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Gratis half uur 
bespreking? Bel ons.
www.mantelvoors.nlIrene Schouten is een beetje 

van heel Nederland. Maar om-
dat ze een heuse Andijkse is en 
bij ons in de regio woont, vie-
ren we haar overwinningen net 
een beetje uitbundiger. We jui-
chen net iets harder en daar 
heeft ze ons de afgelopen tijd 
ook flink reden toe gegeven.

Terwijl we op de redactie van de 
Andijker nog nagenieten van onze 
eerste Irene Tompouce, staat Ire-
ne zelf alweer klaar voor haar vol-
gende rit tijdens de Olympische 
Spelen 2022 in Beijing. 

Herinneringen delen
Wij kijken ondertussen even naar 
al ons ‘oude materiaal’. Foto’s van 
een jonge Irene thuis aan de keu-
kentafel en in de tuin, altijd met 
schaatsen. Want ook al zijn de 
foto’s van jaren geleden: haar doel 
had zij al jong voor ogen. Peter 
Ligthart haalt herinneringen op: 
“Dit is tien jaar geleden hé, toen 
hadden wij haar al in de krant! 
Dus met twee keer goud verdient 
ze nu ook zeker een plekje in de 
Andijker, wat een topper is die 
dame!”

Olympische ritten
Tijdens deze Olympische Win-
terspelen 2022 won ze goud op 
de 3000 meter (in 3:56.93) en de 
5000 meter (in 6.43,51), beide rit-
ten reed zij een nieuw Olympisch 
record. Twee gouden medailles 
sieren de nek van ‘onze’ Irene. 
Een tijd die haar niet alleen een 
gouden medaille om haar nek 
opleverde, maar ook een grandi-

oze mooie lach op haar gezicht 
toverde. 
Met het team haalde Irene dins-
dagochtend haar derde medaille 
op deze Spelen, brons op de ploe-
genachtervolging.

More to come?
Irene Schouten rijdt nog één 
wedstrijd tijdens deze Olympi-
sche spelen. Zij treedt zaterdag 
nog aan tijdens de massastart. 
Dus wellicht klinkt het Wilhel-
mus nog een keer deze week? 

‘Onze’ Irene wint goud!

In 2010, thuis aan tafel. Foto: PL/De Andijker
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Ook op de fiets in actie. Foto: Fred Homan Tijdens een marathon. Foto: Fred Homan

Vanaf 14 februari gaat Hoog-
heemraadschap Hollands Noor-
derkwartier bomen kappen langs 
de Dijkgraaf Grootweg en Es-
doornlaan in de gemeenten Me-
demblik en Stede Broec. Het be-
treft de kap van 167 essen en 
wilgen, gelegen langs de westzij-
de van de weg. De bomen zijn in 
slechte staat en hebben te kam-
pen met onder andere Essentak-
sterfte en andere ziektes.

In een aantal bomen zijn in de 
voorgaande jaren vleermuisver-
blijven aangetroffen. In juli 2021 
zijn er daarom vleermuiskasten 
aangebracht aan de bomen die 
langs de andere kant van de weg 
staan. In het verleden is gebleken 
dat vleermuizen dat een prima 
alternatief vinden. 

Afgelopen najaar bleken de hol-
tes in de te kappen bomen niet 
meer bewoond, maar dat wordt 
nog een keer gecontroleerd vlak 
voor de kap.
Om de bomen veilig te kunnen 
kappen, wordt de weg afgesloten 
voor al het verkeer. Er is een om-
leidingsroute ingesteld. Het 
Hoogheemraadschap streeft er-
naar om de overlast zo veel mo-
gelijk te beperken en de afsluiting 
niet langer in stand te houden 
dan nodig. 
Aansluitend aan de kap worden 
er nieuwe bomen geplant. Deze 
staan al klaar. 

De werkzaamheden worden uit-
gevoerd door aannemer J. van 
Bodegom & Zn BV en zullen tot 
uiterlijk 11 maart duren.

Bomenkap Dijkgraaf Grootweg en Esdoornlaan

Alle 167 Essen gaan tegen de vlakte. Foto aangeleverd

Irene tompoucen bij bakker 
Swart. Foto Astrid van Dijke
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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 20 februari 10.00 uur:

Eucharistieviering door kapelaan 

J.A. Correa met Gemengd koor.

Thema: “Bemint, zegent, bidt”.

De collecte is voor onze kerk. 

Dank daarvoor. 

Welkom in de viering. 

*Voor wie het van toepassing is: 

een prettige voorjaarsvakantie 

toegewenst! 

AANLEVEREN 
KOPIJ

Advertenties en 
familieberichten: 

tot maandag 12.00 uur: 
info@andijker.nl. 

Rouwberichten: 
tot dinsdag 8.30 uur: 

info@andijker.nl

Kopij en 
fotomateriaal: 

tot maandag 12.00 uur: 
info@andijker.nl

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

•  Vertrouwd gezicht en houvast in intense 
dagen

•  Een uitvaart en opbaring op een door u 
gekozen locatie

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

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

Uitvaartbegeleiding
Carla Basjes

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

06 29 24 11 83

Kerkdiensten, zondag 20 februari

Gereformeerde Kerk 
Middenweg 4, Andijk

10.00 uur ds. J. Staat.

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

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

10.00 uur Voorganger: Gert Scholten Avondmaal  

 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 Cees Hanemaaijer, zendingsmoment Cuba

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

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

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

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

19.00 uur Oscar Lohuis

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

10.00 uur Simon van Groningen

De diensten zijn digitaal te volgen via: 
www.youtube.com/c/WestfrieseEvangelieGemeente

Annemarie Kooiman met tulpen. Foto aangeleverd

Voor de 20e keer: 
Tulpenactie Moldavië

Zaterdag 19 februari staan we bij 
het winkelcentrum Beldershof 
vanaf 9.30 uur om tulpen te ver-
kopen voor Hart voor Moldavië. 
2 Bossen voor € 5,- liefst contant 
te betalen. Ook lang de weg bij 
Dijkgraaf Grootweg 2 en Han-
delsweg 39 zijn de komende we-
ken tulpen te kopen voor het-
zelfde doel. 

Hart voor Moldavië staat voor 

het bieden van een waardevolle 
toekomst. Wij willen de kinderen 
en ouderen in Moldavië de moge-
lijkheid bieden zich te kunnen 
ontwikkelen in een veilige en 
vertrouwde leefomgeving. Zie 
www.hartvoormoldavie.nl. Als u 
niet in de gelegenheid bent om 
naar het centrum te komen en 
wel tulpen wilt kopen dan kunt u 
ze bestellen bij Annemarie Kooi-
man tel: 06 42 836 907.

De officiële overhandiging door 
voorzitter Jos Kuin (links) van 
het nieuwe jaarboek aan Joost 
Doef. Met als decor, rechts achter 
Joost, de fraaie maquette van het 
Poldergemaal en de Molenweg. 
Te zien op de benedenverdieping 
van het Dijkmagazijn, het tegen-
woordige onderkomen van de 
Stichting Oud Andijk gelegen in 
de tuin naast het voormalige pol-
dermuseum.

Onder het genot van een echte 
‘Irene tompouce’ is zaterdag jl. het 
eerste exemplaar van Jaarboek 
Oud Andijk 2022 officieel over-
handigd. Deze keer opnieuw aan 
iemand met veel interesse en ver-
diensten voor Oud Andijk: Joost 
Doef. Joost is jarenlang actief ge-
weest als suppoost en de laatste 

vijf jaar als lid van de redactie. Van 
zijn hand verschenen meerdere 
publicaties. De donateurs kunnen 
het jaarboek een dezer dagen in de 
bus verwachten. 

Ook donateur worden? Graag! 
Aanmelden kan via donateurs@
stichting-oudandijk.nl of telefo-
nisch: 0228-591408.

Jos Kuin overhandigt het nieuwe jaarboek aan Joost Doef. 

Stichting Oud Andijk 
presenteert Jaarboek 2022

Foto’s aangeleverd

Het monument op de dijk. Foto Astrid van Dijke

Langs de weg...
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JE MOET DE MINST LEUKE SECARIO’S OOK MEENNEMEN

Zo net na Valentijnsdag misschien geen leuk onderwerp, maar in het 
begin van je relatie is alles rozengeur en maneschijn en je gaat ervan 
uit dat dit nooit zal veranderen. Dat is uiteraard een goed uitgangs-
punt. Laatst zij iemand, “liefde is een werkwoord. Je moet aan je re-
latie blijven werken”. Klinkt makkelijk, maar hou maar eens alle bal-
len in de lucht. Zeker in deze tijd. Helaas is het aantal ontbindingen 
van relaties erg hoog. Dit zijn nog cijfers van 2021 van het CBS, maar 
op hun site staat dat in 2020, 28.965 huwelijken eindigden door 
echtscheiding. Ook het aantal geregistreerde partnerschappen dat in 
een scheiding eindigt neemt flink toe, van het aantal samenlevings-
overeenkomsten dat wordt ontbonden, maar niet te spreken. De 
gemiddelde leeftijd van uit elkaar gaan ligt tussen de 45 en 50 jaar.

Zet het goed op papier
Dus is het advies om zaken duidelijk vast te leggen, op het moment 
dat je nog samen door een deur kan. Rechtvaardigheid naar beide 
kanten, daar moet je gewoonweg van tevoren samen over praten. 
We helpen je graag bij wat belangrijk is om te regelen.

Alles jaren terug al vastgelegd?
In de loop van de jaren verandert je leven, het kan daarom ook be-
langrijk zijn om van tijd tot tijd de gemaakte afspraak aan te passen. 
In welk laatje ligt jullie contract? 

Groot misverstand
Tegenwoordig ben je van 
rechtswege op huwelijks-
voorwaarden gehuwd. 
NEE! Laat je voor het ja-
woord goed informeren!

Mantel&Voors Notarissen 
en Mediators – Andijk 
0228-592224/Benning-
broek 0229-591264.

Silva Visser

IJsselmeer vervolg

Het IJsselmeer heeft nu een 
kustvisie. Met deze visie zijn 

wij het niet eens met alles 
wat er benoemd wordt. De 

meerderheid van de raad kan 
de visie wel omarmen. Mede 
door het feit dat deze visie 
kiezen is tussen 2 kwaden: 

deze visie of Rijkswaterstaat 
moest er een keuze gemaakt 

worden. Rijkswaterstaat 
heeft nog meer vergaande 
plannen.  Dan is politiek 

maar weer een vreemd feno-
meen. In ons pleidooi zijn we 
opgekomen om zoveel moge-
lijk grip te houden en te krij-
gen op de plannen en de gro-

te waarde van ons IJssel-
meer onder het voetlicht te 
krijgen en deze te redden. 

CU heeft als laatste redmid-
del een motie ingediend om 
kaders mee te geven aan het 
college, ondersteund door 
het CDA met de volgende 

inhoud:
Watervoorziening (kwanti-
teit) voor PWN en voor de 

landbouw dient minimaal op 
gelijk niveau te blijven;

Waterkwaliteit dient niet 
achteruit te gaan (verzilting); 
 Er dient rekening gehouden 
te worden met de zoute kwel 
in de Wieringermeer (hydro-

logie);
Geen achteroever-ontwikke-

lingen, daar waar het de 
agrariër in de weg zit;

 Landvorming in het IJssel-
meer dient geen extra beper-
kingen op te leveren voor de 

landbouw in Medemblik 
(geen extra Habitatrichtlijn-

gebieden); 
Vaargeulen en vaarroutes 

voor beroeps- en recreatieve 
scheepvaart dienen geborgd 

te blijven”.
ChristenUnie wou nog meer 
meegeven maar dan begint 

de politiek: zoeken naar 
meerderheden en compro-
missen, anders heb je niks. 

En dat is ons gelukt!! Motie 
Aangenomen. Nu de plannen 
die apart komen, beoordelen 
met deze kaders. Dat is voor 
de nieuwe raad. En als ik u 
en jullie nog een raad mag 

meegeven. Stem slim en ver-
standig en laat de Christen-
Unie haar werk voortzetten.

Silva Visser

Christenunie.medemblik@
gmail.com

Medemblik.christenunie.nl

Het kastje aan de Knokkel. Foto aangeleverd

Wat staan de paarden er weer mooi bij op de Hoekweg.  
Foto Naomi Mak

Wat kan er in het buurtkastje? 
We merken dat het buurtkastje 
aan de Knokkel al flink gebruikt 
wordt. Zowel door mensen om 
spullen op te halen als door men-
sen om producten achter te laten. 
Mariska: “Super fijn! Dagelijks 
zijn er mensen die het kastje ge-
bruiken waarvoor het er is opge-
hangen!” Geen gekoeld kastje 
Denkt u er om dat het kastje geen 
koeling heeft? Dus producten die 
koel bewaard dienen te worden 

zoals kaas kunt u hier beter niet 
in leggen. Ook vers brood is niet 
handig, hoe lief bedoelt ook, 
maar dit bederft te snel. Zeer ge-
schikt Lang houdbare producten 
die ongekoeld bewaard kunnen 
worden, zoals blikgroenten, 
shampoo en koffie, zijn uitermate 
geschikt. Ook los verpakte 
snoepjes zijn geschikt. We dan-
ken iedereen voor de hulp en ho-
pen nog vele mensen te mogen 
helpen op deze manier. 

Langs de weg...

Langs de weg...

Er kan meer, er mag meer en 
wij zijn klaar voor meer!
Schuif jij aan?

Bij de volgende arrangementen 
zijn nog plekken beschikbaar.

27-02: Westfries cabaret met 
Hannes Knoin, ’t Volksorkest 
en buffet.
Wie heeft er na maanden el-
lende nou géén zin in een 
avondje onbeperkt lachen!
Een avond waarin de beste 
sketches van Hannes Knoin en 
nummers van ’t Volksorkest 
worden afgewisseld. Daarbij 
serveren wij soepen, een win-
terkostbuffet en een nagerecht. 
De avond start om 16.30 uur. 
De kosten voor deze avond vol 
lachers bedraagt 55,00 euro 
p.p. (incl. consumpties)

01-04: Motown Night 
met Melissa.
Melissa speelt de lekkerste Mo-

town en wij serveren in vijf 
gangetjes lekkere gerechtjes! 
Het repertoire heeft als rode 
draad ballads tot lekkere dans-
nummers.
Zoals The Trammps, Supre-
mes, Stevie Wonder, Pointer 
Sisters, Aretha Franklin en The 
Jacksons. Kosten € 39,50 p.p. 
incl. welkomstdrankje en 
menu. Aanvang 18.30 uur.

Reserveren
Wil je ook weer komen borre-
len, eten of genieten tijdens een 
arrangement? Voorkom teleur-
stelling en reserveer via www.t-
fortuin.nl / info@t-fortuin.nl of 
0228-581336.
Iets te vieren? Een koffieoch-
tend, lunch, borrel of diner in-
plannen t.g.v. een verjaardag, 
bruiloft etc? Wij geven graag 
tips en adviezen en maken vrij-
blijvend een voorstel.
Tot ziens!
Team ’t Fortuin.

Wat een gezelligheid!

Harym, onze gehandicapte zoon 
hoopt komende zaterdag 23 jaar 
te worden. Hij heeft het niveau 
van een 2/2,5-jarige, en heeft van 
jongs af aan een soort angst voor 
honden. Hij heeft misschien een 
keer iets meegemaakt maar het 
kan ook zijn dat ik onbewust 
mijn angst voor honden op hem 
heb overgebracht. Toen Harym 
10 jaar geleden 13 jaar werd be-
dachten we dat het goed zou zijn 
om een speelgoedhondje voor 
hem te kopen zodat hij misschien 
over zijn angst voor honden heen 
zou raken. We vonden een schat-
tig hondje wat op batterijen 
werkte en ook nog kon lopen en 
heel zacht blaffen. We waren he-
lemaal blij met dit hondje en ke-
ken verwachtingsvol toe toen 
Harym het op de ochtend van 
zijn verjaardag uitpakte.

Maar toen hij het hondje uit de 
doos pakte vloog Harym naar de 
andere kant van de kamer, al gil-
lend en zo bang! Het cadeau viel 
dus niet in goede aarde, maar we 
dachten dat hij er wel aan zou 
wennen, dus we probeerden Ha-
rym voorzichtig vertrouwd te 
maken met ‘zijn’ hondje.
Helaas, hij wilde er niets van we-
ten, hij wilde het hondje zelfs niet 
meer zien. Het moest hoog op de 
kast gelegd en uit het zicht.

Toen onze oudste dochter Agnes 
met man en kinderen op een dag 
bij ons waren zei ik dat ze het 
hondje wel mee mochten nemen 
omdat Harym er zo ontzettend 
bang voor was. Anna van 5 was 
helemaal blij met ‘haar’ hondje.

Maar eenmaal op de terugweg 
naar Amersfoort vroeg Anna aan 
onze dochter waarom Harym 
toch zo bang kon zijn voor een 
speelgoedhondje. Agnes pro-
beerde zo goed mogelijk uit te 
leggen dat dit te maken had met 
het feit dat Harym gehandicapt 
was. En wat gehandicapt bete-
kent. Anna had zich er blijkbaar 
nooit over verbaasd dat Harym 
anders was, Harym was immers 
Harym.

Nadat Agnes een en ander had 
uitgelegd was het even stil achterin 
de auto. Totdat Anna vroeg; “maar 
mama, weten opa en oma dan wel 
dat Harym gehandicapt is?”

We zijn inmiddels 10 jaar verder, 
en nog steeds is Harym een 
beetje bang voor honden. Maar 
hij slaapt elke nacht met een paar 
knuffels waaronder...een hondje. 
(zonder batterijen).
Netty van Dokkum

Harym pakt een cadeau uit.  
Foto aangeleverd

Een mooi verjaardagscadeau?
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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

Afgelopen zaterdag 12 februari 
werd de keramiekstudio feestelijk 
geopend. Naar aanleiding van het 
krantenbericht en het bericht op 
Facebook was het een succesvolle 
opening. Onder belangstelling 
van bezoekers die de vorige eige-
naren kennen en graag een blik 
wilde werpen op het grondig ge-
renoveerde pand en de tuin, be-
kend van de kunst en tuinroute, 
tot bezoekers die zich direct in-
schreven voor de lessen is er ge-
kletst en geknutseld in de fleurige 
studio. 
Bij Studio de Kleine Boerderij 
starten in week 8 de (introductie)
lessen. Jong en oud, met of zon-
der ervaring, er is voor iedereen 
ruimte. 

Op maandagavond, woensdag-
ochtend en -avond en vrijdag-
middag zijn volwassenen welkom 
op basis van een ‘open studio’ 
concept waar iedereen gezellig 
aan een grote tafel aan een eigen 
project werkt. 

Per seizoen zullen er tweedaagse 
workshops worden gegeven, voor 
iedereen die zich niet wekelijks 
vast wilt leggen en speciaal voor 
kinderen. 
Kinder-, familie-, vriendinnen-, 
vrijgezellen-, en andere feestjes 
of groepen zijn individueel be-
spreekbaar. 
Daarnaast is er ook een kleine 
winkel voor unieke, thematische 
cadeautjes en gepersonaliseerde 

items zoals huisdier-gedenkste-
nen, huisnummerbordjes, pop-
penservies of iets passends voor 
op de seizoenstafel. 
 
De opening was een enorm suc-
ces! Inmiddels zitten de groepen 
op woensdag vol, je kan je voor 
de andere groepen aanmelden bij 
Hester Heide via 06 23 68 58 17. 
 
Je bent welkom in de winkel op 
woensdag ochtend 09:30-12:30 
en vrijdag middag 13:30-16:30 
aan Dijkweg 165, maak een af-
spraak of kijk op www.studiode-
kleineboerderij.nl. 

Er werd direct geknutseld. Foto’s: aangeleverd

Hester Heide

Opening keramiekstudio

Nieuws of tips?
Mail naar: 

info@andijker.nl 
of bel: 59 36 05

Sinds lange tijd werd in Hoorn 
Bachs grootste werk, zijn Mat-
thäus Passion, niet uitgevoerd. 
Maar nu is het eindelijk zo ver. 
De uitvoering is in handen van 
het inmiddels in Hoorn ver-
trouwde Bach Ensemble Am-
sterdam onder leiding van Pau-
lien Kostense. Solisten zijn 
Stephan Adriaens | Evangelist, 
Joep van Geffen | Christus, El-
vire Beekhuizen | Sopraan, Els-

beth Gerritsen, Rosina Fabius | 
Alten, David Lee | Tenor, Mi-
chiel Meijer | Bas en Anna 
Lachegyi | Gamba
 
Zondag 6 maart 2022, Koepel-
kerk Hoorn. Grote Noord 15. 
Aanvang 14.30 uur; kerk open 
13.45 uur.

Alle informatie: 
www.oudemuzieknu.nl.

Bach Ensemble Amsterdam. Foto aangeleverd

Bach Ensemble Amsterdam 
met Bachs Matthäus Passion
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Ondernemen in Andijk!
Aanhangwagens

OMC-Andijk • Handelsweg 31a
Tel. 06. 1341 6240 • www.omc-andijk.nl

Accu’s
F.J. de Boer • Hoekweg 21a Andijk

Tel. 0228 - 592075 • www.� deboer.com

Administratie
In de Haak • Sterappel 28 Andijk 

Tel. 06 - 5392 1885 • michel@indehaak.nl

Autobedrijf
Autobedrijf Köster • Handelsweg 20 Andijk 

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

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

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

Computerhulp
PCHulpje • Kees Veerstraat 9 Andijk

Tel. 06 181 283 15 • www.pchulpje.nl

CV Monteur
Valk Service & Onderhoud • Tel. 0228 - 58 67 66

info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

Dorpshuis
Sarto • Bangert 4, 1619 GJ Andijk • Tel. 0228 - 59 16 13

info@sarto-andijk.nl • www.sarto-andijk.nl 

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

0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

Fietsenwinkel
Dekker Tweewielers • Middenweg 54a, 1619 BN Andijk

0228 - 74 52 22 • info@dekker2wielers.nl • dekker2wielers.nl

Fotokopie - drukwerk
Dijkprint • Industrieweg 1 Andijk

0228 - 59 29 34 • www.dijkprint.nl • info@dijkprint.nl

Fysiotherapie
Praktijk Andijk • Landstraat 5, 1619 EX Andijk

0228 - 59 11 22 • www.praktijkandijk.nl

Fysiotherapie
Fysio WFO • Wervershoof 0228 - 58 22 70 
Andijk 0228 - 59 27 17 • www.fysio-wfo.nl

Garage
Autoservice Andijk • Handelsweg 29 Andijk
0228 - 59 22 22 • www.autoserviceandijk.nl

Glasbewassing & Schoonmaak
Stenekes Cleaning • Narcis 35 1619 BC Andijk

06 51 94 85 85 • www.stenekescleaning.nl

Groenten - Boerenzuivel
De Bosmantel • www.bosmantel.nl

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

Hovenier
Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk 

Tel. 06-189 66539 • www.dekroonhovenier.nl

Huidverbetering
LNC Huidverbetering • Krokus 22, Andijk

Tel. 06-373 1414 8 • www.lnchuidverbetering.nl

Juwelier / Optiek
Briljant Optiek & Sieraden • De Hoek 1, 1693 AA Wervershoof

0228 581 258 • info@briljant-optiek.nl

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

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

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

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

06 12 50 53 52 • www.salonbeautylounge.nl

Massagepraktijk
Massage Boven Jan • Dijkweg 138 Andijk

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

Natuurgeneeskunde
Amrita- Holistisch Centrum • Natalja Mantel

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

Oefentherapie
Koopman Oefentherapie • Ged. Laanweg 43, 1619PB Andijk

Tel: 06 25 11 69 16 • koopmanoefentherapie.nl

Podologie
Marian van Zwieten • Keizerskroon 1

Tel. 06 54 28 83 08 • www.podologiemarianvanzwieten.nl

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

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

Vishandel
Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

06 2656 8616 • info@kleinvolendam.nl

Yoga
Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk

0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Zonnepanelen
SolEnergy • Industrieweg 5, 1619 BZ Andijk

0228-597272 • www.solenergy.nl

Zonwering
Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk

06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl

Uw bedrijfsnaam in deze lijst?
Mail naar: info@andijker.nl

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

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

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

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

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

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

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

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

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor al uw feesten en partijen 
Heeft u een locatie nodig voor uw partij, personeels- of bedrijfsfeest, vergadering, 
vereniging, jubileum of bruiloft? Wij maken van elke gelegenheid een succes. Bel of 
mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!

www.sarto-andijk.nl  info@sarto-andijk.nl  Bangert 4  1619 GJ Andijk  0228-59 16 13  Volg ons ook 
op facebook!

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

BOKBIERMIDDAG
Terug in de tijd met muziek van “ROB 
DE DRAAIER”, die alleen vinyl draait!

20 aug
Maandag

Aanvang . 0 uur
Andijker rockband “Fruitmachine” 
& local hero D.J. Panteloko

(AC  DC tribute band) 

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor al uw feesten en partijen 
Heeft u een locatie nodig voor uw partij, personeels- of bedrijfsfeest, vergadering, 
vereniging, jubileum of bruiloft? Wij maken van elke gelegenheid een succes. Bel of 
mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!

www.sarto-andijk.nl  info@sarto-andijk.nl  Bangert 4  1619 GJ Andijk  0228-59 16 13  Volg ons ook 
op facebook!

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

BOKBIERMIDDAG
Terug in de tijd met muziek van “ROB 
DE DRAAIER”, die alleen vinyl draait!

20 aug
Maandag

Aanvang . 0 uur
Andijker rockband “Fruitmachine” 
& local hero D.J. Panteloko

(AC  DC tribute band) 

Dat kan in Sarto 
natuurlijk!

Mooie zalen, gezellige sfeer, 
bel voor meer informatie 

voor uw feest of partij 
naar 0228 59 16 13, 

mail: info@sarto-andijk.nl of 
kijk op www.sarto-andijk.nl, 

Bangert 4, 1619 GJ Andijk

Aanhangers v.a. 350,- ex. Boottrailers v.a. 499 ex. 
Plateauwagens v.a. 1499,- ex.

Ook voor Focwa onderhoudsbeurt, packkeuring en verhuur.

Wij zijn een RDW en Focwa erkend bedrijf.

06 13 41 62 40
Ook voor uw trekhaak, banden, uitlaten en onderhoudsbeurten.

Handelsweg 31a - 1619 BJ Andijk
www.omc-andijk.nl

verhuur v.a. €2,50 per uur.

Laat nu ook uw reservesleutel maken bij OMC-Andijk

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2022 - week 07 Pagina 5



 
Wist u dat...
… Kees Sijm in het weekend 

van 18 t/m 20 febr biljart in de 

finale van het NK Driebanden 

derde klas in Doetinchem en 

daar biljarver. De Carambole 

van Sarto vertegenwoordigd?

… de Esdoornlaan t/m 11 

maart gesloten blijft?

… dat deze weg zonder 

Essen wellicht een andere 

naam krijgt?

… veel minder grijze bakken 

worden geleegd?

… ingezonden brieven 

maximaal 200 woorden 

mogen bevatten?

… er voor het bezorgen van het 

Dagblad in vijf van de veertien 

wijken geen bezorger is?

… er aan de Industrieweg 

weer een wisselende voorraad 

van bijna nieuwe auto’s zijn 

aangekomen?

… berichten van verloren en 

gevonden voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

… het buurtkastje aan de Knok-

kel dagelijks wordt gebruikt?

… er zich meerder mensen heb-

ben gemeld over de bromtoon?

 
Andijkertjes

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

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

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

Er wordt al naarstig gezocht door 
rest afval te dumpen om zo van 
het tarief af tekomen. 
Dat blijkt wel op het parkeerter-
rein naast de Koopmanspolder 

waar Recreatieschap West-Fries-
land er mee wordt opgezadeld. 
Eerlijk gezegd staat het wel keu-
rig bij de afvalbak. 
Douwe Greydanus.

Afval wordt gedumpt. Foto: Douwe Greydanus

De Vrouwen van Nu mogen weer beginnen. Foto aangeleverd

Recycle-tarief

Vrouwen van Nu

• 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.

FEBRUARI
Vrijdag 18 februari
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
• PCOB leden jaarbijeenkomst  om 14.30 uur in Dorpshuis 

Centrum. Met seniorenband “Zo was ut”.
• Klaverjasavonden Sporting Andijk. Inloop vanaf 19.00 uur, 

uiterlijk 19.30 uur beginnen we met klaverjassen.
Zaterdag 19 februari 
• Oud papier
• Tulpenactie Moldavië bij winkelcentrum
Maandag 21 februari
• Plastic afvalbak wordt geleegd
Zondag 20 februari 
• Koppelbiljarten, aanvang 14.00 uur, Eetcafé Sels Andijk.
Woensdag 23 februari 
• KBO Seniorenbond,  bingo en jeu de boules. Sarto 13.30 uur
• Vrouwen van Nu, Andijk-West, Jaarvergadering en een gezellige 

quiz avond, 20.00 uur, Cultura
Zondag 27 februari
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Maandag 28 februari
• Groene afvalbak wordt geleegd

MAART
Vrijdag 4 maart 
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
• Klaverjas in Dorpshuis Centrum, aanvang 19.00 uur
Zaterdag 5 maart
• Oud papier
• Verkoopdag hobbymaterialen, verjaardagszaal 

Dorpshuis centr. 10-16 uur
Zondag 6 maart
• Sarto Andijk - Live sixties muziek met: The Blue Bandits.

Aanvang 15.30 uur. Entree € 5.-
Maandag 7 maart
• Rest afvalbak (grijze) wordt geleegd
Woensdag 9 maart 
• KBO Seniorenbond, klaverjassen & jeu de boules. Sarto 13.30 uur
Zaterdag 12 en zondag 13 maart 
• Cinema Cultura
Zondag 13 maart
• Koppelbiljarten, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Maandag 14 maart
• Groene afvalbak wordt geleegd
Vrijdag 18 maart
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
• Klaverjasavonden Sporting Andijk. Inloop vanaf 19.00 uur, 

uiterlijk 19.30 uur beginnen we met klaverjassen.
Zaterdag 19 maart 
• Oud papier
Maandag 21 maart
• Plastic afvalbak wordt geleegd
Woensdag 23 maart 
• KBO Seniorenbond,  bingo en jeu de boules. Sarto 13.30 uur
• Vrouwen van Nu, Andijk-West, “Keep ’t Simple”. Gezamenlijke 

avond met afd. Oost, 20.00 uur, Cultura
Zondag 27 maart
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Maandag 28 maart
• Groene afvalbak wordt geleegd

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

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

MEI
Maandag 2 mei
• Rest afvalbak (grijze) wordt geleegd
Woensdag 4 mei 
• KBO Seniorenbond, klaverjassen & jeu de boules. Sarto 13.30 uur
Woensdag 18 mei 

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

OPROEP
Op Dijkgraaf Grootweg 24 
is een pakketje bezorgd 

voor P. van Es. 
Die is op dat adres niet 

bekend. 

Is het uw pakketje? 
Bel: 06 547 232 27. 
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Uittips voor de voorjaarsvakantie
In de voorjaarsvakantie is er van al-
les te doen in het Zuiderzeemuseum. 
Bezoek de tentoonstelling Winter-
koorts over echte winters van vroe-
ger of neem deel aan de stoomcursus 
klimaatverandering door schrijver 
Marc ter Horst. Geniet in het sfeer-
volle Peperhuis van een heerlijke 
driegangenlunch, geïnspireerd op de 
smaken en gerechten van rondom de 
voormalige Zuiderzee en luister naar 
een passend verhaal bij ieder ge-
recht. 
Laat je rondleiden door kinderam-
bassadeurs in de tentoonstelling Zee 
vol verhalen of speel Mysterie in het 
Zuiderzeemuseum, een interactief 
spel waarbij je beveiliger Nadine 
helpt het mysterie op te lossen.

Winterkoorts
In de tentoonstelling Winterkoorts 
vind je niet alleen oude schaatsen, 
sleden, stoere winterverhalen, schil-
derijen en beelden van de dichtge-
vroren Zuiderzee, maar je stapt er 
ook zelf in een écht winterland-
schap. Je hoort het ijs zingen en 
kraken en je ziet ingesneeuwde hui-
zen. De ijsbloemen staan er dik op 
de ramen. Bewonder ook de vuurto-
ren van Marken – het ‘Paard van 
Marken’ – die echte lichtsignalen 
rondstuurt en net als in een échte 
winter omringd is door kruiend ijs. 
Ervaar zelf het winterplezier van 
vroeger en ga mee ijsschotsspringen 
en sneeuwballen gooien. Of doe je 
liever mee met een wedstrijdje prik-
sleeën of schaatsen? Boek nu je tic-
kets online en ontdek het zelf.

Het Nederlands Stoommachinemu-
seum, gevestigd in het voormalig 
stoomgemaal Vier Noorder Koggen 
aan het IJsselmeer, opent zaterdag 
19 februari bij aanvang van de voor-
jaarsvakantie weer de deuren voor 
het publiek. De afgelopen periode is 
er hard gewerkt om de machines in 
gereedheid te brengen voor het 
nieuwe stoomseizoen. De laatste 
klusjes zijn gedaan en het koper 
blinkt je tegemoet. 

We staan te popelen om weer aan de 
slag te gaan en de machines te laten 
draaien. Van zaterdag 19 februari 
tot met zondag 6 maart wordt de 
ketel dagelijks gestookt en kun je de 
robuuste machines met eigen ogen 
in werking zien. Machinisten, stokers 
en rondleiders leggen graag uit hoe 
de stoommachines werken en wat 
stoom betekend heeft. Ook dit jaar 
is er weer een leuk en afwisselend 
stoomprogramma met vele speciale 
evenementen met voor elk wat wils. 

Workshops tingieten 
20 en 23 februari
Tinnegieters Piet en Louise Groot 
demonstreren zondag 20 en woens-

dag 23 februari hoe je figuurtjes van 
tin kunt gieten in een mal. Wil je het 
zelf proberen? Dát kan! Tegen een 
kleine vergoeding mag je zelf aan de 
slag en je eigen tinnen figuurtje gie-
ten.

Museum leuk voor jong en oud                                                                                                                  
Miniatuurstoommachines waarmee 
je zelf stoom kunt maken, staan 
klaar om te ontdekken wat stoom-
kracht doet. Met de leuke speur-
tocht en zoekopdrachten kun je het 
museum verkennen. Help je de sto-
ker het vuur in de ketel brandend te 
houden, dan verdien je het ‘hulpsto-
kersdiploma’. Is de smid aanwezig in 
de oude smederij van het gemaal, 
dan kun je ook een ‘smeeddiploma’ 
verdienen.
www.stoommachinemuseum.nl 

Kom in de voorjaarsvakantie gezellig 
naar Kasteel Radboud. Met allerlei 
activiteiten is er genoeg te doen 
voor iedereen. Ga met het hele ge-
zin naar de Uilenworkshop of maak 
je museumbezoek extra spannend 
met ‘Heksen!?... in het donker’. Kin-
deren kunnen daarbij Sam het Hek-
senkind helpen; in Sam’s kamer is er 
iets niet helemaal goed gegaan. 

Natuurlijk zijn er ook weer de gezel-
lige knutseldagen, waar je dit keer 
een leuke lenteknutsel maakt. Bo-
vendien wordt er verder gewerkt 
aan het Graventapijt op de Graven-
tapijt Themadagen.Tijdens de voor-
jaarsvakantie is Kasteel Radboud van 
dinsdag tot en met zondag geopend. 

Graventapijt Themadagen
Op zondag 20 februari en zondag 6 
maart kun je de borduursters aan 
het werk zien tijdens de Graventa-
pijt Themadagen. Het Graventapijt 
is een meerjarig project waarbij op 
middeleeuwse wijze wandtapijten 
worden gemaakt met daarop de Gra-
ven van het Huis van Holland. De 
borduursters zijn op de Themadagen 
in de Ridderzaal en laten je zien hoe 
ze te werk gaan. 

Lenteknutselen
Ook in de voorjaarsvakantie gaan we 
weer knutselen. Dit keer kun je leu-
ke lenteknutsels maken om je huis of 
kamer op te vrolijken. Lenteknutse-
len kan op dinsdag 22 & donderdag 

24 februari, en op dinsdag 1 & don-
derdag 3 maart. 

Uilenworkshops
Woensdag 23 februari en woensdag 2 
maart is het tijd voor de populaire 
Uilenworkshop van onze valkenier 
van Birdlive. In de Ridderzaal ont-
moet je deze prachtige roofvogels 
en leer je alles over hun gewoonten. 
De Uilenworkshop is altijd erg popu-
lair, dus wees er snel bij, het aantal 
plaatsen is beperkt. 

‘Heksen!?... in het donker’ 
Kasteel Radboud is altijd al sfeervol 
in de avond en nu helemaal. De ten-
toonstelling ‘Heksen!?’ komt het 
beste tot haar recht als het buiten 
donker is. Daarom stellen we deze 
herfst en winter het museum in de 
avond open. In de voorjaarsvakantie 
is ‘Heksen!?... in het donker’ op za-
terdag 26 februari. 

Reserveren en kosten
Graag vooraf online reserveren. Mu-
seumbezoek is € 8,50 vanaf 13 jaar, € 
5,50 t/m 12 jaar. Voor kinderen t/m 
4 jaar en Museumkaarthouders is de 
toegang gratis. Lenteknutselen en 
de Graventapijt Themadagen zijn 
inbegrepen bij het museumbezoek. 
Uilenworkshop: € 7,- per persoon, 
exclusief museumbezoek. Wil je ook 
het museum zien, dan kun je daar-
voor apart online een tijdslot reser-
veren. Meer informatie en reserveren 
via kasteelradboud.nl/activiteiten.

Boerenknecht diploma
Maandag 21 februari om  11:00 uur 
wordt er een Boeren-doe-middag 
georganiseerd. In de kinderboerderij 
is er altijd veel te doen. De stallen 
moeten geveegd, de dieren gevoerd 
en er moet water gehaald worden. 
Oftewel: handen uit de mouwen! 
Van al dat werk leer je een hoop en 
je ontvangt een boerenknechtdiplo-
ma! Aan het einde is er natuurlijk 
iets te drinken en iets lekkers. Deze 
Boeren-doe-middag is leuk voor kin-
deren van 6-9 jaar. We beginnen om 
10.30 tot ongeveer 12.00 uur. Deel-
name kost € 7.50 –Kinderen onder 9 
jaar komen met eigen begeleiding. 
Je hebt pas een plaats als je reserve-
ring is bevestigd.  

(Bijna) lente met Luusie
Op dinsdag 22 februari om 10:30 uur 
kom je gezellig met Luusie dansen, 
liedjes zingen en kletsen over de 
lente en ook nog een beetje over de 
winter. Luusie is drie jaar en houdt 
erg veel van zingen, dansen en gek 
doen! Ze weet bij alles wel een 

liedje. Deze lenteochtend is speciaal 
bedoeld voor de allerjongsten van 3 
– 6 jaar. Wij beginnen om 10:30 uur, 
inloopkwartiertje om 10.15. uur Let 
op: deelname € 3,- p.p. ook voor 
(groot)ouders/begeleiders.    

‘Koe en Tulpie’ 
voor peuters en kleuters
Op woensdag 23 februari van 10:30 
– 11:30 uur zijn de peuters en de 
kleuters uitgenodigd voor de snuffe-
lochtend ‘Koe en Tulpie!’. Tijdens 
deze ochtend ontdekt Koe hoe haar 
vriend Tulpie groeit en bloeit. Ont-
dek samen met Koe van alles over 
bloembollen en het voorjaar. De ac-
tiviteit start met een interactief 
voorleesverhaal. De rode draad is 
het grappige boek ‘Koe en Tulpie’. 
Na het verhaal gaan we kijken hoe 
een echte tulpenbol in elkaar zit. De 
kinderen maken daarna hun eigen 
Koe en Tulpie van papier. Natuurlijk 
gaan we op zoek in de natuurtuin 
naar de lentebloemen. Misschien 
kunnen we ook  Tulpie ontdekken? 
Tot slot mogen de kinderen de zelf-
gemaakte Koe en Tulpie mee naar 
huis. Peuters en kleuters komen ge-
zellig samen met hun ouders/
begeleider(s). Wij beginnen om 10:30 
uur, inloopkwartiertje om 10:15 uur.  
Deelname € 4,- p.p. Let op: ook voor 
(groot)ouders/begeleiders. 

Opgave is noodzakelijk: reserve-
ring@hertenkampenkhuizen.nl en 
vermeld het aantal en de leeftijd 
van de kinderen. Je hebt pas een 
plaats als je reservering is beves-
tigd. 
www.hertenkampenkhuizen.nl

Voorjaarsvakantie in het Zuiderzeemuseum Voorjaarsvakantie Onder Stoom!

Voorjaarsvakantie in Kasteel Radboud

Hertenkamp Enkhuizen
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Beste Mensen,

Drie jaar geleden heeft het volgende 
stukje in De Andijker gestaan:

Het is 3 jaar min of meer goed gegaan, 
maar nu is er echt een groot probleem. 
Sinds kort zijn er 5 van de 14 wijken 
zonder bezorger. Er zijn 7 bezorgers 
voor 14 wijken. Een paar bezorgers 
hebben 2 wijken en 1 bezorger heeft er 
zelfs 3. Nu heeft de bezorger van 3 
wijken corona. We hebben als collega’s 
zijn wijken erbij genomen. Maar er 
blijven nog steeds die open wijken. 
Afgelopen zaterdag moest de depot-
houder zelf 5 wijken bezorgen in haar 
eentje en toen werd het haar allemaal 
teveel. Daardoor hebben zo’n 4 à 500 
abonnees geen krant gehad en ik weet hoe 
vervelend dit is, want ik ben ook erg ge-
hecht aan mijn krant ‘s morgensvroeg.  

Er zijn dus dringend bezorgers nodig. Het 
lijkt me nou toch stug dat er op zo’n 7000 
inwoners van Andijk niet een aantal men-
sen is die een krantenwijk zouden willen 
lopen. Jong of oud, dat maakt niet uit. Ik 
ben zelf 68, maar doe het nog steeds met 
veel plezier en vind het een machtig mooi 
sjouwtje. Misschien juist voor gepensio-
neerden, die weer wat structuur in hun 
leven willen aanbrengen en weer wat aan 
beweging willen doen, het maakt niet uit 
of je manager, fabrieksdirecteur, bouwvak-
ker bent geweest of uit de zorg of het on-
derwijs komt. 

Geef je op via onderstaande gegevens. En 

als je wil bezorgen, kan ik je ook nog wel 
wat tips en trucks meegeven, dan kun je 
mij bellen. Marrianne Venema- Kooiman 
06 10 35 30 16. Ik wacht af!!

Bel de depothouder Corine 
06 12 27 59 92 of stuur een e-mail naar 
corinakosters@gmail.com 
en wordt mijn nieuwe collega.

Kadijkweg 65a      Lutjebroek      0228 - 562 894
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Bezoek de Fruitkwekerij
Koop bij ons je eigen appel- of perenboom. 

Kom eens gezellig langs!

Agenda-tips:
Ent cursus 

DATUM  Zaterdag 5 maart  TIJD  09.00 - 15.00 uur  KOSTEN  € 40,-
Inclusief koffie, appeltaart, lunch en fruitboom

Snoeicursus
DATUM  Zaterdag 12 maart  

TIJD  09.30 - 12.00 uur  
KOSTEN  € 15,- 

Inclusief koffie en lekkers

OPGEVEN?
Mail naar info@hetkeetje.nl

of bel 0228 - 562 894

DATUM
TIJD

KOSTEN  
Inclusief koffie en lekkers

OPGEVEN?
Mail naar info@hetkeetje.nl

of bel 

Vergaderruimte 

 huren? 

Vraag naar de

mogelijkheden!

Fruitkwekerij     Zorgboerderij     Winkel     Terras & Arrangementen     Kinderfeestjes     Educatie
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     Kinderfeestjes          Kinderfeestjes          Kinderfeestjes     Educatie

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

De Rekenmeester maakt het u makkelijker.  

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

• Woensdag 16 februari  vanaf 17.00 uur tot en met 19.30 uur
• Woensdag  23 februari  vanaf 17.00 uur tot en met 19.30 uur
• Woensdag  2 maart  vanaf 17.00 uur tot en met 19.30 uur
• Woensdag  9 maart  vanaf 17.00 uur tot en met 19.30 uur
• Woensdag  16 maart  vanaf 17.00 uur tot en met 19.30 uur
• Donderdag  23 maart  vanaf 17.00 uur tot en met 19.30 uur
• Woensdag  30 maart  vanaf 17.00 uur tot en met 19.30 uur 

 
 

 
 
 

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

Wichard en Gonnie 
zitten voor u klaar! 

DRAMA!!EEN GOUDEN GEMEENTE

Geïnspireerd door de prachtige voordracht van Ad Geerdink (direc-teur van het Westfries Museum) waai ik zondagmiddag vanuit de Park Schouwburg in Hoorn weer naar huis. Een leuke uitnodiging van de WBG (Westfiese Bedrijven Groep). De Burgemeester van Hoorn, de heer Jan Nieuwenburg die ’s-ochtends  nog bij de opening van het Carnaval in Zwaag was en de Commissaris van de Koning, Arthur van Dijk deden de officiële opening. De Gouden Eeuw boven Amsterdam is een mooie gelegenheid om onze prachtige Gemeente Medemblik en ander nabije gemeenten, nationaal en internationaal op de kaart te zetten. Ook in die tijd waren de Westfriezen echte wereldburgers met veel ondernemingszin en er was veel sociale cohesie. Dat zien we heden ten dage nog steeds want de: gemeenschapsveilingen zijn weer in volle gang.

Vorige week zaterdag was Aad Overtoom als toezichthouder bij de veiling in Zwaagdijk, afgelopen vrijdag was ik bij de veiling in Wervershoof, met beiden weer prachtige opbrengsten voor de gemeenschap. Vrijdag de 8e zitten we bij de veilingen Sarto Andijk en Onderdijk.

Om de borrel bij de notaris
Ons jaarlijkse koopje zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 24 mei a.s., we zijn benieuwd wie er weer allemaal komen. Wij hebben er zin in.

GRATIS INLOOP: 12/3 
Benningbroek 0229-591264, 
21/3 Andijk 0228-592224 van 
9-17 en 19-21 uur. 
Op afspraak kantoor Andijk 
ook op zaterdag geopend.

Andrea van Langen

Er valt iets te kiezen!
Langzamerhand verschijnen 
er steeds meer verkiezings-
uitingen in het straatbeeld. 
Als het goed is heeft u uw 

stempas inmiddels ontvangen. 
Ze komen er weer aan: de 

verkiezingen voor Provinciale 
Staten en de Waterschappen. 
Hierbij hebben de mensen, 
nog meer dan bij gemeente-

raadsverkiezingen, de neiging 
om te stemmen op basis van 
hun (on)tevredenheid over 
de landelijke politiek. Juist 

omdat ik u de afgelopen 
periode heb mogen verte-

genwoordigen in Provinciale 
Staten wil ik u vragen dit 
niet te doen. De provincie 
heeft namelijk veel invloed 
op het gebied van woning-
bouw, provinciale wegen 
(Westfrisiaweg), energie 

(windmolens en zonnewei-
des), landbouw, natuur en 

milieu. Uw stem kan dáár het 
verschil maken, landelijk ver-

andert er niets.
In het NHD heeft u recent 

kunnen lezen dat Medemblik 
het afgelopen jaar de meeste 
huizen (175) gebouwd heeft 
binnen West-Friesland.  Ik 
ben er trots op dat ik daar 
als wethouder een steentje 
aan heb kunnen bijdragen. 
Het hadden er op basis van 
de vraag echter vele malen 

meer kunnen zijn. De moge-
lijkheden van Medemblik 

om te bouwen zijn door de 
provincie beperkt tot 1200 
woningen in de periode tot 
2026. Het kost energie om 

de schaarste te verdelen. De 
provincie wil vooral dat er 
veel wordt gebouwd in en 
rond Amsterdam. Binnen 
Provinciale Staten is de 

VVD, in tegenstelling tot het 
gros van de andere partijen, 
wél voorstander van meer 

woningbouw aan de randen 
van dorpen. Dus als u vindt 
dat er ook in de kleine ker-

nen meer woningen gebouwd 
moeten worden, juist voor 
jongeren, bijvoorbeeld in 

verband met de leefbaarheid, 
dan is uw stem van groot 
belang. Ook op de andere 
provinciale thema’s valt er 
wel degelijk iets te kiezen. 
Daar komt nog bij dat de 

VVD op plek 7 opnieuw een 
Andijker kandidaat heeft 

voor de Provinciale Staten: 
Bas de Wit, zoon van een 

lokale tulpenkweker. Heeft 
u nog meer aanmoediging 

nodig?
Andrea van Langen 

Denk je vaak bij jezelf: Ik zou 
meer moeten bewegen, meer 
sporten, gezonder willen leven. 
Maar er komt telkens niks van. 
Want ja… kost tijd en geld. 

Ik heb de oplossing!!
Je gaat gegarandeerd elke dag een 
uurtje sporten (een combinatie 
van fietsen en wandelen). Je slaat 
geen dag over. Oké, zondag is 
eventueel een rustdag. Het kost 
je niets en je krijgt er zelfs geld 
voor! Het enige wat je ervoor 
hoeft te doen, is hier en daar een 
krantje in een brievenbus gooien. 
En dat alles voor zeven uur ‘s 
morgens, dan heb je daarna nog 
de hele dag voor je! Van het geld 
dat je zomaar in een jaar bij el-
kaar sport, kun je riant met z’n 
vieren of vijven een leuke all-in-
clusive vakantie in Turkije, Kroa-
tië, Griekenland o.i.d. van beta-
len, of een scooter kopen of je 
rijbewijs halen of het is een wel-
kome aanvulling op je maandin-
komsten of verzin zelf maar iets 
leuks. Dus voordeel op voordeel, 
oftewel win-win:
• meer bewegen

• meer geld
• gratis krant
• gratis regenpak
• alle dagen frisse buitenlucht
• genieten van de natuur in 
 alle rust ‘s morgens vroeg
• trots op jezelf
• dolblije depothouder

Oké, je moet er vroeg voor uit je 
bed, want de krant moet voor ze-
ven uur bezorgd worden (op za-
terdag voor half acht). En je moet 
vanzelf niet gaan miepen als het 
eens een keertje regent (is trou-
wens goed voor je huid en haar). 

Ikzelf was altijd een avondmens, 
maar heb mezelf zes weken de 
tijd gegeven om  er aan te wen-
nen en ik doe het nu al heel wat 
jaartjes en ik zou het voor geen 
goud meer willen missen.
En het mooiste komt nog, er zijn 
momenteel wat krantenwijken be-
schikbaar, dus ik zou zeggen, bel de 
depothouder Corine 0612275992 
of stuur een e-mail naar cori-
nasijmkosters@gmail.com en 
wordt mijn nieuwe collega.
Marrianne Venema-Kooiman

Kom in beweging! 
Win-win situatie

Obligaties Stichting Sport en Cultuur
Betaling rente en aflossing

De Stichting Sport en Cultuur maakt bekend dat op

Vrijdag 15 maart 2019 en zaterdag 16 maart 2019tussen 19.00 en 19.30 uur                                       
in Cultura

betaling zal plaatshebben van rente en gedeeltelijke aflossing van de obligatielening 2001

Notaris mr. R.M. Mantel- Kooistra heeft ons bericht dat de volgen-de obligaties voor het jaar 2018 voor verzilvering zijn uitgeloot:
Brons: B006; B089; B119; B141; B183; B239; B303 B315;  B322; B327; B339; B353; 
Zilver: Z045; Z086; Z088; Z164; Z173; Z190;Z192
Goud: G001; G019; G027; G043;  G095; G100; G183
Alle tot nu toe uitgelote obligaties staan vermeld op onze website

www.cultura-andijk.nl

Het zal menig Andijker al over-
komen zijn: bezoek dat ver-
dwaalt. Sinds de opening van de 
West Frisiaweg verlaten wij de 
weg bij de afslag richting kruising 
ter hoogte van het WFG-terrein. 
Althans wij, die de weg weten. 
Want de bewegwijzering laat 
sinds de opening zeer te wensen 
over. Elke aanduiding van ons 
dorp ontbreekt. Bezoekers vol-
gen vanuit de oude route de aan-
wijzing ‘Enkhuizen’. En raken 
vervolgens in de war. Sommigen 
rijden helemaal via Broekerhaven 
om het Westeinde heen weer te-
rug. Anderen krijgen ter hoogte 
van de Raadhuislaan in Boven-
karspel de melding van de navi-
gatiesatelliet: ‘weg verlaten en 
links af ’. En ploeteren zich dan 
door gans Bovenkarspel.

Gedoe, gedoe. Reden om de weg-
beheerder op deze wantoestnd te 
wijzen. Hier het antwoord van de 
heer Notenboom, gebiedsbe-
heerder van de Provincie.

Komende vanaf Hoorn wordt 
langs de N307 ter hoogte van de 
aansluiting met de Noorderboe-
kert een bord geplaatst met de 
tekst “Andijk route Hoogkarspel”. 
Indien de weggebruiker deze route 
volgt, komt men vanzelf bij de be-
wegwijzering richting Andijk. Het 
kan natuurlijk zo zijn dat dit bord 
nog niet is geplaatst, echter dan 
volgt plaatsing binnen enkele we-
ken. Wij hopen u met dit bericht 
voor dit moment voldoende te 
hebben geïnformeerd.

We gaan het zien, Jasper A. Smit

Verlossend bord volgt

Op woensdag 6 maart a.s. geeft 
Hans van der Lande (ruimte-
vaart-deskundige) in Volksster-
renwacht Orion de lezing: De 
Maanreizen afgestoft!

In een boeiende presentatie met 
uniek beeldmateriaal neemt 
ruimtevaartdeskundige Hans van 
der Lande u mee naar de tijd van 
de Apollo maanlandingen. Het 
waren Neil Armstrong en Buzz 
Aldrin die als eerste mensen in 
1969 over de maan liepen tijdens 
de vlucht van Apollo 11. Het ver-
haal achter de eerste maanlan-
ding zit vol rivaliteit, echte hel-
den, tegenslag en doorzettings-
vermogen. 

Er zouden nog vijf Amerikaanse 
bemande maanlandingen volgen. 
Met de laatste maanreis van 
Apollo 17 kwam er in 1972 een 
einde aan de bemande vluchten 
naar de maan. Het was tevens het 
einde van een tijdperk. Een tijd-
perk waarin de ruimtevaart ge-
schiedenis schreef. Het was span-
nend, avontuurlijk en leerzaam. 
De maan bleek overigens niet 
geel en van kaas te zijn. De maan 
is grauw, grijs en stoffig! De op-
pervlakte wordt bedekt met een 
laag van zeker zo’n 15 cm maan 
regoliet, maanstof. 

Nu 50 jaar na de eerste bemande 
maanlanding is er een hernieuw-
de belangstelling voor reizen 
naar de Maan. Zowel de Ameri-
kanen, Russen, Chinezen en Eu-
ropeanen willen terug naar de 
Maan. Ook zijn er plannen om 
toeristen naar de maan te sturen. 
Na het huidige tijdperk van de 
ruimtestations en beroeps astro-
nauten in baantjes om de aarde 
wordt het tijd om de geschiede-

nis af te stoffen en we opnieuw 
kennismaken met de maan! 
Over de spreker:
Hans van der Lande volgt de 
ruimtevaart al sinds hij op de 
zwartwit televisie van zijn groot-
ouders, John Glenn gelanceerd 
zag worden met de Mercury 7. 
Na zijn onderwijs carrière kreeg 
hij de kans om zijn passie voor 
ruimtevaart en liefde voor het 
onderwijs te combineren bij het 
voormalige Zeis Planetarium in 
Amsterdam Z.O.

Na de verhuizing van het plane-
tarium naar Artis werd hij Mana-
ger Public Relations & Education 
bij het bezoekerscentrum ESA-
ESTEC in Noordwijk. Geduren-
de 24 jaar verzorgde hij daar va-
kantieprogramma’s, presentaties 
en tentoonstellingen en werkte 
samen met verschillende astro-
nauten tijdens hun verblijf in ons 
land.

Zijn relatie met onze sterren-
wacht gaat terug tot de tijd van de 
Space Day’s. Hij kan op boeiende 
en enthousiaste wijze onderwer-
pen over ruimtevaart en gerela-
teerde onderwerpen presenteren. 
Daarom is hij als ruimtevaartdes-
kundige een graag geziene gast-
spreker bij een zeer uiteenlopend 
publiek.

Lokatie van de lezing: 
Veilingweg 21B in Bovenkarspel.
Aanvang van deze lezing: 20.00 
uur (de zaal is open vanaf 19.30 
uur). Van te voren aanmelden via:  
info@volkssterrenwachtorion.nl 
of telefonisch via 06-48850445.
Toegangsprijs voor leden €3,- 
p.p. en niet leden € 6,--.p.p 
(dit is incl. een kopje koffie in de 
pauze). 

Vanavond lezing bij Orion
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Ouderwetse humor en plezier

De beste sketches van Hannes Knoin

De beste live muziek van 

Soep, winterkostbuffet, nagerecht

Incl. consumpties / 55 euro p.p.

27 februari / 16.30 tot 21.30 uur 

      't Volksorkest

An en moe.
Zo rond 1950 ging ik voor het eerst naar 
school. Niks geen vader en moeder die je 
wegbrachten en nog door het raam ke-
ken of het wel goed met je ging. Als je 
geluk had (en dat had ik) naam een ou-
dere broer je mee en zette je af op het 
schoolplein. Voor de school begon stond 
je in een nette rij te wachten voor je naar 
binnen mocht. En als de rij niet goed 
stond, wachtte de meester of juf net zo 
lang tot dat wel zo was. En eenmaal in de 
klas aangekomen stond er een bank met 
ruimte voor twee leerlingen. Was het 
wat onrustig dan klonk het bevel : pen-
nen neer en armen over elkaar!  Tot het 
stil werd en de meester een blaadje liet 
vallen op de grond. Als je een blaadje 
kon horen vallen, dan was het pas echt 
stil. Samenwerken was er niet bij, ieder-

een keek op zijn eigen werk. Als je dat 
niet deed was dat afkijken en dat bete-
kende nablijven. Dat was heel vervelend, 
iedereen ging naar huis en jij zat daar te 
wachten. En als je dan weg mocht, waren 
alle kinderen al verdwenen in de Slibbert 
en daar kwam jij dan aansukkelen.

Van de eerste les herinner ik me het boek 
van An en moe. Je kreeg een overtrek-
blaadje en een potlood en moest de let-
ters netjes overtrekken en als je klaar 
was ook het plaatje. De juf vertelde wat 
er stond en gehoorzaam dreunde je het 
na. Die middag liep ik naar huis met het 
velletje papier in mijn hand. Vol trots 
toonde ik het mijn moeder en toen die 
vroeg hoe het was geweest schijn ik ge-
zegd te hebben: Wel leuk, maar ik kan 
nog niet lezen……

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker
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