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U kunt nog tot woensdag 21:00 uur
kiezen voor bouwen! Stem VVD lijst 1

De Dijkgraaf Grootweg was afge-
sloten voor het doorgaand ver-
keer in verband met bomenkap. 
Ondergetekende kon daar mooi 
met de fiets over, om de nieuwe 
boomaanplant te bekijken. 
Zoals u waarschijnlijk weet, zijn 
alle bomen gekapt vanwege ziek-
te en rooiwerk verricht aan de 
westkant van de weg door de fir-
ma van Bodegom uit Wieringer-
werf. Vlak voor de uitvoering 
kwamen zij erachter dat er een 
herdenkingsbord aanwezig was 
ter hoogte van het Zanddepot.

Even terug in de tijd
Mogelijk herinnert u zich nog wel 
het zware ongeval met vier vrien-

dinnen die op vrijdagavond 8 
september 2000 met onverklaar-
bare reden tegen deze beruchte 
boom zijn gereden. Ook voor de 
hulpverleners was het een heftige 
avond met een ‘ons kent ons ge-
voel’ dat nog op menig netvlies 
geprojecteerd staat. Ter nage-
dachtenis aan Brenda hadden 
vrienden toen een gedenkbord 

gemaakt en opgehangen. 

Dankbetuiging
Nu deze boom na 22 jaar ook 
verwijderd diende te worden 

heeft Bodegom het direct terug-
gekoppeld en besproken met de 
opdrachtgever HHNK en het 
personeel, dat ze hier zorgvuldig 
mee om moesten gaan. Normaal 
verjaart het en wordt het zonder-
meer verwijderd, maar bij dit 
bord kregen dhr. John van Bode-
gom en zijn medewerkers een 
speciaal gevoel dat het wel iets 
bijzonder was.

Nieuw bord
Na beraad met dhr. Nico Strijker 

van het HHNK zijn Adriaan Dek-
ker en Edwin van der Meer -twee 
timmerlieden van NNHK- en-
thousiast het nieuwe herden-
kingsbord gaan maken. Daarna 
hebben medewerkers van Bode-
gom het op de plek terugge-
plaatst. Hierbij willen wij dan 
Bodegom en het HHNK een 
groot compliment geven dat zij 
met zoveel respect er mee zijn 
omgegaan. Dank daarvoor. 
Douwe Greydanus.

Bijzondere plek langs de Dijkgraaf Grootweg 

Het nieuwe bord. Foto’s: Douwe Greydanus

De nieuwe aanplant aan de Dijkgraaf Grootweg

Na veel onduidelijkheid over de 2021 edi-
tie hebben we toch een prachtige Hutten-
dorp Andijk kunnen organiseren. Maar dit 
jaar mogen we weer huttendorp vieren 
zoals we gewend zijn. Dus hou je van bui-
tenspelen, bouwen, knutselen, plezier ma-
ken, …. Doe dan mee met de allerleukste 
afsluiter van de zomervakantie!!

Net zoals vorige jaren is het aanmelden 
online.  Dus zit je nu in groep 3 t/m 8 en 
woon je in Andijk of zit je in Andijk op 

school, meld je dan aan via het online 
formulier op www.huttendorpandijk.nl,

Ondanks dat de aanmelding digitaal is blij-
ven de betaaldagen gewoon fysiek. De in-
schrijfkosten van €25,00 kan betaald wor-
den op:
Dinsdag 19 april van 
19.30 tot 20.30 uur in dorpshuis Cultura

Donderdag 21 april van 
19.30 tot 20.30 in dorpshuis Centrum

Een eerdere editie van Huttendorp. Foto aangeleverd

Huttendorp als vanouds! 25, 26 & 27 augustus
Zoals elk jaar hebben we natuurlijk ook 
vrijwilligers nodig. Zonder uw hulp kun-
nen wij geen Huttendorp organiseren, 
meld u daarom aan via onze website. Sa-
men maken wij er een geweldige 12de 
editie van. 

Huttendorp Andijk organiseren kan ook 
niet zonder sponsors. Wilt u de kinderen 
uit Andijk helpen om weer een fantasti-

sche afsluiter van de zomervakantie te 
hebben? Op onze website vindt u de de-
tails en contactinformatie.
Het thema voor 2022 houden we nog even 
geheim dus hou onze website, Facebook 
en Instagram pagina in de gaten.
Voor nu kijken we heel erg uit naar jullie 
komst, wij hebben er zin in!

Bestuur Huttendorp Andijk
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Zondag 20 maart 10.00 uur: 3e 

zondag van de veertigdagentijd.

Eucharistieviering door kapelaan 

J.A. Correa met Gemengd koor.

Thema: “Bekeer je!”.

De collecte is voor onze kerk. 

Dank daarvoor. 

Welkom in de viering.

Na afloop is er: Dopen. 

Mededeling:

Na de viering is er een deurcol-

lecte voor de noodlijdende be-

volking in de Oekraïne.

Van harte aanbevolen.

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

Neem gerust contact op wanneer  
u vragen heeft en/of meer informatie wenst.

•  Vertrouwd gezicht en houvast in intense 
dagen

•  Een uitvaart en opbaring op een door u 
gekozen locatie

•  Geheel verzorgd of een afscheid waarbij  
u zelf veel wilt doen

 06 29 24 11 83    contact@carlabasjes.nl    www.carlabasjes.nl

Uitvaartbegeleiding
Carla Basjes

Bij een melding van overlijden ben ik 24/7 bereikbaar.

06 29 24 11 83

Kerkdiensten, zondag 20 maart
Gereformeerde Kerk 
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. J. Staat. Gemeentezondag

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

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
10.00 uur Voorganger: Herrianne Allewijn
  Organist: Cilia Koenis-Gerdes

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 Klaas van Twillert
Onze diensten worden uitgezonden via  onze website en YouTube:

www.youtube.com/c/baptistenenkhuizen

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

10.00 uur Euch. kapelaan J.A. Correa, Gemengd koor

De Bovenzaal De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Erik Bruinenberg

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

10.00 uur Tom de Lange

Polder Het Grootslag
Verleden, Heden, Toekomst 

Piet Zwaan vertelt u er alles over op 
donderdag 17 maart om 20.00 uur in Dorpshuis Centrum.

Stichting Oud Andijk nodigt u van harte 
uit voor deze bijeenkomst. 

Toegang vrij

In de statige boerderij in de Geuzenbuurt woonde burgemees-
ter P. Kooijman Rzn. Na de stormramp werd de dijkgracht ge-
dempt en kwam hij wel erg dicht aan de weg te staan. Uitein-
delijk is hij gesloopt en vervangen voor het witte pand wat er 

nu staat. Uit de collectie van Hessel de Greeuw.

Toen en nu

A.s. zaterdag 19 maart na 2 jaar 
weer een Themaconcert van Ex-

celsior Andijk. ‘GOOD TO ‘SEA’ 
YOU AGAIN!’ Mooie muziek 
over terugkeer, zee en sterren-
beelden. Donderdag worden de 
laatste puntjes op de juiste plaats 
gezet om zaterdag een mooi con-
cert neer te zetten in Cultura 
(zonder maatregelen).

Voorverkoop via: 
www.excelsior-andijk.nl/agenda

Themaconcert Excelsior

De collecteweek voor Fonds Ge-
handicapten Sport is van 3 tot en 
met 9 april.
Helaas zijn er dit jaar wat afzeg-
gingen waardoor we voor ver-
schillende straten in Andijk nog 
op zoek naar collectanten.
Bijvoorbeeld voor in plan Zuid en 
bij Sarto, het Voorstuk.
Wil je een andere straat? Prima!
Alle hulp is welkom!

Hopelijk mogen we jullie toevoe-
gen aan ons team!
Groetjes Marleen Gutter en 
Medha Boeijkens (0228596899)

Collectanten gezocht: collecteweek 
voor Fonds Gehandicapten Sport

De Koninklijke EHBO verenging afdeling Andijk wil alle kinderen van 
groep 8 van basisschool De Idenburg  feliciteren. Want ondanks dat 
het nog steeds corona tijd is zijn deze leerlingen 1 maart jl. geslaagd 

voor het Jeugd EHBO! Zoals u kunt zien hebben ze hun oorkonde 
ondertussen al ontvangen! Foto aangeleverd

EHBO diploma’s
Idenburgschool
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EEN MOOI VERHAAL OVER EEN VOORDEUR

Wat is er mooier dan iets weg te kunnen geven. Geven bij leven is 
niet altijd een optie als het vermogen grotendeels in je huis zit. 
Regelmatig laten grootouders via een testament iets na aan hun 
kleinkinderen. Kleinkinderen mogen hetzelfde bedrag belastingvrij 
erven als een kind: € 21.559 (2022). Het hoeft natuurlijk niet dit 
volledige bedrag te zijn. We zien op kantoor altijd zulke mooie en 
ontroerende reacties bij de kleinkinderen, als we ze vertellen dat een 
grootouder wat aan ze heeft nagelaten. Aan het geërfde geld wordt 
vaak een bijzondere bestemming gegeven. Zo werd mij een keer 
door een koopster van een woning de vraag gesteld of ik wilde 
weten wat ze van het van opa en oma geërfde geld had gekocht. Ik 
was uiteraard nieuwsgierig. “De voordeur”, vertelde ze, “nu denk ik 
elke keer als ik door de voordeur ga, bedankt lieve opa en oma”. Dat 
is toch prachtig. Natuurlijk is het jammer dat opa en oma het niet 
meer zelf kunnen zien. Geven met de warme had is wat dat betreft 
nog mooier. Is dat niet mogelijk, dan is nalaten via een testament een 
mooie optie. Aan iedere derde mag dit jaar € 2.274 worden 
nagelaten. Goede doelen ANBI’s (Algemeen Nut Beoogde Instelling) 
erven volledig belastingvrij.

Advies testament-check 
iedere 5 jaar
Heeft u een partner/echtgeno(o)te en 
kinderen en geen testament of eentje van 
voor 2013, dan is nuttig om eens om ’n 
koppie te komen. Maak dus gerust gebruik 
van de gratis testament-check.

Rinske Mantel, 
Mantel&Voors Notarissen 
en Mediators 
 
Andijk 0228-592224 
Benningbroek 0229-591264. 

Silva Visser

Andere werkelijkheid.

Als u dit leest, worden de 
stemmen geteld van de ge-
meenteverkiezingen. Een 

spannende tijd waarin van al-
les beloofd werd om de kiezer 

te binden. Op zich is daar 
niks mee natuurlijk.  Ook wij 
hebben onze standpunten in 
veel kranten bekendgemaakt 
en zijn we betrokken bij de 

debatavonden. Toch is er een 
dimensie bijgekomen wat nie-
mand had kunnen voorspel-
len: de oorlog in Oekraïne. 
Het verdriet, geweld en de 
vernietiging is immens en 

komt elke dag bij ons binnen. 
2,7 miljoen mensen op de 

vlucht, waarbij ook een deel 
naar Nederland komen. De 

grootste vluchtelingenstroom 
sinds tijden. Moeders met 
kinderen die huis en haard 

hebben verlaten voor hun vei-
ligheid. Dan staat er ineens 
een andere werkelijkheid 

voor de deur. Een heel ver-
drietige. We moeten onder-

dak geven aan de vluchtelin-
gen, kinderen naar school 

brengen en wat te denken van 
de traumatische ervaringen 

die verwerkt moeten worden. 
Dat betekent: mouwen op-

stropen en helpen. Maar het 
betekent ook een andere aan-
pak: mensen moeten wonen 
en gevoed worden en dat zal 
zeker effect hebben op onze 

mooie plannen. Maar bovenal 
betekent dit: Samenwerken 
met elkaar.  Eigen agenda is 
niet meer het belangrijkste, 
eigen gelijk doet er niet toe. 
Als Raad moeten we eensge-
zind optrekken en de situatie 
in goede banen leiden. Nu is 
het moment dat Bestuurs-

kracht werkelijk op de agen-
da staat en niet slechts een 
discussie is via de krant.  

Ook de Oekraïners zelf stro-
pen de mouwen op en sommi-
ge zijn al op zoek naar werk. 

Ook dat is kracht.
Nu denkt u dat ik somber 
ben. Nee hoor, hoewel de 

beelden binnenkomen en ik 
verdrietig ben over de toe-
stand die ontstaan is met de 

dreigingen die boven ons 
hoofd hangen, heb ik ook ver-
trouwen en bid elke dag om 

deze situatie tot een goed ein-
de te brengen. Bid mee.

Silva Visser 
christenunie.medemblik@

gmail.com

Al vele jaren organiseert Stich-
ting Antwoord de bekende mest-
actie in Andijk. Ook dit jaar! Het 
voorjaar is aangebroken en u 
kunt met de organische bodem-
voeding van Farmers House aan 
de gang in uw tuin. Net zoals vo-
rig jaar kunt u uw bestelling 
doorgeven via de mail of telefo-
nisch. Met uw aankoop van de 
bodemvoeding krijgt u een 
prachtige tuin én u steunt het 
werk van Stichting Antwoord.  

De volledige opbrengst gaat dit 
jaar naar het (noodhulp)project 
in Oekraïne. We hebben weke-
lijks contact met onze contact-
personen in Oekraïne waar de 
oorlog gaande is. Het werk onder 
de gevangenen en hun gezinnen 
gaat nog steeds door. Er wordt 
gevraagd om gebed en extra fi-
nanciële steun. De onrust is 
groot, de leefomstandigheden 
onzeker en men wacht af wat ko-
men gaat. Ook steunen we een 
hulpprogramma voor Oekraïense 
vluchtelingen die in Hongarije 
opgevangen worden. Helpt u 
mee? Op onze website kunt u 
over beide projecten meer lezen; 

www.antwoord.nl

Eén zak bodemvoeding van 7,5 
kg kost 10 euro. Dit jaar is er een 
actie, ‘1+1 gratis’ als u dat wilt! U 
kunt direct bestellen via info@
antwoord.nl of uw bestelling 
doorgeven via 06-31767132. Geef 
uw bestelling duidelijk door, zo-
wel het aantal zakken als uw 
adres en telefoonnummer. 
De bestelling wordt in de ko-
mende weken op het door u op-
gegeven adres bezorgd inclusief 
een betalingsformulier zodat u de 
betaling kunt regelen. Let op, u 
kunt uw bestelling tot 9 april a.s. 
doorgeven. Dank u wel voor uw 
bestelling en daarmee uw hulp 
voor de mensen in Oekraïne. 

Mocht u geen mestzakken nodig 
hebben maar u wilt wel financieel 
helpen, dat kan! U kunt via onze 
website, www.antwoord.nl, een 
donatie doen. Vermeld u daarbij 
‘mestactie 2022 Oekraïne’ zodat 
wij weten waar het voor is. Heel 
veel dank!

Stichting Antwoord, Bedrijven-
weg 6, 1619 BK in Andijk

Mestactie van Stichting Antwoord! 
Geef voor Oekraïne!

Afgelopen weekend gingen Guus, Joep, Nathan en Tigo (niet op de 
foto) de huizen langs in de Fruittuinen. Statiegeldflessen verzamelen 

voor Oekraïne. Ze haalden 207 flessen op, opbrengst 42,75 euro.  
Foto aangeleverd

Inzamelen voor Oekraïne

Zonder actie wordt 
artrose volksziekte #1
In de week van 21 tot en met 26 
maart kunnen de vrijwilligers van 
ReumaNederland eindelijk weer 
langs de deuren met de collecte-
bus. De collecteweek van Reuma-
Nederland viel twee jaar op rij in 
het water door de coronasituatie. 

Dit jaar staat de collecteweek in 
het teken van de strijd tegen ar-
trose, de meest voorkomende 
vorm van reuma. Artrose treft 
zeker 1,5 miljoen Nederlanders 
en dit aantal stijgt snel. Artrose is 
nog niet te genezen. Daarom is 
geld nodig voor meer onderzoek 
naar behandelingen die artrose 
genezen. 

Tijd voor een offensief 
tegen artrose
Jan Willem Förch, directeur Reu-
maNederland: “Als we niets doen, 
is artrose straks volksziekte num-
mer 1 in Nederland. Mensen 
denken onterecht dat artrose 

simpelweg slijtage van je ge-
wrichten is en een aandoening 
die er gewoon bij hoort als je ou-
der wordt. Er is te weinig aan-
dacht voor de ziekte artrose die 
mensen die middenin het leven 
staan letterlijk en figuurlijk af-
remt in alles wat ze willen en 
kunnen. De impact die artrose 
heeft op het leven van zoveel Ne-
derlanders kunnen we niet accep-
teren. Daarom strijdt ReumaNe-
derland voor een behandeling die 
artrose geneest”. 

Artrose (on)aangenaam
ReumaNederland gebruikt de 
collecteweek ook als startmo-
ment om de bewustwording in 
Nederland over artrose te vergro-
ten. Zo zal er een radio- en televi-
siespot te horen en zien zijn over 
Jill’s (29 jaar) leven met artrose en 
is er op www.reumanederland.nl 
meer terug te vinden over wat 
artrose voor mens en maatschap-
pij betekent en wat ReumaNeder-
land daar aan gaat doen. 

ReumaNederland na twee jaar weer 
met collectebus langs de deuren

De Oekraïense bevolking is zwaar getroffen door de beschie-
tingen en raketaanvallen van Rusland. Honderdduizenden 
kinderen en hun ouders zoeken hun heil in schuilkelders, zijn 
op de vlucht en raken huis, haard en soms ook nog elkaar 
kwijt.

De kinderen in Oekraïne en hun families 
hebben uw hulp nu meer dan ooit nodig.

De Kuyperschool wil daar graag een steentje aan bijdragen.

Hoe willen wij dit gaan doen?
Vrijdagmiddag om 13.30 uur gaan wij op de Kuyperschool een 
tentoonstelling houden. Met allemaal kunstwerken gemaakt 
door de kinderen van de Kuyperschool.

Om extra geld op te halen voor Oekraïne verkopen we deze 
middag, koffie, thee, taart en limonade.

Komt u ook? Dat zouden wij fantastisch vinden!

Gesponsord door de Andijker
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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

Op donderdag 10 maart werd het 
startsein gegeven aan de bouw 
van de laatste 2 woningen in plan 
Bangert-Zuid in Andijk, bestaan-
de uit 4 twee-onder-een-kapwo-
ningen en 5 vrijstaande wonin-
gen. Wethouder Andrea van 
Langen kreeg de eer van Jan Kuin 
van Kuin Vastgoedontwikkeling 
om de eerste paal te slaan onder 
toeziend oog van de toekomstige 
bewoners. Zeven woningen wor-
den dit voorjaar opgeleverd. De 
gemeente is verheugd dat de 
bouw goed verloopt.

Geliefde locatie
Met de bouw van de laatste 2 wo-
ningen nadert plan Bangert-Zuid 
haar voltooiing. Het gaat om een 
mooie locatie in Andijk West in 
de nabijheid van het IJsselmeer. 
De woningen zijn volledig gas-
loos, optimaal geïsoleerd en 
duurzaam. De belangstelling 

voor de woningen was dan ook 
zeer groot.

Grote vraag naar woningen
In haar toespraak liet wethouder 
Andrea van Langen weten dat de 
gemeente zich de afgelopen jaren 
sterk heeft gemaakt om veel wo-
ningen te realiseren. De inzet van 
de gemeente is erop gericht ook 
aankomende jaren nog veel wo-
ningen te bouwen. De gemeente 
is momenteel bezig met 27 plan-
nen voor meer dan 1.000 wonin-
gen in alle kernen van de gemeen-
te. Er zal vooral veel gebouwd 
worden voor jonge gezinnen in 
Medemblik, Andijk, Wognum en 
Wervershoof. Dit is volgens wet-
houder Van Langen nodig om aan 
de grote vraag te kunnen voldoen. 
Ze benadrukte het  belang van de 
gemeente om hier de ruimte voor 
te krijgen van de provincie en de 
landelijke overheid.

Heipalen voor de laatste woningen Bangert zuid. Foto aangeleverd

Feestelijke samenkomst toekomstige 
bewoners Bangert-Zuid

De afgelopen jaren is De Weid steeds leuker ge-
worden voor bijna iedereen; glijbaan, peutertuin, 
nestschommel, airtrampoline en meer. Dit sei-
zoen maken we werk van een andere lang gekoes-
terde wens; ook voor (tijdelijk) minder mobiele 
mensen het zwemmen mogelijk maken! Daar-
voor moet een speciale zwembadtrap worden 
aangeschaft. Daarbij is jullie hulp nodig! Doneer 
een bedrag, klein of groot, via www.deweid.nl of 
via facebook/instagram. Jouw donatie maakt het 
verschil!

Brandweer in De Weid
Toch even schrikken; de brandweer bij het zwem-
bad. Maar gelukkig ging het vorige week om een 
geplande oefening en niet om een incident. Bij-

tende stoffen, zwavelzuur, chloor; er kan veel 
meer gebeuren dan alleen brand. Fijn idee dat de 
brandweer van Andijk paraat is!

30 april weer buiten zwemmen!
Nog maar anderhalve maand en dan start er weer 
een heerlijk seizoen buiten zwemmen! Op 9 april 
is de schoonmaakdag van 10.00 tot 14.00 uur. 
Helpt u weer mee om de kleedkamers, tafels en 
stoelen, de douches, speeltoestellen en dergelijke 
schoon te maken? Uw hulp is van harte welkom!

Vrijwilligers gezocht
Vindt u het leuk om een paar keer in het seizoen 
de kiosk de bemannen of bevrouwen? Niet moei-
lijk en in een positieve sfeer de gemeenschap 
helpen? U bent van harte welkom! Mail bij be-
langstelling even aan info@deweid.nl. Bedankt!

Brandweer Andijk. Foto’s aangeleverd

Crowdfunding mindervalidetrap 
gaat van start!

Er moet een speciale trap worden aangeschaft.
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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

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
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Wist u dat...
… Joop & Anneke Visser sinds 
vorige week zondag een gezin 
(moeder en drie kinderen) uit 

Oekraïne opvangt in hun huis?

... de echtgenoot van het gezin 
meteen weer teruggegaan is 
naar z’n vaderland om daar 

steun te verlenen?

... Andre van Duin, Nico van 
der Gulik en Joop Visser een 

fiets beschikbaar hebben gesteld 
om ze wat mobieler te maken?

... de kinderen uit dit gezin uit 
Oekraïne vanaf maandag hun 

lessen kunnen volgen via zoom?

En dat Mariana haar werk als 
boekhoudster ook via internet 

gewoon kan blijven doen?

... de enorme conifeer van ruim 
20 meter, aan het begin van het 
Singerspad nog steeds ligt zo-
als hij tijdens de storm van 18 
februari j.l. omgewaaid is. Dit 

omdat er in de grote stronk van 
deze boom kabels lopen, waar 
nog spanning op staat. Dat Li-
ander dit eerst moet afsluiten 

om de gemeente de gelegenheid 
te geven om deze boom op te 

ruimen?

... er afgelopen zaterdagnacht 
een brievenbus van een bewo-

ner is gesloopt op de Kleingouw 
en dat de daders zijn gefilmd?

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. 

• 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! 

Kies voor 
blijvende steun aan 
verenigingen en stichtingen

Kies voor 
natuur en milieu 

Kies voor 
betaalbare zorg dichtbij 

Kies voor 
een samenleving waaraan 
iedereen mee kan doen

Kies voor:

Zondagmiddag 27 maart a.s. 
aanvang 15.00 uur geeft Nir-
mala een concert in de Schoof 
in Wervershoof. Nirmala speelt 
en zingt sfeervolle, meditatie-
ve, rustgevende Oosterse mu-
ziek en mantra’s, overgoten 
met een Westers sausje. 

Ruim 2 jaar geleden gingen Wil-
ma en Jos van Ophem, Frans van 
Muijen en Els Weijers samen 
brainstormen om een band op te 
richten. De vraag was, wat voor 
soort muziek zullen we gaan spe-
len? Op de achtergrond klonk 
mooie muziek van Ajeet Kaur en 
Deva Premal, bekend van medi-
tatieve muziek en mantra’s. Toen 
raakten we zo geïnspireerd dat 
Frans zei: laten we voor deze stijl  
gaan. 
Wilma stelde de naam Nirmala 
voor, wat zuiver en puur betekent 
in het Sanskriet. 

Inmiddels hebben we een flink 
repertoire opgebouwd, zelf num-
mers geschreven en al diverse 
optredens en concerten mogen 
geven. Het is gegroeid van een 
mooi idee naar een gezamenlijke 
passie. De Oosterse meditatieve 
muziek en mantra’s geven wij een 
Westers sausje, zodat het lekker 
in het gehoor ligt. De harmoni-
euze meerstemmige zang en de 
sfeervolle muziek raken je echt in 
het hart, je wordt er stil van. De 
mantra’s nodigen ook uit om mee 
te zingen. Kortom een middag 
vol vredig, sfeervol en rustgevend 
luisterplezier waarmee we men-
sen hopen te verbinden en te la-
ten genieten van de mooie mu-
ziek.

Voor het reserveren van kaarten 
kijk op: www.deschoof.nl  Voor 
meer informatie over Nirmala: 
www.nirmala-nederland.nl

Concert Nirmala

Nirmala. Foto aangeleverd

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

Zingen. Gezamenlijk optreden 
met gemengd koor Daniël de 
Lange uit de Zaanstreek. Nadat 
de dirigenten van beide koren, 
Frank de Ruyter en Bas Halsema, 
groen licht gaven klonk er luid 
gejuich onder de leden. We mo-
gen weer. 
De muzikale ondersteuning is 
van Hans Weenink die beide ko-
ren begeleid. Met groot enthousi-
asme is een prachtig programma 
door beide koren ingestudeerd. 
Bijvoorbeeld het bekende Slaven-
koor van Verdi die gezamenlijk 
wordt uitgevoerd. Ook van ro-
mantisch tot ingetogen en krach-
tig en groots. Voordat corona vat 

kreeg op Nederland is in het 
Zaantheater door beide koren al 
een door publiek zeer gewaar-
deerd optreden verzorgd. Nu de 
return in Wognum. 

Locatie Hiёronymuskerk, Kerk-
straat 1. Datum: zondag 27 
maart, aanvang 15.00 uur. Kaar-
ten reserveren via de website 
www.westfriesmannenkoor.nl  
,tel.  0229 243192 of bij de kerk, 
indien voorradig. Prijs € 15 incl. 
consumptie en jubileum-CD met 
alle hoogtepunten van het West-
fries Mannenkoor van de laatste 
50 jaar. Kerk open 14.15 uur. 
Welkom.

Westfries Mannenkoor: we mogen weer
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• 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
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
Donderdag7 april 
• Bezinningsviering: Je vertrouwen is je redding, aanvang 19.30 

uur, RK kerk Bangert 6
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!
Maandag 18 april
• Pasen op Tamworth Hoeve, Nieuwe Dijk 36 Wervershoof
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
• “FADOpelos2” bij Cultura Plus in Cultura aanvang 15 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 
• Oud papier
Maandag 16 mei
• Plastic afvalbak wordt geleegd
Dinsdag 17 mei 
•  KVG, Dagje naar oorlogsmuseum in Medemblik, Sarto 09.45  uur
Maandag 23 mei

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

Zaterdag 19 maart aanstaande is 
het Landelijke Opschoondag.  In 
heel Nederland zijn er dan initia-
tieven om zwerfvuil op te rui-
men.Hiervoor zijn we op zoek 
naar vrijwilligers.
Wij zouden het fijn vinden als er 

ook ouders/verzorgers met (hun) 
kinderen mee gaan doen. 

Waarom nu?
Het is bijna lente. De struiken in 
plantsoenen hebben nu nog geen 
blad.  Sommige plantsoentjes zijn 
geknipt en gesnoeid.  Daardoor 
komen plotseling blikjes en flesjes 
en ander zwerfvuil tevoorschijn. 
Vlak voordat de vogels hun nesten 
gaan bouwen willen wij die plek-
ken ook graag schoon hebben. 

Kinderen gevraagd
Lage struiken, daar kunnen vol-
wassenen vaak niet (meer) bij. 
Kinderen wel.  Vandaar dat we 
“struikrovers” en hun ouders op-
roepen om met onze actie mee te 
doen.  Overal in Andijk, dus…

neem ook je fiets mee!   En…..een 
(ski-) bril om je ogen te bescher-
men tegen zwieptakken. De op-
ruimochtend krijgt een feestelijk 
tintje, doordat er op het einde 
een traktatie is.  Wat dat is blijft 
een verrassing. 

Verzamelen
Wanneer: Zaterdag 19 maart           
Start: 10:00 uur          
Tijd: Van 10:00 uur tot 12:00 uur
Waar: Bij de IJsclub, Kleingouw 
92a,  Andijk
Geeft u zich van tevoren op, dan 
zorgen wij voor opruim materi-
aal, zoals ringen en prikstokken 
en natuurlijk voor iets lekkers. 
Opgave bij: henk.smits@quick-
net.nl  of via whatsapp:  06 - 50 48 
43 98.

Op 19 maart a.s. is Andoik Skoôn 
ook van de partij.  Deze vrijwilli-
gersgroep gaat met elkaar de 
polder in. Daar zijn een aantal 
(kas) bedrijven gevestigd met 
sloten eromheen. Deze sloten 
zijn vaak sterk vervuild. En dit is 
tragisch voor bijvoorbeeld na-
tuurgebied De Weelen. Want al 
het zwerfvuil raakt verstopt in 
duikers en gemalen. Daar wordt 
het in kleine deeltjes verbrokkeld 
en die komen uiteindelijk in het 
prachtige gebied terecht.

Hier gaan wij iets aan doen. Hier-
voor werken samen met enkele 
bedrijven. Zodat we hun kant van 

de sloten kunnen schoonmaken. 
En misschien wordt hun oog 
voor de natuur ook geopend.

Doe hieraan mee!
Belangrijk voor de natuur en 
voor Andijk.
Wanneer: zaterdag 19 maart
Tijd: 9:00 – 11:00  (vanwege bij-
zondere polderlocatie is later 
worden mogelijk)
Start: IJsclub Andijk

Koffie/thee wordt u aangeboden 
bij de opruimlocaties in de pol-
der.

Struikrovers en afvalzwervers gevraagd!
Ook kinderen gaan meedoen met zwerfvuil actie

Foto aangeleverd

Natuurgebied de Weelen wordt beschermd door Andijkers
Ook Andoik Skoôn doet mee aan landelijk actie

Foto aangeleverd

 
Andijkertjes

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

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

Op maandag 14 maart 2022 ondertekenden wet-
houder Harry Nederpelt van de gemeente Medem-
blik en directeur Michiel Admiraal van DELTA Fi-
ber Netwerk een samenwerkingsovereenkomst 
voor de aanleg van glasvezel in de gemeente Me-
demblik.

Gemeente Medemblik en DELTA Fiber Netwerk 
geven hiermee het startschot voor de uitrol van een 
glasvezelnetwerk in alle kernen van de gemeente 
Medemblik. Hiermeeonderstreept de gemeente het 
belang van snel internet voor alle dorpen in de ge-
meente én dat DELTA Fiber Netwerk de juiste partij 
is om dit te realiseren.

Supersnel glasvezelinternet beschikbaar voor 
alle Medemblikkers
Harry Nederpelt, wethouder van de gemeente Me-
demblik Iaat weten: “de gemeente grijpt deze kans 
aan om haar ambities te realiseren; namelijk super-
snel glasvezelinternet beschikbaar stellen voor alle 
Medemblikkers én de selectie van de beste partij 
om dat uit te voeren. De keuze voor DELTA Fiber 
Netwerk na een selectie van meerdere marktpartij-
en is gebaseerd op het aanbod, beperken van de 
overlast en de herstelkosten. DELTA Fiber Netwerk 
had volgens ons het meest degelijk plan van aan-
pak.”

Start uitrol glasvezelnetwerk 
in gemeente Medemblik
Michiel Admiraal, directeur DELTA Fiber Netwerk 
“Ik ben blij dat we no Drechterland nu ook de inwo-
ners van alle kernen in de gemeente Medemblik de 
kans kunnen geven op supersnel internet. Met glas-
vezel bieden wij een zeer betrouwbare en stabiele 
infrastructuur die ervoor zorgt dat mensen nu en in 

de toekomst snel kunnen internetten en werken. Na 
afloop van de campagne op 30 maart 2022, hebben 
wij de intentie om te starten met de aanleg van alle 
kernen in de gemeente Medemblik. Aannemer Vol-
kerWessels Telecom start begin april met de aanleg 
in Wognum. Alle inwoners krijgen vooraf een brief 
met de informatie over de aanleg.”

Beperking overlast aanleg 
glasvezelnetwerk
Met deze samenwerkingsovereenkomst is de stap 
gezet voor een hechte samenwerking tussen de ge-
meente en DELTA Fiber Netwerk. De voorbereidin-
gen voor de aanleg zijn al in volle gang. Ook de ge-
meente zit niet stil. Vanuit de Openbare Ruimte is 
de komende twee jaar ingezet op intensief toezicht 
op de aanleg van glasvezel. Met extra inzet van een 
projectleider en toezichthouders om samen met de 
aannemer de overlast zo veel mogelijk te beperken.

Supersnel internet voor nog meer Medemblikkers
Gemeente Medemblik en DELTA Fiber Netwerk tekenen samenwerkingsovereenkomst

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst door 
Michiel Admiraal, DELTA Fiber Netwerk (links) en 

Harry Nederpelt, gemeente Medemblik.  
Foto aangeleverd

Veilig Verkeer Nederland bestaat 
90 jaar! Voor sommigen van jullie 
is het dubbel feest, want er zijn 
vrijwilligers die ook een eigen 
VVN-jubileum te vieren hebben 
dit jaar. Zo ook Martien de Graaf, 
die al 40 jaar penningmeester is 
bij VVN Afdeling Andijk! Hier-
onder lees je zijn verhaal.

Martien de Graaf schreef ons: 
“Hartelijk gefeliciteerd met het 
90-jarig jubileum! Zelf vind ik het 
heel leuk, omdat ik dit jaar 40 
jaar penningmeester ben van de 
VVN Afdeling Andijk.” 

In 1982 is Martien door Ank 
Goudsblom gevraagd om te hel-
pen bij het VVN praktisch Ver-
keersexamen. Omdat hij 5 jaar 
fietsenmaker is geweest, was de 
taak van de fietsenkeuring hem 
op het lijf geschreven. Niet veel 
later vroeg de wethouder van ge-
meente Andijk of hij penning-
meester wilde worden van de 
VVN Afdeling. Martien zette zijn 
tanden gelijk in een financieel 
verslag en vervult zijn rol nog 

steeds met plezier. In de veertig 
jaar die hij al actief is zijn er heel 
veel projecten georganiseerd: van 
dodehoeklessen tot VVN Opfris-
cursussen. 

Maar Martiens favoriet blijf het 
VVN praktisch Verkeersexamen. 
Daarover heeft hij een mooie 
anekdote: “Meedoen aan het 
praktijkexamen moet op een fiets 
met verlichting. Een leerling van 
de Bangertschool bood zijn fiets 
aan, maar de verlichting werkte 
niet. Hij kreeg dus geen OK-stic-
ker. Daar was het jongetje het niet 
mee eens, want volgens hem deed 
het licht het die ochtend nog. ‘De 
lamp moet eerst even warmdraai-
en,’ zei de leerling. Dus stapte ik 
zelf op de fiets en warempel, het 
lampje brandde toch! Sticker ver-
diend: kind blij en ik ook.”

Vrijwilligersjubileum: Martien de Graaf
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Peuterinloop: Van peuter naar kleuter!
Woensdag 6 april van 9.00 - 10.00

Flamingolaan 35 - 1619 VC Andijk 
0229 – 591609
info.piramide@openbaaronderwijspresent.nl
www.depiramideandijk.nl

Ouders krijgen een rondleiding door 
de school terwijl de peuters mogen 
wennen in de kleuterklas.

Kleine kleutergroepen
Engels vanaf groep 1!

Bewonersbijeenkomst 
Andijk 23 maart

PWN nodigt u uit voor een bewonersbijeenkomst over een klimaatbuffer in 
het IJsselmeer.

Om ook in de toekomst te zorgen voor voldoende en betrouwbaar drinkwater 
voor alle inwoners van Noord-Holland onderzoekt PWN samen met Rijkswa-
terstaat en de provincie Noord-Holland de mogelijkheid voor het aanleggen 
van een klimaatbuffer in het IJsselmeer. 

Het zoekgebied voor deze klimaatbuffer ligt nabij de huidige 
drinkwaterproductielocatie van PWN in Andijk. Een gebied dat u goed kent. 

Aangezien u in deze omgeving woont/werkt, willen we graag met u in 
gesprek over de voorlopige resultaten van de verkenning van de klimaat-
buffer. Daarom nodigen we u van harte uit tijdens de bewonersbijeenkomst.
Datum:  woensdag 23 maart 2022  
Aanvang:  19.00 uur (inloop vanaf 18.45) 
Locatie:  PWN drinkwaterproductiebedrijf Andijk, Dijkweg 1

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst 
via www.pwn.nl/bewonersbijeenkomst-Andijk.

Meer informatie? www.pwn.nl/klimaatbuffer-ijsselmeer 

Net zoals vorig jaar, richten we ons dit jaar 
in het bijzonder op het voorkomen van 
astma bij kinderen. Wij willen dat geen 
enkel kind meer astma heeft. Jij toch ook? 
Help ons mee! Geef je op als (online) col-
lectant. 

Wegens verhuizing ben ik gestopt als col-
lecte-coördinator van het Longfonds. Tot 
op heden is er geen vervanging en is het 
nog onzeker of de huis-aan-huis-collecte 
zal doorgaan. Via deze weg wil ik dan ook 

alle collectanten en gevers hartelijk bedan-
ken voor de jarenlange, plezierige samen-
werking.

Heb jij talent voor organiseren? Word col-
lecte-organisator! Jouw hulp als spin in het 
web kunnen we goed gebruiken. Samen 
zorgen we ervoor dat de collecte op rolletjes 
loopt. 
Online collecteren én doneren kan ook. Kijk 
op www.longfonds.nl voor meer info.   
Esther de Vries

De Longfonds collecteweek, van 16 t/m 21 mei

 
Wist u dat...

… Cinema Cultura veel mooie herinneringen heeft losgemaakt bij de bezoekers?
... de stadsdichteres van Medemblik Mieke de Beer-Koomen een prachtig gedicht 

over 70 jaar Cultura heeft voorgedragen?

...er nostalgische figuren rond liepen met lekkernijen rollators en wc borstels?

... u op www.cultura-andijk-70.nl de films van Cinema Cultura thuis kunt bekijken?

Een ganzenpaar gereflecteerd in het water bij Onderdijk. Foto: Ronald Pit

Langs de weg...

Marcel Deen en Michel de Jong 
organiseren samen met 30 vrij-
willigers het evenement Kermis-
Expo Lutjebroek. Dit zal plaats-
vinden op zaterdag 26 en zondag 
27 maart in de Wurf te Lutje-
broek. 

De vrijwilliger zijn allemaal hob-
byisten met een passie voor  ker-
mis. Meer dan honderd minia-
tuur kermisattracties zullen er 
worden opgesteld. Dit zijn o.a. 
zelfbouw attracties, de nieuwste 
lego kermiszaken. Vele nostalgi-
sche, maar ook moderne zaken 
zoals breakdancers, boosters en 
de zelfs spiders zullen aanwezig 
zijn. 

Oliebollen en popcorn
Er hangt altijd een geweldige 
sfeer tijdens de expo. Natuurlijk 
mogen dan de bekende kermis-
versnaperingen niet ontbreken. 
“Bij binnenkomst krijgt iedereen 
popcorn mee om zo het echte 
kermisgevoel te krijgen. Oliebol-
lenbakker Ben Leek zal aanwezig 
zijn en de lekkerste oliebollen 
bakken. Een draaiorgel zorgt voor 
de juiste sfeer, kermisklanken 
zullen in Lutjebroek klinken!”

Gratis toegang
De entree is -zoals altijd- geheel 
gratis. Het bezoek aan de Kermis-

De KermisExpo Lutjebroek: 
het bezoeken waard

Kermisexpo voor jong tot oud. Foto aangeleverd

Expo is interessant voor jong tot oud, echt een uitje 
voor het hele gezin. “Reken er maar op, dat vele 
jeugdige bezoekers de lego blokken weer zullen 
aanraken bij thuiskomst”. 

Opbouw ook spektakel
Tot de opening zal er nog volop opgebouwd wor-
den, een prachtig moment. Net als in het echt, is 
ook de opbouw van de modellen een waar spektakel 
om te zien.

Officiële opening
De opening van de kermisexpo zal op zaterdag 26 
maart om 11:00 uur worden verricht door Atze J. 
Lubach-Koers, voorzitter van de BOVAK Nationale 
Bond van Kermisbedrijfhouders en Arjan Blokker, 
voorzitter Stichting Behoud Nederlandse Kermis-
sen. 

Meer info
Voor meer informatie kunt u terecht op de website 
www.turbostar.nl. Wij heten u van harte welkom in 
Lutjebroek op locatie De Wurf, Fresialaan 2, 
1614SH Lutjebroek.
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