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Een school met twee meesters is 
tegenwoordig al bijzonder. Dat 
die meesters beiden hun 40 jarig 
jubileum in het onderwijs mogen 
vieren, in hetzelfde schooljaar is 
helemaal iets unieks. Reden om 
ze eens aan de tand te voelen over 
al die jaren ‘werken met kinderen’ 
en wat er nu zo leuk aan is.

Sjaak Dudink (bijna 65) en Dick 
Verdonschot (61) werken samen 

op RKBS de Bangert. Meester 
Sjaak werkt in de kleutergroep en 
meester Dick heeft dit jaar groep 
7 onder zijn hoede. Voor Sjaak is 
dit het laatste schooljaar, hierna 
gaat hij genieten van zijn pen- 
sioen. Dick mag nog even, die 
komt na de zomervakantie weer 
terug op school.

Werken op school
Sjaak werkte eerst in de techni-

sche hoek Mts energie en elek-
tronica o.a. bij  van der Laan 
elektrotechniek.Op vrijdagavond 
actief bij de RingelingClub On-
derdijk. Daar bedacht hij zich dat 
hij ‘wel iets met kinderen’ wilde 
doen. Hij werkte nog een tijdje in 
een ziekenhuis en een paar we-
ken op het land om wat geld te 
verdienen. Opeens kreeg hij be-
richt dat hij hier op school kon 
komen werken en meteen kon 
beginnen. “Dat kan niet, de iris-
sen moeten er nog uit!” riep ik 
enigszins verschrikt. “Een week 
later stond ik voor de klas.”

Schooltje spelen
Dick wist al jong dat hij in het 
onderwijs wilde. “Als kleuter zag 
ik hoeveel lekkers de zuster ge-
trakteerd kreeg bij verjaardagen, 
dat gaf voor mij de doorslag. Ik 
wilde zuster worden!” Hij ver-
volgt: ”Dat kon natuurlijk niet, 
dan moest ik meester worden en 
dat klonk best zwaar. Toch, als 
wij schooltje speelden, nam ik al-
tijd de rol van meester op mij. 
Het was voor mij jong duidelijk, 
dat dit was wat ik wilde.”

Lastige veranderingen
In de afgelopen 40 jaar hebben 
beide meesters de nodige dingen 
zien veranderen. Sommige ver-
anderingen waren leuk, andere 
een beetje lastiger. Het gevoel 
hebben dat er heel veel moet en 
dat het werk nooit klaar is, wordt 
als één van de lastigere dingen 
genoemd. “Vroeger- er wordt 
meteen gelachen- hadden we de 
PPG op vrijdagmiddag om 16 
uur. Het werk was dan gedaan, 

even ontspannen met alle colle-
ga’s, met een drankje. Even pra-
ten over andere dingen. Nu heeft 
iedereen het druk, een snelle kop 
koffie om half 4 en daarna gaat 
iedereen weer terug het lokaal in, 
want het werk moet af.”

Nieuwe dingen
De uitvinding van het digibord is 
juist één van de mooie nieuwe 
dingen. Dick: “Ik weet het nog 
goed. Hadden we één digibord in 
de hele school en dat moest van 
de directie dan in mijn lokaal 
hangen. Nou, hang daar maar aan 
de zijkant dacht ik. Afscheid ne-
men van mijn zwarte krijtbord, 
daar zag ik nog even niks in. 
Maar dat is nu wel anders!” Sjaak 
vult aan: “De hele wereld digitali-
seert en zelfs bij de kleuters zijn 
we al bezig met spelenderwijs 

programmeren. Als meester leer 
je gewoon met ze mee. Nieuwe 
dingen zijn soms even wennen, 
maar het digibord mag zeker blij-
ven.”

Leuke zaken
Het mooiste van dit werk? Daar 
hoeven ze niet lang over na te 
denken. “We boffen enorm met 
het team hier op school. We zijn 
er voor elkaar, we helpen elkaar, 
we kunnen echt op elkaar bou-
wen. Je kent elkaars sterke pun-
ten en daarbij mogen we elkaars 
hulp graag inroepen. Samen 
sterk. We willen het hardop ge-
zegd hebben: we hebben gewoon 
een geweldig team!”

Twee jubilerende meesters op de Bangert

De tafeltennistafel was een geschenk toen Dick (l) en Sjaak 25 jaar in 
dienst waren. Tekst en foto’s Andijker/OdB

DE SLEUTEL TOT WOONGELUK
www.kwantesmakelaardij.nl  | Middenweg 9 te Andijk  |  0228 592244

Stand Crowdfunding 
Mindervalidetrap:

€4477,-

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

Genieten! Foto: Astrid van Dijke

Fijne Koningsdag!

Zondag 1 mei: 

Johan Keeman+
Brent Emmerink

Club Jazz&Pop in Cultura - www.clubjazzenpop.nl
Aanvang: 15.00uur/Entree € 10

Oproep
Maakt u een leuke foto 

(tijdens de Tulpenwandel-
tocht?) of tijdens een 
ander (Koningsdag) 

evenement in  Andijk? 

Mail hem naar 
info@andijker.nl. Vermeldt 

er bij wie of wat er op de 
foto te zien is en wie de 

foto heeft gemaakt. 

Misschien is het wel het 
begin van een nieuwe 
carrière als fotograaf. 

Bij ruimte zullen we hem 
plaatsen in de Andijker. 

Foto: Pim Jansen



0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2022 - week 17 Pagina 2

FAMILIEBERICHTEN FAMILIEBERICHTEN

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
telefoon:  0228-593605
e-mail: info@andijker.nl
website: www.andijker.nl
redactie: Jolien Harders 
 Olga de Boer
 Ank van der Thiel
lay-out:  Karin Venekamp
foto’s:  Peter Ligthart, 
 Koos Dol, Douwe  
 Greydanus, 
 Olga de Boer, 
 Maud de Boer
 
Niets uit deze uitgave of voorgaande uitgaven van 
“De Andijker” mag op enigerlei wijze worden geko-
pieerd, gepubliceerd of op andere wijze openbaar 
worden gemaakt zonder uitdrukkelijke, schriftelij-
ke en voorafgaand verkregen toestemming van de 
uitgever. De uitgeverij, cq. de redactie kan nimmer 
verantwoordelijk gehouden worden voor ‘Ingezon-
den stukken’ of stukken die ter publicatie worden 
aangeboden. De redactie behoudt te allen tijde het 
recht voor artikelen te redigeren, in te korten of 
voor plaatsing te weigeren, zulks zonder opgaaf 
van redenen. Daarnaast behoudt de uitgeverij te 
allen tijde het recht voor artikelen op een andere 
datum te plaatsen. Met betrekking tot adverten-
ties, los of contractueel, zijn de levering- en ad-
vertentievoorwaarden van De Nederlandse/De 
Andijker van toepassing. Deze zijn gedeponeerd 
bij de Kamer van Koophandel te Hoorn.

© 2022 - De Nederlandse

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 1 mei 10 uur, 3e zondag 
van Pasen. Woord-Communievie-
ring door groep Andijk met Vrien-
denkring. Thema: “Wie zijn Gij?”
De collecte is voor onze eigen 
kerk. Dank daarvoor.
Na afloop van de viering bent u 
van harte welkom om samen kof-
fie te drinken!

8 mei vervalt de viering in Andijk, 
u bent graag uitgenodigd voor 
de viering in een van de andere 
regiokerken.
15 mei is er in Onderdijk de voor-
stellingsviering met kapelaan 
Juan Andres Correa van de 1e 
Communicantjes. Dit wordt sa-
men gevierd met de parochie 
Andijk, het is een gezamenlijk 
project. De viering in Andijk ver-
valt dan ook. Welkom in Onder-
dijk!

We denken aan de slachtoffers 
van oorlogen, rampen en hon-
gersnood. Laten we hen zoveel 
mogelijk helpen! 

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

Soms neem je afscheid, 
zegt: tot ziens 

dan zien we elkaar weer
Tot die ene dag gaat komen 

dan is er geen tot ziens meer.

In al zijn eenvoud was hij groot, heel bijzonder, heel gewoon gewoon 
een heel bijzondere man die is overleden op vrijdag 15 april 2022

Hendrik Pieter Moes
Henk 

Enkhuizen, 7 juni 1944                             Wervershoof, 15 april 2022

    Lub en Annie
    Ineke  en Ton

Correspondentieadres:
Fam. Bollen
Prinses Marijkestraat 25
1619 BW Andijk 

De uitvaart van Henk heeft plaats gevonden in kleine kring op 
donderdag  21 april. We hebben hem begraven in het familiegraf 
bij zijn ouders op de Oosterbegraafplaats in Andijk. 

We zijn het team van st.Jozef Wervershoof enorm dankbaar 
voor de liefdevolle verzorging van Henk.

Hoera Cor en Mart Groen,

Jullie zijn nu een gouden paar
Delen leed en vooral lief al 50 jaar

Van harte gefeliciteerd met jullie jubileum op 28 april!

  Liefs, 
  Richard & Henriët, Jordi, Lucas, Niel
  André & Judith, Jelle     , Lieke, Lotte
  Sylvia & Martijn, Dimitry, Rachelle, Joppe

Dag Schoonheid, 
goede reis.

En dan ineens… is het klaar.

We hielden je vast bij je laatste stukje en laten je in liefde los.
Rustig is ingeslapen, onze moeder

Mary Drost-van den Nieuwenhof
echtgenote van Henk Drost, † 2017

Amsterdam, 30 juli 1930 Andijk, 22 april 2022

Mam en wij hebben in haar laatste jaren bij woonzorgcentrum Sorghvliet 
ontzettend genoten van alle kanjers die haar daar zorgzaam, liefdevol, 

met humor hebben verzorgd en aandacht hebben gegeven. 
Het was fantastisch!

Namens de familie: 
Kitty en Ellis

Correspondentieadres: 
Dijkweg 265, 1619 JE Andijk

Er is gelegenheid tot afscheid nemen op donderdag 28 april tussen 
15.00 en 16.00 uur en tussen 19.00 tot 20.00 uur in mams eigen 
appartement aan de Sorghvlietlaan 2D te Andijk.

Op vrijdag 29 april om 12.00 uur zwaaien wij mam uit als zij naar het 
crematorium wordt gebracht vanuit Sorghvliet, Sorghvlietlaan 10 
te Andijk. Je bent van harte welkom om daarbij te zijn. Zie, Ik maak alle dingen nieuw.

Openbaringen 21:5

Tineke en Klaas
Robin
Pascal en Patricia
 Milano
 Joël

Harm Alle

Prinses Marijkestraat 11
1619 BW Andijk

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op 
de Oosterbegraafplaats.
 

Dank aan een ieder 
die zorg en/of aandacht heeft gegeven aan onze moeder.

Verdrietig, maar vol bewondering voor haar optimisme en 
wilskracht gedurende de oneerlijke en uiteindelijke kansloze 

ziekte, hebben wij afscheid moeten nemen van onze 
zorgzame moeder, oma en overgrootmoeder

Jannie Hamstra-Brouwer
echtgenote van Alle Harm Hamstra, † 29 november 2015

Andijk, 16 juni 1944 Hoogkarspel, 19 april 2022

ReumaNederland bedankt alle 
collectanten en inwoners van 
Andijk voor hun grote inzet en 
bijdrage aan de landelijke collec-
teweek. Tijdens de collecte van 
21 tot en met 26 maart 2022 heb-
ben zij met elkaar in totaal  
€ 2.430,26 euro opgehaald voor 
het goede doel. En dank aan de 
Regiobank voor de fijne samen-
werking. 

Meer dan twee miljoen Neder-
landers hebben een vorm van 
reuma, waarbij artrose het mees-
te voorkomt. 
Met het opgehaalde geld kan 
ReumaNederland onderzoek 
doen naar een behandeling die 
artrose geneest, reuma eerder 
opsporen en ervoor zorgen dat 
mensen met reuma mee kunnen 
doen in de maatschappij.

ReumaNederland haalt € 2.430,26 euro op

 
Andijkertjes

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

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

Quinn, van harte welkom in de familie Waardenburg

Wij zijn blij en dankbaar met dit prachtige jongetje, 
geboren op 21 april 2022, bij Hessel en Ilona, 
Pietersbuur 18, 1619 KG Andijk.

    Sieto en Carolien Waardenburg
    Renske en Rens
    Siebren
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TROUWEN IN GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN, 
ZO GING DAT IN DIE TIJD

Vroeger maakte men zelden huwelijksvoorwaarden. Als je trouwde 
werd alles gemeenschappelijk, dat gold voor het verleden (wat je al 
had) en de toekomst (wat erbij kwam). 

Op het verkeerde been gezet
Sinds 2018 hebben we een nieuw wettelijk systeem en het blijkt in 
de praktijk dat velen op het verkeerd been zijn gezet. Men zegt: “als 
je nu trouwt, dan heb je toch van rechtswege huwelijksvoorwaar-
den”. Dat is echt niet zo! (Lees voor huwelijk ook geregistreerd 
partnerschap).

Uit de voetbalwereld
In onze taal gebruiken we heel veel spreekwoorden en uitdrukkin-
gen. De uitdrukking “iemand op het verkeerde been zetten” komt uit 
de voetbalwereld. Als een voetballer in de schijnbeweging van de 
tegenstander trapt, wordt diegene op het verkeerde been gezet. Op 
het moment dat de ander in de gaten krijgt dat hij/zij in de maling 
wordt genomen, is het te laat…het hele gewicht rust op het been, 
waarmee de tegenstander de bal had kunnen raken. Uiteraard is het 
niet de wetgever die de Nederlander op het verkeerd been wil zet-
ten, maar wat meer promotie vanuit de overheid, om aan de notaris 
uitleg te vragen, vóórdat je in het huwelijksbootje stapt, zou wel op 
zijn plaats zijn. Als je de juiste toon vindt, is heel het leven muziek! 
We helpen je graag de juiste muziek 
te maken op juridisch vlak. Voor de 
rest moet je zelf zorgen dat je niet 
aan de dans geraakt (slaags raken; 
met iemand in een twist komen).

Mantel&Voors Notarissen en 
Mediators – Half uur gratis 
adviesgesprek, maak er ge-
bruik van – Andijk 0228-592224 
– Benningbroek 0229-591264.

Andijk Tulpenwandeltocht
zondag 1 mei 

Start & finish: De Tulp Andijk

Meer info:  
denieuwebakkerij@hotmail.com

of (0228) 59 15 56

Afstanden 15 en 8,5 km
Inschrijven en starten voor de 15 km tussen 9.00 en 11.00 uur

en voor de 8,5 km tussen 10.00 en 11.00 uur.

Prijs vanaf 13 jaar: € 5,– kind: € 3,–. 
Leden van IJsclub Andijk krijgen op vertoon  

van hun kaart 2021/2022 € 2,– korting.
Parkeren is gratis.

Startpunt & eindpunt: Zorgboerderij de Tulp
Kleingouw 151, 1619 CJ Andijk

Loop mee, doe mee en steun actie 555  
t.b.v. Slachtoffers in Oekraïne

Organisatie: IJsclub Andijk

Mark Hoogewerf

Hart voor Medemblik

De verkiezingen liggen on-
dertussen alweer even achter 
ons. En er ligt een berg werk 

op ons te wachten. De ko-
mende vier jaar kan en moet 

het anders! 

Als winnaar van de verkie-
zingen hebben we, samen 

met de andere partijen, direct 
een onafhankelijke informa-
teur aangesteld. Het was zijn 
opdracht om te kijken welke 
partijen de komende vier jaar 
het beste met elkaar kunnen 
samenwerken. Vorige keren 
gebeurde dit achter gesloten 
deuren maar wat ons betreft 
is die tijd voorbij. Op initia-
tief van de informateur zijn 

alle gespreksverslagen open-
baar gemaakt en dus kan ie-
dereen zien waar de partijen 
voor staan. Geen achterka-

mertjes dus.

Nu de informateur zijn ad-
vies heeft gegeven, hebben 

wij samen met een aantal an-
dere partijen een opdracht 

geschreven voor een forma-
teur. Voor de rol van forma-
teur zijn wij op zoek gegaan 

naar iemand die compleet on-
afhankelijk is van de Me-
demblikse politiek en veel 

politieke ervaring heeft. Wij 
zijn uiteindelijk uitgekomen 

bij de burgemeester van 
Heemstede: Astrid Nienhuis. 
Hart voor Medemblik wil het 
formatieproces openbreken. 

Ons voorstel is om ook inwo-
ners, ondernemers en andere 
belanghebbenden input te la-
ten geven voor de formatie. 
Deze input kunnen wij dan 
meenemen tijdens de forma-
tie. Dit kan gaan van ideeën 
over de grote onderwerpen 
(zoals de problemen in de 
jeugdzorg of op het gebied 
van veiligheid) tot ideeën 

over bijvoorbeeld die nieuwe 
speeltuin in uw buurt of een 
hondenspeelplek die naarstig 

aan vernieuwing toe is.
Wij vinden het belangrijk dat 
inwoners direct invloed krij-
gen in de formatie in de ge-

meente Medemblik. Laat uw 
stem horen! Volg ons op 
facebook of kijk op onze 

website voor meer informatie 
zodra wij hiermee gaan star-

ten.

Mark Hoogewerf raadslid 
Hart voor Medemblik

Hart voor Medemblik

Badmintonvereniging ASONIA 
bestaat 40 jaar. En dat willen we 
vieren met iets nieuws, een nieu-
we uitdaging!
Alle basisscholen uit Andijk wor-
den uitgenodigd om onderling 
uit te maken wie zich voor één 
jaar dé badmintonkampioen ba-
sisschool van Andijk mag noe-
men. Wie o wie wordt de kampi-
oen Badminton van het jaar 
2022? Wie mogen de wisselbeker 
voor een jaar mee naar school?

Van iedere basisschool worden 
de groepen 6, 7 en 8 uitgenodigd 
om te komen badmintonnen.
Elke groep mag maximaal 8 
jeugdleden afvaardigen om te 
komen spelen.

Van elke basisschool komen er in 
totaal 24 jeugdleden, die de bad-
mintonstrijd zullen aangaan te-
gen 3 andere basisscholen van 
Andijk.
Dit kampioenschap wordt ge-
houden in sporthal de Klamp te 
Andijk op zaterdag 14 mei van 
10.00 tot 14.00 uur
Het evenement is geheel gratis.
Wel vragen wij voor elke groep 1 
begeleider (leraar, assistent of 
ouder) die de leerlingen willen 
begeleiden.
Hoe mooi zou het zijn als iedere 
groep zijn eigen, herkenbare 
(school)shirt aan heeft?! Uiter-
aard zijn supporters van harte 
welkom en er is voor hen ruim 
voldoende plaats op de tribune.

Badminton Kampioenschap voor 
basisschoolleerlingen uit Andijk

Hart voor Medemblik is de 
grootste lokale partij in gemeente 
Medemblik. Inwoners en onder-
nemers uit alle dorpen weten ons 
te vinden. Iedere dag maken wij 
de gemeente een beetje mooier, 
beter en veiliger. Wij dienen het 
lokale belang en zetten ons in 
voor grote en kleine thema’s. 

Hart voor Medemblik is een par-
tij die het hele jaar door betrok-
ken, kritisch en eerlijk  is. Hierbij 
leggen wij ons oor te luister in 
alle dorpen en wijken van onze 
gemeente. Proactief en hulpvaar-
dig blijven wij de signalen vanuit 
onze lokale samenleving oppak-
ken. Ook nu, na de verkiezingen, 
kunt u op ons blijven rekenen, 
want bij ons geldt “afspraak is af-
spraak!” 

De rol van aanjager ligt ons goed. 

Hart voor Medemblik is van me-
ning dat bij actieve politiek het 
“opschudden” van zaken hoort. 
Geen vraagstuk is ons te klein. 
Kleine zaken die relatief snel 
kunnen worden opgelost zouden 
wat ons betreft niet lang moeten 
blijven liggen, maar direct wor-
den opgepakt. In de gemeente-
raad zoeken wij de samenwerking 
en stellen wij ons constructief op. 
We doen dit met behoud van 
onze kritische blik en onze uitge-
sproken mening.

Kerkdiensten, zondag 1 mei

Gereformeerde Kerk 
Middenweg 4, Andijk

10.00 uur ds. J. Staat. Viering Heilig Avondmaal.
19.00 uur Taakgroep Jeugd & Jongeren

De diensten 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: Ds. 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 Frank van den Akker

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. groep Andijk, Vriendenkring

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

19.00 uur Rennie Schoorstra

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

10.00 uur Arno van Engelenburg
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Een avond die zeer veel indruk 
maakt met de Moedige Moeders 
(bekend uit Volendam), een moe-
dige moeder en een moedige 
zoon die hun verhaal vertellen 
rondom verslaving. Verslaving is
overal, van gamen en gokken tot 
aan het gebruik van drank, party-
pillen en andere lichte tot zware
verdovende middelen. Niet al-
leen in de grote steden maar ook 
gewoon in het dorp op het plat-
teland.

Opeens kun je daar als gezin mee 
te maken krijgen. Een zoon of 
dochter die verslaafd raakt. Zo 
ook deze moeder met een ver-
slaafde zoon. In 2004 kan ze het 
niet meer aan en zoekt hulp bij de
Moedige Moeders. Vanuit Volen-
dam was eerder een campagne 
opgestart door 2 moeders van 
een verslaafd kind om dit pro-
bleem aan te pakken en er niet 
meer voor weg te lopen of het in 
de doofpot te stoppen. Dat werd 
niet altijd in dank afgenomen, 
maar van lieverlee sloten zich 
veel meer Westfriese moeders 
(ouders) zich aan bij de Moedige 
Moeders. Nu zijn er landelijk 
zo’n 10 afdelingen die niet lijd-
zaam willen toekijken hoe het 
gezin maar ook het verslaafde 
kind ten gronde gaat. Niet alleen 
de steun voor de ouders maar 
ook met de politiek praten om tot 
oplossingen te komen. Gaat een 
kind naar een afkickkliniek dan 
kost dat veel geld. Als kinderen 
onder de 18 zijn, dan is er van de 
plaatselijk overheid een andere 
oplossing.

We horen deze avond ook het 
indringende verhaal van de zoon 
waarin hij vertelt wat hem be-
woog en overkomen is. Groep 8, 
het eerste jaar in de brugklas. Het 
begon al op heel jonge leeftijd. 
Het verdoezelen, het liegen, de 
uitvluchten, het komt allemaal 
aan de orde. Zowel de ouders en 
ook de leerkrachten op school 
hadden niets in de gaten. Ouders 
die denken dat een en ander aan 
hun ligt.

Waar ging het mis? Het kind dat 
gewoon zijn eigen weg gaat en 
foute beslissingen neemt. Zware 
tijden, maar uiteindelijk komt de 
zoon in een goede kliniek te-
recht, heeft nu een opleiding ge-

daan en is aan het werk. Maar 
verslaafd blijft hij, daar kom je je 
leven niet vanaf. Je moet steeds 
sterk in je schoenen staan om 
niet weer terug te vallen. Een bij-
zonder indringend verhaal van 
een moeder en zoon (uit West-
friesland). Verslaafd. We kunnen 
er zomaar mee te maken krijgen.
Verder deze avond wat medede-
lingen, waaronder nog een uitge-
stelde gezamenlijke avond met 
Oost op 1 juni o.l.v. Keep ‘t Sim-
ple. En de avond op 18 mei met 
Trudy Ypma. Interesse? Kijk op 
onze website: Vrouwen van Nu 
Andijk-West of loop eens binnen 
in Cultura tijdens onze avond.
En we feliciteren Tineke met haar 
25 jarig lidmaatschap!

Heeft u ook zo’n zin in vakantie? 
Deze zomer heeft de stichting 
drie mooie reizen gepland in Ne-
derland en Duitsland. En er gaan 
weer Andijker vrijwilligers mee 
om het u zo plezierig mogelijk te 
maken.
Het schip is een volledig aange-
past en is speciaal ingericht voor 
senioren of mensen met een han-
dicap of zorgaanvraag. Samen 
met familie, vrienden, ouders of 
mantelzorgers kan er aan boord 
genoten worden van een ont-
spannen vakantie op het water.

Wanneer:
Een reis door Nederland van 29 
mei t/m 3 juni en 17 t/m 22 juli

Een reis door Duitsland van 26 
juni t/m 1 juli
Kosten: 
Een reis door Nederland kost €  
949,-. Een reis door Duitsland 
kost € 1049,-. Er wordt een toe-
slag van € 50,- p.p. gerekend voor 
de brandstofkosten.
Inbegrepen: 5 overnachtingen 
aan boord van het Vakantieschip, 
all Inclusieve (ontbijt, lunch, di-
ner, koffie/thee en Hollands ge-
destilleerd), havengelden.

Gaat u ook mee, of wilt u meer 
informatie?
Kijk op www.vakantieschip.nl   of 
bel naar Annemarie Kooiman: 
0642 836 907

Na twee jaar geen of hele kleine 
aktiviteiten van de Zonnebloem 
kon er weer  iets groters.
Bijna 80 gasten en vrijwilligers 
van de Zonnebloem kwamen 
donderdag 21 april naar Cultura.
Ze werden ontvangen met koffie 
/ thee en gebak.
De groep Skrijvendevort zou op-
treden. Deze groep is een onder-
deel van Het Westfries Creatief.
Ze schrijven verhaaltjes, gedich-
ten en liedjes in het Westfriese 
dialect  Ze brachten dit met en-
thousiasme ten gehore.

Sommige lieten ons lachen, an-
dere waren een tikje guitig, soms 
ontroerend en sommige verdien-
den ons respect. De aanwezigen 
genoten volop.

In de pauze een drankje en hapje.
Na het optreden werd de groep 
bedankt door voorzitter Klaas 
Groot. De aanwezigen konden 
daarna deelnemen aan een 
broodmaaltijd, die door Peter 
Venema en zijn team tot in de 
puntjes was verzorgd.  
GDD.

Tineke (l) 25 jaar lid. Ze ontving de bloemen van Nel.  
Foto aangeleverd

Vrouwen van Nu Andijk West

De Prins Willem Alexander bij Cochem. Foto aangeleverd

Vaarvakantie met de 
Prins Willem Alexander

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

Lentemiddag van de Zonnebloem

Vind je het leuk om in de meivakantie een 
natuurknutselwerk te komen maken in 
het streekbos? Wat we precies gaan ma-
ken houden we nog als verassing, maar na 
we gaan in ieder geval de natuur in. Kom 
je ook?

Wanneer: dinsdag 3 mei in het Streek-
bos. Tijdstip: van 13:30-15:30 uur. Be-
stemd voor kinderen van 6- 10 jaar. Aan-
melden tot 1 mei via ria1@ivn-westfries-
land.nl. Max 20 deelnemers. Vol=vol.  
Locatie: Het Streekbos Paviljoen (Veiling-
weg 21a, 1611BK Bovenkarspel). Eigen 
bijdrage € 2,- inclusief materialen, drin-
ken en een koekje.

Hidde de Haan is 2e geworden op het NK vloer Turnen in Duiven.  
Hidde is 15 jaar, begonnen met peutergym als 2 jarig jochie bij 

Gymvereniging VVW. Foto aangeleverd Bij op bloem. Foto Toos Brink

Hidde de Haan behaalt 
zilver op NK turnen

Kinderknutselactiviteit: Je ziet ze vliegen
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De  ploeg.
Op een morgen voer de mo-
torschuit van jan Krul naar een 
heel ander stuk land dan we 
gewoon waren. En toen we op 
dat stuk land aankwamen, 
stonden er al een paar andere 
bouwers te wachten. Onder-
weg had Krul al uitgelegd wat 
we gingen doen. Hij was name-
lijk lid van een ploeg en dat 
betekende ( zo vertelde hij ) dat 
wanneer er iemand ziek was, 
de andere leden van die ploeg 
een stukje van het werk op het 
land overnamen, zodat de zie-
ke niet in de problemen kwam 
wat betreft het oogsten van 
zijn producten en zijn inko-
men dus constant bleef.  Ik had 
er nog nooit van gehoord en 
vond het een geweldig idee.  
Dat waren  nu eens geen grote 
woorden maar betekende 
praktische hulp. Dominee 
Boogaard zou wel zeggen: “Dat 
is geloven met je handen.”                                                       
Iemand kon zo even uitzieken 

en hoefde zich geen zorgen te 
maken over zijn landje.  Het 
doet me nu een beetje denken 
aan het “naoberschap “ in 
Twente, maar in dit geval wa-
ren de bouwers in de buurt de 
naaste buren. Het was zo’n dag 
bovendien heel gezellig, want 
je sprak ook nog eens andere 
mensen en er werd dan ook 
vaak heel wat afgepraat zo’n 
dag. Want gesprekken tijdens 
het konkelen, daar konden ze 
wat van in Andijk. Vooral poli-
tiek en godsdienst waren 
dankbare onderwerpen. Ik heb 
er altijd met plezier naar zitten 
luisteren, want het waren vaak 
interessante onderwerpen.  
Gelukkig was die keer de bou-
wer niet ernstig ziek, dus er 
waren maar twee dagen hulp 
nodig. En daarna slingerde 
Krul de motor van de schuit de 
volgende morgen om zes uur 
aan en zei : “Smidje nu gaan we 
weer verder met ons eigen 
werk.”

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

Het Open Drechterlands Kampi-
oenschap (ODK) schaken is het 
toetje van het schaakseizoen. Dit 
toernooi wordt namelijk gehou-
den als de (meeste) competities 
zijn afgelopen. Gedurende vier 
avonden speelt elke deelnemer in 
totaal zeven partijen, te beginnen 
op vrijdag 6 mei in de IJsclubkan-
tine bij het Sportcircuit in Hoog-
karspel. De inschrijving staat niet 
alleen open voor clubschakers; 
ook de zogeheten thuisschakers 
zijn van harte welkom. Op de 
slotavond, woensdag 25 mei, 
worden in dorpshuis De Schalm 
(Westwoud)  de winnaars bekend 
gemaakt. 

Inderdaad: winnaars. De scha-
kers worden namelijk over twee 
poules verdeeld. De op voorhand 
sterkst geachte spelers, met een 
rating boven circa 1550 punten, 
komen in poule A. De anderen 

vormen poule B. ‘De speelsterkte 
van de schakers is bekend of kan 
goed worden ingeschat’, licht 
Bert Jongsma toe. ‘De meeste 
deelnemers zijn clubschakers van 
verenigingen hier uit de regio. Ze 
doen al jaren mee aan dit toer-
nooi. Voor hen is het een soort 
reünie.’

Voortouw
Bert is bestuurslid van schaak-
vereniging Torenhoog uit Hoog-
karspel. Het ODK is een activiteit 
die in samenwerking met Dego-
schalm/Revanche wordt georga-
niseerd. Die vereniging is een fu-
sie van De Schalmloper (West-
woud), Degona (Venhuizen) en 
Revanche (Wervershoof ) en 
heeft haar thuishaven in De 
Schalm. ‘Om het jaar neemt één 
van de verenigingen het voor-
touw’, vertelt Nico Reus, de se-
cretaris van Degoschalm/Revan-

che. ‘Dit jaar is Torenhoog aan de 
beurt en volgend jaar nemen wij 
weer het initiatief.’ 

Binnenlopen en meedoen
Hoeveel deelnemers verwachten 
jullie dit jaar? Bert: ‘Dat is moei-
lijk te zeggen. Het gros meldt 
zich van tevoren aan maar je kunt 
op 6 mei ook binnenlopen en 
aanschuiven. In 2019 hadden we 
zeventien schakers maar we heb-
ben er ook dertig gehad.’ Inmid-
dels telt Nico vanuit zijn vereni-
ging zes leden die mee gaan 
doen. ‘Bij Torenhoog heb ik de 
leden verteld dat zij allemaal zijn 
aangemeld, tenzij ze zich afmel-
den’, knipoogt Bert. 

Gelijke sterkte 
Via het Zwitserse systeem wor-
den tegenstanders aan elkaar ge-
koppeld. ‘Het betekent dat een 
winnaar van de eerste partij 

daarna tegen een andere winnaar 
speelt en een verliezer tegen een 
verliezer’, legt Nico uit. ‘Zo speel 
je al snel steeds tegen tegenstan-
ders van ongeveer gelijke sterkte 
en blijft het voor iedereen leuk. 
Per avond speel je twee partijen 
met 45 minuten bedenktijd. Een 
partij duurt dus maximaal ander-
half uur. Je hoeft trouwens niet 
persé alle avonden aanwezig te 
zijn. Bij een afbericht krijg je 
evengoed een half punt per par-
tij, met een maximum van twee 
partijen.’

Schaken verbroedert 
Rik Slaman was in 2019 - voor de 
coronapandemie - onbetwist de 
sterkste tijdens het laatst gehou-
den ODK. Zijn naam staat net als 

die van Dirk Mantel liefst vier-
maal op de wisseltrofee. Toch is 
winnen niet het belangrijkste 
element. Het gaat erom dat men 
een lekker potje schaakt, oude 
bekenden tegenkomt en nieuwe 
mensen ontmoet. Schaken ver-
broedert! En dat zal ongetwijfeld 
de reden zijn waarom zowel het 
inschrijfgeld (€ 6,00) als het prij-
zengeld gedoneerd wordt aan 
giro 555 voor Oekraïne.

Opgave bij bertjongsma1@hot-
mail.com of secretaris@dego-
schalm.nl. Speeldata: 6-11-18-25 
mei, aanvangstijdstip is 20.00 
uur. Locatie: om en om in Hoog-
karspel (kantine IJsclub) en 
Westwoud (De Schalm). Nadere 
info via www.degoschalm.nl.   

Wie wordt de schaakkoning(in) van Drechterland? 

Voor veel schakers is het Open Drechterlands Kampioenschap een soort reünie! V.l.n.r. een aantal 
deelnemers aan editie 2022: Rens Vriend, Freek Hofman, George Tadrouw, Nico Reus, Paul Deken en  

Bert Jongsma. Tekst Koos Schipper, foto Hoekstra Grootebroek.

‘DE MOOISTE MELODIEËN‘ 
 Excelsior en Het Strijkkwartet

A.s. zaterdag speelt Excelsior in de Ge-
rardus Majella Kerk in Onderdijk.
M.m.v. ‘Het Strijkkwartet’, 4 professio-
nele muzikanten, komen melodieën tot 
leven. Er is voor dit concert gekozen 
voor de kerk in Onderdijk vanwege de 
mooie akoestiek waardoor de muziek 
nog beter tot zijn recht komt.
Aanvang van het concert is 20.00 uur. 
Toegang € 10,-. Kaarten via www.excel-
sior-andijk.nl/agenda, maar ook ’s 
avonds bij de kassa zijn er nog kaarten 
verkrijgbaar. 

 
Wist u dat...

 …zaterdag Excelsior samen met Het Strijkkwartet de Mooiste 

Melodieën tot leven brengt in de kerk in Onderdijk?

……. en dat er nog kaarten verkrijgbaar 

zijn via excelsior-andijk.nl/agenda?

... Sam Meester en Frans Laport Luik Bastenaken Luik (255km, 

met 4400 hoogtemeters) hebben gefietst?

... zaterdag het zwembad weer open gaat?

... u zondag de Tulpenwandeltocht kunt lopen?

... we het leuk vinden wanneer u uw favoriete recept 

met ons wilt delen?

... u het recept met een foto kunt mailen naar info@andijker.nl?
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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

“Na 20 jaar doe ik mijn werk nog steeds 
met passie. Zes dagen per week ben ik van 
9-12 uur patiënt gebonden bezig. Hier-
door kan ik mijn focus hoog houden en 
kwaliteit bieden aan mijn klanten. De mid-
dagen heb ik vrij voor nevenactiviteiten 
die bij een onderneming komen kijken én 
tijd voor mijn gezin.”

In 2002 begon Kelly als acupuncturist. De 
praktijk verhuisde naar Andijk in 2008. 
“Dit jaar mei vier ik mijn 20 jarig jubileum! 
Nog elke dag doe ik mijn werk met plezier 
en vol passie.” 

Praktijk in Andijk 
“Het was heel mooi dat we het pand naast 
ons woonhuis in Andijk konden kopen en 

inrichten als praktijkruimte. Lekker dicht 
bij huis werken was erg praktisch met een 
(toen nog) jong gezin met vier kinderen,” 
vertelt Kelly en lachend vervolgt ze . “Op 
zich is het gezin runnen al een hele onder-
neming! Zo was het goed te combineren.” 
In 2010 is ook haar man Werner de Haan 
erbij gekomen die werkt als fysiotherapeut 
en podoposturaal therapeut (zooltjes).  
“Op deze manier willen en kunnen we nog 
vele jaren door. We zijn nog lang niet klaar 
met ondernemen!”

RADTS therapie
“Als acupuncturist wil ik mij continue blij-
ven ontwikkelen. Behalve dat het leuk is, 
raak je over het lichaam nooit uitgeleerd. 
Het lichaam blijft een fascinerend systeem 
dat op vele vlakken met elkaar verbonden is. 
De omgeving, fysieke conditie, geestelijk 
welzijn en voeding zijn allemaal van invloed 
op het functioneren van een persoon.”

Lifestyle test
Kelly richt richt zich hoofdzakelijk op 
electro-acupunctuur (RADTS). “Zelf 
noem ik dit de Lifestyle-test, omdat het 
alles omvat wat ik in de loop der jaren aan 
kennis heb opgebouwd.  Epigenetica is een 
belangrijk onderdeel van de onderneming 
geworden: de invloed van ervaringen en 
de omgeving. Stress, leefstijl, gedrag en 
vervuiling (bv. medicatie of een virus) 
kunnen van invloed zijn op onze gezond-
heid. De genen (DNA-code) verandert 
niet, toch is het alsof sommige genen aan/
uit staan. Op een gen ligt informatie over 
enzymaanmaak, deze enzymen hebben 
een duidelijke taak in het lichaam. Als een 

gen dus ‘uit’ staat, kan een enzym zijn 
werk niet of niet voldoende meer doen.”

Keuzes maken
Het mooie is dat je zelf invloed hebt op het 
functioneren van je lichaam. Door o.a. 
voeding, beweging, slaap en stressvermin-
dering. Ook met voedingssuppletie kun je 
veel bereiken. “Mijn lifestyle adviezen hel-
pen u bij het maken van andere keuzes. 
Samen zorgen we ervoor dat u beter in uw 

vel komt te zitten en dat uw lichaam beter 
functioneert.”

Contact
Kelly Groot en Werner de Haan werken 
beiden uitsluitend  op afspraak. Praktijk 
Andijk vindt u aan de Landstraat 5, 1619 
EX te Andijk. Bereikbaar via E-mail info@
praktijkandijk.nl of telefonisch op num-
mer 0228-591122, b.g.g. 06-37 61 94 63. 
Kijk ook eens op www.praktijkandijk.nl.

Kelly Groot viert twintig jarig jubileum

Kelly Groot is al twintig jaar werkzaam als (electro) acupuncturist.  
Tekst en foto Andijker/OdB

U bent van harte welkom voor een consult.
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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

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

06 12 50 53 52 • www.salonbeautylounge.nl

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

Verhuur/verkoop bouwmaterialen
Allround Service Andijk • Tel. 06 15 94 03 45

allroundserviceandijk@gmail.com • Handelsweg 29c Andijk

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

of bel: 59 36 05

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

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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Sorghvlietlaan 51, 1619 XA AndijkCasual mode

Pedicure salon pedilicious
Wij zijn weer open!

Ik ben Amber de Kroon, sinds 7 jaar beoefen 
ik met veel plezier het pedicurevak aan de 
Sorghvlietlaan 51.

Onze voeten verdienen meer aandacht dan 
ze krijgen. We blijven vaak te lang met pro-
blemen rondlopen zoals eelt, likdoorns en in-
groei. Onze voeten leggen vele kilometers af 
in het leven daarom verdienen ze een goede 
behandeling. 

Een volledige behandeling is er al vanaf  €29,50.
Actie: Duo behandeling €55,00!

Bel: 06 51 80 10 40 of kom langs in de salon aan de Sorghvlietlaan 51. 

Voor losse en vaste loupies 
individueel en calamiteiten.

"Bij ons kan uw hond 
lekker een uurtje 

uitrennen en spelen 
als het u niet uitkomt."

Kijk op de website 
www.hondeloupies.nl 

voor meer info of bel
 06-40 75 82 89.

  Volg ons op facebook.

Liefhebbers van de muziek van Frank 
Sinatra, Tom Jones, Engelbert Humper-
dinck, Ramses Shaffy, Cliff Richard en 
bijvoorbeeld ook Rob de Nijs zullen de 
naam Emiel Huisman vast en zeker ken-
nen. Hij treedt regelmatig op tijdens 
feesten en partijen. De muziek uit de 
zestiger jaren heeft zijn voorkeur.

“Het is heerlijk om op te treden en mensen 
te zien genieten. De mooie nummers van 
bovengenoemde zeer bekende artiesten 
zing ik graag. Soms is het muisstil in een 
zaal, soms zingt men vrolijk mee, elk op-
treden is anders.”

Klein, klein kleutertje
Dat zingen vond hij altijd al leuk. “Mijn 
kleuterjuf vertelde mijn ouders al eens dat 
ze zo blij werd van mijn enthousiasme. Dat 
ik één van de kindjes was die snel de melo-
die oppikte en de tekst goed mee kon zin-
gen.” Emiel lacht: “Het zat er kennelijk al 
jong in. Maar er waren interessantere din-
gen in het leven. Brommers en meisjes 
bijvoorbeeld!” Pas op iets latere leeftijd, zo 
rond 2007, kreeg het zingen een duidelij-
kere plek in het leven van Emiel.

Zangles
Regelmatig zong Emiel mee als er tijdens 
een feestje een band optrad. “Zing even 
mee Emiel zeiden mensen dan,” vertelt hij. 
“Daar moet je eens wat mee doen, je hebt 
een prachtige stem!” In 2007 trok hij de 
‘stoute schoenen aan’ en maakte een af-
spraak bij een zangpedagoge. Haar oordeel 
was duidelijk. “Je hebt duidelijk aanleg én 
duidelijk nog veel te leren!”

Doel voor ogen
“Mijn vrouw Carla werd 50 jaar en ik wilde 
haar graag verrassen tijdens het verjaar-
dagsfeest met een klein concertje. Daar-
door had ik een duidelijk doel voor ogen en 
ik was dan ook vreselijk gemotiveerd. De 
zangpedagoge heeft mij in korte tijd veel 
geleerd en geholpen ‘stiekem’ een mooi re-
pertoire in te studeren waarmee ik mijn 
Carla kon feliciteren op haar verjaardags-
feest: 125 man stond er in die zaal! Dat was 
misschien wel het begin van zoveel meer.”

Samen optreden
“Divera Hansen volgde ook lessen bij de-
zelfde zangpedagoge. Onze stemmen pas-
ten erg goed bij elkaar. Divera had weer 
contacten met de muziekvirtuoos Eric 
Lensink, de eigenaar van MI 5 Studio’s in 
Hoorn. Zo kwam ook ik in contact met Eric. 
Daaruit volgde hele bijzondere optredens.” 

Zo heeft Emiel opgetreden bij o.a. de 
Vlietlanden en het Zuiderzeemuseum, bij 
kasteel Radboud in Medemblik, maar ook 

in buurthuizen zoals de Schoof in Wer-
vershoof.

Bijzondere ontmoeting
Tijdens een optreden kwam er een man 
naar Emiel toe in de pauze. De man stelde 
zich voor als Stan Beauchemin, bodyguard 
van Frank Sinatra. Eerst dacht Emiel dat de 
man een grap maakte, maar na de show 
dronken ze samen nog wat en raakten in 
gesprek. Ze maakten zelfs een vervolg af-
spraak want raakten niet uitgepraat. Over 
hoe Stan -als oud politieman- in contact was 
gekomen met Frank Sinatra en hoe dat eer-
ste contact tijdens een potje golf een vervolg 
had gekregen. Over hoe Frank in het echt 
was en over muziek uiteraard. “Het was een 
bijzondere ontmoeting en we hebben elkaar 
daarna nog vaker gesproken. Ook heb ik sa-
men met Eric een kort en intens concert 
gegeven speciaal voor Stan en enkele andere 
echte Frank Sinatra liefhebbers. Een concert 
waar ik bijzondere herinneringen aan heb.”

Optreden bijwonen
Ook een keer live genieten van een optre-
den? U bent van harte welkom bij Stich-
ting Sociaal Cultureel Centrum De Schoof, 
Kerkelaantje 1, 1693 EH Wervershoof op 8 
mei 2022. Dan staat op het programma 
‘Emiel Huisman in concert: Swingers en 
meezingers’. Voor meer informatie gaat u 
naar de website www.deschoof.nl of stuur 
een e-mail aan info@deschoof.nl. 

Wie Emiel wil boeken voor een feest, brui-
loft of bij een uitvaart, particulier of als 
bedrijf, kan hem mailen op info@emiel-
huisman.nl

Voor iedereen: Emiel Huisman in concert!

Emiel Huisman treedt regelmatig op en zingt dan nummers uit de zestiger jaren van 
o.a. Frank Sinatra en Engelbert Humperdinck. Tekst en foto: OdB.

Spot vogels in deze waterberging bij 
Twisk. Dit drassige natuurgebied trekt bij-
zondere soorten, zoals kemphaan, bosrui-
ter, groenpootruiter en krombekstrandlo-
per. Ook leuk voor kinderen!

Vogels spotten 
Landschap Noord-Holland organiseert in 
samenwerking met de Vogelwerkgroep 
van de KNNV Hoorn/West-Friesland een 
vogelkijkdag op een bijzondere loca-
tie.  Waterberging Twisk is een prachtige 
plek om vogels te bekijken.  Omdat het een 
drassig natuurgebied is, trekt het enorm 
veel vogels aan. De vogeltrek is gaande. Op 
hun reis naar het hoge noorden hebben 
vogels onderweg plekken nodig om uit te 
rusten en bij te tanken. De waterberging is 
zo’n plek. In voorgaande jaren zijn wel 

60 verschillende soorten gezien! Benieuwd 
of dit totaal zaterdag de 7e mei is te eve-
naren, kom dan langs.  Er staan  vrijwilli-
gers met telescopen en verrekijkers klaar! 

Wat kun je zien?  
Tijdens de vogelkijkdag kun je verschillen-
de steltlopers zoals kemphaan, witgatje en 
oeverloper verwachten. Jonge kluutjes en 
kievit gezinnen en mogelijk nog een grut-
to.  Allerlei soorten eenden verblijven ook 
in dit gebied, waaronder de niet zo heel 
gewone slobeend. Op speciaal aangelegde 
eilandjes paren en broeden visdiefjes. 

Wanneer? Zaterdag 7 mei van 10.00 tot 
16.00 uurNoorderweg – Twisk / hoek Ma-
repad Verdere informatie via www.gaatu-
mee.nl   

Vogelkijkdag Natuurgebied Twisk - Oostermare
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Met een helm op de e-bike?
Dat spreekt voor zich.

Een ervaren 
rijder kan
risico’s mijden

Het dragen van een fietshelm vermindert de 
kans op ernstig letsel bij een botsing of val.
Wij helpen je graag om zo lang mogelijk 
veilig te blijven fietsen.

Meer informatie en tips?
vvn.nl/ervarenrijder

Voor wie het nu nog niet doet gaat het on-
getwijfeld even wennen zijn. Met een helm 
op je e-bike. Maar dat wennen is het meer 
dan waard. Want wist je bijvoorbeeld dat 
het dragen van een fietshelm de kans op 
ernstig letsel of overlijden aanzienlijk ver-
minderd? Als iedereen een fietshelm 
draagt zijn er naar schatting zo’n 2500 à 
2600 ernstige verkeergewonden minder 
zijn? Met een helm op de e-bike, dat 
spreekt voor zich! Ga voor een aanschaf 
van een fietshelm naar de fietsenwinkel bij 
jou in de buurt.

Veilig verkeer Nederland, 
afdeling Andijk

Met een helm op de e-bike?

Uit onze voorjaarsproeven komen weer prachtige aardbeiplanten 
beschikbaar. Daarom organiseren wij met plezier een:

AARDBEI-PLANTEN VERKOOP
U bent weer van harte welkom op 

zaterdag 7 mei van 10.00-12.00 uur
ABZ Seeds, Vleetweg 12 in Andijk

Prijs per plant € 2,00. Max. 15 planten per persoon i.v.m. de grote vraag.
Wees er snel bij want OP=OP!
Wij hebben geen PIN en gelieve zoveel mogelijk gepast betalen.

De opbrengst uit deze verkoop is voor: 
Stichting Vrienden van ’t Keetje                    

Dat de donkere kanten van het leven niet 
altijd neerslachtig hoeven te zijn, laat Johan 
Keeman horen met zijn muziek. De gebo-
ren West-Fries, waar vaker niet dan wel 
over emoties gesproken wordt, zingt over 
de innerlijke strijd die iedereen kent. Over 
de donkere dagen waarin je je best moet 
doen om een beetje licht te creëren. Over 
hoe je iemand leuk vindt, maar niets terug 
krijgt. En hoe je daar dan toch iets aan hebt.
 
Keeman is in zijn nummers op zoek naar 

zijn beste zelf. Hij zoekt de balans tussen 
licht en donker, tussen meer en genoeg, 
tussen afstand en liefde. Daarbij schuwt hij 
niet om risico’s te nemen, want juist dat 
brengt kansen met zich mee. Al gaat het 
natuurlijk ook wel eens fout. Met een 
haast droog stemgeluid neemt Johan Kee-
man je in zijn oprechte en pure teksten 
mee in zijn overwegingen en geleerde le-
venslessen.

Op de eerste dag van de lente in 2019 komt 
de single ‘Voorjaar’ uit. Mei 2020 is daar de 
volgende single ‘Nieuwe Dag’. Een EP rond 
‘Nieuwe Dag’ wordt uitgesteld wegens de 
corona crisis. Daardoor was er in de maan-
den april en mei opeens veel tijd om nieu-
we muziek te schrijven en Johan besluit de 
studio in te duiken om de EP ‘Thuis’ op te 
nemen. Nummers over thuis en rondom 
huis, een weerspiegeling van het leven van 
veel mensen in corona tijd. Terug naar de 
basis, soms begeleid door alleen akoestisch 
gitaar, soms meer. ‘Onderweg Naar Huis’ is 
de eerste single en komt 26 juni uit.

Zondag 1 mei bij Club Jazz&Pop in Cul-
tura Andijk. Aanvang 15.00 uur. 
Entree € 10. Reserveren via website: 
www.clubjazzenpop.nl

Johan Keeman. Foto aangeleverd

Zondag 1 mei bij Club Jazz&Pop: 
Johan Keeman + gitarist Brent Emmerink

Bij Sursum Corda is vrijdag het jubileum-
stuk Solidarity officieel aangeboden. De 
fanfare viert dit jaar het honderdjarig be-
staan. Ter gelegenheid daarvan is voor de 
vereniging een muziekstuk gecompo-
neerd. De Helderse componist Hans van 
der Heide heeft met dit stuk, met de En-
gelse titel een stuk geschreven dat velen 
zal aanspreken.

De componist was voor de officiële over-
handiging van de partituur naar Andijk 
gekomen. Ook in de voorbereiding was hij 
een keer langs geweest en waren er ge-
sprekken geweest met bestuursleden en 
dirigent. De delen van het stuk, waar hij op 
en af zo’n drie maanden aan werkte, staan 
symbool voor de fases waarin een vereni-
ging zich kan bevinden, hoogte- en diepte-

punten. Verder is het stuk ook geschreven 
naar de huidige bezetting en mogelijkhe-
den van de muzikanten. ‘Ik ben niet ie-
mand die een paard en wagen uitbeeldt in 
muziek, of de golven van het IJsselmeer’, 
aldus Van der Heide. Het is een soms pittig 
stuk, met in het ‘melancolico’-gedeelte een 
prachtig welluidend thema. De 63-jarige 
Van der Heide studeerde trompet aan het 
Amsterdamse conservatorium en was ook 
solotrompettist bij de Koninklijke Militai-
re Kapel.

Het stuk is na de première ook voor ande-
re orkesten beschikbaar. Die eerste keer 
dat het stuk ten gehore wordt gebracht is 
behoorlijk verlaat. De bedoeling was eind 
januari, maar nu is het jubileumconcert op 
29 oktober gepland.

Hans van der Heide (rechts) en dirigent Andries de Haan met de partituur van 
Solidarity. Foto aangeleverd

Jubileumstuk aangeboden aan 
Sursum Corda

Ooit kreeg ik dit recept van een collega. Zij maakte 
het van de restjes die ze nog in huis had. Ik maak het 
regelmatig, ook geschikt voor een groot gezelschap, 
smakelijk en super gemakkelijk om te maken. 

Ingrediënten:
Kant en klare kleine aardappeltjes uit een zakje.
Bloemkool, eventueel gemixt met broccoli
Een paar pakjes met stukjes kant en klare kip ( staan in de winkel meestal bij de 
dobbelsteentjes spek etc.)
Kookroom
Wat mosterd, honing, zout en peper, kruidenpaneermeel en geraspte kaas.

Kook de bloemkool en de eventuele broccoli beetgaar
Leg het zakje (de zakjes) aardappeltjes even in de magnetron, ( 1 minuut, prik wel een 
paar keer met een vork in het plastic zakje).
Meng in een kom de kookroom met wat mosterd, honing, zout en peper naar smaak.
Giet de groentes af en mix ze met de aardappeltjes.
Doe ze in een ovenschaal, schenk het mengsel met de kookroom er overheen. 
Strooi daaroverheen wat kruidenpaneermeel en als laatste de geraspte kaas.
Zet dit in een voorverwarmde oven 15 min op 200 graden. 
De hoeveelheid pas je aan aan het aantal mensen dat mee-eet.
De kip gaat ook prima samen met bv blokjes salami of chorizo. 
Eet smakelijk
 
Alie Schenk - Kooiman

Recept van restjes

Opgeven voor zwemles in het buitenbad kan nog 
tot 1 mei aanstaande! Check de website. Opgeven 
doet u via zwemlessen@deweid.nl. Afzwemmen in 
september.

Crowdfunding mindervalidetrap; laatste dagen!
Nog een paar dagen te gaan; dan sluit de crowdfun-
ding. Inmiddels is 90% van de benodigde 5.000 euro 
gedondeerd. Fantastisch! Maarrrr….de funding 
werkt zo, dat als de 5.000 euro niet wordt gehaald, 
alle donaties weer worden terug gestort! Geeft de 
minder valide zwemmers dus het laatste zetje en 
doneer een bedrag -klein of groot- via de donatie-
button op de site!

Ook vrijwilliger worden? info@deweid.nl

Zwemlessen A/B/C
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Spelregels voor duurzame energieopwekking 
in Westfriesland. Denkt u met ons mee?

Zondag 8 mei
Aanvang 15.00 uur

Live concert
Emiel Huisman

Meezingers & meeswingers
Met hits uit de jaren '60, '70 & '80

o.a.
Frank Sinatra

Tom Jones
Engelbert Humperdinck

Cliff Richard

Info & tickets
www.deschoof.nl

(0228) 58 18 76

De zeven Westfriese gemeenten hebben 
de ambitie om energieneutraal te worden. 
Daarom zetten we in op energiebesparing, 
duurzame warmte en duurzame energie-
opwekking. De Regionale Energiestrategie 
(RES) is een van onze activiteiten. In deze 
fase van de RES vragen wij ons af hoe we 
windmolens en zonneweides goed kunnen 
inpassen in ons landschap. Via een regio-
nale enquête kunt u als inwoner van Me-
demblik hierover uw mening geven, ook al 
hebben we in onze gemeente afgesproken 
geen nieuwe windmolens te plaatsen.

Energieneutraal betekent dat alle energie 
die we gebruiken uit duurzame energie-
bronnen komt, zoals de wind en de zon. In 
een eerder stadium van de Regionale Ener-
giestrategie is in overleg met Westfriese 
inwoners al verkend op welke plekken in 
de regio er mogelijkheden zijn voor het 
opwekken van duurzame energie. Deze 
plekken noemen we de ‘zoekgebieden’. 
“Uw inbreng willen we nu gebruiken om 
‘spelregels’ op te stellen voor ontwikke-
laars, die in deze zoekgebieden aan de slag 
willen met het duurzaam opwekken van 
energie”, legt wethouder duurzaamheid 
Harry Nederpelt uit. 

Geen nieuwe windmolens in 
Medemblik
U zult misschien denken: Gemeente Me-
demblik heeft zich toch uitgesproken te-
gen het plaatsen van nieuwe windmolens 
op haar grondgebied? “Dat klopt”, aldus 
Nederpelt. “Dat besluit blijft van kracht. 
Maar u bent ook inwoner van Westfries-
land. De windmolens die in buurgemeen-

ten komen te staan beïnvloeden ook uw 
leefomgeving. We willen graag een goed 
regionaal beeld krijgen. Hoe passen we 
duurzame energie in ons landschap in? 
Hoe kunnen we inwoners hiervan laten 
profiteren? En welke bijdrage kan het boe-
renerf leveren? Dat zijn onder meer de 
onderwerpen die in deze online enquête 
aan bod komen.”

Wat vindt u belangrijk?
Kortom, als u wilt aangeven wat u belang-
rijk vindt aan zonne- en windenergie in 
onze regio, is dit uw kans. Vul de enquête 
in. Een aantal inwoners in Medemblik 
heeft op basis van een steekproef al per 
brief een uitnodiging gekregen, maar de 
enquête staat voor iedereen open (tot en 
met 15 mei). Ga naar www.moventem.nl/
westfriesland. Daar vindt u een uitgebrei-
dere toelichting. Harry Nederpelt: “Na-
mens alle Westfriese gemeenten alvast 
bedankt voor uw betrokkenheid.”

Westfriesland streeft naar een gezonde, 
leefbare regio, nu en in de toekomst. Om 
dit doel te bereiken zijn er ontzettend veel 
grote en kleine maatregelen nodig op het 
gebied van energiebesparing, alternatieve 
warmte en duurzame energieopwekking. 
Voor dat laatste hebben we de Regionale 
Energiestrategie die voortkomt uit het lan-
delijke Klimaatakkoord. Nederland is ver-
deeld in dertig energieregio’s en elke regio 
werkt aan een eigen plan en uitvoering om 
meer duurzame, hernieuwbare energie op 
te wekken. Westfriesland maakt onderdeel 
uit van energieregio Noord-Holland 
Noord.

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
    

Kampioenschap 
Badminton  2022 

Basisscholen te Andijk 

Waar: de KLAMP te Andijk 
Wanneer: 14 mei van 10.00 tot 14.00 uur 

Wie: alle basisscholen (groep 6, 7 en 8) uit  
Andijk 

Het evenement is geheel gratis 
Supporters zijn van harte welkom op de tribune 

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

Ongeveer zo’n 60 jaar geleden 
werden er in Andijk in deze 
tijd van het jaar ook wandel-
tochten georganiseerd. 

Dit zijn foto’s van de Bloem-
bollenwandeltochten uit de 
jaren ‘60. We zien de kleuters 
van de Pr. Marijkeschool in de 
boot. Ze zijn op weg, of het is 
de aankomst in Andijk West 
waar werd gestart. Met juffr. 
Tine Horjus en juffr. Magda 
Dingemans zien we ze lopen op 
de hoek van de Dijkweg en de 
Stormweg. 

Ook de Westerschool is zich 
met meester Davids aan het 
verzamelen op de hoek van de 
Bangert en de Stormweg. 

Waarschijnlijk zullen de af-
standen wel aangepast zijn.

Uit de collectie van 
Hessel de Greeuw

Wandel-
tochten

S o c i - C o m  E n k h u i z e n  |  V o o r l a n d  5  1 6 0 1  E Z  E n k h u i z e n  
w w w . s o c i - c o m . n l  |  0 2 2 8 - 3 2  6 1  0 0

Daarom Soci-Com door Malcolm
Voor de zomervakantie van 2021 had ik nog nooit van Soci-Com gehoord.
Ik liep stage bij supermarkt Deen, maar daar hadden ze geen vaste plek
voor me. In die tijd was ik vaak ziek omdat ik de ziekte van Pfeiffer heb
gehad. Ik vond het altijd erg vervelend als ik me moest ziekmelden. Ook
op school heb ik niet echt een fijne tijd gehad. Ik werd gepest en
uitspraken van sommige leraren hielpen niet mee aan mijn
zelfvertrouwen. Op een andere school ging het gelukkig beter. 

Via Werksaam hoorde ik voor het eerst over Soci-Com. Ik kan heel goed
aanvoelen of een plek goed of slecht is, en bij Soci-Com had ik meteen
een goed gevoel. Voor de zomervakantie heb ik in de productiehal
gewerkt. Na de vakantie vroeg jobcoach Rob Kooiman of ik bij soci.bike
zou willen werken. Dit is Soci-Coms eigen bakfiets die ook in de
productiehal in Enkhuizen wordt gemonteerd.

Ik volg daar nu het traject ‘Praktijkverklaring’. Dit houdt in dat ik geen
theorie hoef te doen en dus niet naar school hoef. Ik doe ervaring op in de
praktijk en krijg hiervoor een praktijkverklaring. Ik kon eigenlijk al direct
goed de spaken in het wiel zetten. En als je iets goed kan, geeft je dat ook
meteen zelfvertrouwen.

Ik heb heel veel geleerd over fietsen bij soci.bike. Ik plak nu ook gewoon
mijn eigen banden! Daarnaast kan ik me zich beter openstellen naar
andere mensen. Dit komt door de fijne mensen en goede sfeer bij Soci-
Com. Ik vind het ook erg leuk dat er naar mij wordt geluisterd. Als ik denk
dat de bakfiets efficiënter in elkaar kan worden gezet, geef ik dat aan. Er
wordt dan echt gekeken of ik gelijk heb. We doen nu zelfs iets op de
manier die ik had voorgesteld!

Benieuwd wat Soci-Com voor jou kan betekenen? Neem dan contact met ons
op via onze jobcoach Rob Kooiman via 06-81518062 of rob@soci-com.nl 
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Het team van de Andijker 
wenst u een gezellige 

Koningsdag!

• 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
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
• Reddingbootdag KNRM

MEI
Zondag 1 mei
• Tulpenwandeltocht. Afstanden 8,5 of 15 km.
• Johan Keeman en Brent Emmerink bij Club Jazz&Pop in Cultura
Maandag 2 mei
• Rest afvalbak (grijze) wordt geleegd
Woensdag 4 mei 
• KBO Seniorenbond, klaverjassen & jeu de boules. Sarto 13.30 uur
Zaterdag 7 mei
• Opruimactie  van 8:45 – 11:15  door Andoik Skoôn. Start IJsbaan
Maandag 9 mei
• Groene afvalbak wordt geleegd
Dinsdag 10 mei
• KVG klaverjas avond, 19.45 uur, Sarto      
Vrijdag 13 mei
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
• 70ste 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
Woensdag 18 mei 
• KBO Seniorenbond,  bingo en jeu de boules. Sarto 13.30 uur
• Vrouwen van Nu, Andijk-West, verrassingsavond, 

inspiratie door Trudy Ypma, 20.00 uur, Cultura
Maandag 23 mei
• Groene afvalbak wordt geleegd
Vrijdag 27 mei
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
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
• Vrouwen van Nu, Andijk-West samen met afdeling Oost 

optreden Keep ’t Simple, 20.00 uur, Cultura
Zaterdag 4 juni
• LET OP: Groene afvalbak wordt geleegd
• Opruimactie  van 8:45 – 11:15  door Andoik Skoôn. Start IJsbaan
Vrijdag 10 juni
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
Zaterdag 11 juni
• Oud papier
Zondag 12 juni
• Open dag Modelvliegclub Pegasus, 11-17 u, Elsenburg Enkhuizen
Maandag 13 juni
• Plastic afvalbak wordt geleegd
Maandag 13 en dinsdag 14 juni
• Schoolvoetbal bij Sporting Andijk
Dinsdag 14 juni              
• KVG, Klootschieten, geheel verzorgd. Sarto, 19.00  uur        
Zaterdag 18 juni
• Rommelmarkt Geref. Kerk, Middenweg 4, 10:00-13:30 uur 
Maandag 20 juni
• Groene afvalbak wordt geleegd
Vrijdag 24 juni
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (in de wijken zonder bak-

ken)
Zaterdag 25 juni 
• Oud papier
Maandag 27 juni
• Rest afvalbak (grijze) wordt geleegd

JULI
Vrijdag 1 juli
• Avond van Andijk
Zaterdag 2 juli
• Dijkpop
Maandag 4 juli
• Groene afvalbak wordt geleegd
Vrijdag 8 juli
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (in de wijken zonder bak-

ken)
Zaterdag 9 juli
• Oud papier
Maandag 11 juli
• Plastic afvalbak wordt geleegd
Maandag 18 juli
• Groene afvalbak wordt geleegd
Vrijdag 22 juli
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (in de wijken zonder bak-

AGENDA De hele agenda kunt u 
vinden op www.andijker.nlKom ook naar de 70e Veiling Sarto 

vrijdag 13 mei 19:15 uur

Cortina Common damesfi ets, 
3 versnellingen t.w.v. € 579,-

met als afslagers 
Peter Swart en 

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

13 mei voor 22:00 inlevert 
maakt u, via een loting die 

na het 400ste koopje 
plaatsvindt, kans op een:

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

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

NIEUW!

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

snel en gemakkelijk!

Een prettige kermis gewenst 
namens het hele team:

André, Carina, Dirk-Jan en Martijn.

Geschonken door:

Het kan eindelijk weer! De 68e 
veiling in 2020 werd één dag voor 
de veiling afgeblazen i.v.m. de 
coronalockdown. Wat een teleur-
stelling! Het was bijna allemaal al 
klaar. Nog geprobeerd zoveel 
mogelijk mensen te bereiken om 
koopjes af te zeggen. Gelukkig 
kwamen er wel giften binnen, 
was er een buffer in de veilingkas 
en konden de verenigingen zo 
toch ondersteund worden. De 69e 
veiling ging per inschrijving. 
Geen gezellige veilingavond, 
maar toch inkomsten om de ver-
enigingen ook in 2021 financieel 
te ondersteunen. Veel dank voor 
alle medewerking!

Deze 70e veiling rekenen we op u. 
Graag willen we van deze avond 
iets bijzonders maken. We hopen 

op zoveel mogelijk bezoekers om 
er samen een groot succes van te 
maken. 
Aan alle aangeboden koopjes zal 
het niet liggen. Er zit zo veel 
leuks bij. Heel aparte uitjes, ge-
zellige avonden, u kunt het alle-
maal rustig bekijken in de catalo-
gus of op de  Website:  www.pa-
rochieveilingsarto.nl van de pa-
rochieveiling. Het feit dat de vei-
ling al voor de 70e keer gehouden 
wordt maakt van deze avond iets 
bijzonders door de aandacht die 
hieraan gegeven wordt. Ook al is 
deze avond niet op de tweede 
vrijdag in maart zoals de ge-
woonte is, maar door toch onze-
kerheid in maart rond corona 
uitgesteld tot 13 mei. We hopen 
dat u deze avond vrij houdt en 
komt! De verzorging van de 

avond is in Sarto altijd in goede 
handen. De afslagers zijn ook dit 
jaar weer Peter Swart en Richard 
de Beer.

De ‘kinder’ veiling, die om 19.00 
uur begint is speciaal voor kinde-
ren. Tot maximaal € 15,- mogen 
zij bieden op koopjes, speciaal 
voor hen uitgezocht. Afslagers 
zijn hierbij Niels Kreuk en Bart 
Schuitemaker. De ouders kunnen 
nog blijven als er daar na voor de 
kinderen een speciaal program-
ma is in de kleine zaal van Sarto. 
13 mei, samen op naar Sarto voor 
een bijzondere 70e veiling en een 
prachtige avond!
Van harte welkom en tot ziens op 
de veilingavond!

Het bestuur.

Kom 13 mei naar de 70e Veiling Sarto!

De bemanning van ‘t Span (KNRM) krijgt 
instructies aan boord. De brandweer 
was op de Beldersweg in de weer met 
een austo te water (in scène gezet). Als 
hulpverzelner tracht met alle inciden-
ten tot een goed einde te brengen.
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Goed nieuws!

Wij gaan glasvezel 
aanleggen in alle 
plaatsen van de 
gemeente Medemblik

Meld je vóór 
15 mei 2022 

nog gratis aan

gavoorglasvezel.nl

Meer weten over de aanleg?
Kom naar een inloopavond op 2 mei in het Wapen van Medemblik
of 3 mei in ’t Fortuin in Wervershoof. Aanmelden is niet nodig. 
Je kunt binnenlopen tussen 19.00 - 21.00 uur. 

Aannemer VolkerWessels Telecom is aanwezig om vragen te beantwoorden 
en wij staan klaar om hulp te bieden bij het afsluiten van een abonnement.


