 

Tel: 06 41 37 04 68 • info@autobedrijfkoster.nl

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

Brood & Banket
Bakker Koning • Middenweg 65a Andijk
0228 - 59 36 42 • www.bakkerkoning.nl

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 

E-bike specialist
André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof

0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

Fietsenwinkel
Dekker Tweewielers • Middenweg 54a, 1619 BN Andijk

0228 - 74 52 22 • www.dekker-tweewielers.nl

Fotokopie - drukwerk
Dijkprint • Industrieweg 1 Andijk

0228 - 59 29 34 • www.dijkprint.nl • info@dijkprint.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
Autoservice Andijk • Handelsweg 29 Andijk
0228 - 59 22 22 • www.autoserviceandijk.nl

Glasbewassing & Schoonmaak
Stenekes Cleaning • Narcis 35 1619 BC Andijk

06 51 94 85 85 • www.stenekescleaning.nl

Groenten - Boerenzuivel
De Bosmantel • www.bosmantel.nl

Cornelis Kuinweg 22 • 06 20 41 40 66 • info@bosmantel.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.lnchuidverbetering.nl

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

0228 581 258 • info@schoutenoptiek.nl

Kraamcadeaus & relatiegeschenken
Het ZilverHuys • info@hetzilverhuys.com
0228 52 72 63 • www.hetzilverhuys.com

Makelaar
RE/MAX-makelaar Janneke Suurendonk

06-82 43 96 91 • www.remax.nl/jannekesuurendonk

Manicure en (medisch) Pedicure
Salon Beautylounge • Industrieweg 1e • 1619 BZ Andijk 

06 12 50 53 52 • www.salonbeautylounge.nl

Massagepraktijk
Massage Boven Jan • Dijkweg 138 Andijk

Tel. 06 37 34 02 71 • jan1406perton@gmail.com

Natuurgeneeskunde
Amrita- Holistisch Centrum • Natalja Mantel

Middenweg 10 Andijk • 06-57245725 • www.amrita.nu

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

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

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

Vishandel
Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

www.kleinvolendam.nl • info@kleinvolendam.nl

Yoga
Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk

0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Zonnepanelen
SolEnergy • Industrieweg 5, 1619 BZ Andijk

0228-597272 • www.solenergy.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

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

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72 info@solenergy.nl www.solenergy.nl

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72 info@solenergy.nl www.solenergy.nlAdvies, levering en installatie van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72 info@solenergy.nl www.solenergy.nl

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72 info@solenergy.nl www.solenergy.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

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 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.
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Voor het verzorgen van uw aangifte inkomstenbelasting 
kunt u bij de Westfriese Rekenmeester terecht.   

De Rekenmeester komt naar Andijk.  

Uw stukken kunt u inleveren op onderstaande data 
in dorpshuis Cultura, Kleingouw 112-113, Andijk. 

• Woensdag  3 maart  vanaf 17.00 uur tot en met 20.00 uur

• Woensdag  10 maart  vanaf 17.00 uur tot en met 20.00 uur

• Donderdag  18 maart  vanaf 17.00 uur tot en met 20.00 uur

• Woensdag  24 maart  vanaf 17.00 uur tot en met 20.00 uur 

 
 

 
 
 

Westeinde 8 • 1606 CZ, Venhuizen 
0228-76 00 33 • 06-39 57 79 04 • www.wfrm.nl • info@wfrm.nl

Wichard en Gonnie 
zitten voor u klaar! 

De Westfriese Rekenmeester zet het kantoor van Administratie 
Kantoor Andijk voort! U betaalt daarom hetzelfde tarief. 

Wij zijn weer open!
Tweewielers

ANDIJK

              M iddenweg 54a

1619BN Andi jk

w w w.dek ker-tweewielers.n l

Middenweg 54a, 
1619 BN Andijk

0228-745222

Openingstijden
Zondag & Maandag Gesloten
Dinsdag  09:00 - 18:00
Woensdag  09:00 - 18:00

Donderdag  09:00 - 18:00
Vrijdag  09:00 - 18:00
Zaterdag  09:00 - 17:00

www.dekker-tweewielers.nl

We werken 
op afspraak!

Langs de weg... in en om Andijk

Lente bij boer van der Meer. Foto: Koos Dol

Prachtige lucht boven Andijk. Foto: Thea Boelens

Bloemkoolplanten gaan weer naar buiten langs de Kadijkweg. Foto: Koos Dol Krokussen vol in bloei. Foto: Koos Dol

Foto: Willem-Arie Bloemendaal

AANLEVEREN 
KOPIJ

Advertenties en 
familieberichten: 

tot maandag 12.00 uur: 
info@andijker.nl. 

Rouwberichten: 
tot dinsdag 8.30 uur: 

info@andijker.nl

Kopij en fotomateriaal: 
tot maandag 12.00 uur: 

info@andijker.nl
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Online bestellen, 
Click & Collect 

of laten bezorgen*, 
is natuurlijk 

ook nog mogelijk!

Je kan nu ook weer 
onze showroom bezoeken!
(uiteraard alleen op afspraak*)

Dus maak snel een afspraak met onze gespecialiseerde medewerkers 
voor o.a. vloeren, traprenovaties, tafels, woonaccessoires, deuren, 

tuinverblijven, bouw- en tuinhout en nog veel meer!
Mail: info@bakkerdehouthandel.nl of bel: 0228-563968

*Kijk op onze site voor de voorwaarden van het bezoeken van onze showroom en de bezorgvoorwaarden.

Onze nieuwe, 
dikke, uitgebreide 

tuinhout catalogus 
is er weer!

GRATIS
aan te vragen!

e

Oosterwijzend 1 - 1616 LE Hoogkarspel - info@bakkerdehouthandel.nl - 0228-563968 - Geopend van ma t/m vr 08:00 - 18:00 en zat 08:00 - 17:00 uur
Alle prijzen zijn incl. BTW, druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden. De aanbiedingen gelden niet op lopende orders en offertes. *Vraag altijd naar de voorwaarden.

.nl

The voice of Holland trekt we-
kelijks zo’n twee miljoen kij-
kers. Dim de Groot (20) uit Hem 
is deelnemer aan deze spannen-
de muzikale talentenjacht. Tij-
dens de Blind Auditions werden 
Ali B en Jan Smit geraakt door 
zijn uitvoering van “You are the 
reason” van Calum Scott. Daar-
mee was duidelijk dat Dim zich 
plaatste voor de volgende ronde: 
de Battles. ‘Ik sprong omhoog 
en kon alleen maar klappen en 
juichen en gillen’, herinnert zijn 
zus Jill (17) zich dat moment. 
Samen met moeder Daniëlle en 
vader Mike vormt zij het en-
thousiaste thuisfront van Dim.  

Het interview met Jill en Daniëlle 
vindt plaats als de battle-uitzen-
ding met Dim nog moet worden 
uitgezonden. De opnames zijn 
ook al enige tijd achter de rug 
maar over het resultaat houden 
zij hun lippen stijf op elkaar. ‘Ik 
heb een contract getekend waarin 
staat dat er niets uit mag lekken’, 
vertelt de ook aanwezige Dim. 
‘Op je mond voorbij praten staat 
een flinke boete.’

Muziekvirus
Dim en Jill hebben muzikale ou-
ders. ‘Ik was zangeres bij diverse 
bandjes en Mike was drummer’, 
licht Daniëlle toe. Geen wonder 
dat ook hun kinderen met het 

muziekvirus zijn besmet. Jill: ‘Al 
heel vroeg zaten Dim en ik bij een 
toneelschool. Daar hebben we 
veel geleerd. We speelden in mu-
sicals en we mochten regelmatig 
solo’s zingen.’

Helemaal klaar voor 
Wisten jullie dat Dim plannen 
had om zich op te geven voor The 
voice of Holland? Jill knikt. ‘Jaze-
ker. Hij heeft het er al jaren over. 
Maar hij wilde zich pas opgeven 
als hij zelf vond dat hij er hele-
maal klaar voor was. Toen moest 
hij nog de voorrondes doorko-
men en dat lukte. Ik was zo blij 
voor hem, want ik wist hoe graag 
hij mee wilde doen.’

Jan Smit 
Jill en Daniëlle beleefden de Blind 
Audition van Dim in een soort 
van roes. Op het moment van de 
waarheid keken zij beurtelings 
naar Dim maar ook naar de coa-
ches. Draait er iemand en zo ja, 
wie? ‘Fantastisch toen eerst Ali en 
daarna Jan op de knop drukte’, 
brengt Daniëlle in herinnering. 
‘Vooraf hoopte Dim op Anouk 
maar hij is bij Jan Smit prima op 
zijn plaats. Die past goed bij de 
Westfriese nuchterheid van Dim.’

Om beurten zingen 
Op welke wijze kan het thuisfront 
Dim ondersteunen? ‘Dim doet al-

les het liefste zelf en dat is hem 
ook toevertrouwd’, zegt Jill terwijl 
ze met een schuin oog naar haar 
broer kijkt. Die knikt ter bevesti-
ging. Jill: ‘Ik heb hier in huis met 
hem gebattled. Dus allebei een 
microfoon in de hand en om 
beurten zingen. Zo kreeg hij toch 
een beetje het idee hoe de Battle 
in de praktijk werkt.’

Avontuur 
De lezers van De Andijker hopen 
natuurlijk dat Dim ver komt. Wie 
weet bereikt hij de finale, die op 
vrijdag 26 maart wordt uitgezon-
den. Daniëlle is nu al supertrots op 
haar zoon. ‘Veel mensen die ik te-
genkom vertellen me spontaan dat 
ze vinden dat hij mooi kan zingen. 
En ook dat ze hem een knappe 

jongen vinden. Als moeder is dat 
leuk om te horen. We zullen zien 
hoe het avontuur afloopt.’ 

Op vrijdag 26 februari konden we 
zien dat Dim zich geplaatst heeft 
voor de Live shows. We kunnen  
nog langer van hem genieten. De 
Andijker wenst hem alle succes en 
plezier toe! 

Thuisfront trots op Dim de Groot

Zus Jill, Dim en moeder Daniëlle: “Hoera! Op naar de volgende ronde!”  
Tekst: Koos Schipper. Foto: Hoekstra Grootebroek.
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Functieomschrijving
De handige productiemedewerker die wij zoeken haalt elke dag weer het beste uit zichzelf om het hoogste 
kwaliteitsniveau te behalen. Als allround productiemedewerker werk je 38 uur per week (maandag – donderdag 8 uur 
en vrijdag 6 uur) waarbij je productiewerkzaamheden zult verrichten waaronder lassen, slijpen en polijsten.

Jij bezit als productiemedewerker over de volgende eigenschappen:
•	VMBO-opleiding	in	de	richting	van	techniek-	of	interesse	in	techniek.
•	Verantwoordelijkheid	en	inzet.
•	 Samenwerken;	om	een	goede	kwaliteit	te	realiseren	werk	je	graag	en	met	veel	plezier	samen	met	je	collega’s.
•	 Een	afgeronde	lasopleiding	(MIG/MAG	en/of	TIG)	is	geen	vereiste,	maar	werkt	wel	in	het	voordeel.

Omdat	wij	ons	productieproces	voortdurend	ontwikkelen	wordt	het	gewaardeerd	als	je	meedenkt	met	het	bedrijf,	
initiatieven aandraagt en jezelf wilt ontwikkelen. Wij zijn dan ook op zoek naar een medewerker die zich voor de lange 
termijn aan onze organisatie wil binden.

Arbeidsvoorwaarden
Wat bieden wij:

•	Mogelijkheid	op	een	vast	dienstverband
•	Werken	binnen	een	enthousiast	en	jong	team
•	Regelingen	volgens	het	CAO	Metaalbewerkingsbedrijf	
•	 Salaris	in	overleg
•	Mogelijkheid	tot	ontwikkeling	in	robotisering	en	automatisering

Herken jij jezelf in de bovenstaande eigenschappen, mail dan je cv & korte motivatiebrief  
naar	Sjoerd	Sneeboer	(sjoerd@sneeboer.com).

Sneeboer is fabrikant van ambachtelijk 
gesmeed roestvast staal tuingereedschap. 
Deze gereedschappen vinden  
hun weg over de gehele wereld.  
Door de wereldwijde toename van onze 
producten zijn wij op zoek naar een 
enthousiaste nieuwe medewerker.  

Voor meer info over Sneeboer kijk dan op onze website: www.sneeboer.com

WWW.GASTOUDERLEONIE.NL

Leonie de Wildt • Meilag 43 • 1619 XW  Andijk
06-42586354 • 0228-753748

Volg mij op FB als Gastouder Leonie

5jaar
bestaat

In nauwe samenwerking met 

• Dorpshuis Centr. Woensdag: midweekbreak, vrijdag: weekafsluiters

MAART
Maandag 8 maart
• Online ontbijtsessie met Monique,  8.15 tot 9.15. 

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

Let op, vanaf 2021 wordt het oude papier in 
de oneven weken opgehaald!

Oud papier:  Zaterdag 6 en 20 maart, 3 en 17 april, 1, 15 en 
 29 mei, 12 en 26 juni, 10 en 24 juli,  7 en 21   
 augustus, 4 en 18 september,  2, 16 en 
 30 oktober, 13 en 27 november, 11 december
Plastic:  Maandag 22 maart, 19 april, 17 mei, 14 juni, 12 juli,  
 9 augustus, 7 september, 4 oktober, 
 1 en 29 november, 27 december.
Restafval:  Maandag 8 maart, zaterdag 3 april, maandag 3 en  
 31 mei, 28 juni, 26 juli, 23 augustus, 20 september,  
 18 oktober, 15 november, 13 december,
Gft:  Overige maandagen

Let op: Op adressen waar het plastic in zakken wordt 
opgehaald zijn de data als volgt: vrijdag 5 maart, 2 en 30 april, 
28 mei, 25 juni, 23 juli, 20 augustus, 17 september, 15 oktober, 

12 november, 10 december

IJsvogel bij de Vooroever. Foto: Annet Groot-Prins

Wie heeft na de vorst nog 
IJsvogels gezien?

Annet Groot-Prins was erg 
gelukkig dat ze deze prachtige 
foto kon maken bij een gehakte 
bijt aan het Vooroever. Hierdoor 
konden de IJsvogels bij hun 
voedsel (vis) komen. Veel hebben 
het niet overleefd maar gelukkig 
zijn er al wat signalen van levende 
vernomen. Ook dank aan mensen 
die de moeite hebben genomen 
om een wak of bijt open te 
houden bij huis. 

Ziet u deze prachtige vogel 
vliegen meldt deze a.u.b. voor de 
inventarisatie per mail: 
d.greydanus@quicknet.nl  
of tel: 06 14 73 45 54. 
Douwe Greydanus

 
Andijkertjes

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

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

Bloemen bestellen? 
Bloem & Plant bellen! 

Wij bezorgen in de hele regio en 
via Flora.nl in heel Nederland. 

0228 313 562

Ab van ‘t Hof zoekt iemand die 
zijn huis wil schoonhouden. 

Dagen, uren, tijden zelf weten. 
06 20 44 19 34

Andijkertje
5 regels voor 5 euro

Mailen kan naar: 
info@andijker.nl

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2021 - week 09 Pagina 8


