
Jubilarissen
Het bedienend personeel van Cultura was 
chic zwart gekleed en de vergaderzaal stijl-
vol ingericht. Vrijwel alle koorleden gaven 
maandagavond 21 maart 2022 acte de pré-
sence op de Algemene Leden Vergadering, 
er stond dan ook iets bijzonders op de 
agenda. In 2020 al was A.G.K.’s super-jubi-
laris Betsie Kuin-Groenewoud maar 
liefst 70 jaar lid van Andijks Gemengd 
Koor. Maar toen werd er vanwege corona 
geen jaarvergadering gehouden en in 2021 
ook al niet. En het alternatief: de kerstbij-
eenkomst, mocht ook niet doorgaan. Alles 
was dus in gereedheid gebracht om dan nu 
eindelijk groots aandacht te schenken aan 
dit jubileum. De bloemen lagen klaar, 
evenals de oorkonde van de Bond van 
Zangkoren in Noord-Holland en de zilve-
ren hanger met inscriptie van A.G.K. Ech-
ter, de familie kon worden afgebeld: Betsie 
was ziek.

Betsie begon als 8-jarige in het kinderkoor, 
een ‘onderafdeling’ van A.G.K. Op 19-ja-
rige leeftijd zong ze ’s morgens nog op het 
concours in Callantsoog en, gekleed in 
haar uniform, maakte ze diezelfde middag 
ook al deel uit van het ‘grote’ koor. Het 
begin van een lange carrière. In 1969 werd 
Betsie gekozen als bestuurslid in het 
Bondsbestuur waarvan ze van 1971 tot 
1981 secretaresse was. Door het vertrek 

van een bestuurslid van A.G.K. kwam ze 
ook bij haar eigen zangclub in het bestuur. 
Niet voor eventjes, 31 jaar maar liefst 
waarvan 15 jaar als secretaresse. ‘Een be-
zige bij’ werd Betsie genoemd bij de uitrei-
king van haar koninklijke onderscheiding 
op 26 april 2002. Naast de zang was ze ook 
actief in de voetbalkantine van A.V.V. en 
bij veel andere activiteiten binnen die club 
zoals de legendarische lootjesverkoop. Je 
kon niet om Betsie heen! Ze organiseerde 
fietstochten en heeft in Sarto nog een 
gymnastiekclubje van oudere dames ge-
leid. Bij A.G.K. maakt Betsie nog steeds 
deel uit van de Kledingcommissie en, niet 
te vergeten, zij is ook de persoonlijk secre-

taresse van voorzitter Simon Kuin. De zil-
veren A.G.K.-hanger met inscriptie komt 
haar dan ook zeer toe en is afgelopen week 
bij haar thuis overhandigd. Betsie is naast 
Jeltje Ruiter, Lies Hazewindus en Janny 
van Kampen de vierde A.G.K.-er aan wie 
deze eer toekomt.

Chris Slagmoolen kreeg een fraaie oor-
konde van de Bond van Zangkoren in 
Noord-Holland uitgereikt omdat hij maar 
liefst 50 jaar in koorverband zingt. Zijn 
diepe bas was te horen bij o.a. het Andijker 
Mannenkoor, een shantykoor, Musicalver-
eniging Abbekerk en nu nog bij het kwar-
tet Il Giardino i  Cantabile, ‘kozakkenkoor’ 
Bjerjozka en ook al weer zeven jaar bij 

Andijks Gemengd Koor. Voorzitter Simon 
Kuin verraste Chris met een kruikje vloei-
baar zangzaad dat in goede aarde viel! 

Na bijna 20 jaar bij de sopranen te hebben 
gezongen nam Josefien Kalliski-Boos af-
scheid van het koor. Niet alleen als zange-
res maar ook als secretaresse, de onmis-
bare ‘rechterhand’ van de voorzitter. Een 
functie die ze maar liefst 18 jaar op voor-
treffelijke wijze heeft vervuld. De waarde-
ring voor Josefien bleek uit een prachtige 
bos bloemen, een cadeaubon en een spon-
tane pakkerd van voorzitter Simon Kuin.

75 jaar bestaan
Andijks Gemengd Koor is op 12 februari 
1948 opgericht tijdens een gecombineerde 
vergadering van de leden van de Andijker 
zangverenigingen O.K.K. (Oefening 
Kweekt Kennis) en Tavenu (Tot Aange-
naam Vermaak en Nuttige Uitvoering). 
Nadat 61 van de 86 aanwezigen hun stem 
uitbrachten op de naam “Andijks Ge-
mengd Koor” was de nieuwe vereniging 
met deze naam een feit! 75 jaar later: zater-
dag 11 februari 2023 staan twee jubile-
umuitvoeringen gepland. En A.G.K. kan 
nog wel wat uitbreiding gebruiken dus 
mocht u willen ervaren hoe het voelt om 
in koorverband te zingen dan bent u har-
telijk welkom. Iedere maandagavond om 8 
uur in Cultura.

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

Middenweg 9 - Andijk - 0228 592244

Uw huis
goed

verkopen?

Ik ontmoet u graag.

Groet Maureen

Afgelopen zondag werden in de 
RK kerk koorleden gehuldigd 
voor hun jarenlange inzet voor 
het Gemengd Koor. Mw. Vera de 
Vos-Bakker en Trees Kuin-van 
der Sluis zijn al ruim 25 jaar lid. 
Nel van der Gulik-Bimmerman 
en Els Sijm-Haakman maken al 
meer dan 40 jaar deel uit van het 
koor. 

I.v.m. Corona is de uitreiking van 
de onderscheiding met oorkonde 
meer dan een jaar uitgesteld. He-
laas kon Nel van der Gulik niet 
aanwezig zijn, zij ontvangt de 
onderscheiding met de feestelijke 
bloemen thuis. 

Volgend jaar hoopt het koor het 
75-jarig bestaan te vieren.

Koorleden Gemengd koor gehuldigd

Betsie Kuin-Groenewoud, maar liefst 
70-jaar alt bij Andijks Gemengd Koor.

Foto: Edwin Hinfelaar

Chris Slagmoolen, 50-jaar, bas der bassen 
in koorverband. Foto aangeleverd

V.l.n.r. Vera de Vos-Bakker,  Els Sijm-Haakman en Trees Kuin-van der Sluis. Foto aangeleverd
Stand Crowdfunding 

Mindervalidetrap:
€2987,-

Doneer ook een bedrag, klein 
of groot, via www.deweid.nl 
of via facebook/instagram. 

Andijks Gemengd Koor gaat er voor

De definitieve uitslagen van de 
gemeenteraadsverkiezingen 
2022 zijn bekend en is vastge-
steld op:
Hart voor Medemblik: 6 zetels
CDA: 5 zetels

GemeenteBelangen: 5 zetels
VVD: 5 zetels
MORGEN!: 4 zetels
D66: 2 zetels
GROENLINKS: 1 zetel
ChristenUnie: 1 zetel

Definitieve uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Door het gestegen inwonersaan-
tal is er plaats voor twee extra 
raadsleden: van 27 naar 29. 
Voor gedetailleerde informatie 
over de verkiezingsuitslagen, 
kijk op https://www.medemblik.
nl/raad-en-bestuur/uitslag/. 
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

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 3 april 10.00 uur: 5e 
zondag van de veertigdagentijd.
Woord-Communieviering door 
pastor A. Dekker met Vrienden-
kring. Thema: “Duivels dilemma”.
De collecte is voor onze kerk. 
Dank daarvoor.  Welkom in de 
viering.

*Tijdens de viering j.l. werden er 4 
jubilarissen van het Gemengd 
koor in het zonnetje gezet t.w.:
Els Sijm-Haakman, Vera de Vos-
Bakker, Trees Kuin-van der Sluis 
en Nel van der Gulik-Bimmerman.
Zij kregen een speld, een oor-
konde en bloemen overhandigd 
als dank voor hun jarenlange in-
zet.
*Donderdag 7 april 19.30 uur: 
Bezinningsviering: Ver-trouwen 
op weg naar Pasen. 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

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 3 april
Gereformeerde Kerk 
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. J. Staat
19.00 uur ds. Simon van Groningen. 
 Themadienst: “Ik geloof dat ik geloof” 
 m.m.v. Christie van der Stal.

De dienst zijn ook online te volgen via 
www.gereformeerdekerkandijk.nl

Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen
09.30 uur  ds. G. Heijkamp
16.00 uur  ds. G. Heijkamp

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
10.00 uur Voorganger: Nicoline Letteboer
 Organist: Andrew Orme

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 John Boekhout
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 Wo-Com. pastor A. Dekker, Vriendenkring

De Bovenzaal De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Jack Nugter

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

10.00 uur Arno van Engelenburg

Graag wil ik iedereen bedanken voor de felicitaties in welke vorm 
dan ook voor mijn 90 ste verjaardag. Het was hartverwarmend. 
   Hartelijke groet, Lies de Jager- Meyles

Wij willen u hartelijk bedanken voor het medeleven 
na het overlijden van onze lieve moeder en oma

Anna de Jong - Zuidema

De vele kaarten met mooie herinneringen deden ons erg goed.

Ze geven ons een stukje van haar leven terug.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen de Jong

Koop nu je zwemabonnement via 
de webshop op www.deweid.nl. 
De hele maand april  korting van 
10 euro op een gezinsabonne-
ment en 5 euro op een persoonlijk 
abonnement. Deze kortingen zijn 
al verwerkt in de prijzen op de 
site. Ingeval je de inlogcodes niet 
meer weet voor de aanschaf van 
zwembadpasjes kun je deze op-
vragen via webkassa@deweid.nl.

Opgeven zwemlessen 2022
De Weid biedt ook dit seizoen 
weer A/B- en C-leszwemmen 
aan. De lessen starten op 17 Mei. 
Interesse of vragen? Check de 
website. Opgeven kan nu via 
zwemlessen@deweid.nl. Af-
zwemmen is in September van 
dit jaar.

Crowdfunding Mindervalide-
trap, 3 duizend van 5 duizend 
euro inmiddels gedoneerd!
Donateurs super bedankt! Geef 
ook voor een speciale trap die het 
voor (tijdelijk) minder valide 
mensen mogelijk maakt om toch 
te kunnen zwemmen! Jouw gift 
kan het verschil maken. Doneren 
kan via www.deweid.nl of via fa-
cebook en istagram.

Schoonmaakdag; 
komt u ook helpen?
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!
 
Ook vrijwilliger worden? Mail bij 
belangstelling even aan info@de-
weid.nl. Bedankt!

Koop nu je zwemabonnement 
Webshop open!

Dinsdag 22 maart 
j.l waren meneer en 

mevrouw Mantel 
- Tensen 60 jaar 

getrouwd en natuurlijk 
laat de Dekamarkt dit 

niet zomaar voorbij 
gaan. Foto aangeleverd

60 jaar getrouwd

De komende weken wordt er door defensie gevlogen met vliegtuigen 
en helikopters. Onderstaand de tijden waarop dat kan gebeuren. Aan-
geleverd door Thea Boelens

Oefeningen vliegtuigen en helikopters

 
Andijkertjes

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

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

Wilt u blijven sporten, voelt u 
zich niet meer thuis bij het regu-
liere sportcentrum, maar heeft u 
geen medische begeleiding no-
dig? Dan is Fitness voor Senioren 
van Team Sportservice iets voor 
u! 

Sporten en bewegen geeft plezier, 
brengt mensen met elkaar in con-
tact, zorgt voor een betere fysieke 
conditie en helpt mensen langer 
zelfredzaam te blijven. In Andijk 
wordt twee keer per week een les 

verzorgd in het Dorpshuis Cen-
trum. Heeft u interesse? Het is 
mogelijk om gratis een proefles te 
volgen. Neem dan contact op met 
Team Sportservice via 0299-
287700 of mmaliszewski@team-
sportservice.nl.

Fitness voor senioren
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EEN LEVENSTESTAMENT – WIE BESLIST VOOR U? 

Steeds meer mensen maken een levenstestament. Zij willen duidelijk 
vastleggen wie voor hen beslissingen mag nemen en zaken mag rege-
len op vermogensrechtelijk gebied. Denk aan uw huis en de bankza-
ken. Voor ondernemers kan een zakelijke volmacht van belang zijn. 
Verder is het ook mogelijk om medische wensen op te nemen.  

Wat is het verschil tussen een “gewoon” testament 
en een levenstestament?
Een “gewoon” testament regelt alleen de zaken na overlijden. Wie 
erft van u? Wie mag de zaken na overlijden regelen (de executeur)? 
Een levenstestament werkt tijdens leven. Wie mag er dan voor u 
beslissen, indien u dat tijdelijk of blijvend niet meer zou kunnen of 
willen.
 
Het kan toch wel zonder levenstestament?
Als er niets is geregeld, dan zal er (vaak door familie) een bewind en/
of mentorschap via de rechter ingesteld moeten worden. Bij een 
bewind is er rechterlijk toezicht. Voor bestedingen boven de € 1.500 
heeft de bewindvoerder vooraf toestemming van de rechter nodig 
en moet er ieder jaar rekening en verantwoording aan de rechter 
afgelegd worden.

Voor wie is een levenstestament van belang?
In de eerste plaats voor degene die het levenstestament opstelt. U 
legt uw wensen en verzoeken vast. Het is ook voor degenen in uw 
leven, die wellicht nu of ooit voor u zorgen, of degenen met wie u 
zakelijk samenwerkt, van belang om te weten hoe de dingen geregeld 
moeten worden als u dit zelf niet 
meer kunt aangeven. Het levenstes-
tament is dus van belang voor uw 
(zakelijke) partner, uw echtgeno(o)
t(e), eventuele kinderen of andere 
naasten en ook voor zorghulpverle-
ners.

Vraag de gratis brochure aan en 
maak een afspraak. Mantel & Voors 
Notarissen te Andijk 0228-592224 en 
Benningbroek 0229-591264.

Els van den Bosch

Hengeldruk

Vandaag, woensdag 30 
maart, word ik beëdigd als 
gemeenteraadslid voor het 

CDA in onze mooie landelij-
ke gemeente Medemblik. 

Een eervol en bijzonder mo-
ment. Ik ga mijn best weer 
doen, samen met vier frac-

tiegenoten. Je weet niet half 
hoe leuk en boeiend het is 
om raadslid te zijn. Dat 

bleek anderhalve week gele-
den maar weer. Samen met 
de CDA coryfeeën Piet Lig-

thart en Arie Schouten 
bracht ik een bezoek aan de 
Visput op Andijk. Tachtiger 
Lau Engel (secretaris HSV 
de Dobber) bezorgde ons 
een aangename middag op 

deze mooie locatie en praat-
te ons bij over de wereld van 

de sportvisserij en de hin-
dernissen waar ze tegenaan 
lopen. Voorzitter van HSV 
de Dobber Damian (een 
twintiger, net als bij ons 

team CDA zijn alle leeftij-
den vertegenwoordigd) had 

ons hierover al benaderd 
maar daarover later meer.

De Dobber bestaat al bijna 
85 jaar, is opgericht op 28 

september 1937. En wist je 
dat het domein van de Dob-

ber, de Oosterput, is ont-
staan na afgraving van de 
grond die werd gebruikt 

voor de dijkverzwaring na 
de storm, beter bekend als 
de Bange Januarinacht, in 

1916?

Uniek aan deze vereniging 
en de locatie is de rolstoel-
toegankelijkheid. Er zijn 

twee toegankelijke visstei-
gers aangelegd in 2003 

(mede mogelijk gemaakt 
door het Scholtens jubile-
umfonds) en deze zijn re-

cent gerenoveerd en piekfijn 
in orde. Uniek is ook het 

feit, dat de tweeënhalf hec-
tare viswater eigendom is 

van de Dobber. Rond de ja-
ren 70 is de beschoeiing ge-
plaatst en aan vervanging 
toe. Hier hangt een aardig 

prijskaartje aan. Graag den-
ken wij met ze mee hoe dit 
mogelijk gerealiseerd kan 

worden.

En wat is dan hengeldruk? 
Dat ervaren vissers die 

graag het maximaal toege-
stane aantal hengels uitzet-
ten. (dat zijn er drie). En 

dat was het mooiste woord 
van die middag. Of toch vis-

sessie?

Met trots en enthousiasme ben ik 
opnieuw verkozen als gemeente-
raadslid voor het CDA. Met erva-
ring op de portefeuilles Sociaal 
Domein en Ruimtelijke Ontwik-
keling meen ik een waardevolle 
bijdrage te kunnen leveren aan de 
gemeenteraad. Ik woon in An-
dijk, ben 56 jaar, getrouwd met 
Hans en moeder van drie zonen.

Het CDA is geen partij van ‘u 

vraagt, wij draaien’ maar handelt 
vanuit overtuiging. Onze tijdloze 
uitgangspunten zoals Rentmees-
terschap en Zorg voor elkaar vor-
men  een stabiele basis voor het 
nemen van besluiten. 

Tot slot: CDA Medemblik komt 
met 5 zetels in de nieuwe ge-
meenteraad. Wij zijn bij de ver-
kiezingen als tweede partij uit de 
bus gekomen. Ik ben blij met en 
trots op ons teamCDA met een 
mooie mix van vrouwen en man-
nen en alle leeftijden tussen de 20 
en 60 jaar zijn vertegenwoordigd. 
En: er woont áltijd een CDA’er bij 
u in de buurt.

Els van den Bosch, CDA

Het lijdensverhaal van Jezus 
vormt al eeuwenlang een onge-
kende inspiratiebron voor vele 
componisten. Bach met zijn 
‘Matthäus Passion’ en Andrew 
Lloyd Webber’s ‘Jesus Christ Su-
perstar’ zijn enkele wereldbe-
roemde voorbeelden. Een werk 
dat veel minder beroemd is, maar 
daarom niet minder mooi, is 
‘Golgotha, het einde…?’ van 
componist en dirigent Frank 
Hoebe uit Spierdijk. 

Het is een modern muziekstuk 
met toegankelijke (Nederlands-
talige) teksten van Jos Feld.   Het 
passieconcert wordt uitgevoerd 
door een projectkoor van onge-
veer 35 zangers en zangeressen 
en solisten (Enrico Kors in de rol 
van Jezus en Gerard Schipper in 

de rol van Judas, en daarnaast 
Maria, Maria Magdalena, Hero-
des, Pilatus en de hogepriester). 
Dit alles onder begeleiding van 
een eigen orkest onder leiding 
van Frank Hoebe zelf. Koor en 
solisten vertellen het verhaal met 
spel en passie.

Dit jaar wordt het stuk voor het 
20e jaar uitgevoerd op Goede 
Vrijdag 15 april 2022 in de RK 
Maria Middelares van Alle Gena-
den Kerk in Andijk, aanvang 
19.30 uur. Voor informatie over 
reserveringen zie www.hoebe-
muziekprojecten.nl. De kaarten 
kosten € 10,00 in de voorverkoop 
en € 12,50 aan de zaal, kinderen 
tot en met 12 jaar € 5,00. 
We hopen u allemaal te zien op 
vrijdag 15 april 2022 !

Passieconcert ‘Golgotha, het einde...?’
 Met Enrico Kors in de rol van Jezus.

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

Eend op de uitkijk. Foto Thea Boelens

Pril geluk. Foto’s Ank de Boer Zoekplaatje. 

Langs de weg...
Na een veel te lange tijd is het 
eindelijk zover en gaan we weer 
strijden om de felbegeerde Cor-
Jan Gutter Bokaal.

Dit wil je niet missen dus geef jou 
team, bedrijf, of familie op om 
mee te doen met dit super gezel-
lige toernooi. Als team speel je 
met  4 dames en 4 heren waarvan 

min. 2 niet korfballers. 
Het sportiefste team maakt te-
vens kans op de “Gouden Gutter 
Gieter”.

Opgave voor 8 mei naar: 
marlissa-n@hotmail.com
- Team naam
- Hoeveel wel/niet korfballers
Inschrijfkosten €10-.

Familie bedrijven toernooi  woensdag 1 juni
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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

Monique en Chris hebben –zoals 
bij velen van u wel bekend- de 
brillenzaak ‘Briljant’ op de Hoek 
in Wervershoof. De rest van het 
pand was tot voor kort in gebruik 
als woonhuis. Opeens was daar 
een vraag van alweer een klant. 
“Of we naast oogdruppels toeval-
lig ook vitamines verkochten, of 
paracetamol?”

“Sinds we in het dorp geen dro-
gisterij meer hebben kwamen 
deze vragen steeds vaker,” vertelt 
Monique. “We bedachten dat we 
wel een drogist konden begin-
nen. Misschien in een hoekje van 
de winkel? Of toch iets groters? 
We zijn plannen gaan maken en 
hebben alle voorbereidingen ge-
troffen. Zo moest ik opnieuw de 
schoolboeken in en de benodigde 
diploma’s halen. Nu zijn we klaar 
voor een nieuwe uitdaging!”

Monique en Nina
De drogisterij is gevestigd in de 
oude woonkamer en keuken van 
Chris en Monique, die nu volle-
dig naar boven verhuisd zijn. In 
de drogist wordt u geholpen door 
Nina Kragting of door Monique. 
“Samen zullen wij de nieuwe 
winkel bemannen. U vindt hier 
alles wat u in een drogisterij mag 
verwachten. Ook ligt er een 
schriftje klaar waarin u artikelen 
kunt opschrijven die u graag in 
het assortiment terug zou zien. 

Wij staan uiteraard  voor u klaar 
bij vragen.”

Mooi van Leekerweide
Naast drogisterijartikelen is er 
ook ruimte voor cadeauartikelen. 
“We hebben een heleboel unieke 
cadeautjes staan die gemaakt zijn 
door de cliënten van Leekerwei-
de en verkregen zijn bij ‘de Kolk’ 
in Hoogkarspel. Mooie schalen 
en ander aardewerk, lieve ca-
deautjes en bijzondere werkstuk-
ken. Natuurlijk worden er steeds 
nieuwe items neer gezet, dus 
loop vooral eens binnen en laat u 
verrassen. Of verras iemand an-
ders met iets unieks!”

Opkikkertjes en geluksflesjes
Nog meer leuks! Er zijn namelijk 
hele bijzondere bakmixen te 
koop om iemand mee te verras-
sen. “Bakmixen met leuke tek-
sten zoals ‘Het zit wel gebakken 
met jou!’ Daarnaast hebben we  
ook geluksflesjes en badzout met 
een bijzondere boodschap. We 
hebben kleine glazen  flesjes in de 
vorm van een hart, gevuld met 
lieve woordjes of een ster vol 
lichtpuntjes.” Monique lacht: 
“Het is niet mogelijk alles op te 
noemen. Daarbij komen er steeds 
nieuwe dingen bij en zullen we 
proberen verrassend te blijven. Ik 
nodig iedereen uit gewoon maar 
even met regelmaat binnen te lo-
pen.”

Samen lukt het
Voor de duidelijkheid: De bril-
lenzaak ‘Briljant’ blijft gewoon 
bestaan. Chris blijft daar samen 
met het huidige personeel ge-
woon zijn werk doen en ook Mo-
nique zult u hier nog regelmatig 
aantreffen.  De deur ernaast start 
een volledig nieuwe drogist, waar 
Nina en Monique zullen worden 

bijgestaan door de rest van het 
team. “Want uiteindelijk doen we 
het met elkaar samen en zullen 
we elkaar helpen daar waar het 
kan! Twee winkels, met één groot 
gezellig team!”

Serieus geen grap
Drogist ‘De Hoek’ opent op 1 
april de deuren. U vindt hier al-

lerhande artikelen die u bij een 
drogist verwacht én diverse leuke 
cadeauartikelen. Gewoon een 
kwestie van eens binnen lopen! 
Drogist De Hoek vindt u op de 
Hoek 1 in Wervershoof, direct 
naast Briljant. Openingstijden 
ma-vrij 9-18 uur, zaterdag 9-17 
uur en zondag en maandags ge-
sloten.

Drogist ‘De Hoek’ opent deuren op 1 april

Chris en Monique starten drogist de Hoek. Tekst en foto: OdB
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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

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

De Hoek 1, 1693 AA

Wervershoof

Tel. 0228-581258

Uw opticien, 
contactlensspecialist 

en optometrie.
Kunt u niet bij ons komen?

Dan maken wij graag een afspraak 
om bij u thuis langs te komen.

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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Het kan weer, het mag weer. 
Samen activiteiten onderne-
men, wat hebben we het ge-
mist! Inmiddels hebben we el-
kaar weer ontmoet in het 
Dorpshuis én zijn wij, 
PCOB’ers, weer op bedrijfsbe-
zoek geweest: heerlijk!

Vrijdag 25 maart waren we wel-
kom bij De Wit Bloembollen aan 
de Geerling 4. We werden harte-
lijk ontvangen in de bedrijfskan-
tine, waar koffie, thee en koek al 
klaar stonden. We waren met 
bijna 40 leden present, directeur 
Arjan Rood had dan ook verster-
king opgetrommeld voor de 
rondleiding. Medewerkers Ellen 
Mantel, Klaas Nijdam en Rick 

Tensen stonden ook klaar om ons 
te begeleiden door het bedrijf en 
waar nodig en gewenst van infor-
matie te voorzien.

Introductie
Maar eerst in de kantine een in-
troductie over het bedrijf door 
dhr. Arjan Rood. In een korte 
maar zeer informatieve bedrijfs-
film werd duidelijk dat bij De Wit 
het hele jaarrond proces van 
kweken, telen, oogsten, broeien, 
sorteren, verpakken en transport 
plaatsvindt. Imponerend!
Na de film volgde een toelichting 
op de processen. Processen die 
waar mogelijk geautomatiseerd 
zijn. Of worden, de  automatise-
ring staat niet stil. Dhr. Rood: in 

de laatste tien jaar is er meer ver-
anderd dan in de 100 jaar daar-
voor. Buiten is planten op netten 
al bijna gemeengoed bij de bol-
lenkwekers en de meeste tulpen 
worden gekopt met kopmachi-
nes. Controle op virussen in de 
tulpenvelden wordt in de zeer 
nabije toekomst toevertrouwd 
aan een virus-herkennende robot 
die 2,5 ha per dag controleert. 
Indrukwekkend! 

De Wit teelt zo’n 25 soorten in 7 
kleuren op 90 ha. grond in de 
Flevopolder. Het transport naar 
het bedrijf vindt plaats met 
vrachtwagens van De Wit Trans-
port. De bollen worden hier via 
een geautomatiseerd systeem ge-

zuiverd, ontdaan van hun wor-
tels, op maat gesorteerd en in 
geconditioneerde koelcellen op-
geslagen om tot rust te komen.

Rondleiding
De bollen worden geëxporteerd 
of in de kassen hier bij De Wit 
onder gecontroleerde klimatolo-
gische  omstandigheden tot bloei 
gebracht. In december begint 
dan het proces van afsnijden van 
de tulpen, ze ontdoen van de bol-
len, meten, wegen en bundelen 
om tot slot te worden ingepakt 
door inpakrobotten voor vervoer 
naar supermarkten of veiling. 
Een indrukwekkend proces langs 
lopende banden, meet-, weeg- 
snij-, bundel,- en inpakmachines. 
En wij, PCOB’ers, mochten daar 
‘met onze neus bovenop staan’ en 
vragen stellen En die kwamen 
natuurlijk, want veel van onze le-
den hebben ervaring in de bol-
lenteelt in vroegere tijden.

Meer informatie
Eind mei worden hier bij De Wit 
pioenrozen verwerkt. Zo is hier 
het hele jaar werk voor de bijna 
100 medewerkers. Voor het per-
soneel uit het buitenland – er 
werken zo’n 60 tot 80 Polen – is 
er bij het bedrijf een personeels-
verblijf voor 60 mensen. De ap-
partementen daar zijn van alle 
comfort voorzien, ze hebben elk 
een eigen keuken en badkamer. 
Voor de vrijetijdsbesteding is er 
behalve de kantine (met o.a. ta-
felvoetbal) ook een fitnessruimte. 

Nog een paar gegevens: er gaan 
per jaar zo’n 50 miljoen bloemen 
van De Wit door het proces. Op 
het bedrijf staan 3000 zonnepa-
nelen die op een zonnige dag 
voor 100% in de energiebehoefte 
voorzien. Naast de eigen snijtul-
pen worden er via ColorPack BV, 
een samenwerking van verschil-
lende tulpenbroeierijen in West-
Friesland, tulpen gekocht bij ver-
schillende kwekers en verpakt op 
door de afnemer gevraagde wijze. 
Totaal vinden per jaar ruim 200 
miljoen tulpen vanaf de Geerling 
4 hun weg naar heel veel super-
markten in Duitsland en elders in 
Europa. De totale Nederlandse 
productie van snijtulpen is onge-
veer 1,8 miljard. Bijna 60% daar-
van wordt gebroeid in de kring 
Stede Broec, Andijk, Wervers-
hoof, Hoogkarspel en Venhuizen.
We hebben weer veel indrukken 
opgedaan tijdens dit bedrijfsbe-
zoek. Wat een prachtig bedrijf is 
De Wit Bloembollen BV, en wat 
fijn dat we mochten kennisma-
ken met alles wat hier gebeurt. 
Fascinerend en indrukwekkend! 
Directie en medewerkers van De 
Wit: heel hartelijk dank voor 
deze middag. Voor wie meer in-
formatie over het bedrijf wil en 
de film (nog een keer) wil zien: 
kijk eens op hun website www.
dewitbloembollen.eu. En voor 
informatie over de PCOB gaat u 
naar www.pcob.nl/afdelingen/
andijk.

Verslag: Jan R. Koen     

PCOB-Andijk op bezoek bij De Wit Bloembollen

Bedrijfsbezoek PCOB-Andijk bij De Wit Bloembollen BV.. Foto aangeleverd

Maandagmiddag werd ik gebeld door Ton 
Kuin of het bijzonder was dat er een bosuil 
in hun tuin zat. Is het geen Ransuil die je 

wel vaker kan aantreffen maar nee deze is 
anders dus er snel op af.
Goed in het zicht zat daar in de boom een 
Bruine bosuil met prooi in de klauw (inzetje 
mooie nageltjes). Deze soort komt niet voor 
in Nederland. Blijkbaar was deze mensen 
wel gewend en bleef rustig zitten. Navraag 
bij Wings bleek daar niets ontsnapt te zijn, 
er waren wel meldingen geweest dat er een 
was ontsnapt uit een tuin tussen HHwaard 
en Alkmaar. Later was deze gezien in Ob-
dam. Nu in Andijk met een prooi wat bete-
kent dat deze zich wel redt en later kreeg ik 
te horen dat deze nog een paar keer was 
vertrokken en met weer een prooi was te-
ruggekeerd. Douwe Greydanus

Woensdag 30 maart organiseren wij een 
kinderclub voor kinderen van 6 tot 12 jaar. 
We zijn open van 14.30 tot 16.30 uur. Wat 
is er allemaal te doen? Onder andere: Ga-
men (met spellen op leeftijd)Bordspelle-
tjes, Just dance wedstrijd met een prijs te 
winnen, Airhockey, Tafelvoetbal, Knutsel/
tekentafel.

Wat is de bedoeling 
van deze middag? 
De kinderen zijn vanaf 14.30 uur welkom 
en er zijn 2 vrijwilligers die toezicht hou-
den op de kinderen. De kinderen zijn vrij 
om te gaan wanneer ze willen. U spreekt 
zelf met de kinderen af of ze zelfstandig 
weg mogen of moeten blijven. Natuurlijk 
kunt u dit even overleggen met de vrijwil-
ligers en proberen wij hier een oogje op te 
houden. Belangrijkste is dat kinderen een 
leuke middag hebben en dat ze met res-
pect met elkaar omgaan. Pestgedrag word 
niet getolereerd en wij raden dan ook aan 

dit te melden bij de vrijwilligers. 
De entree en limonade is gratis
Frisdrank en snoep zijn te koop tegen 
kleine prijzen.  Het is niet toegestaan zelf 
eten en drinken mee te nemen. (mocht een 
kind om redenen bepaalde dingen niet 
mogen neem dan even contact met ons 
op) Wij hebben er zin in en we hopen jullie 
woensdag te zien. Mocht deze middag een 
succes zijn dan willen we gaan kijkrn voor 
meerdere middagen. Helaas zijn we afhan-
kelijk van ouders. Momenteel heeft 1 
moeder zich al aangemeld voor 1x in de 
maand te staan. Mocht u dit nou ook leuk 
vinden meld u dan aan via de mail. Het zou 
zo leuk zijn als we de kinderen op Andijk 
een middagclub kunnen geven.

Wij zijn bereikbaar op jcthefutureandijk@
gmail.com.
Wij hopen jullie woensdag te zien! Groet-
jes bestuur JC the FutureSportlaan 1a, 
1619 xe Andijk

Woensdag 30 maart KinderclubBijzondere uil

Foto: Douwe Greydanus

De collecte van Amnesty International, die 
van 13-19 maart plaatsvond in Andijk, 
heeft 1408 euro opgebracht. Alle gevers 
hartelijk dank!
Amnesty is een onafhankelijke mensen-
rechtenorganisatie en neemt voor haar 
onderzoek, lobby en actie geen geld aan 
van overheden of politieke groeperingen. 
Juist daarom is de opbrengst van de jaar-
lijkse collecte van onschatbare waarde. 
Wereldwijd voert Amnesty actie voor vrij-

heid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Zon-
der uw steun is deze strijd niet mogelijk.
Via de website www.amnesty.nl kunt u 
eenvoudig zelf in actie komen door bijv. 
het ondertekenen van een petitie of het 
versturen van een brief of email naar auto-
riteiten. 
Wilt u volgend jaar ook collecteren voor 
Amnesty, dan kunt u zich aanmelden bij 
de lokale coördinator, Annethera Hos, 06-
2305 6652.

Opbrengst collecte Amnesty

Auto’s gezocht!!
Bouwjaar vanaf 2010  -  Benzine of hybride 

Airco  -  Vijf deurs  -  Max 150.000 km

Direct geld en vrijwaring.
Barry Ligthart, Tel. 06 5168 1447

Industrieweg 1, Andijk • info@profijtauto.nl
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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.

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
Donderdag 7 april 
• Bezinningsviering: Je vertrouwen is je redding, 19.30 uur, RK kerk
Zaterdag 9 april
• Ouderwets goeie BLUES van “FLAVIUM” bij Club Jazz&Pop, Cultura
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)
• Golgotha, het einde…? RK Maria Middelares van Alle Genaden 

Kerk in Andijk, aanvang 19.30 uur.
Zaterdag 16 april
• Oud papier
• Plastic afvalbak wordt geleegd. LET OP, gewijzigde ophaaldag!
Zondag 17 april 
• Koppelbiljarten, Eetcafé Sels Andijk. Aanvang 14.00 uur
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
Woensdag 27 april
• Koningsdag bij het Dorpshuis  
Vrijdag 29 april
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
Zaterdag 30 april 
• Oud papier
• Zwembad de Weid weer open
• 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
• Groene afvalbak wordt geleegd
Vrijdag 27 mei
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (in de wijken zonder bak-

ken)
Zaterdag 28 mei 
• Oud papier
Maandag 30 mei
• Rest afvalbak (grijze) wordt geleegd

JUNI
Woensdag 1 juni 
• KBO Seniorenbond, klaverjassen & jeu de boules. Sarto 13.30 uur
• Familie Bedrijven toernooi korfbal, Sporting Andijk
Zaterdag 4 juni
• Groene afvalbak wordt geleegd
Vrijdag 10 juni
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (in de wijken zonder bak-

ken)
Zaterdag 11 juni
• Oud papier
Maandag 13 juni
• Plastic afvalbak wordt geleegd
Maandag 13 en dinsdag 14 juni

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

De geschikte lokatie voor:

 Huwelijksvoltrekkingen
 Lezingen
 Concerten
 Uitvaarten
 Repetities
 Tentoonstellingen
 Vergaderingen

Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl

Contactpersoon:
Dhr. Jan Gorter
0228 - 592957

Al vele jaren organiseert Stichting Antwoord de 
bekende mestactie in Andijk. Ook dit jaar! 
De volledige opbrengst gaat dit jaar naar het (nood-
hulp)project in Oekraïne. We hebben wekelijks 
contact met onze contactpersonen in Oekraïne 
waar de oorlog gaande is. Het werk onder de gevan-
genen en hun gezinnen gaat nog steeds door. Er 
wordt gevraagd om gebed en extra financiële steun. 
De onrust is groot, de leefomstandigheden onzeker 
en men wacht af wat komen 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 bestel-
ling doorgeven via 06-31767132. Geef uw bestelling 
duidelijk door, zowel het aantal zakken als uw adres 
en telefoonnummer. 

De bestelling wordt in de komende weken op het 
door u opgegeven adres bezorgd inclusief een beta-
lingsformulier 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. Ver-
meld u daarbij ‘mestactie 2022 Oekraïne’ zodat wij 
weten waar het voor is. Heel veel dank!
Stichting Antwoord, Bedrijvenweg 6, 1619 BK in 
Andijk   

Vrijwilligers die de gevangenen bezoeken en bijbel-
onderwijs geven. Foto aangeleverd

Mestactie van Stichting Antwoord! Geef voor Oekraïne!

53 jaar geleden, in 1969, richtte Anne Geert Bonder 
Bluesband Flavium op. Door de decennia heen ver-
overde de band een prominente plaats in de pop- en 
blueswereld. In de popencyclopedie wordt Flavium 
“Nederlands meest consistente bluesband” ge-
noemd. Ondanks wisselende bezettingen bleven 
gitarist Anne Geert Bonder en, sinds 1973, bassist 
Eric Bagchus de spil van de band. Toch heeft Anne 
Geert sinds kort de band verlaten en is gitarist Rob 
Goedkoop vast lid van de band geworden.
De overige bandleden zijn Bert Vrieling, zang/har-
monica, Willem Swikker, hammond/piano, Bouke 
van Olst , drums.

Flavium debuteerde in 1975 met het album “Bad 
Luck”, waarna in de jaren daarna nog twaalf lp’s, drie 
cd’s en diverse singles volgden. De singles
“Nightlife “en “Nobody Knows you when you’re 
down and out”  behaalden een Top-40 notering.
De band deelde het podium onder meer met BB 

King, Albert King en Freddie King, John Lee Hoo-
ker, Dr. Ross en the Climax Bluesband, maar ook 
Nederlandse coryfeeën als Eelco Gelling, Jan Ak-
kerman en Pierre van der Linden. Tijdens optre-
dens en tournees in binnen- en buitenland maakte 
de band zijn live-reputatie meer dan waar en daar is 
tot nu toe niets aan veranderd want ze gaan nog 
steeds als een speer.

In 2015 werd Flavium toegelaten tot de “Dutch 
Blues Hall of Fame” van de Dutch Blues Foundati-
on; een prijs die aan de band werd uitgereikt door 
bluesliefhebber Johan Derksen.
In 2019 is het 50jarig bestaan groots gevierd op me-
nig podium en festival en de band weet niet van 
ophouden!
Dus dit is je kans…zorg dat je er bij bent. Zaterdag 
9 april bij Club Jazz&Pop in Cultura Andijk. Aan-
vang 21.00uur en de entree is € 10
Reserveren via de website www.clubjazzenpop.nl

Zaterdag 9 april FLAVIUM bij Club Jazz&Pop in Cultura

Flavium, ouderwets goeie blues in Cultura. Foto aangeleverd
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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!

Sorghvlietlaan 51, 1619 XA AndijkCasual mode

Vorig jaar september hebben we bij het 
Dijkmagazijn kunnen genieten van een 
drukbezochte dag met div. oldtimers en 
eigen materiaal rond ons dijkmagazijn. 
Helaas kan de Tuin en Kunstroute dit jaar 
niet doorgaan. Nu zijn wij van plan om op 
de laatste zaterdag in mei een dag te orga-

niseren met materialen van, voor en door 
Andijkers. We denken aan bijzondere en 
nostalgische voorwerpen, brommers, 
oude tuindersschuiten , auto’s trekkers en 
wat u maar voor leuk oud bijzonder iets 
hebt staan. Er is ruimte genoeg!
Er zijn geen kosten aan verbonden. Ook 
kunt u deze dag onze archeologische stuk-
ken  en andere bezienswaardigheden in 
het Dijkmagazijn bewonderen. Zonder uw 
inbreng lukt zo’n dag niet. Gewoon reage-
ren dus!

Graag aanmelden via info@stichting-
oudandijk.nl of bij Jos Kuin 0228-591408.
We hopen er een mooie en gezellige dag 
van te maken!

U hoort er meer van!

Stichting Oud Andijk

Foto aangeleverd

Op 2 april breekt op Lief plekje grond een 
nieuw seizoen aan. Dit jaar nemen we af-
scheid van de bewoners van het Gezinspa-
viljoen en verwelkomen we Oekraïense 
vluchtelingen, die we volgende maand een 
warm welkom zullen bieden in Andijk. 
Omdat ze naast Lief plekje grond hun thuis 
krijgen voor de komende tijd, planten we 
ook dit jaar groenten, fruit, kruiden en 
bloemen om een plek te hebben waar ie-
dereen elkaar kan ontmoeten. 

Wil jij meehelpen om dit seizoen Lief 
plekje grond in een buurttuin voor ieder-
een te maken? Dat kan door mee te helpen 
in de tuin, of door koffie te zetten voor de 
koffieochtend, of door iets nieuws te orga-
niseren zoals een bordspellen uurtje. Kom 
op 2 april langs en neem al je goede ideeën 
en eventueel je groente plantjes mee! 

LIEF PLEKJE GROND

Opening op zaterdag 2 april om
13.00u

Lief plekje grond weer van start

Bewust Beter

Bewust Goedkoper

Bewust Lager

Per 1 april a.s. zijn wij de trotse eigenaar van Drogist De Hoek te Wervershoof. Je kent ons al jaren van onze 
Briljant Optiek & Sieraden. Na de sluiting van de drogisterij in het dorp, hebben wij ervaren dat het een groot gemis is voor de 
klanten.
Wij zijn in de boeken gedoken en de opleiding tot drogist gevolgd, zodat wij je van een goed en verantwoord advies kunnen 
voorzien. Daarnaast verwelkomen wij ook Nina Kragting! Zij is al een aantal jaren werkzaam als drogist en heeft ruime ervaring 
op het gebied van adviseren van zelfzorg geneesmiddelen, voedingssupplementen en verzorgingsproducten.
Met de ondersteuning van Drogist Bewust Beter, een landelijk samenwerkingsverband van zelfstandige drogisten, gaan wij 
samenwerken op het gebied van assortiment, folderacties, opleiding en deskundig advies.

Houdt onze Facebookpagina in de gaten en we verwelkomen je graag in onze drogisterij 
voor een goed advies of natuurlijk een gezellig praatje. Of neem een kijkje bij ons leuk 
cadeau assortiment tot ca. € 25,-

Wij hopen dat je net zo enthousiast wordt als wij.
Bel, mail of app ons
Laat jouw vraag onze zorg zijn!

Chris & Monique
Nina - Karin - Jacintha - Yvonne

Drogist De Hoek
De Hoek 1
1693 AA Wervershoof 
06 16252327
info@drogistdehoek.nl

 www.facebook.com/drogistdehoek

2e

HALVE PRIJS**

Last van hooikoorts? 
Kijk snel in onze winkel welke producten 
verlichting kunnen geven!

de Traay 
Honing EKO
Alle varianten 350 gram. 15%

KORTING

Bijv: Acacacia Honing,

350 gram.

5.316.25

We Love The Planet 
Deodorant
Deodorant, maar dan zonder chemicaliën? Die bestaat! We Love The 
Planet Deodorant bevat geen aluminium en andere synthetische stoffen. 
De deodorant bestaat uit 100% natuurlijke ingrediënten. Deze hebben 
stuk voor stuk een positief effect op de huid. 
Alle varianten.

 

Bijv: Deodorant Stick 
Original Orange,

65 gram.

8.699.95

10%
KORTING

Guhl Care
Alle varianten. 2 VOOR

9.00

Bijv: Man Kracht & Energie Shampoo 
250 ml,

9.00
15.98

2 VOOR

Frosch

VOORJAARS-
SCHOONMAAK?

Een goed begin is het halve werk met 
de juiste schoonmaakproducten!

2.02
2.69

Bijv: Frosch Anti-Kalk 
Allesreiniger Azijn, 

1000 ml. 2.32
3.09

Bijv: Frosch 
Badkamereiniger 
Lemon, 

500 ml.

1.99
3.98

2 VOOR

* Bij aankoop van 1 benecos Lip Balm krijgt u 
1 benecos Lip Balm Cassis gratis.

1+1 LIP BALM
CASSIS GRATIS*

Cacoa Orange

Raspberry Classic

Cassis

Vanilla

Mint

√ Vegan.
√ Vrij van palmolie.
√ Gecertificeerde 
gecontroleerde 

natuurlijke cosmetica 
(BDIH).

√ Inhoud: 4,8 gram.

1+1
GRATIS*

25%
KORTING

Op alle 
varianten.

*Deze actie is geldig van 1 t/m 9 april 2022 m.u.v. 
geneesmiddelen, cadeaubonnen, cadeauartikelen en niet 

in combinatie met lopende acties.

Op vertoon van deze 
tegoedbon ontvangt u 

20%
KORTING*

op een product naar keuze.

Aanbieding is geldig t/m 9 april 2022 of zolang 
de voorraad strekt.

Aanbieding is geldig t/m 9 april 2022 of zolang 
de voorraad strekt.

Aanbieding is geldig t/m 9 april 2022 of zolang de voorraad strekt.
Aanbieding is geldig t/m 9 april 2022 
of zolang de voorraad strekt.

Aanbieding is geldig t/m 9 april 2022 of zolang 
de voorraad strekt.
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Drogist De Hoek, De Hoek 1, 1693 AA Wervershoof 06 16 25 23 27 
info@drogistdehoek.nl - www.facebook.com/drogistdehoek

Oorlog.
Oorlog was er altijd en als jongetjes op de lagere school speelden we oorlogje. De 
meester vertelde spannende verhalen over de helden van de oorlog. Maar de 
oorlog kwam dichtbij toen ik als jongetje zo rond 1949 bij mijn vader de smederij 
binnenstapte. Hij was bezig een vierkant blik in elkaar te solderen, zo’n ding als de 
mensen meenamen naar het land gevuld met boterhammen. 

Omdat we in een vaarpolder woonden, bleven we de hele dag van huis. Maar naast 
mijn vader stond een echtpaar met een tas vol lekkere dingen. Die werden in die 
trommel gedaan en mijn vader soldeerde het deksel dicht, zodat de inhoud niet 
kon bederven. 

Op mijn vraag wat ze aan het doen waren, vertelde de vrouw met tranen in haar 
ogen dat haar zoon in Indië was als soldaat en dat ze hem nog wat lekkers wilden 
toesturen. 

Op dat ogenblik begreep ik dat een soldaat altijd het kind is van een vader en een 
moeder. En dat die niet hun kind hebben gekregen om als soldaat te sneuvelen, 
wanneer en waar dan ook. En dat het voor alle mensen beter zou zijn als de 
zwaarden werden omgesmeed tot ploegscharen. Mijn vader had daar graag aan 
mee geholpen.

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

Tulpen in bloei langs de Kadijkweg. Fotocollage Koos Dol

Langs de Kadijkweg...

Op vertoon van deze tegoedbon ontvangt u 

20% korting
op een product naar keuze.

*Deze actie is geldig van 1 t/m 9 april 2022 m.u.v. geneesmiddelen, ca-
deaubonnen, cadeauartikelen en niet in combinatie met lopende acties.
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