
De Dorcas-winkel in Andijk voert 
de komende weken actie voor 
noodhulp in Oekraïne. In de win-
kel kunt u bij uw aankoop een do-
natie doen. Het geld zal besteed 
worden aan eerste noodhulp aan 
mensen op de vlucht voor het ge-
weld. Dorcas helpt bijvoorbeeld 
met voedselpakketten, hygiëne-

producten en slaapzakken. De or-
ganisatie doet dit in Oekraïne 
maar ook in buurlanden Roeme-
nië en Moldavië, waar vluchtelin-
gen worden opgevangen.

Dorcas werkt al 25 jaar in Oekra-
ine en kent daardoor de situatie 
goed. Ze heeft een groot netwerk 

opgebouwd van lokale partners. 
Daardoor is de organisatie in 
staat om snel noodhulp te verle-
nen. Om meer te bereiken voert 
Dorcas actie samen met het 
Christelijk Noodhulpcluster dat 
bestaat uit Dorcas, Kom over en 
Help, Tearfund, Red een Kind, 
Woord en Daad en ZOA.

Mr. R.M. Mantel-KooistraMr. A.W.M. Overtoom

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

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

 

0228-592253 

Wilt u ook een  
vrijblijvend  

gesprek met de 
makelaar?  

Wij nemen de tijd 
voor u.   

ONS PERSOONLIJK ADVIES IS VAN MEERWAARDE 

IS DIT 
UW MOMENT 

OM TE VERHUIZEN?

www.kwantesmakelaardij.nl  | Middenweg 9 te Andijk  |  02228 592244

Dorcas-winkel Andijk in actie voor Oekraïne

   Meer betaalbare woningen voor  starters en senioren
   Oplossen gevaarlijke verkeerssituaties
   Verbeteren recreatieve voorzieningen
   Consultatiebureau opnemen in  nieuwbouw Sorghvliet
   Handhaving verbeteren

Andrea van Langen (nr. 1)  Kim Nieuweboer (nr. 17) Piet de Vries (nr. 19)  Arnold Vriend (nr. 29)

Stem 14, 15 of 16 maart VVD lijst 1

De VVD werkt voor Andijk!

Deze twee jonge dames hadden 
het op school (Kuyperschool) 
over de ruzie tussen twee landen 
gehad en dat daardoor heel veel 
mensen nu geen huis meer heb-
ben. Ze wilden iets doen om te 

helpen en hebben twee middagen 
lang langs de deuren lege flessen 
opgehaald. Met het verdiende 
geld hebben ze vooral baby spul-
len gekocht die zullen worden in-
geleverd bij een inzamelingsactie.

Michelle Tijhaar (r) en Emmelie Ruijs. Foto’s aangeleverd

Emmelie en Michelle zamelen geld in voor Oekraïne
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Daar buiten op afspraak

MARIA MIDDELARES

VAN ALLE GENADEN

Pastor A. Dekker

tel. 06-28449410. Email:

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 13 maart: 2e zondag van 

de Veertigdagentijd en 2e zondag 

van de maand: geen viering. Wel 

bent u om 10.00 uur welkom in 

de andere parochies. 

Dinsdag 15 maart 10.00 uur: 

Ontmoetingsochtend in de dag-

kerk. Welkom.

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

Meer nieuws op: andijker.nl 

Ter kennisgeving

Hij leefde het leven op zijn manier………

Arie Mos
Weduwnaar van Marry Mos-Beemsterboer †

Andijk, Raalte,
17 december 1940 27 februari 2022

Correspondentieadres: 
Miranda & Natasja van der Hulst-Mos

de Spinde 58, 8102 LD  Raalte

De dood is niet het einde van het leven,
het is een open poort naar het Licht. 

Dankbaar voor alle liefde en mooie momenten  
moeten wij nu afscheid nemen van onze zorgzame,  

actieve en kleurrijke moeder, oma en omi

Jenny de Kroon-Groot
echtgenote van Rim de Kroon, † 28 mei 2012

Andijk, 16 juli 1936 Hoorn, 2 maart 2022

Peter en Lianne
 Britt en Ivar
 Kjeld en Sara
 Kira en Andreas

Jeroen en Joke
 Rowan en Linda, Senna, Mika
 Timon en Renalda, Sam, Fynn, 
 Jorim en Shannon, Oliver, Isabeau, Morrison
 Clarence en Sasja

Marnix en Ellen
 Tijmen
 Marit
 Jelte
 Hessel

Correspondentieadres:
Hornpad 31, 1619 BP Andijk

De afscheidsdienst en de begrafenis hebben plaatsgevonden  
op dinsdag 8 maart.

De dienst is nog te zien en te beluisteren via   
www.gereformeerdekerkandijk.nl/meeluisteren.

Een bericht, anekdote of herinnering is ook heel welkom  
op www.cbu-online.nl.

Onze dank gaat uit naar de medewerkers  
van de Omring voor hun liefdevolle zorg.

Ik weet dat Hij mij brengen zal, 
naar een plaats waar ik eeuwig thuis zal zijn. 

Onverwacht, hebben we afscheid moeten nemen van onze unieke
             

Tante Jenny de Kroon 

We hadden een speciale band, gevormd door de jaren, 
gebaseerd op liefde en vertrouwen. 

We zullen haar erg missen, 
maar zijn blij voor haar dat zij nu in de hemel is. 

   Cees Klopper en Gitta Klopper-Groot
   Christiaan en Jasmijn, Jonah
   Nathan en Dineke
   Evaline en Tim

Geborgen in Gods Hand.

Wij zijn verdrietig nu wij, na een bijna levenslange vriendschap, 
afscheid moeten nemen van onze lieve vriendin

             
Jenny de Kroon - Groot

Maar ze is nu echt Thuis. 

We wensen allen die haar zullen missen veel sterkte toe.

    Wim en Johanna Gutter

Plotseling moeten we afscheid nemen 
van onze lieve, opgewekte vriendin

             
Jenny 

Veel sterkte voor de kinderen en kleinkinderen.

Willy
Bep

Marijtje
Stien

Annie
Tiny

Daar is het altijd lentetijd,
in bloei staat elke plant.

Gezang 290

Na een leven waarvan hij heeft genoten is overleden mijn man, 
onze vader, schoonvader en opa

Jan Zwier
* Andijk, 7 december 1940 † Hoorn, 5 maart 2022

Tineke Zwier-Swier

Marc en Jacqueline 

Sandra en Wouter

Richard en Corine

en kleinkinderen

Correspondentieadres:
Marc Zwier
Hofkesland 44
1619 DH  Andijk

Jan is overgebracht naar Ontmoetingscentrum de Jonge, 
Rode Paard 9 te Enkhuizen, waar gelegenheid is tot condoleren 
op woensdag 9 maart van 19.00 uur tot 19.45 uur.

De crematie zal in familiekring plaatsvinden.

Wij willen eenieder die betrokken was bij de liefdevolle zorg 
aan Jan speciaal bedanken. 

“ ’t Is zoals ’t is”

Bedankt voor alle hartverwarmende reacties die we 
mochten ontvangen na het plotselinge overlijden 

van onze lieve broer, zwager en oom

Jaap Gorter
De prachtige bloemen en vele kaarten met heel herkenbare 

herinneringen aan Jaap waren en zijn voor ons heel waardevol. 
De buren met de vlaggen halfstok op de dag van de uitvaart. 

Een ieder die Jaap een laatste groet heeft gebracht vanuit het 
huis waar hij zijn hele leven heeft gewoond en iedereen 

die aanwezig was bij zijn afscheid.  

Al die belangstelling en meeleven 
hebben ons heel goed gedaan. 

Nogmaals, onze dank hiervoor!

Familie Gorter 
Andijk, maart 2022
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Bart Huisman

Zaterdag 12 maart  Aanvang  :  20:00 uur                           
Zaal open:  19:30 uur

Zondag 13 maart     Aanvang  :  15:00 uur                           
Zaal open:  14:30 uur

70 jaar Cultura op film
De bouw – uitbreiding in 1978 – verbouwing 2003 –

jubileum 40 - 50 -70  jaar
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70 jaar Cultura  1951 - 2021

Vestiging Andijk ook op zaterdag open. Maak hiervoor een afspraak.

GRATIS INLOOP  
OP AFSPRAAK
van 9-17 en 19-21 uur 
Andijk: 17-03 en 31-03
Benningbroek: 22-03 en 05-04

Voor meer informatie: www.mantelvoors.nl

Zaterdagavond was er brand in het oude materialenhok op het voor-
malige Asonia terrein. Foto Douwe Greydanus

Brand oude Asonia terrein

De geslaagde tulpenactie voor 
Moldavië die ruim €1500,- heeft 
opgebracht, gaat rechtstreeks 
naar de Oekraïense   vluchtelin-
gen in Moldavië.Het zit n.l. zo, 
Sam, Rodica en Samuel Zwager-
man wonen in Tintereni een dorp 
aan een drukke doorgaande weg 
in Moldavië. Eind februari ont-
stond er op die weg een stoet van 
auto’s uit Oekraïne richting het 
westen. De eerste dagen meestal 
complete gezinnen maar na twee 
dagen alleen maar vrouwen en 

kinderen omdat de mannen de 
grens niet meer over mochten en 
hun land moeten verdedigen. 
Voor de familie Zwagerman werd 
het advies gegeven om ook het 
land te verlaten en nadat ze het 
nodige hadden ingepakt zijn ze 
naar Roemenië vertrokken. Daar 
werden ze met open armen ont-
vangen bij de zus van Rodica. 
Daar zetten ze zich nu in voor de 
200 vluchtelingen die de kerk 
daar heeft opgenomen. En in zijn 
huis in Moldavië zijn ook vluch-
telingen gehuisvest. Ook in het 
‘Centrum’ van de stichting zijn 
vele vluchtelingen onder ge-
bracht. Deze mensen en kinderen 
moeten elke dag eten en drinken. 
En dat kost geld! Vandaar dat we 
de tulpenactie opgedragen heb-
ben aan deze mensen. Alle kopers 
hartelijk bedankt! Donaties zijn 
welkom, kijk daarvoor op de site 
van www: hartvoormoldavie.nl.

Tulpen te koop. Foto aangeleverd

Bericht achter de tulpen

Ingezonden brief
Verkeersplan. 
De gemeente nam niet de moeite 
om deze oproep ook te plaatsen 
in de Andijker. Toch wil ik nie-
mand ontraden om (te proberen) 
deel te nemen aan dit plan. Maar 
er zal niet naar geluisterd wor-
den. Enige tijd terug was er een 
fietsrouteplan van Oost naar 
West v.v., hoognodig natuurlijk. 
Met alle bouwprojecten is daar 
geen rekening mee gehouden.. Er 
was een openbare bijeenkomst 
over het verkeersknooppunt 
Middenweg-Kleingouw. Allerlei 
vooraanstaande burgers kwamen 
daar aan het woord, grote plan-
nen. Niemand die iets durfde 
zeggen over de logistieke proble-
men waar men mee komt te zit-
ten, ook al door de komende be-
bouwing van het Asoniaveld. 

De as (Dijkgraaf Grootweg-Mid-
denweg) loopt vol doch een be-
hoorlijk verkeersplan ontbreekt. 
En de uitkomst van deze vragen-
lijst geef ik u alvast: mensen wil-
len geen fietsroute langs/door 
hun wijk, en geen doorgaand 
verkeer in hun buurt en de lint 
behouden. En wat is er de afgelo-
pen jaren gebeurd? Precies dat 
plus dat men toch er in geslaagd 
is zebrapaden in stand te houden, 
(langs de dijk) en doen te ver-
dwijnen, bij supermarkten! 
Ernst Julius Franken jr. Andijk.

(Oproep Meedenken 
over het nieuwe Verkeers- en 
Vervoersplan van Gemeente 

Medemblik stond gepubliceerd 
in de Andijker van 23 februari. 

Redactie de Andijker)

Voor een menselijk, eerlijk 
en duurzaam Medemblik.

De verkiezingen komen nu 
echt dichtbij. De afgelopen 
tijd hebben wij op verschil-

lende plekken een aantal van 
onze programmapunten in 

wat meer detail uitgelegd en 
ook komende dagen blijven 
we dat doen. Ik heb nog wel 
eens de vraag gekregen wat 

wij dan bedoelen met mense-
lijk, eerlijk, duurzaam, dat wil 

toch iedereen? Wat bij ons 
belangrijk is, is dat vooral de 
samenhang daartussen goed 
is. GroenLinks verbindt het 
groene met het linkse, het 
duurzame met het sociale. 

Je kunt een duurzaam plan 
niet uitvoeren op een manier 
dat niet iedereen kan mee-

doen. Ik schreef daar al over 
in mijn column in deze krant 
van oktober die 2 weken te-
rug in een uitgebreidere ver-
sie in andere kranten en onli-
ne verscheen: “Niet betaal-

baar of het geld niet hebben? 
Een groot verschil!”. Als je 

kijkt naar hoe het kabinet dit 
aanpakt is de verhouding tus-
sen duurzaamheid en eerlijk-
heid / menselijkheid zoek. De 

hoge inkomens kunnen ge-
bruik maken van subsidies en 

financieringen die een deel 
van de verduurzaming beta-
len, terwijl de laagste inko-
mens in de energiearmoede 
blijven zitten met hoge gas-
prijzen in een slecht geïso-

leerd huis. 

Zo vinden wij dat je álle plan-
nen in de gemeente op die sa-
menhang moet bekijken. Niet 

alleen maar meer bouwen, 
maar vooral écht betaalbaar-

der bouwen (en dus niet zoals 
nu huizen van de nhg grens 

van 355 duizend euro betaal-
baar noemen.) Duurzaamheid 

is niet alleen groen en co2, 
maar ook houdbaar voor de 
toekomst, zo moeten ook de 
financiën houdbaar zijn voor 
de toekomst. Niet alleen be-
zuinigen op verenigingen, 

dorpshuizen en andere voor-
zieningen wat ook veel kwets-
baren treft, maar de druk op 
Den Haag vergroten om  ons 

knap te betalen voor de 
WMO, huishoudelijke hulp 
en jeugdzorg die ze over de 
schutting hebben gegooid.

Voor een menselijk, eerlijk en 
duurzaam Medemblik

Stem GroenLinks,

Bart Huisman
0623256560

www.groenlinksmedemblik.nl

Kerkdiensten, zondag 13 maart
Gereformeerde Kerk 
Middenweg 4, Andijk

Woensdag 9 maart
19.30 uur ds. Jelle de Kok te Wilsum. Biddag voor gewas en arbeid
    
Zondag 13 maart
10.00 uur ds. J. Staat. Viering Heilig Avondmaal

De dienst is online te volgen via 
www.gereformeerdekerkandijk.nl

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 

10.00 uur Voorganger: Nicoline Letteboer

  Organist: Chris Kooiman

De dienst bekijken kan via: kerkdienstgemist.nl

Elke woensdag inloop van 10.00 tot 11.30 uur.

Baptistengemeente
Boendersveld 3, 1602 DK  Enkhuizen 

10.00 uur Cees Hanemaaijer, avondmaal

Onze diensten worden uitgezonden via  onze website en YouTube:
www.youtube.com/c/baptistenenkhuizen

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

Geen viering in Andijk, wel in andere parochies.

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

19.00 uur Arie de Jong

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek

10.00 uur Arno van Engelenburg
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Bij ons melde zich een ouder echtpaar dat 
in een klein tweekamerappartement 
woont. Zij hebben geen opslag voor hun 
afval en zijn dus gedwongen dit in hun 
woning te bewaren tot het de moeite 
waard is om naar de ondergrondse contai-
ner te brengen. Het gaat hier om inconti-
nentiemateriaal, iets wat je niet zomaar 
even in je woonkamer laat liggen. Het 
liefst gooi je dit elke dag in de container 
maarja, met €2,79 per keer dat je de con-
tainer opent denk je daar wel twee keer 
over na. Helaas is er op dit moment geen 
andere mogelijkheid en moeten zij ge-
bruik maken van deze container In de 
HVC app kunnen zij heel handig bijhou-
den hoeveel hun geschatte kosten worden 
voor het komende jaar. Zij komen uit op 
een schrikbarend hoog bedrag van meer 
dan € 1000,-! En dan te bedenken dat dit 
ouderen zijn met alleen een AOW.

Oja! Dit echtpaar kan wel aanspraak maken 
op compensatie ter waarde van € 55,-. Hier-
voor moeten ze wel even aantonen dat er ge-
bruik wordt gemaakt van incontinentiemate-
riaal. Het laatste stukje waardigheid moeten 
zij dus aan de gemeente verkopen voor  
€ 55,-.

Al jaren wordt er in de ivoren toren van de 
raadszaal OVER de inwoners van onze mooie 
gemeente besloten, maar er wordt nooit 
MET de inwoners besloten. Als we al eens 
geluk hebben dat er om onze mening wordt 
gevraagd dan wordt deze snel aan de kant 
geschoven. Denk bijvoorbeeld aan de enquê-
te die gehouden werd over het recycle tarief! 

De resultaten logen er niet om. Een groot 
deel van de inwoners was tegen de invoering 
omdat maatwerk voor ouderen en jonge ge-
zinnen onmogelijk is, omdat het afvaldum-
pingen in de hand werkt en omdat het niet 
per se goedkoper wordt. De meeste partijen 
in de gemeenteraad hebben deze resultaten 
aan de kant geschoven en zijn meegegaan in 
het verhaal van het college: alles wordt beter 
en iedereen is goedkoper uit, als je maar goed 
je afval scheidt. 
Wat zien we in de echte wereld na twee 
maanden? Afvaldumpingen nemen gigan-
tisch toe, publieke afvalbakken zitten vaker 
vol, er is afvaltoerisme naar omliggende ge-
meentes en jonge gezinnen en ouderen zien 
hun kosten stijgen. 

Natuurlijk moeten wij allemaal wat meer 
doen, en dat kan ook! Door bijvoorbeeld 
meer te investeren in recyclen van babyluiers 
en incontinentiemateriaal en het nasorteren 
van afval zoals bijvoorbeeld in Amsterdam 
en andere gemeentes gebeurt.

Hart voor Medemblik is de enige lokale partij 
die tegen dit voorstel heeft gestemd. De ge-
meente moet terug naar de tekentafel en met 
een eerlijk voorstel komen voor onze inwo-
ners. Of nog beter! Vraag de inwoners om 
hun ideeën en luister hier naar.

Ben je het met ons eens? Stem 14, 15 of 16 
maart Hart voor Medemblik – lijst 8, num-
mer 2:
Mark Hoogewerf
Inwoner van Andijk en kandidaat raadslid 
voor Hart voor Medemblik 

 
 
 
 
 
 
 
 
Stichting Samenwerkende Zwembaden West-Friesland coördineert en organiseert o.a. de personele bezetting 
van de 5 openluchtzwembaden in de gemeente Medemblik. Deze openluchtzwembaden bevinden zich in 
Abbekerk, Andijk, Midwoud, Sijbekarspel/Benningbroek en Wognum/Nibbixwoud. 
 
 

Ben je graag buiten en voel jij je als een vis in het water? 
 
Wij zoeken voor onze 5 openluchtzwembaden 
 

Toezichthouders en/of Zweminstructeur (m/v)  
 
Wat houdt deze baan in? 
➢ Je houdt toezicht bij recreatief zwemmen; 
➢ Het waarborgen van de veiligheid en hygiëne op het bad; 
➢ Je geeft zwemles en je bewaakt de voortgang in de ontwikkeling van de kennis en 

vaardigheden van de doelgroep; 
➢ Je voert, net als de anderen in het team, de overige voorkomende werkzaamheden uit; 
➢ Flexibele inzetbaarheid, in de avonduren en ook in het weekend (overdag), is een pré in 

ons werkrooster en daarmee voor jou geen probleem. Het aantal werkuren is 
bespreekbaar. 

 
Handig om te hebben 
➢ Naast een grote mate van zelfstandigheid, klantgerichtheid en enthousiasme beschik je 

over goede communicatieve vaardigheden; 
➢ Een proactieve houding;  
➢ Je hebt een geldig BHV/EHBO diploma en je beschikt over de nodige zwemvaardigheid; 
➢ Je hebt een toezichthouders diploma of bent bereidt deze te halen; 
➢ Je bent een gekwalificeerd zweminstructeur en beschikt over het diploma 

zwemonderwijzer. 
➢ Minimale leeftijd is 18 jaar 
 
Wat bieden wij? 
➢ Een baan van mei t/m half september, uren in overleg; 
➢ Een leuk team en fijne collega’s om mee samen te werken; 
➢ De ruimte om invulling te geven aan deze functie en je verder te ontwikkelen; 
➢ Salariëring volgens CAO Zwembaden  

 
Heb je interesse? 
Stuur je reactie met cv naar zwembadwf@outlook.com en wij nemen zo spoedig mogelijk 
contact met je op. 
 
Wil je eerst meer weten over deze baan? 
Bel dan gerust met Viktoria op 06 – 1586 4481  

Hart voor een eerlijk afvaltarief

Kandidaat raadslid Mark Hoogewerf. Foto aangeleverd

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

De Rekenmeester maakt het u makkelijker.  

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

• Woensdag  9 maart  vanaf 17.00 uur tot en met 19.30 uur

• Donderdag  17 maart  vanaf 17.00 uur tot en met 19.30 uur

• Woensdag  23 maart  vanaf 17.00 uur tot en met 19.30 uur

• Woensdag  30 maart  vanaf 17.00 uur tot en met 19.30 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! 
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“Kom langs bij een
 glasvezel vraag- en
 inschrijfmoment in 
 Andijk of Wervershoof”

 - Ron van Breukelen

Meld je
aan vóór
30 maart

2022!

Woon je in Andijk, Onderdijk of Wervershoof?

Wij organiseren in maart verschillende vraag- en 
inschrijfmomenten bij jou in de buurt. Hier beantwoorden 
wij al je vragen en helpen je aan te melden.

De momenten vinden plaats in Andijk tussen 
18.30 - 20.30 uur op:
• maandag 21 maart in Sporting Andijk
• dinsdag 22 en woensdag 30 maart in Cultura

Daarnaast organiseren we ook momenten in Wervershoof. 
Check voor meer data, tijden en locaties de website 
gavoorglasvezel.nl of scan de QR-code.

gavoorglasvezel.nl
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Verkoop 
van jong 

gebruikte 
auto’s.

Industrieweg 1, Andijk • info@profi jtauto.nl
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• Lifestyle-test
 Kelly Groot

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan
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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
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   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

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

Cornelis Kuinweg 22 - www.bosmantel.nl

Groenten en bio boerenzuivel!
Openingstijden: Woensdag 9:00-18:00
 Donderdag 9:00-20:00
 Vrijdag 9:00-18:00
 Zaterdag 9:00-18:00
Bloemenpluktuin maandag t/m zaterdag 

7.00 tot 21.00 geopend

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.

Komende maandag, dinsdag en 
woensdag zijn de gemeente-
raadsverkiezingen. Voor de VVD 
is onze dorpsgenoot Andrea van 
Langen lijsttrekker. Inmiddels is 
zij alweer 4 jaar wethouder 
Ruimte, na bijna drie termijnen 
raadslid en één periode Statenlid. 
Die politieke carrière was er mis-
schien niet van gekomen zonder 
Piet de Vries, dé voormalige 
broodventer in Andijk. 

“Toen mij gevraagd werd om iets 
over haar te vertellen moest ik 
even terugdenken aan mijn tijd in 
de wijk. In het verleden heb ik 
haar ontmoet tijdens het brood-
bezorgen in ons mooie dorp. Tij-
dens die gesprekken viel het mij 
op dat ze veel van Andijk af wist: 
of het nu ging over voetbalclubs, 
tennis, dorpsveilingen, cultuur, 
kerken, het zwembad of bloe-
mentelers. Ze wist ook wat er 
speelde in de politiek. Dat ik zelf 
lid was van de VVD kwam mooi 
van pas in die gesprekken.” 

Piet vroeg Andrea of ze mis-
schien op de kieslijst wilde, en 
voor ze het wist zat deze politieke 
dame als aanstormend talent in 
de gemeenteraad. “Ik vind dat ze 
dat met veel passie doet ondanks 
dat politici veel tegenwind krij-
gen. Wat de mensen zouden 
moeten weten is dat zij zich on-
danks alles blijft inzetten voor 

waar ze voor staat. Ze probeert 
altijd een oplossing te vinden en 
ook kun je met haar een gesprek 
aangaan. Ook als wethouder is en 
blijft ze een Andijkse die het 
beste voor heeft met ons dorp” 
aldus Piet, die zelf als nr. 19 op de 
lijst staat. 

Anno 2022 is er ook weer nieuw 
talent aan de horizon. De 24-ja-
rige Kim Nieuweboer, bedrijfslei-
der van café Sels, staat op plek 17 
van de VVD. Zij vindt het belang-
rijk dat jongeren in het dorp kun-

nen blijven wonen, daarom 
maakt ze zich hard voor woning-
bouw. “Het zou mooi zijn als 
jongeren een huis kunnen vinden 
in hun eigen dorp.” Met Andrea 
hebben we een lijsttrekker die 
zich als wethouder volop inzet 
voor woningbouw: bijvoorbeeld 
bij Asonia fase 1 en 2, Marees en 
de hoek-Middenweg. Ook wil zij 
de regels voor woningsplitsing en 
wonen in bijgebouwen versoepe-
len. 

In deze Andijker vindt u ook de 

flyer van de VVD met de speer-
punten en kandidaten voor An-
dijk. Aan de achterkant van de 
krant vindt u de poster van An-
drea op een bouwplaats. Als u 
ook meer woningen wilt, hang 
dan deze poster op een opvallen-
de plek en mail ons een foto (zie 
mailadres verderop), hiermee 
maakt u kans op een etentje voor 
twee bij Sels!

Wilt u kennismaken met deze 
ondernemende vrouwen? Van-
wege Internationale vrouwendag 

organiseren Andrea en Kim aan-
staande vrijdag 11 maart tussen 
16:00 en 19:00 uur bij Sels een 
netwerkborrel voor onderne-
mende vrouwen. Het is fijn elkaar 
te kunnen ontmoeten, leren ken-
nen inspireren! Speciale gasten 
zijn Mariëlle Paul (VVD-Tweede 
Kamerlid en onderwijswoord-
voerder), gedeputeerde Esther 
Rommel en Monique Ravenstijn, 
eigenaresse van de Jumbo-super-
markt in Zwaagdijk. Maar na-
tuurlijk zijn álle vrouwen uit An-
dijk en omgeving welkom! De 
borrel is bedoeld om onder het 
genot van een drankje gezellig 
met elkaar kennis te maken en 
ervaringen uit te wisselen. Let op: 
u hoeft geen lid van de VVD te 
zijn. Iedereen is welkom! Om 
zicht te houden op het aantal be-
zoekers vinden wij het fijn als u 
zich aanmeldt via andreavanlan-
gen@outlook.com.

Graag tot ziens in Sels!

Piet de Vries: “Andrea van Langen probeert altijd een oplossing te vinden”. Foto aangeleverd

Piet de Vries over een ‘ondernemende vrouw’ 
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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

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

Computerhulp
PCHulpje • Kees Veerstraat 9 Andijk

Tel. 06 181 283 15 • www.pchulpje.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 • info@dekker2wielers.nl • dekker2wielers.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
Briljant Optiek & Sieraden • De Hoek 1, 1693 AA Wervershoof

0228 581 258 • info@briljant-optiek.nl

Kantoormeubelen - Verhuizen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G

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

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

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: 06 25 11 69 16 • 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

06 2656 8616 • 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

Dealer van: 
Gazelle, Batavus, Sparta, Qwic, Pegasus en Cortina

Zondag en 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

Tweewielers

ANDIJK

              M iddenweg 54a

1619BN Andi jk

w w w.dek ker-tweewielers.n l

Middenweg 54a
1619 BN Andijk 

0228-745222 

info@dekker2wielers.nl
www.dekker2wielers.nl

Ook voor service, reparatie en onderhoud 
aan uw (elektrische) fi ets.

Maak nu een afspraak! 
(Gratis halen en brengen)

Openingstijden:

www.hetzilverhuys.com

Het ZilverHuys 

Voor al uw liefdevolle momenten 
een geschenk:
 De grootste collectie kinderbestekjes   
 en spaarpotjes
 Rammelaars, tandendoosjes,    
 fotolijsten en fotoalbums
 Gratis graveren van kindergeschenken
 Cadeauservice

In Andijk gratis bezorgen!
code BEZORGENANDIJK

Heb je alles al geprobeerd, 
maar zit je nog steeds niet goed in je vel? 

Samen kunnen we hier iets aan doen! 
Amrita-Holistisch Centrum voor Natuurgeneeskunde
• Kruidengeneeskunde / Bloedtesten 
• Medicinale voedingstherapie (TCM)
• Energetische therapie
• Acupunctuur zonder naalden
• Ontspannings- & meditatietechnieken  

Bel voor een afspraak: 06-57 24 57 25

• Wil je op natuurlijke wijze beter worden?
• Wil je vakkundige en persoonlijke 
  ondersteuning met een duurzaam resultaat?
• Wil je je weer completer voelen?
• Tijd om nu stappen te ondernemen!
• Hiermee help ik je op weg naar natuurlijk herstel.

Bel voor een afspraak: 06-57245725
Natalja Mantel
Middenweg 10
1619 BL Andijk
www.amrita.nu
natalja@amrita.nu
      AmritaHolistischCentrum

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

• Wil je op natuurlijke wijze beter worden?
• Wil je vakkundige en persoonlijke 
  ondersteuning met een duurzaam resultaat?
• Wil je je weer completer voelen?
• Tijd om nu stappen te ondernemen!
• Hiermee help ik je op weg naar natuurlijk herstel.

Bel voor een afspraak: 06-57245725
Natalja Mantel
Middenweg 10
1619 BL Andijk
www.amrita.nu
natalja@amrita.nu
      AmritaHolistischCentrum

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

• Wil je op natuurlijke wijze beter worden?
• Wil je vakkundige en persoonlijke 
  ondersteuning met een duurzaam resultaat?
• Wil je je weer completer voelen?
• Tijd om nu stappen te ondernemen!
• Hiermee help ik je op weg naar natuurlijk herstel.

Bel voor een afspraak: 06-57245725
Natalja Mantel
Middenweg 10
1619 BL Andijk
www.amrita.nu
natalja@amrita.nu
      AmritaHolistischCentrum

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

Natalja Mantel / Middenweg 10 / 1619 BL Andijk
www.amrita.nu  

Salon Beautylounge
Industrieweg 1e
1619 BZ Andijk

06 12 50 53 52
info@salonbeautylounge.nl
Plan zelf uw afspraak via:
www.salonbeautylounge.nl

Medisch Pedicure 
Pedicure
Manicure en Gellak 
Acrylnagels

maandag t/m vrijdag 
geopend van 

08.00 tot 17.00 uur

 Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk
0228 – 59 2222

www.autoserviceandijk.nl
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Bent u het met ons eens? 
Stem 14, 15 of 16 maart  
met heel uw hart op  
Mark Hoogewerf lijst 8, nr 2

Bekijk al onze punten op de  
website hartvoormedemblik.nl

Geen zonne-eilanden in het IJsselmeer, 
maar een nuchter en realistisch klimaatbeleid.

Hart voor Medemblik wil voor Andijk:

Stoppen met het recycle-tarief en inzetten op een 
eerlijk en betaalbaar afvalbeleid.

Onveilige verkeerssituaties aanpakken.

Het consultatiebureau terug en de gemeente 
Medemblik moet een servicepunt openen in Andijk.

Meer starters- en seniorenwoningen.  
Mensen uit de gemeente krijgen zoveel mogelijk 
voorrang.

@HartvoorMedemblik@HartvoorMedemblik @stemHvMhartvoormedemblik.nl
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Speerpunten ChristenUnie

Een loket waar burgers 
klachten over 5G
kunnen melden

Deregulering. Denk aan
de geest van de wet en 

handel niet naar de letters

Geen verzilting
van het IJsselmeer

Zuinig op ons
landbouwgrond.

Geen zonnepanelen

Meer inzet op preventie
om een betaalbare

Jeugdzorg te krijgen

Meer aandacht voor
energiearmoede voor mensen

met een laag inkomen.

Meer ondersteuning voor
ouders en pleegouders door

inzet van Home-Start

Jan Groot Nr. 3 

December 2019, het laatste concert wat 
onder normale omstandigheden georgani-
seerd kon worden door Excelsior. En toen 
kwam Covid-19. Een vreemde tijd brak 
aan met Lock-downs, geen repetities, on-
line bijeenkomsten in de vorm van 
pubquizen. December 2021, er was weer 
wat mogelijk. Excelsior kon zelfs het Win-
terconcert houden met de maatregelen die 
toen golden. Door de anderhalve meter 
maatregel konden er wel slechts 50 men-
sen plaats nemen in Cultura.
En dan nu kan er eindelijk weer een ‘nor-
maal’ concert gegeven worden. In het 
voorjaar altijd het Themaconcert en wel 
op zaterdag 19 maart in Cultura. 

De avond zal in het teken staan van: terug-
komen, zee en sterrenbeelden. Terug naar 
normaal met mooie muziek.
Muziekstukken over de zee zoals ‘De Zil-
vervloot’ - bekend van de  verovering er-
van  door  Piet Hein  in  1628 en ‘Michiel 

Adriaenszoon’ -  één van de bekend-
ste zeehelden uit de Nederlandse geschie-
denis. Maar ook over sterrenbeelden: 
‘Cassiopeia’ - sterrenbeeld aan de noorde-
lijke hemel en ‘Aldebaran’ - een ster in het 
sterrenbeeld Stier.

Zaterdagavond 19 maart in Cultura, aan-
vang 20.00 uur. Toegang is voor Vrienden 
€ 5,00 (max. 2 kaarten), Reguliere kaarten 
kosten € 7,50.
De voorverkoop is reeds gestart via de 
website: excelsior-andijk.nl. Ook ’s avonds 
aan de zaal zijn kaarten verkrijgbaar.

Concert Excelsior: Good to ‘sea’ you again!

De afgelopen 2 jaar hebben de kids genoeg 
met de beentjes stil gezeten op de zater-
dagavond. Tijd om met de voetjes van de 
vloer te gaan! In de Schoof organiseren wij 
een te gekke kinderdisco met DJ Yarn, dis-
colampen, een rookmachine, en verder al-
les er op en er aan! Deze editie is voor kin-
deren van groep 3 t/m groep 5. Als er kin-
deren zijn die hier een beetje van afwijken, 
wordt daar niet moeilijk over gedaan. Over 
drie weken zijn kinderen van groep 6-8 aan 
de beurt! Er wordt gekozen om dit op te 
splitsen zodat het voor de grote kids niet 
‘kinderachtig’ wordt, en voor de kleintjes 
niet te spannend door de grote kinderen. 

De entree is helemaal gratis en voor deze 
avond hebben wij de prijzen naar beneden 
bijgesteld. Zo kan iedereen een lekker 
drankje en chipje halen aan de bar.  
Voor de ouders is de mogelijkheid om 
boven aan de bar een drankje te doen en 
bij te kletsen. Als jij liever tussendoor naar 
huis gaat is dat prima. Laat dan wel graag 
even contact gegevens achter bij de vrij-
willigers van deze avond, of zorg dat jouw 
kind dat bij zich heeft. 
Onze vrijwilligers hebben er onwijs veel 
zin in! Heel graag tot zaterdagavond 12 
maart! Van 19.30 tot 21.30 uur in De 
Schoof, locatie Sub!

Het is belangrijk dat iedereen leert lezen 
met plezier. Want lezen heb je nodig voor 
informatie van internet, je theorie van je 
rijbewijs of formulieren invullen van de 
overheid bijvoorbeeld. De partij MOR-
GEN!  steunt daarom het behoud van de 
bibliotheeklocaties en de locaties in de 
kernen waar bibliotheekpunten voor kin-
derboeken zijn, zoals de basisscholen.
  
Voor de partij MORGEN!  telt iedereen en 
dat willen we graag onderstrepen door 
bovengenoemde basisschoolbibliotheken 
in de kleine kernen en de bibliotheekloca-
ties in de grotere kernen,  te trakteren op 
het kleurrijke boek ‘IEDEREEN TELT’. 
Kinderen lezen daarin dat iedereen uniek 
is en dat je niet aan de buitenkant kan zien 
welke problemen of binnenpretjes iemand 
heeft. De mensen  en kinderen zie je in 
veel verschillende situaties. Aan het eind 
blijken toch veel van die personen met el-
kaar verbonden te zijn. Achterin zitten 
leuke kijk-, zoek- en bespreekopdrachten 
die je alleen of samen kunt doen. De partij 
MORGEN!  probeert door veel biebloca-
ties te bezoeken om zoveel mogelijk kinde-
ren in de gemeente de kans te geven om dit 
leuke boek te lezen.
U weet misschien ook dat kinderen en 

jeugd tot hun 18e gratis lid kunnen zijn van 
de bibliotheek? 
Lezen is niet voor iedereen eenvoudig. 
Voor mensen die moeite hebben met lezen 
(dyslexie) heeft de partij MORGEN!  over-
zichtelijke flyers met daarop hun speer-
punten in een lettertype afgedrukt,  die 
voor mensen met dyslexie gemakkelijker 
te lezen is. Want voor de partij MORGEN!  
geldt, net zoals in het boek: IEDEREEN 
TELT!

MORGEN! en het boek: ‘IEDEREEN tElt’

Hier eindelijk weer een bericht van BDW.
We kunnen elkaar weer ontmoeten om 
samen te gaan eten. Iedereen die anders 
meestal alleen eet, is weer van harte wel-
kom op donderdag 24 maart. 
De maaltijd vindt deze keer plaats in de 
Gereformeerde Kerk op Middenweg 4.
Dan kunt u weer genieten van een lekker 
drie gangen menu. U bent vanaf 17.30 uur 
welkom en rond 18 uur gaan we aan tafel. 
De kosten zijn € 6,00  U kunt zich opgeven 
vanaf donderdag 10 maart bij Gerda Gor-

ter (tel. 592594) of Annet Kwantes (tel. 
593109). U kunt zich opgeven tot zater-
dag 19 maart.
Als vervoer een probleem is lossen we dat 
op en kan u ook opgehaald worden.  
We verheugen ons erop om elkaar weer te 
mogen zien. De volgende “Breek de Week” 
zal 19 mei zijn.

Gerda Gorter, Clementine Bultsma, Annet 
Kwantes, Bettie Gorter, Joke van Veen en 
Jacquelien Vriend.

Schuif ook aan tafel bij “Breek de Week!

Wekelijks nieuwe items!

Sorghvlietlaan 51, 1619 XA AndijkCasual mode

Kom jij mij 
avonturen
voorlezen?

werkenbijberendbotje.nl
Samen spelen, leren & ontdekken

Kom werken bij
Berend Botje!

12 maart! Kinderdisco in Wervershoof!
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Voor reële en sociale politiek
De laatste weken wordt u geconfronteerd met allerlei zin en onzin. 
Tijd voor een ander geluid.

Bouwen, bouwen, bouwen
De VVD wil komende jaren 2.000 nieuwe woningen bouwen. Kiezersbe-
drog! Afgelopen vier jaar zijn er maar 540 nieuwe woningen opgele-
verd, onder leiding van VVD-wethouder Van Langen. Bijna alle bestem-
mingsplannen liggen stil. Terugkerend excuus van de wethouder is een 
gebrek aan ambtenaren. Oorzaak: de VVD wil niet investeren in de 
ambtelijke organisatie! Als we de juiste partijen inschakelen (o.a. wo-
ningcorporaties) en zorgen voor voldoende ondersteuning, kunnen we 
de komende jaren als echt alles meezit, misschien 800 á 900 woningen 
bouwen. 
Verder kiezen wij in tegenstelling tot de VVD voor zelfbewoningsplicht. 
Woningen zijn om in te wonen en geen speculatiemiddel!

Zorg: preventie en kwaliteit 
Uitgangspunt is goede zorg in plaats van bezuinigen. Investeren in goed 
personeel, preventie en minder bureaucratie kunnen hiervoor zorgen. 

Van het gas af!
De laatste maanden hebben duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is om 
nog meer nadruk te leggen op snellere verduurzaming en het gasloos 
maken van onze woningen. Dit lukt alleen als inwoners hiervoor betaal-
bare oplossingen krijgen aangereikt. Daar staan wij voor.

Kies voor blijvende steun aan verenigingen en stichtingen, kies voor 
natuur en milieu en betaalbare zorg dichtbij, kies voor een samenle-
ving, waaraan iedereen mee kan doen, kies voor MORGEN!

Voor meer informatie over ons programma en de kandidaten ga 
naar: www.morgeninmedemblik.nl

Volkssterrenwacht Orion zet in het week-
end van zaterdag 12 (19-22 uur) en zondag 
13 maart  (14-17 uur) zijn deuren open 
voor publiek; zowel jeugd als volwassenen, 
zijn van harte welkom tijdens deze 46-ste 
Landelijke Sterrenkijkdagen!! Bezoekers 
kunnen zo op informele wijze kennis ma-
ken met de wereld van sterren en planeten 
en met de leuke hobby sterrenkunde. 

Op de kijkavond op 12 maart kan publiek 
door deze giga grote telescopen in de koe-
pelruimte naar het heelal gluren; bij helder 
weer is de maan met zijn kraters te zien! 
En er kan ook met eigen camera of mo-
biele telefoon via de telescoop door bezoe-
kers een foto van de maan gemaakt wor-
den: hoe leuk is dat?

Ook als het bewolkt weer is, is er bij 
Orion een alternatief programma.
Op het dakterras van Orion staan ook een 
aantal telescopen opgesteld, waar publiek 
bij helder weer doorheen kan kijken naar 
de maan, sterrenhopen zoals de Plejaden, 
sterrennevels (waaronder de Orionnevel) 
en er wordt uitleg gegeven over sterren-
beelden.

Op beide dagen worden er in het planeta-
rium met een speciale planetariumbeamer 
een aantal prachtige presentaties gegeven 
over het heelal en de ruimtevaart en wordt 

er een overzicht gegeven van sterrenbeel-
den. Ook kan er ingezoomd worden op de 
maan, planeten en de actuele sterrenhe-
mel.
In de expositieruimte is er van alles te zien 
en te beleven over sterrenkunde, ruimte-
vaart en geologie (waaronder een mooie 
collectie meteorieten, mineralen, fossielen 
en dino-onderdelen).
 
Ook leuke doe-dingen zijn er voor de 
jeugd te doen zoals natuurkundige proef-
jes onder begeleiding van medewerkers 
van Orion; er wordt uitleg gegeven over de 
breking van het licht, statische elektriciteit 
en magnetisme.

Er kan gekeken worden door microscopen 
naar de mineralen, die in de aardbodem 
gevonden zijn en een interactief reisje 
door het heelal maken via het grote touch 
screen behoort ook tot de mogelijkheden. 
Op de zondagmiddag op 13 maart kan er 
dan bij helder weer vanaf het zuidelijk 
dakterras door een speciale telescoop 
voorzien van een zonnefilter naar de Zon 
en de zonnevlammen gekeken worden.
Vrijwilligers van Orion zijn aanwezig om 
uitleg en informatie te geven. 

De locatie van volkssterrenwacht Orion is 
Veilingweg 21B in Bovenkarspel (op de 1e 
verdieping van het Streekbos Paviljoen, 
gelegen in het natuur/recreatiegebied Het 
Streekbos).

Voor info via email: info@volkssterren-
wachtorion.nl of telefonisch  via 06-48 85 
04 45 of www.volkssterrenwachtorion.nl.

Kom sterren kijken tijdens de landelijke 
sterrenkijkdagen bij Volkssterrenwacht Orion

Zoekt u een hobby die u thuis kunt uitvoe-
ren en waarmee u een hoop lol kan bele-
ven? Dan is meedoen aan de wedstrijd van 
De Dorstige Biet wat voor u. Bietenclub 
‘De Dorstige Biet’ organiseert een bieten-
wedstrijd en heeft als vereniging het doel 
om de leden de gelegenheid te geven om 
een zo zwaar mogelijke voederbiet telen. 
Dit kan zowel in de volle grond, als in een 
pot voor de minder ruim behuisde teler. 
Het teeltgebied is de kop van Noord-Hol-
land, van Den Helder tot de lijn Bergen, 
Alkmaar, Hoorn. 

Naar eigen inzicht kunt u de bieten zo 
groot mogelijk laten groeien: een handje 
kunstmest, een zonnige maar windluwe 
plek, of gaat u toch voor extra LED-ver-
lichting? De wedstrijd kent prijswinnaars 
in meerdere categorieën: verschillende ra-
yonnen (gebieden), dames, jeugd, en een 
potcompetitie. Het hoogtepunt van het 
teeltjaar is het traditionele Bietenbal en 
dat wordt gehouden in dorpshuis Prins 
Maurits in Nieuwe Niedorp in het begin 
van november. Tijdens het Bietenbal wor-
den de prijswinnaars van de verschillende 
categorieën en natuurlijk de “officieuze” 
Wereldkampioen bietentelen bekend ge-
maakt. U kunt natuurlijk ook zelf een on-
derlinge competitie organiseren door met 
familie, vrienden, buren etc. lid te worden 

van De Dorstige Biet. Kijk ook op de web-
site (www.dedorstigebiet.nl) voor meer 
informatie over de wedstrijd. 

Voor € 10 bent u lid, jeugdleden tot 16 jaar 
betalen €5. Bij het lidmaatschap krijgt u 
een zakje met bietenzaad. Van uw lidmaat-
schapsgeld worden onder andere de prij-
zen en de feestavond van het Bietenbal van 
betaald. Dit jaar is er voor het eerst in An-
dijk een uitgiftepunt voor zaadjes zodat 
ook de regio Andijk gemakkelijk mee kan 
doen. Zaadjes kunnen afgehaald worden 
aan de Middenweg 8 in Andijk. Bel 06 52 
28 02 85 om je in te schrijven en een af-
haalmoment te plannen.

Teelt u de grootste biet?  
Foto aangeleverd

Wie teelt de grootste biet 
van regio Westfriesland?

Handelsweg 6 - Andijk - tel: 0228-591494
gruiter@gruiter.nl

Van de Gruiter Zeildoekprodukten
is een bedrijf dat gespecialiseerd is in zeilen, 
hoezen,  verandadoeken, vrachtautozeilen 

en dekkleden.

i.v.m. de aanhoudende drukte in 
onze zeilmakerij zijn wij op zoek

naar een leuke en handige:

Die lekker met zijn/haar handen wil werken,

Bij ons mag je:

Knippen

Lassen Stanzen

Snacken
Vouwen

Snijden

Klinken

Rollen
Verpakken

Wikkelen

Koffie drinken

Op klus

Knopen
Lachen

Slaan

MonterenNaaien

Plakken

MEDEWERKER

Meer informatie op: www.gruiter.nl

Lijkt dit je wat ? 

www.gruiter.nl

Gevonden op maandag 28 februari op de Dijkweg t.h.v. Schoolweg. 

Een paar gebreide zwarte handschoenen. 
Mist u ze? Mail naar: info@andijker.nl of bel: 59 36 05
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lijst 2
MET EEN FRISSE BLIK

ANDIJK www.cda.nl/medemblik

ZORG

Waardering en ondersteuning van onze mantelzorgers.
Mantelzorgwoning toestaan zonder indicatie en voor een langere 
periode.
Herstart van het preventieve alcohol- en drugsprogramma.

WONINGBOUW

Versnellen woningbouw op de lacaties Asonia II en Fruittuinen-West.
120 tijdelijke werknemers huisvesten bij agrarische bedrijven zodat er 
huizen vrijkomen in het dorp.

LEEFBAARHEID

Park de Put: kinderboerderij terug laten komen, aanleg van een trimbaan 
en onderhoud van de speeltoestellen.

 
Wist u dat...

 … er in de Langs de weg van vorige week 

per abuis vermeld werd dat de afvalzakken 

niet naast de container hoorden?

... dit natuurlijk zakken met plastic 

waren die apart opgehaald worden?

… oud papier niet thuis hoort 

in plastic zakken?

… Oôs Joôs binnenkort optreden 

in sporthal de Klamp?

… automobilisten de villawijk gebruiken 

als sluiproute en daar ook te snel rijden?

… het handig zou zijn als het oude 

zebrapad op de Generaal de Wetlaan 

weer terugkeert?

Na twee jaar was het weer mogelijk om met de Mu-
seumgroep van de Vrouwen van Nu Andijk-West 
op pad te gaan. Op woensdag 2 maart stapten we 
met 13 vrouwen in de bus naar Hoorn. Via een 
mooie route wandelend in de zon naar het Ooster-
eiland begonnen we met een lunch in de brasserie 
aldaar. 

En toen toch echt naar het Museum van de 20e 
Eeuw, gevestigd in de oude gevangenis “De Kren-
tentuin” met een indrukwekkende vaste collectie 
interieurs, exterieurs en duizenden objecten uit de 
vorige eeuw, zo herkenbaar voor iedereen. Ook zijn 
er steeds wisselende tentoonstellingen rond aan-
sprekende onderwerpen.

We bezochten de expositie “50 jaar Jan, Jans en de 
Kinderen, 50 jaar klein geluk  in Libelle”, een presen-
tatie van 50 strips op XXL formaat in grote licht-
bakken en vitrines met veel artikelen van de strip-
helden. In elke strip zitten herkenbare dingen uit 
het Nederlandse gezinsleven met sociaal-maat-
schappelijke thema’s. Jan Kruis, de geestelijke vader 
van de wekelijkse strip, stond zelf model als de va-
der Jan. De belevenissen van zijn eigen gezin waren 
de bron van inspiratie voor de familie Tromp. Hij 
introduceerde de term “je weet wel kater” (wie kent 

de rode kater niet) en uitdrukkingen als “hoi-pipe-
loi” en “Jeroen-poep-aan-je-schoen” werden in het 
dagelijks leven overgenomen. 

De volgende expositie “Kijkbuisvrienden, 70 jaar 
Kindertelevisie” was helemaal een feest van herken-
ning. We beleefden onze kinderjaren opnieuw met 
originele items uit Pipo de Clown, Dappere Dodo, 
Okkie Trooy, Hamelen, Oebele, Theo en Thea, Se-
samstraat, Peppi &  Kokki, Q en Q, Ren je Rot, Ti-Ta 
Tovenaar, Ja Zuster Nee Zuster en nog vele anderen. 
Er waren fragmenten te zien en te horen op de aan-
wezige beeldschermen. Het was alsof Swiebertje 
echt koffie zat te drinken in de keuken van Saartje 
en ook de Bereboot en de woonwagen van Pipo 
stonden tentoongesteld. We zagen de kleding van 
Swiebertje, Pipo en Zuster Klivia, maar ook de ori-
ginele poppen van Dappere Dodo, Rikkie en Slin-
gertje, de Fabeltjeskrant en Paulus de Boskabouter. 
Na een mooie wandeling bracht de bus ons weer 
naar Andijk en kunnen we terugzien op een gezel-
lige en nostalgische dag. 

De museumgroep van de Vrouwen van Nu  
Andijk-West. Foto aangeleverd

Museumgroep Vrouwen van Nu Andijk-West

 

Andijkertjes
Villavakantiepark IJsselhof Andijk – Geeft u een feest 
en zoekt u een plaats om uw familie en vrienden te la-
ten overnachten? Denk dan eens aan Villavakantiepark 

IJsselhof! Voldoende ruimte, rust en een eigen villa 
voor uw gasten. En uiteraard bij u in het dorp! Neem 

vrijblijvend contact met ons op via www.villavakantie-
parkijsselhof.nl of 0228-591926. Ons IJsselhof team 

ontvangt u graag.  

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

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

• Ko�  edrinken in Huiskamer van Andijk, Sportlaan 1A.
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 10.00-12.00 uur

• Dorpshuis Centrum:  Elke woensdag de midweekbreak 
    Vrijdag: weekafsluiters

• KBO/SBA, Iedere woensdag Soosmiddag in Sarto. Biljarten, 
klaverjassen. Iedere woensdag en donderdag Jeu de boules.

MAART
Woensdag 9 maart 
• KBO Seniorenbond, klaverjassen & jeu de boules. Sarto 13.30 uur
Vrijdag 11 maart 
• VVD-Netwerkborrel voor ondernemende vrouwen. Eetcafé Sels
Zaterdag 12 en zondag 13 maart 
• Cinema Cultura
Zondag 13 maart
• Koppelbiljarten, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Maandag 14 maart
• Groene afvalbak wordt geleegd
Dinsdag 15 maart           
• KVG, Salsa dansen o.l.v. Lara Oud-Weel, Sarto,  20.00 uur  
Donderdag 17 maart
• St.Oud Andijk    lezing, Geschiedenis “Polder Het Grootslag” door 

Piet Zwaan. Dorpshuis Centrum 20.00 uur.
Vrijdag 18 maart
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
• Klaverjasavonden Sporting Andijk. Inloop vanaf 19.00 uur, 

uiterlijk 19.30 uur beginnen we met klaverjassen.
Zaterdag 19 maart 
• Oud papier
• Themaconcert Excelsior: Good to ’sea’ you again! Cultura, 20.00 uur
Zondag 20 maart
• Koppelbiljarten, Eetcafé Sels, aanvang 14.00 uur
Maandag 21 maart
• Plastic afvalbak wordt geleegd
Woensdag 23 maart 
• KBO Seniorenbond,  bingo en jeu de boules. Sarto 13.30 uur
• Vrouwen van Nu, Andijk-West, “Keep ’t Simple”. Gezamenlijke 

avond met afd. Oost, 20.00 uur, Cultura
Donderdag 24 maart 
• Breek de week. Gereformeerde kerk, Middenweg 4
Vrijdag 25 maart   
• Bedrijfsbezoek PCOB aan De Wit  bloembollen en transportbe-

drijf Geerling 4 Bovenkarspel  aanvang 13 uur 15
Zaterdag 26 maart   
• Oôs Joôs in de Klamp
Zondag 27 maart
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Maandag 28 maart
• Groene afvalbak wordt geleegd

APRIL
Vrijdag 1 april 
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
• Klaverjas in Dorpshuis Centrum, aanvang 19.00 uur
Zaterdag 2 april
• Oud papier
Zondag 3 april
• Koppelbiljarten, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Maandag 4 april
• Rest afvalbak (grijze) wordt geleegd
Dinsdag 5 april
• KVG kaartavond, Sarto, 19.45 uur
Woensdag 6 april 
• KBO Seniorenbond, klaverjassen & jeu de boules. Sarto 13.30 uur
Maandag 11 april
• Groene afvalbak wordt geleegd
Dinsdag 12 april                 
• KVG, Paasstuk workshop. Sarto, 20.00 uur
Vrijdag 15 april
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
Zaterdag 16 april
• Oud papier
• Plastic afvalbak wordt geleegd. LET OP, gewijzigde ophaaldag!
Woensdag 20 april 
• KBO Seniorenbond,  bingo en jeu de boules. Sarto 13.30 uur
• Vrouwen van Nu, Andijk-West, Moedige Moeders uit Volendam. 

Deze avond zijn ook gasten welkom, 20.00 uur, Cultura
Zondag 24 april
• prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Maandag 25 april
• Groene afvalbak wordt geleegd 
Vrijdag 29 april
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
Zaterdag 30 april 
• Oud papier
• Concert Excelsior: De Mooiste Melodieën. Gerardus Majella Kerk 

in Onderdijk, aanvang 20.00 uur

MEI
Zondag 1 mei
• Tulpenwandeltocht. Afstanden 8 of 15 km.
Maandag 2 mei
• Rest afvalbak (grijze) wordt geleegd
Woensdag 4 mei 
• KBO Seniorenbond, klaverjassen & jeu de boules. Sarto 13.30 uur
Woensdag 18 mei 
• KBO Seniorenbond,  bingo en jeu de boules. Sarto 13.30 uur
• Vrouwen van Nu, Andijk-West, Ellen Ruijter met scherven, 20.00 

uur, Cultura
Maandag 9 mei
• Groene afvalbak wordt geleegd
Vrijdag 13 mei
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
• Veiling Sarto
Zaterdag 14 mei 

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

Ook na de Olympische Spelen 
gaat Irene Schouten door met 
winnen van gouden medaillse. 
Op het WK Allround, afgelopen 
weekend in Hamar, won ze de 

3000 meter in een baanrecord en 
haalde op de 500 meter een per-
soonlijk record. Op de 5000 me-
ter werd ze tweede achter Marti-
na Sábliková.

Irene Schouten wereldkampioen Allround
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Andrea bouwt door!
Helpt u mee?
Stem 14, 15 en 16 maart
VVD lijst 1
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