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De woningmarkt verandert          

Wilt u ook weten wat uw 
woning nu waard is?   

Maak een afspraak en    
wij komen vrijblijvend     

bij u langs. 

 

 

Eind januari 2023 is de laatste 
werkdag van Marjo Groot- 
Bakker als doktersassistente in 
de huisartsenpraktijk.  Na 45 
jaar heeft zij besloten te stop-
pen. “Het werk heeft mij al die 
tijd veel plezier gebracht, maar 
het is  goed zo.”

Marjo kwam als stagiaire bij Jan 
Huls, apotheekhoudend huisarts, 
terecht. School had een oplei-
dingsplek voor haar gevonden in 
Amsterdam, maar Marjo (die 
destijds in Wervershoof woonde) 
wilde liever ‘in de buurt’ blijven.   

Hoe het was
Jan Huls had een solo praktijk en 
zijn vrouw Sini assisteerde in de 
apotheek. De dokter had een 
knecht Sjaak van der Gulik en 
een meisje  voor het huishouden, 
dat was toentertijd zo. Sjaak be-
antwoorde de telefoon en bracht 
medicatie rond.

Apotheek
Dokter had de apotheek bij de 
praktijk. Op school kregen we 
maar weinig receptleer, maar ik 
leerde veel tijdens mijn werk.  We 
deden alles nog met een kaarten-
systeem. Computers waren er al 
wel, dokter Huls hoopte dat hij 
zijn tijd  uit kon dienen zonder. 
“Naast het werk in de praktijk op 
Andijk heb ik  tijdelijk gewerkt op 
het laboratorium  Dat was  op 
advies van de dokter.” Hij zei : “Je 
weet pas of het bij je past als je 
het gedaan hebt.”  Marjo had haar 

draai gevonden in de huisartsen-
praktijk.

Kinderziektes
Eind jaren ’80 kwam dokter Paul 
Kreutzer  uit Wervershoof met 
een computerprogramma dat 
speciaal voor de huisartsenprak-
tijk geschreven was. “Dat liep 
goed, echter toen de apotheekaf-
deling ook digitaal moest kwa-
men de nodige ‘kinderziektes ‘ 
bovendrijven. Heel veel werk.
Gelukkig werkte Riet (apothe-
kersassistente) inmiddels ook in 

de praktijk en met haar werkte ik 
maar liefst ruim 30 jaar samen.”

Nieuwe werkgever
“In 1993 nam dokter van Erp de 
praktijk over en verhuisden we 
naar de Blokkendoos. Eind jaren’ 
90 werd de apotheek afgestoten. 
De werkzaamheden van de dok-
tersassistenten werden uitge-
breid.” Naast de telefonische 
contacten en de administratieve 
taken gingen Marjo en collega’s  
zelf spreekuren draaien. Ook in 
het privéleven van Marjo veran-
derde er van alles, inmiddels was 
zij zwanger van haar tweede 
kind.

Grootste verschil
In 2014 werd de praktijk opnieuw 
overgenomen, dit maal door dok-
ter de Groot. Weer een grote 
verandering. Artsen die  in deel-
tijd werken, meerdere assisten-
tes, een heel team om mee te 

‘sparren’ en te overleggen. “ Vroe-
ger werkten we één op één en te-
genwoordig is het echt team-
work. Dat is wel het allergrootste 
verschil met hoe ik 45 jaar gele-
den begon.”

Zorg goed voor uzelf 
De laatste jaren deed Marjo een 
groot deel van de ouderenzorg en 
dat vond ze ontzettend leuk om 
te doen. “Veel mensen vertellen 
mij meer dan ze hun arts vertel-
len. Er is een band ontstaan. Dat 
ga ik zeker wel missen, maar toch 
is het goed zo. Al die jaren heb ik 
mijn werk met plezier gedaan. 
Nu komt er tijd om andere din-
gen te ondernemen en te genie-
ten van de kleinkinderen en 
mooie reizen.” 

Doktersassistente Marjo stopt na 45 jaar bij Blokkendoos

Marjo heeft 45 jaar als doktersassistente gewerkt in de huisartsen-
praktijk. Tekst en foto’s OdB

Een foto van vroeger in de apotheek,  
samen met collega Riet van der Thiel. Foto aangeleverd

Jonge muzikanten laten op zater-
dag 28 januari hun talenten zien 
op het podium in Sarto. Van mo-
derne meezingers tot de echte 
oude rockklassiekers komen 
langs op deze avond. Het pro-
gramma is goed gevuld door de 4 
bands die komen spelen. 

We beginnen de avond met 
B!TCHES, een band bestaand uit 
alleen maar meiden. De 6-koppi-
ge band speelt covers van onder 
andere Muse en Green Day en 
krijgt hiermee het hele publiek 
springend. 
Daarna wordt de avond vervolgt 
met Circle of Music. Zij zijn nog 
ontzettend jong en spelen verba-
zingwekkend goed. Nummers 
van Nirvana en Guns N’ Roses 
zijn geen enkel probleem. 

Als derde hebben we de band 
Don’t Know Wednesdays, met 
hun setlist vol bekende nummers 
hebben ze elke keer een luid mee-
zingend publiek. Imagine Dra-
gons, Adele, Amy Winehouse en 
Bruno Mars, alles komt langs. 
Tot slot speelt History Repeats de 
laatste set, misschien ken je ze al 
van Kermis Wervershoof of de 
Harddraverij in Medemblik. Een 
coverband die, zoals ze het zelf 
zeggen, een eerbetoon is aan de 
helden van de vorige eeuw. Met 
covers van onder andere Elvis 
Presley sluiten ze de avond af. 

De deur gaat om 20:00 uur open, 
de eerste band start om 20:30 
uur. Entree is €5,- per persoon en 
kaartjes zijn aan de deur te koop. 
Locatie: Sarto Andijk, Bangert 4  

Live in Sarto

Vogelvoeractie
Woensdag 1 februari organi-
seert Sporting Andijk weer haar 
vogelvoeractie. In 2019 was de 
laatste editie hiervan. Daarna 
gooide de coronapandemie roet 
in het eten. De jeugd kon niet 
met haar vogelvoer langs de 
deuren van Andijk. Heel jam-
mer, want naast dat er hierdoor 
geen inkomsten waren, mistten 
ze ook een heel gezellig evene-
ment. Deze actie door alle jeugd 
van Sporting Andijk (voetbal, 
handbal en korfbal) spekt niet 
alleen de vogeltjes in de winter-
maanden maar ook de jeugdkas 
van Sporting Andijk. Hiermee 
worden diverse activiteiten ge-
organiseerd.

Draag je de jeugd van Sporting 
Andijk een warm hart toe, dan 
kan je strengen vogelvoer ko-
pen wanneer ze aan de deur 
komen. Ieder jeugdteam loopt 
een wijk in Andijk of een ge-
deelte hiervan. Woon je in het 

buitengebied, of heb je onze 
verkopers gemist, of is er een 
andere reden dat je graag vogel-
voer wil kopen dan kan je op 
deze woensdagavond tussen 
18:00 en 19:30 ook in de kantine 
van Sporting Andijk terecht. De 
jeugd start om 18:00. Zij lopen 
met een QR code. Als u contant 
wil betalen doe dit dan gepast. 
De kinderen lopen ivm veilig-
heid niet met wisselgeld. 

Wilt u geen vogelvoer kopen 
maar wel een donatie doen, dan 
kan dit natuurlijk ook. Na 19:30 
komen de kinderen bijeen in de 
kantine voor een afsluiting met 
warme chocomel. 

Zet 1 februari in de agenda! Wij 
hebben er zin in! En heeft u 1 
februari toch gemist? De jong-
ste jeugd van Sporting Andijk 
zal de laatste strengen verkopen 
bij de supermarkten in het dorp 
op zaterdag 4 februari.

Villavakantiepark IJsselhof An-
dijk – Geeft u een feest en zoekt 

u een plaats om uw familie en 
vrienden te laten overnachten? 

Denk dan eens aan Villavakantie-
park IJsselhof! Voldoende ruimte, 

rust en een eigen villa voor uw 
gasten. En uiteraard bij u in het 
dorp! Neem vrijblijvend contact 
met ons op via www.villavakan-

tieparkijsselhof.nl of 0228-
591926. Ons IJsselhof team ont-

vangt u graag.  

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

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

Profijtauto zoekt 
personen- en bedrijfsauto’s. 

Barry Ligthart: 06 5168 1447

Andijkertjes
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FAMILIEBERICHTEN 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 29 januari 10.00 uur: 
in Onderdijk:
Eucharistieviering door pastor J. 
Correa m.m.v. dameskoor.
Afsluiting Gebedsweek voor de 
Eenheid.
Welkom in de viering en bij het kof-
fiedrinken.
Vorig weekend stond in het teken 
van actie Kerkbalans.
Hopelijk kan er volgende week een 
goed resultaat gemeld worden.
Hartelijk dank aan alle deelnemers, 
alle lopers en al degenen, 
die voor deze actie in touw zijn ge-
weest. 
  

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

06 83 95 18 92
info@alineuitvaartbegeleiding.nl | alineuitvaartbegeleiding.nl

“AFSCHEID OP UW MANIER”
Voor het melden van overlijden ben ik 24/7 bereikbaar. 
Neem gerust contact op voor informatie of bij vragen. 

Colofon
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Daar buiten op afspraak

Kerkdiensten, zondag 29 januari

Gereformeerde Kerk 
Middenweg 4, Andijk

10.00 uur ds. E. Leune te Benthuizen

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: Ton Heijboer
 Organist: Andrew Orme

De dienst bekijken kan via: kerkdienstgemist.nl

Inloop op de woensdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur

Baptistengemeente
Boendersveld 3, 1602 DK  Enkhuizen 

10.00 uur Geert Balder

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

R.K. Kerk 
Bangert 6, Andijk   rkregiowh.nl
Geen viering in Andijk, wel in Onderdijk

De Bovenzaal 
Dijkweg 178, Andijk

19.00 uur Rennie Schoorstra

Studie na luisteren?  kijk op www.bovenzaal.eu 

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

10.00 uur Arno van Engelenburg
Evangeliegemeente de Pionier
Beneden in de Schoof, Bisschop Grentplantsoen in Wervershoof 

10.30 uur Adrie Peereboom

Zo blijven dan: 
Geloof, Hoop en Liefde, deze drie,
Maar de meeste van deze is de Liefde.

 1 Corr. 13:13 

De Heer heeft tot Zich genomen

Anneke Vriend
Andijk, 19 juli 1930 Andijk, 22 januari 2023

Familie Vriend 

Anneke is thuis, alwaar geen bezoek.

De Dankdienst voor haar leven houden we op vrijdag 27 januari 
om 13.30 uur in de Gereformeerde Kerk Andijk, Middenweg 4, 
waar u van harte welkom bent. De dienst kunt u ook live volgen 
via www.gereformeerdekerkandijk.nl/meeluisteren

Aansluitend begeleiden wij Anneke naar haar laatste rustplaats 
op de Westerbegraafplaats, Dijkweg 246 te Andijk.

Voorafgaand aan de dienst kunt u afscheid nemen van 13.00 tot 
13.15 uur.

Na afloop van de begrafenis ontmoeten wij u graag in 
de achterzaal van de kerk, voor een informeel samenzijn 
(ingang onder de toren).

Onze dank gaat uit naar alle medewerkers van Sorghvliet
voor alle zorg en ondersteuning.

Correspondentieadres:
Jantine Schenk - Vriend
Flamingolaan 65
1619 VC  Andijk

Wat Hij u ook zegt , doet dat!
Joh 2:5b (trouwtekst)

Thuis, in zijn vertrouwde omgeving is overleden
mijn lieve man, onze vader, opa en overgrootvader

Durk Dijkstra
        1 september 1960 met Nel Dijkstra- Kooiman

25 januari 1934               Andijk               23 januari 2023

 Nel

 Uulco, in liefdevolle herinnering

 Uulco

 Pieter en Helga
  Edwin en Esther, Niels, Femke, Beau
  Carina en Mike
  Patrick en Laura, Jaylinn,    Sophie

 Johanna en André
  Frank, in liefdevolle herinnering
  Laura en Ard
  Mirna

 Marco en Roos, Judith, in liefdevolle herinnering
  Amber
  Jolien
  Chino
  Vigo
  Tygo
  Kyano

Sorghvlietlaan 120 | 1619 XZ Andijk

Durk is thuis, waar wij deze dagen in kleine kring samen willen zijn.

De dankdienst voor het leven van Durk vindt plaats op zaterdag 
28 januari om 13.30 uur in de Gereformeerde Kerk, 
Middenweg 4 te Andijk.
Aansluitend aan de dienst is de begrafenis op de 
Oosterbegraafplaats aan De Weet te Andijk.

Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid om afscheid te 
nemen en ons te condoleren van 12.30 tot 13.20 uur in 
bovengenoemde kerk.

Een bijzonder woord van dank voor het Omring thuiszorgteam 
Andijk voor alle goede zorg en liefdevolle aandacht.
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Dick Visser

Een mooi begin

De eerste maand van 2023 is 
bijna voorbij. Wat mij betreft 
verloopt de start van dit jaar 
in de gemeente Medemblik 
een stuk vrolijker dan de af-
gelopen jaren. Dit heeft te 

maken met verschillende ont-
wikkelingen.

Nieuwjaarsduik
Na een paar coronajaren 
hebben we de traditionele 

Nieuwjaarsduik weer kunnen 
houden. Waar dit voorheen in 
handen was van PWF, is dit 
in 2023 georganiseerd door 
MORGEN! Geholpen door 
prima weersomstandigheden 
waagden ongeveer 75 zwem-
mers zich in het IJsselmeer-

water, van nog geen 
10 graden.

Het was mijn eerste Nieuw-
jaarsduik en het was dus een 

koude ervaring. De omlijsting 
maakte heel veel goed. Er 
was een grote publieke be-
langstelling, er was koek en 
zopie, muziek en veel gezel-
ligheid. Een blijvertje en een 

aanrader tegelijk!

We zijn blij met de opbrengst 
voor het goede doel: de voed-

sel en kledingbank in Me-
demblik. Beide organisaties 
ontvingen het mooie bedrag 

van 550 euro, uit handen van 
onze lijsttrekker, Tom Beuker.

Financiële situatie 
Medemblik

De coalitie heeft in de begro-
ting van 2023 stevige maatre-
gelen doorgevoerd, waaron-
der een forse OZB-verho-

ging. Tezamen met een hoge-
re storting van het Rijk zorgt 
dit voor een forse verbetering 
van de financiële situatie van 
Medemblik. De dreiging dat 
de gemeente onder toezicht 

komt van de provincie, is van 
tafel. Door deze situatie is 
ook ruimte ontstaan voor 

nieuw beleid.

Een voorbeeld is het Integraal 
Huisvestingsplan Onderwijs. 
Het geeft richting aan de uit-
voering van nieuwbouw of re-
novatie van schoolgebouwen, 
waarvoor de komende zestien 

jaar ruim 35 miljoen euro 
wordt uitgetrokken.

Voorts wordt er de komende 
periode geïnvesteerd in de 

werkorganisatie. Dit is hard 
nodig om de dienstverlening 

te verbeteren en de uitvoering 
van beleid op te pakken. 
Denk hierbij aan bestem-

mingsplannen die al jaren op 
tafel liggen en waar niets mee 

is gebeurd.

Dick Visser, fractie-
ondersteuner MORGEN!

Hogere overdrachtsbelasting 
door eerdere sleuteloverdracht

Bij de overdracht van een woning spreken de koper en de verkoper 
soms af dat de koper al vóór de eigendomsoverdracht de sleutel van 
het huis krijgt, bijvoorbeeld om alvast te kunnen gaan klussen. Dat is 
praktisch gezien handig, maar juridisch gezien kan het onvoorziene 
gevolgen hebben. Want, wie draait er bijvoorbeeld op voor de kosten 
als er tijdens de verbouwing schade ontstaat? En, wat zijn de fiscale 
consequenties?

Voordat de overdrachtsbelasting in 2021 verschillende tarieven 
kreeg, was een eerdere sleuteloverdracht voor deze belasting 
meestal niet zo’n probleem. Sinds 2021 kennen we echter het alge-
mene tarief van (op dit moment) 10,4%, het verlaagde tarief van 2% 
voor een eigen woning en de startersvrijstelling van 0%. Een eerdere 
sleuteloverdracht van een eigen woning zorgt ervoor dat het ver-
laagde tarief en de startersvrijstelling niet van toepassing zijn, maar 
dat dan het hogere tarief van 10,4% betaald moet worden! Dat voelt 
niet eerlijk, toch?

Gelukkig vindt de Staatssecretaris van Financiën dat ook. Die heeft 
aangekondigd dat er een beleidsbesluit aankomt waarin wordt goed-
gekeurd dat in zulke situaties toch het verlaagde tarief van 2% of de 
startersvrijstelling gebruikt mag worden. In de tussentijd kan de no-
taris voor individuele gevallen een verzoek indienen, dat door het 
Ministerie zal worden gehonoreerd als 
er wordt voldaan aan alle voorwaarden.

Heb je nog meer vragen over dit onder-
werp of heb je advies nodig over een 
specifieke situatie? Neem contact op 
met ons kantoor en kom langs om ‘n 
koppie!

Marloes Bakker
Kandidaat-notaris

Na maanden van voorbereiden, 
begonnen we in januari dan toch 
eindelijk met de repetities met de 
reünisten van Sursum. Wat bij-
zonder dat een kleine 30 oud-le-
den de moeite hebben genomen 
om weer eens op een instrument 
met ons samen te spelen.

Er zijn er een aantal die bij een 
vereniging elders in het land spe-
len, sommigen speelden een aan-
tal jaar geleden nog mee, maar 
ook een heel aantal hadden al 
meer dan 20 jaar geen instru-
ment aangeraakt. 

De hele maand januari hebben 
we samen gerepeteerd. Dit gaat 
leiden tot een Spetterend Slot-
concert op 28 januari. Een slot-
concert, omdat we met dit con-

cert het 100-jarig jubileum van 
Sursum afsluiten. De dag wordt 
gevuld met twee concerten. Voor 
het avondconcert zijn geen kaar-
ten meer beschikbaar. Voor het 
matinee concert om 15.00 uur 
zijn nog wel een aantal kaarten 
beschikbaar. Wil je er bij zijn, be-
stel je kaarten dan snel online. 
Want vol=vol. 

Kaarten zijn verkrijgbaar via 
onze website www.sursumcorda-
andijk.nl en kosten €7,50 kinde-
ren onder 18 mogen gratis naar 
binnen. Maar reserveer voor hen 
online wel een ticket. Vrijdag-
avond zullen wij nog een laatste 
keer samen repeteren, om daarna 
op zaterdag te schitteren op het 
podium. We zien jullie graag op 
28 januari!

De hele maand jabuari is er gerepeteerd. Foto aangeleverd

Sursums reünie-orkest

Beste ouders! Op woensdag 1 fe-
bruari zullen om 14.00 uur de in-
schrijvingen voor De Kinderva-
kantiespelen open gezet worden. 
De afgelopen jaren ging het 
enorm snel met de tickets, dus als 
je verzekerd wilt zijn van een 
plekje voor jouw kind bij dit on-
vergetelijke zomer evenement, 
moet je er snel bij zijn! Ook dit 
jaar heeft De Kindervakantiespe-

len haar kosten weer laag weten 
te houden door vele fantastische 
sponsoren en door de onuitput-
telijke inzet van de fantastische 
vrijwilligers! 
De Kindervakantiespelen is ook 
dit jaar weer 2 weken actief. Van 
24 juli – 27 juli en van 31 juli – 4 
augustus. De Mini-KVS zal ge-
houden worden op 28 juli. 
www.dekindervakantiespelen.nl 

Inschrijving De Kindervakantiespelen 
opent op 1 februari

voor en door de jeugd van sporting andijk

Vogelvoeractie
woensdag 1 februari 
vanaf 18.00 uur
1 streng voor €3, en 2 strengen voor €5

wij komen in zoveel mogelijk wijken bij u aan de deur.
woont u in het buitengebied of bent u niet thuis? wij zijn van 18.00 - 21.00

aanwezig in de kantine van sporting andijk

betaling via qr-code of gepast 
contant. De kinderen hebben ivm

de veiligheid geen wisselgeld mee

Zaterdag 28 januari is er een 
open dag op het bloemkoolbe-
drijf Slagter voor publiek. 

Firma Slagter teelt al drie genera-
ties lang bloemkool in West-
Friesland. Inmiddels is het bedrijf 
gegroeid naar 180 hectare teelt. 
Ook doet het bedrijf de handel 
van collega’s zoals ijsbergsla, 
broccoli, Romanesco en andere 
koolsoorten. 

Het familiebedrijf wordt tegen-
woordig geleid door de vijf jonge 
firmanten: Kees, Koos, Pé, Ruud 
en Paul Slagter. Aan de zijlijn dra-
gen de oudfirmanten Nico, Ton 
en Bas nog hun “kooltje” bij. 

Sinds vorig jaar is er een nieuwe 
bedrijfshal van 4600m2 bijge-
bouwd. Het publiek wordt rond-
geleid door de mannen zelf, 
waarbij de geschiedenis en de 
groei van het bedrijf letterlijk is te 
zien: eerst de hal van opa, daarna 

de hal van de vorige drie firman-
ten en tenslotte de hal van de 
nieuwe generatie. 

Wist je dat iedere bloemkool ge-
dekt, gestiekt of genaaid wordt? 
Je komt deze dag alles te weten 
over het telen van bloemkool en 
broccoli. Bedrijven en organisa-
ties laten hun innovaties zien, 
een groot deel van het netwerk 
van Vollegrondsgroente.net is 
aanwezig. Zo bestaat er een heu-
se bloemkoolnaaimachine, die 
het handmatig dekken en stieken 
van bloemkool vervangt. Diverse 
technieken, toekomstbestendig 
ondernemen, biodiversiteit en 
duurzaam telen komen aan bod. 
Daarnaast wordt de sector gepro-
moot bij jongeren en er zijn leuke 
activiteiten waar je aan mee kunt 
doen. 
Kom langs en de laat je verrassen!

Zaterdag 28 januari, 13.00- 17.00 
uur, Kadijkweg 43, Andijk

Open dag Bloemkoolbedrijf Slagter

Kom langs op 28 januari! Foto aangeleverd
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ASA - Allround Service Andijk
Nieuw in Andijk:
Voor verhuur van 
• Steigers ( 1 mtr. – 9 mtr ) / 
 machines / gereedschappen / aanhangers
• Complete schildersbenodigdheden
• Op maat zagen/schaven houtwerk
• Verkoop materialen ( van pvc tot losse schroef )
• Renovatie / restauratie van o.a.kozijnen

Ook voor bouwkundig advies 
en totale bouwwerkzaamheden.

Waarom verder zoeken als het in het eigen dorp is.

A.S.A., Handelsweg 29 c, 1619 BJ  ANDIJK
06-15 94 03 45

allroundserviceandijk@gmail.com
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• Lifestyle-test
 Kelly Groot

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan
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Hoveniersbedrijf de Kroon
Dijkweg 128, 1619 HH Andijk

tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

B. DE KROON

H O V E N I E R S B E D R I J F

H O V E N I E R S B E D R I J F

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

Tel.: 06-18966539
E-mail: info@dekroonhovenier.nl

w w w. d e k ro o n h ove n i e r. n l

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

Tel.: 06-18966539
E-mail: info@dekroonhovenier.nl

w w w. d e k ro o n h ove n i e r. n l

Maarten,

kun je van het logo rechtsboven een advertentie maken

Volgende tekst mag erin,
-website en mobiele nummer
-een ster of zoiets met daarin het nummer 243
-Tuin aanleggen of restylen? Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

Gr

Tuin aanleggen of restylen?

Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

Tel.: 06-18966539
E-mail: info@dekroonhovenier.nl

w w w. d e k ro o n h ove n i e r. n l

Hoekweg 21a • 1619 EB Andijk • 0228 - 59 20 75 • www.fjdeboer.com

Startvermogen op maat!
Accu’s voor verschillende

toepassingen zoals:
Auto • Truck • Motorfi ets • Tractor • Camper 

Jetski • Grasmaaier • Aggregaat • Etc.

U kunt een onderhoudsbeurt aanmelden 
op onze website: www.manshandentw.nl. 

Bellen kan ook 0228 59 74 10. 

Zelf brengen op 
Industrieweg 7 Andijk.

Tevens het adres voor 
uw robotmaaiers, 
onderhoud en verkoop.

Winterbeurt Tuinmachines bij 
Manshanden Trekkers en Werktuigen

www.manshandentw.nl, Industrieweg 7 Andijk, 0228 59 74 10

Preventief onderhoud loont!

De Andijker Thijs Abbekerk (19) is bezig 
met het afronden van zijn opleiding tot 
hovenier. Samen met studiegenoot Roy 
van der Meer deed hij namens zijn MBO 
school mee aan de skills wedstrijden in 
Hardenberg afgelopen maand. Met een 
zeer klein verschil in punten grepen ze net 
naast de eerste plek. “Met de tweede plek 
zijn we nog steeds erg blij en we hebben 
veel plezier gehad, niet onbelangrijk!”

Het MBO- team hoveniers uit Hoorn, on-
der leiding van Martijn Lansdaal,  werd 
tijdens deze de landelijke finale van Skills 
Heroes in Hardenberg 2e. Thijs Abbekerk 
en Roy van der Meer, beiden  studenten 
Tuin, Park & Landschap bij Vonk,  gingen 
in voorafgaande kwalificatiewedstrijden 
de strijd aan met diverse andere scholen, 
maar deze finale ging het uiteraard om een 
landelijke titel. 

Hard werken
Thijs vertelt: “Een week van te voren kre-
gen wij de opdracht. Tekeningen met 
hoogtes en maten, met toevoegingen als 
een vijver en straatwerkplannen. Die berg 
aan informatie konden we gaan ordenen 
en zo een werkplanning aanleveren voor-
afgaande aan de wedstrijddagen. Op 
maandag vertrokken we naar Hardenberg, 
niet meteen om de hoek vanuit Andijk. Er 
werd dan ook overnacht in een hotel in de 
buurt. Het was echter geen vakantie, we 
moesten hard werken om alles volgens 
plan af te krijgen!”

Mooie tuin
In een stalen bak van 5 x 5 meter moesten 
de heren hun plan ten uitvoer brengen. 

Thijs is al enkele jaren werkzaam bij De 
Kroon hoveniers in Andijk en niet bang 
voor een beetje hard werken. “Na een in-
ventarisatie van de spullen hebben wij in 
drie dagen de tuin volgens plan vorm ge-
geven. De jury beoordeelde ons op allerlei 
onderdelen zoals de planning en het eind-
resultaat, maar ook vele tussenstappen. 
Helaas werden we met een verschil van 
slechts 4 puntjes nét geen eerste.”

Trotse docenten
Deze wedstrijd namen zij het op tegen 
studenten van Yuverta uit Houten en Ae-
res uit Ede. Alle docenten van Vonk zijn 
heel trots op het tweetal: “Zij hebben echt 
vakwerk geleverd! Onze studenten hebben 
onder andere een prachtig insectenhotel 
ontworpen en gerealiseerd. Ze mogen met 

recht trots zijn op deze mooie prestatie en 
welverdiende tweede plek.”

Meer dan spitten en graven
Tijdens deze wedstrijd werd het duo uitge-
daagd om hun skills als vakman te laten 
zien tijdens de aanleg van een thematische 
tuin. Vaktechnische vaardigheden, een 
goede planning en kennis over machines 
en hulpmiddelen is daarbij belangrijk.  Ook 
duurzaamheid en creativiteit zijn belang-
rijk. Dit kwam tot uiting bijvoorbeeld in 
het gebruik van duurzame materialen en 
de keuze voor mooi in het oog springende 
beplanting. De studenten moesten binnen 
het thema inspelen op de trends en ont-
wikkelingen binnen het vakgebied.  Ook 
werd er een beroep gedaan op vakkennis 
en (vakoverstijgende) vaardigheden. 

Iets voor jou?
Op 14 februari organiseert Vonk een open 
dag voor deze opleiding tot hovenier in 
Hoorn. Voor meer informatie over Vonk 
en deze opleiding kun je terecht op www.
vonknh.nl.

Hovenier Thijs Abbekerk pakt tweede plek bij Skills Heroes

Thijs bezig met de juiste planten op de juiste plek zetten in de  
wedstrijdtuin. Tekst OdB.  Foto’s: Charlotte Koloc. 

Het tweetal maakte een schitterende tuin tijdens de landelijke finale van Skills Heroes
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Ondernemen in Andijk!
Aanhangwagens

OMC-Andijk • Handelsweg 31a
06 13 41 62 40 • www.omc-andijk.nl

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

0228 - 592075 • www.� deboer.com

Administratie
In de Haak • Sterappel 28 Andijk 

06 53 92 18 85 • michel@indehaak.nl

Autobedrijf
Autobedrijf Köster • Handelsweg 20 Andijk 
06 41 37 04 68 • info@autobedrijfkoster.nl

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

Computerhulp
PCHulpje • Kees Veerstraat 9 Andijk

06 181 283 15 • www.pchulpje.nl

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

info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

Dorpshuis
Sarto • Bangert 4, 1619 GJ Andijk • 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

Hovenier
Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk 

06-18 96 65 39 • www.dekroonhovenier.nl

Huidverbetering
LNC Huidverbetering • Joh. Poststraat 40, 1624 CD Hoorn

06-37 31 41 48 • 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

06 21 82 30 00 • 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 57 24 57 25 • www.amrita.nu

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

06 25 11 69 16 • koopmanoefentherapie.nl

Podozorg-podoloog
Podozorg Wervershoof • www.podozorg-wervershoof.nl    

06-16 68 85 39 • wervershoof@podozorg.nl

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

0228 - 75 57 43 • www.marijkejaspers.nl

Tuin en Onderhoud
Walstra Tuin & Onderhoud

06 43 46 49 89 • herriet@walstratuinenonderhoud.nl

Tuin en Parkmachines
Manshanden Trekkers & Werktuigen • Industrieweg 7 Andijk

0228 - 59 74 10 • www.manshandentw.nl

Verhuur/verkoop bouwmaterialen
Allround Service Andijk • 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

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

Zondag en maandag Gesloten
Dinsdag   09:30 - 18:00
Woensdag   09:30 - 18:00
Donderdag   09:30 - 18:00
Vrijdag    09:30 - 18:00
Zaterdag   09:30 - 17:00

Tweewielers

ANDIJK

              M iddenweg 54a

1619BN Andijk

w w w.dekker-tweewielers.nl

Middenweg 54a
1619 BN Andijk 

0228-745222 

info@dekker2wielers.nl
www.dekker2wielers.nl

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

Maak nu een afspraak! 
(Gratis halen en brengen)

Openingstijden:

❤ Holistische aanpak op maat met pure en 
 biologische middelen uit de Natuur.   

❤ Voor duurzaam herstel / beterschap 
 bij diverse gezondheidsklachten.  

❤ Uniek–onder één dak al deze therapievormen:     
 Kruidengeneeskunde / Energetische therapie
 Medicinale paddenstoelen / Bloedtesten
 Oosterse medicinale voedingstherapie 
 Dr. Schüssler celzouten / Aromatherapie
 Ontspanningstechnieken & Meditaties 

“Natuurlijk Beter, duurzaam & completer.”  

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

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

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

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

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

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

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

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

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

Natalja Mantel / Middenweg 10 / 1619 BL Andijk
Tel. 06-57 24 57 25 / www.amrita.nu / natalja@amrita.nu

Holistisch Centrum 
voor Natuurgeneeskunde

 

Amrita

Salon Beautylounge
Industrieweg 1e
1619 BZ Andijk

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

Medisch Pedicure 
Pedicure
Manicure en Gellak 
Acrylnagels
Voetrefl exologie

maandag t/m vrijdag 
geopend van 

08.00 tot 17.00 uur

 Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk
0228 – 59 2222

www.autoserviceandijk.nl

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl
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NieuwNieuw
Nieuw

De Trompet 6, 1601 MK Enkhuizen (ind.terrein Schepenwijk)
Tel. (0228) 31 77 60  •  AUTOBEDRIJFDEDREU.NL

Op 4 februari vindt er weer nieuwe 
editie van het Westfries Bierfestival 
plaats. De missie om de Westfries ken-
nis te laten maken met speciaalbier is 
nog steeds springlevend.

Met ruim 600 bezoekers in 2022 be-
looft het voor deze editie weer een gro-
te ode aan het bier te worden in de 
Schalm in Westwoud.

Meer bier
Het festival houdt zich traditioneel vast 
aan lokale, Westfriese brouwers zoals De 
Werf, Tamesteut, Bierbroeders en 
Hoorns Nat. Maar gaat over verder de 
Benelux in met Blitz Brewing uit Alk-
maar, Rauw Brouwers en K.E.G.S. uit 

Amsterdam en speciale gast dit jaar: 
brouwerij Alvinne. Deze Belgische brou-
wer zal met zijn Flemish Sour Ales de 
bierkaart aanvullen.

Bier en meer
Naast meer dan 65 bieren op de kaart, 
kun je lekkere trek of stevige honger ste-
len met een proeverij van kazen, broodje 
worst of een patatje stoofvlees. Daarnaast 
kun je genieten van de vinyl platen, leg je 
de dag vast bij de photobooth en haal je 
een souvenir bij de merchandise stand. 

Kaarten zijn te koop via de QR-code op de 
poster. Voor € 10,- heb je de hele dag toe-
gang tot het festival en krijg je een proef-
glas en twee munten bij binnenkomst.

Westfries Bierfestival 
in de Schalm Westwoud

Elsbeth Groothedde. Foto aangeleverd

Onze avond begint met de nieuwjaars-
wensen voor iedereen en het bestuur vond 
dat je dat met een alcohol vrije cocktail 
moest gaan doen. We hebben dit aan Peter 
gevraagd. Dat kon en met zijn medewerk-
sters werd om 20.00 ons drankje binnen 
gebracht. Het was een verrassing voor de 
leden.

We heten Elsbeth Groothedde welkom. Zij 
gaat ons het een en ander over het West-
fries Archief vertellen (www.wfa.nl). Stof-
fig zo’n archief. Nou dat valt wel mee. Als 
men iets op wil zoeken moeten je eerst ca. 
9 kilometer en zo,n 400 stellingen verplaat-
sen om bij het juiste dossier te kunnen ko-
men. Het is er ook nog fris, 18 graden en 
een luchtvochtigheid van 45 graden. Vrije 
inloop meestal op dinsdag en vrijdag of 
anders op afspraak (gemaakt per mail).

Sinds 1974 bevat het archief veel stukken 
van de 7 Oostelijke Westfriese Gemeentes. 
Zij zijn wettelijk verplicht om bv. bouw 
dossier, grond aan- en verkopen enz. ja-
renlang te bewaren. Notariële documen-
ten en veel andere dingen worden gedigi-
taliseerd en uiteraard via de computer te 
vinden. Beheren en bewaren en ter be-
schikking stellen van historische archieven 
is onder andere het doel. 

Zo is er een ‘land’ kaart uit 1353. Het oud-
ste stuk wat in het museum ligt en komt 
uit een oud archief over Enkhuizen. Ge-
schreven op perkament door Willem de 
Vijfde. Nog zo”n bijzonder stuk wat in 
Enkhuizen is gevonden, is de kaart van 
Dou uit 1657. Geschillen over de verdeling 
van de geldelijke lasten van de Omringdijk 
Staan te boek. Het proces duurde van 1637 
tot 1695. En zo meer.

We zien uiteraard Andijk op het scherm 
verschijnen. Anno 1900 en in diverse tijds-
verlopen zie je hoe het dorp gegroeid is. 
Staat er ergens een rondje bij, dan is er een 
verhaaltje. 

Er zitten 4 miljoen persoonsnamen in het 
archief en ruim 100.000 namen van Andij-
kers, dus de kans is groot dat Uw naam er 
ook in staat. In verband met de privacywet 
mogen sommige items pas na 70 jaar 
openbaar gemaakt worden. Geboortes pas 
na 100 jaar en het auteursrecht geldt tot na 
70 jaar van het overlijden van de persoon. 
Kranten van vroeger zijn ook te vinden op 
de website en nog veel meer vertelt ze. 

Elsbeth is verantwoordelijk voor de nieu-
we collecties en heeft de Westfriese kaart 
ontwikkeld, die natuurlijk wel bijgehouden 
wordt. Ze kan nog uren doorpraten over 
haar werk, maar aan alles komt een einde. 
Zo ook deze avond en we bedanken haar 
voor een inspirerende avond en met uitleg 
hoe we ook een en ander zelf kunnen vin-
den in het archief, wel via de computer.

Vrouwen van Nu Andijk West

Peuterinloop: Van peuter naar kleuter!
Dinsdag 14 februari van 9.00  - 10.00

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

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

Kleine kleutergroepen
Engels vanaf groep 1!

Langs de weg... Koopmanspolder

Foto’s Thea Boelens
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• Ophaaldagen afvalbakken: kijk op hvcgroep.nl of in de app!

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

• Ko�  edrinken in Buurthuiskamer Sarto, Bangert 4.
Maandag en vrijdag 10 tot 12 uur

• Ko�  eochtend voor ouders/verzorgers met kinderen in Huiska-
mer van Andijk, Sportlaan 1A. Iedere woensdag, 9:30 - 11:00 uur. 

• KBO/SBA, Elke woensdag Soos in Sarto. Jeu de Boules, biljarten 
en mooi zitten. Ook donderdagmiddag Jeu de boules.

JANUARI 2023
Donderdag 26 januari
• Breek de Week, De Lichtboei, 18.00 uur Hoekweg 12a
• Filmavond de Kapel, 20.00 uur
Zaterdag 28 januari
• Spetterend Slotconcert Sursum Corda & Reünie-orkest, 

15.00 uur en 20.00 uur Dorpshuis Centrum
• Live in Sarto, 20.30 uur
Dinsdag 31 januari         
• KVG, Sarto 10.00 uur.  Contactdag, Jeu des boules

FEBRUARI
Vrijdag 3 en zaterdag 4 februari
• Toneelvereniging KNA speelt voor u de klucht “De Super Super” 

in Dorpshuis Centrum, Sportlaan 1 te Andijk om 20.00 uur
Zaterdag 4 februari
• Opruimactie  van 8:45 – 11:15  door Andoik Skoôn. Start IJsbaan
• Oud papier
Zondag 5 februari
• Koppelbiljarten, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Dinsdag 7 februari
• KVG kaartavond, 19.45 Sarto
Dinsdag 14 februari 
• Vr. v Nu Andijk - Oost, Jaarvergadering, Bingo, 19.45 Dorpshuis
15 februari
• Vrouwen van Nu-West. Jaarvergadering, na de pauze Ella Mole-

naar, Schrijfster, over haar poezen boekjes. 20.00 uur, Cultura
Vrijdag 17 februari 
• Klaverjassen Sporting Andijk. Inloop 19.00 uur, start 19.30 uur.
Zaterdag 18 februari
• Oud papier
Zondag 19 februari
• Country middag, vrij dansen, Dorpshuis Sarto, 13.30 uur
• Koppel Biljarten Eetcafé Sels, aanvang 14.00 uur
Dinsdag 21  februari        
• KVG, Sarto 20.00 uur.  Eendagsbestuur
Zondag 26 februari
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur

MAART
Zaterdag 4 maart
• Opruimactie  van 8:45 – 11:15  door Andoik Skoôn. Start IJsbaan
• Oud papier
Zondag 5 maart
• Koppelbiljarten, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00uur
Dinsdag 7 maart
• KVG kaartavond, 19.45 Sarto
Vrijdag 10 maart
• Veiling Sarto
Dinsdag 14 maart
• Vrouwen van Nu Andijk - Oost, Gezamelijke avond met 

Andijk -West, 19.45 uur Dorpshuis       
Vrijdag 17 maart
• Klaverjassen Sporting Andijk. Inloop 19.00 uur, start 19.30 uur.
Zaterdag 18 maart
• Oud papier
Zondag 19 maart
• Country middag, vrij dansen, Dorpshuis Sarto, 13.30 uur
Dinsdag 21 maart            
• KVG, Sarto 20.00 uur.  Workshop Macramé o.l.v. Marga Harlaar
Zondag 26 maart
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
• Sarto Andijk: The Very Sixties. Aanvang 15.00 uur

APRIL
Zaterdag 1 april
• Opruimactie  van 8:45 – 11:15  door Andoik Skoôn. Start IJsbaan
• Oud papier
Dinsdag 4 april
• KVG kaartavond, 19.45 Sarto
Dinsdag 11 april 
• Vrouwen van Nu Andijk - Oost, Doe Avond Keramiek met Bets, 

19.45 Dorpshuis
Zaterdag 15 april
• Oud papier
Dinsdag 18 april               
• KVG, Sarto 20.00 uur. Muziek!! Met duo Zuss.
Woensdag 19 april
• Vrouwen van Nu-West. Dhr Klaas Wilting over zijn leven bij de 

politie in Amsterdam. 20.00 uur, Cultura
Zaterdag 29 april
• Oud papier

MEI
Dinsdag 2 mei
• KVG kaartavond, 19.45 Sarto
Zondag 7 mei
• The New Hurricanes. Sarto, aanvang 15.30 uur
Dinsdag 9 mei 
• Vrouwen van Nu Andijk - Oost, Theemiddag bij de Libel
Zaterdag 13 mei
• Oud papier
Dinsdag 16 mei                
• KVG, Sarto 10.00 uur. Escape Enkhuizen, met eigen vervoer.
Woensdag 17 mei
• Vrouwen van Nu-West. Zwerf stenen verver. 20.00 uur, Cultura

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

 
Wist u dat...
… bier proeven echt een feest 

is in Westwoud?

... Sursum Corda dit weekend 

een spetterend Slotconcert 

geeft?

... Klaas op ‘t Land vorige week 

niet op de foto stond, maar dat 

hij ook 1 van de sponsoren van 

de koffie voor de huiskamer is?

... Schilderclub Andijk nog een 

paar plekken beschikbaar heeft 

op de dinsdagavond om 19.30 

uur in dorpshuis Centrum?

... Marjo haar laatste 

werkdag heeft?

... er in Sarto 4 bands op 

1 avond optreden?

... de jeugd van Sporting Andijk 

volgende week weer de 

vogelvoeractie heeft?

... er over bloemkool 

veel te vertellen valt?

... mevrouw W. Bakker - Laan 

26 januari a.s. 

102 jaar wordt?

Mevrouw Bakker - Laan 
wordt morgen 102 jaar! 

Namens de buurt, 
van harte gefeliciteerd!

20.00

WANNEER

28 JAN €7,50
ENTREE

DORPSHUIS CENTRUM ANDIJK
ENTREE = INCLUSIEF PAUZECONSUMPTIE

SURSUM CORDA &

REÜNIE-ORKEST
EN EEN GEZELLIGE NAZIT MET

DE VIJF-KOPPIGE BAND 'DORSTIG'

VOOR MEER INFO CHECK ONZE SOCIALS OF WWW.SURSUMCORDA-ANDIJK.NL

HOE LAAT

15.00

BESTEL JE KAARTEN EENVOUDIG EN SNEL VIA DE QR-CODE

<18 GRATIS

Gevonden: 
naast het fietspad langs de Kadijkweg een 
zwarte brillenkoker met montuurloze (lees?)bril.

Af te halen bij:
W. J. Visser, Singerspad 14  1619 GA Andijk

De laatste tijd is er wel wat hemelwater op ons neer gedaald. Vanaf 1 
tot 19 januari hadden wij 136 millimeter opgevangen best veel maar-
niet zorgelijk. Het IJsselmeer zorgde dat het Vooroever een meer werd 
met de boomwortels in het water. De KNRM-steiger in de jachthaven 
liep nog net niet onder en het pad naar de plek waar v.h. de uitkijk-

toren stond veranderde in een sloot. Douwe Greydanus
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Tamesteut 

Ketoembar

Alvinne

Blitz

Hoorns nat

Koerspret

Professor Cervisia

Bierbroeders

KEGS

De werfRAUW

Westfries
Bierfestival
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