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Gratis half uur 
bespreking? Bel ons.
www.mantelvoors.nl

Terugblik
In 1882 wordt in de Andijker 
analen al gesproken over een da-
meszangvereniging: T.A.V.E.N.U., 
de afkorting van “Tot Aange-
naam Vermaak En Nuttige Uit-
voering”. 

In 1903 wordt in Andijk-midden 
(globaal Hoekweg, Bakkershoek) 
een gemengde zangvereniging 
opgericht: O.K.K.: “Oefening 
Kweekt Kennis”. Alweer zo’n 
fraaie afkorting. Met wisselende 
resultaten blijven beide zangver-
enigingen hechte bolwerken voor 
de zangliefhebbers in Andijk. Ze 
overleven een heftige crisis- en 
oorlogsperiode. Maar de toen-
malige bestuurders hebben een 
vooruitziende blik:’ langeter-
mijnvisie betekent samenwer-
king’. En zo geschiedde.

Donderdag 12 februari 1948: Be-
heerder Ab Verra van café De 
Meiboom heeft er zin. Het be-
looft een drukke avond te wor-
den! Zesentachtig bestuurs- en 
zangleden van beide koren zitten 
die avond in de rokerige cafézaal, 
in afwachting van een te nemen 
besluit tot fusie van beide koren. 

De stemming is zeer positief, men 

ziet het helemaal zitten en de kof-
fie smaakt best. Zelfs de naam, 
Andijks Gemengd Koor, wordt 
zonder problemen geaccepteerd 
nadat 61 van de 86 aanwezigen 
hun stem uitbrengen op die naam. 
Het nieuwe koor is een feit!

Jubileumconcert 
zaterdag 11 februari a.s.
En dat nieuwe koor bestaat 12 

februari 2023 al weer 75 jaar! 
Daar mogen we wel even bij stil 
staan. Vandaar maar liefst twee 
jubileumconcerten op een dag: 
zaterdag 11 februari a.s.: een ma-
tineeconcert: ’s middags om half 
3 en ’s avonds hetzelfde concert 
om 8 uur. Het belooft best een 
beetje spektakel. Het thema dat 
als een rode draad door het op-
treden loopt is: ‘Uit het donker 
naar het licht’. De muziekkeus is 
uiterst gevarieerd en zal menig-
een verrassen. Deze uitvoering in 
Cultura mag je eigenlijk niet mis-
sen.

Meedoen op projectbasis
De maandagavonden wordt er 
gerepeteerd in Cultura, van 20.00 

tot 22.00 uur. De vaste kern van 
het koor bestaat uit bijna 40 le-
den. Toch zoekt Andijks Ge-
mengd Koor ter versterking zan-
gers die op projectbasis willen 
meedoen aan o.a. het 3-Koren 
Winterconcert. Dit staat gepland 
voor zondagmiddag 12 novem-
ber 2023 in de monumentale Ge-
reformeerde Kerk van Andijk. 
Iedere stem is bruikbaar, met 
name tenoren en alten zijn zeer 
welkom! De repetities hiervoor 
beginnen maandag 6 maart a.s. 
De periode is te overzien, totaal 
wordt er negentwintig avonden 
geoefend. 
En wie wil er nu niet zingen in die 
prachtige kerk, bij zo’n fijn koor! 
Wedden dat je lid blijft?

75-jaar Andijks Gemengd Koor

Andijks Gemengd Koor, opname november 2022. Foto: Pieter Prins Fotografie

Zien en gezien 
worden!

Iedereen veilig over straat met 
goede verlichting.Dit laatste is 
nu net ver te zoeken. Velen 
rijden zonder licht.

Bezorger 
gezocht voor 
de volgende 

wijk:
Middenweg 1 t/m 52 
(POP Vriend) inclusief 

Dijkwachter en 
winkelcentrum, 

Brievenbussen aan-
leunwoningen oude 

Sorghvliet en Hyacint, 
Narcis, Krokus 
(Mantelhof)

Heb je interesse?

Mail naar:
info@andijker.nl

Zoals u waarschijnlijk heeft gezien is vorig jaar de Ooster be-
graafplaats flink onderhanden genomen. In 1916 is deze aange-
legd. In de verte kunnen we net achter de paal van de oprit de 

boerderij Horn 1 en het witte huisje er naast, Hornpad 37, 
zien. Dat lukt nu niet meer door het vele groen.

Uit de collectie van Hessel de Greeuw.

Toen en nu

Van 30 januari tot en met 4 fe-
bruari 2023 collecteert de Her-
senstichting voor meer hersen-
onderzoek. Vele enthousiaste 
en vrijwillige collectanten gaan 
in Andijk langs de deuren om 
geld in te zamelen voor meer 
onderzoek en betere behande-
lingen voor mensen met een 
hersenaandoening. 

Want denk je eens in dat er iets 
met je hersenen gebeurt?! Een 
hersenaandoening zet je leven op 
z’n kop. Helaas is dat al bij meer 
dan 4 miljoen Nederlanders het 
geval. Denk bijvoorbeeld aan de-

mentie, Parkinson, een beroerte, 
een depressie of hersenletsel 
door een ongeluk. En als we niets 
doen, wordt dit aantal alleen nog 
maar groter. 

De Hersenstichting zet daarom 
alles op alles voor gezonde herse-
nen voor iedereen. 

Geef dus aan de collectant! 

Collectant gemist? Je kunt je gift 
ook overmaken via onze online 
collectebus op https://hersen-
stichting.digicollect.nl/hersen-
stichting. 

Namens 4 miljoen mensen met 
een hersenaandoening: bedankt!
De Hersenstichting

Geef aan de collectant 
van de Hersenstichting
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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

Vrijdag 3 februari 18.30 uur: in 
verzorgingshuis St. Jozef in Wer-
vershoof: Woord-Communievie-
ring door pastor A. Dekker met 
Vriendenkring. 

Zondag 5 februari 10.00 uur: in 
Medemblik:
Eucharistieviering door pastores 
J. van Dril en J. Correa.
Welkom in de viering en bij het 
koffiedrinken.
De opbrengst van actie Kerkba-
lans is tot nog toe: € 18.083,--. 
Geweldig. 
Heel hartelijk dank aan allen, die 
hiertoe hebben bijgedragen.  

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

Daar buiten op afspraak

AANLEVEREN 
KOPIJ

Tekst en fotomateriaal: 
tot maandag 12.00 uur: 

info@andijker.nl

Advertenties en 
familieberichten: 

tot maandag 12.00 uur: 
info@andijker.nl. 

Rouwberichten: 
tot dinsdag 8.30 uur: 

info@andijker.nl

Kerkdiensten, zondag 5 februari
Gereformeerde Kerk 
Middenweg 4, Andijk

10.00 uur ds. I. Postma te Genemuiden
19.00 uur Taakgroep Jeugd & Jongeren. 
 Ds. L. van den Dool te Broek op Langedijk

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: Jan Schraal

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 Nog niet bekend

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 Medemblik

De Bovenzaal 
Dijkweg 178, Andijk

19.00 uur Jack Nugter

Studie na luisteren?  kijk op www.bovenzaal.eu 

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

10.00 uur Bert de Jong

Evangeliegemeente de Pionier
Beneden in de Schoof, Bisschop Grentplantsoen in Wervershoof 

10.30 uur Adrie Peereboom, Avondmaalsviering

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. 

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

Helaas hebben we afscheid moeten nemen 
van onze clubgenoot, voormalig voorzitter en wedstrijdleider 

Durk Dijkstra

We wensen zijn familie heel veel sterkte met dit grote verlies

We hebben afscheid moeten nemen van onze zwager en oom

Durk Dijkstra
We gedenken zijn optimisme en gezellige praatjes.

We wensen (tante) Nel, de kinderen en kleinkinderen sterkte toe.

     De familie Kooiman 

In dankbare herinnering aan alles wat zij voor ons heeft  betekend, 
nemen wij afscheid van onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

echtgenote van Harmen de Boer, in liefdevolle herinnering

Workum,                Andijk,
28 mei 1934               29 januari 2023

 Ingrid en Nico
    Michael
    Killian

 Ronald en Anne-Marie
    Suzan
    Rens
    Paulien

Kleingouw 149
1619 CJ Andijk

Moeder is in De Kapel, Middenweg 48 te Andijk.

Daar bent u welkom om afscheid te nemen en ons te condoleren 
op donderdag 2 februari tussen 19.00 en 19.30 uur.
De afscheidsdienst is op vrijdag 3 februari om 11.00 uur 
in De Kapel.
Aansluitend aan de dienst vindt de begrafenis plaats op de 
Westerbegraafplaats, Dijkweg 346 te Andijk.

Heel veel dank aan eenieder die zorg en aandacht aan 
onze moeder heeft  gegeven. In het bijzonder aan het 
thuiszorgteam Omring Andijk.

Lieve gediplomeerde gastouder 
heeft enkele dagen over 

om bij u aan huis te komen oppassen. 

Voor meer informatie: 06 51 92 68 83
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ALS DE ERFENIS WORDT VERDEELD, 
DAN LEER JE JE FAMILIE ECHT KENNEN.

Erfgenaam worden is een emotionele gebeurtenis. Het verlies van 
iemand geeft verdriet en mensen gaan daar verschillend mee om. De 
ene persoon is stil en wil niet praten, de ander moet erg huilen of is 
boos en het is niet gek dat deze emoties zich ook kunnen afwisselen. 
In veel gevallen zie je in dergelijke tijden dat er tussen de familieleden 
en vrienden een hechtere band ontstaat. Men probeert elkaar te 
steunen en heeft extra veel geduld en begrip voor elkaar. Maar wat 
als dat niet zo is en er ruzie in de familie ontstaat? 

Het lijkt soms wel dat wanneer het om centen gaat, 
men niet meer in staat of bereid is, om in redelijkheid 
te denken of met elkaar te communiceren. 
Het lastige van het afwikkelen van een erfenis is dat men in overleg 
met elkaar beslissingen zal moeten nemen. Hoe moeilijk het ook is, 
je hebt elkaar nodig om de erfenis te verdelen. Lukt dat niet, dan kan 
men de rechter verzoeken om een verdeling te maken, maar dit is 
vaak een langdurige en kostbare weg en dikwijls met een definitieve 
breuk tussen de familieleden als gevolg. 

Een goed alternatief zou bemiddeling via een 
notaris-mediator kunnen zijn. 
De erfgenamen gaan dan samen op 
zoek naar een oplossing onder begelei-
ding van de notaris-mediator, die erf-
rechtspecialist is. Dikwijls lukt het dan 
toch om met geven en nemen tot 
overeenstemming te komen. 

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

Toegangskaarten voor 14.30 of 20.00 uur.
Bij voorkeur reserveren via info@andijksgemengdkoor.nl                                                                             
Telefonisch 0228 59 23 65. Beperkt beschikbaar aan de zaal

Bas de Wit

Verkiezingen op komst: doet 
ons platteland er nog toe?
Op 15 maart zijn de verkie-

zingen voor de provincie. In-
middels ben ik alweer 4 jaar 
uw vertegenwoordiger. Ik 

voel mij vertegenwoordiger 
van ons nuchtere Westfries-
land, waar hard werken nog 
normaal is en waar goed volk 
achterom komt. Waar we om-

kijken naar elkaar en doen 
wat nodig is. Met die mentali-
teit van aanpakken zetten wij 
sterke bedrijven op, hebben 

wij een levendig verenigings-
leven en zorgen we ervoor dat 
ook de volgende generatie een 
toekomst heeft. En dan is het 
heel normaal dat onze regio 

voor sommige problemen ook 
naar de politiek kijkt. Denk 

aan het versnellen van de wo-
ningbouw voor jong en oud. 

Bij links is geen plaats voor 
het platteland

Helaas is het mij nog niet ge-
lukt om mijn collega’s te over-
tuigen dat investeren in onze 
regio een slimme zet is. Ik ci-
teer uit wat verkiezingspro-
gramma’s, zoals bij D66: “In 

de noordelijke gemeenten van 
Noord-Holland is geen sprake van 
een dusdanige bevolkingsgroei dat 
veel grootschalige woningbouw no-
dig is.” Nog meer gezelligheid 
vinden we bij GroenLinks: 
“De provincie blijft het bouwen 

buiten bestaande steden en dorpen 
tegengaan.” Opbeurende 

woorden dus. En dat terwijl 
de bevolking in Noord-Hol-
land in 2022 met 1,0% groei-
de en in Westfriesland met 

1,2%. Als we dan in Andijk, 
Venhuizen of Abbekerk geen 
huizen mogen bouwen, zeg-
gen deze partijen feitelijk te-

gen een pasgeboren kind: 
welkom hier, u kunt over 20 
jaar in Amsterdam wonen. 

Wie vertelt het verhaal van 
onze regio?

Ik voel dan ook de verant-
woordelijkheid om voor ons 

Westfriesland te werken. 
Want ook hier zijn er te lange 
wachtlijsten voor huurwonin-
gen en hebben jongeren moei-
te om hun eerste huis te kun-
nen kopen. Dan is het heel 
normaal om meer woningen 

te bouwen, ook aan de randen 
van dorpen. Bovendien is 

vaak geen of minder subsidie 
nodig op zulke locaties, ter-
wijl voor woningbouw in de 
stad soms miljoenensubsidies 
nodig zijn. Daar zijn wij hier 
op het platteland niet zo hard 

voor aan het werk. 

Bas de Wit
Statenlid VVD

Februari is een dag oud.  De lange 
maand januari is voorbij. Goede 
voornemens voor het nieuwe jaar 
weg gesijpeld? Blue monday 
diende zich aan. Vaak gaat janua-
ri met dit soort frustraties ge-
paard. En dan wordt het hoop-
vol…….februari!
Tijd om de knop om te zetten…..
en echt iets leuks te gaan doen.

Met andere mensen.
Iets wat zin heeft, wat nut heeft, 
waar ik blij van word, waar jij blij 
van wordt, waar iedereen blij van 
wordt.
Waar Andijk blij van wordt en 
vooral de omgeving en de natuur.
We gaan weer eens het zwerfvuil 
aanpakken en opruimen.
Zo wordt Andijk het schoonste 
dorp van de regio. Hartstikke 
leuk om dat met elkaar te doen.

Doe mee!
Wanneer: Zaterdag 4 februari a.s.
Waar: om 8:45 uur bij de IJsbaan.
Hoe lang: van 9:00 tot 11:00 uur 
(korter mag ook)
Koffietijd: 11:15 uur (thee of kof-
fie met iets erbij.)

Raapspullen hebben wij. Trek 
tuinhandschoenen aan en neem 
zelf een koffie/theekopje mee.
Inlichtingen of opgave: Henk 
Smits – 06 – 50484398; henk.
smits@quicknet.nl; hsmits856@
gmail.com

Andijk het schoonste dorp van de regio?
Laatste oudejaarsavond resten weg

Help mee! Foto aangeleverd

Vakkundig
schadeherstel

Handelsweg 7
1619 BJ Andijk

Tel: 06 21 83 22 62
info@ronkarremanautoschade.nl
www.ronkarremanautoschade.nl

Vrijblijvende
taxatie van

schade

Afhandeling
met de

verzekering

U kunt bij ons ook terecht voor:

Restauratie van Oldtimers

Budgetreparatie (met tweede-

hands of imitatie-onderdelen)

Leenauto mogelijk bij

schadeherstel

De Andijker publiceert 
regelmatig de belevenissen 

van oud Andijker Jan Pijpker. 

Winters van vroeger 1.
Wat was het koud die morgen. 
Op de thermometer die bij de 
smederij hing was het min 10 
graden C en die hing nog een 
beetje in de beschutting tegen 
de koude oostenwind. Dik inge-
pakt met sjaals, wanten en een 
krant onder mijn trui fiets ik 
naar de Oosterschool, waar on-
der het afdak al meer leerlingen 
stonden te kleumen. We wacht-
ten nog even op de laatsten om 
met elkaar op de fiets naar En-
khuizen te fietsen naar de 
MULO aan de Driebanen. We 
verzekerden elkaar dat het flink 
gevroren heeft en hoe koud het 
wel niet in onze slaapkamers 
was geweest. De een had het 
nog kouder dan de ander, maar 
we hadden wel allemaal ons 
huiswerk af, voor deze ene keer 
gemaakt in de kamer, de enige 
plek waar een kachel brandde.
 De laatste leerling is ook op het 
schoolplein aangekomen en we 
vertrekken, rechtsaf de Dijkweg 

op, pal tegen de koude oosten-
wind in. Rechts ligt de Iden-
burgschool waar de meesten 
vorige jaren op hebben gezeten. 
Dat scheelde wel een stuk fiet-
sen. Gelukkig hebben we wel 
een flinke groep en rijden de 
grootsten voorop. Bij de vuur-
toren buigt de weg gelukkig af 
en hebben we wat beschutting 
tegen de koude oostenwind 
door de dijk die daar ligt. Af en 
toe gaan de voorste fietsers naar 
achteren en nemen anderen de 
kop over. Een half uurtje fietsen 
en door en door koud komen 
we in Enkhuizen aan. Gelukkig 
mogen we met dit weer meteen 
naar binnen doorlopen en hoe-
ven niet op het schoolplein te 
wachten. We zoeken ons lokaal 
op, de leraar zit lekker warm 
achter zijn bureau, die heeft 
vast niet zo ver hoeven fietsen. 
We kleumen nog wat rond de 
kachel, maar tijd is geld en als 
de bel gaat, begint de les met-
een. Geen tijd voor een klets-
praatje. Gewerkt moet er wor-
den. Ik duik maar wat weg ach-
ter een leerling. Niet opvallen is 
de beste methode hier.

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

Het aanleggen van een voedsel-
bos niet zomaar iets is. Er komen 
vele vragen naar boven zoals, hoe 
plant je bomen/struiken, welke 
bomen en struiken zijn geschikt, 
zon en schaduwzijde, de wind-
richting, onderhoud en nog veel 
meer praktische zaken. Deze vra-
gen hebben niet alleen betrek-
king op het voedselbos maar ook 
voor het aanleggen of onderhoud 
van een tuin.
De IVN werkgroep Voedselbos 
De Haling heeft de heer Jan Ro-

mein van de pomologische ver-
eniging bereid gevonden om over 
deze zaken en werkzaamheden 
een lezing te geven. Er is alle gele-
genheid om vragen te stellen en 
ervaringen uit te wisselen.

14 februari, 19.30 uur. IVN loca-
tie Terpzaal, Veilingweg 21a, 
1611 BN Bovenkarspel
Info: 06 1619 7236. Aanmelden: 
annadewaal7@gmail.com 
Een vrijwillige bijdragen voor o.a. 
de koffie wordt op prijs gesteld. 

IVN lezing op 14 februari
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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

* complete tuinen
* beplanting
* beregening
* tuinonderhoud
* verlichting en kerstverlichting
* tuinhuizen/overkappingen en schuttingen

WALSTRA
         U
         I
 &ONDERHOUD

06 43 46 49 89 / 06 14 24 01 04
Herriet@walstratuinenonderhoud.nl

Bij ons kunt u terecht voor al uw:

 

Wist u dat...
... Toneelvereniging KNA 

aankomend weekend haar 
voorstellingen geeft? Zie de 
agenda in deze Andijker.

… we een nieuwe bezorger 
van de Andijker vragen voor 

o.a de Middenweg en 
Mantelhof?

… Andijkers schreeuwen om 
nieuwbouw voor eigen volk 
op o.a. het Asonia terrein?

… bestaande huurders die nu 
in een groot huis wonen wel 

kleiner willen wonen?

… je mee kunt helpen om 
zwerfafval op te ruimen in 

ons dorp?

… zaterdag om 14.30 uur 
Sporting Andijk 1 gaat voet-
ballen tegen Purmerend 1?

... de Dijkweg (ook in het 
weekend) geen racebaan is?

 
Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl      

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

De rode kelkzwam (Sarcoscypha 
coccinea), kom ik zelf wel tegen 
in afgesloten gebieden zoals het 
Egboetje en het Zanddepot. In de 
winter en vroege voorjaar is deze 
te vinden op vaak bemost verte-

rend hout op vochtige, voedsel-
rijke grond. Zoals u ziet zijn dit 
supermooie kelkjes die goed af-
steken tegen de ondergrond. Ze 
kunnen 1 tot 5 cm groot worden.
Douwe Greydanus

Burgemeester Frank Streng heeft 
aangegeven niet in aanmerking te 
willen komen voor een derde ter-
mijn van zijn ambtsperiode en 
besluit hiermee afscheid te ne-
men als burgemeester van de ge-
meente Medemblik. Dit heeft hij 
schriftelijk laten weten aan de 
Commissaris van de Koning. 
Burgemeester Frank Streng 
kampt al enige tijd met gezond-
heidsklachten.

Uit de open brief van 
Frank Streng:
“Na een zorgvuldige en moeilijke 
afweging heb ik besloten om van-
wege gezondheidsredenen, geen 
derde termijn te ambiëren. De 
ernstige complicaties van mijn 
diabetes maken het voor mij niet 
mogelijk om me voor u nog vol-
ledig in te kunnen zetten als bur-
gemeester. 

Ik ga als uw burgemeester en dat 
gaat mij zeer aan het hart.

Bijna twaalf jaar geleden kwamen 
wij vanuit Zeeland naar West-
Friesland. Altijd is mij bijgeble-
ven de warme ontvangst en de 
blijvende hartelijkheid van de 
collega’s en inwoners. Tot op de 
dag van vandaag, en zeker tijdens 
mijn huidige ziekte, zijn de reac-
ties in welke vorm dan ook, over-
weldigend en ontroerend. 
Heel veel dank daarvoor!

Onze gemeente Medemblik is in 
al zijn verscheidenheid een 
prachtige gemeente, waarin ik 
met trots uw burgemeester heb 
mogen zijn. 

Ik ben de gemeenteraad, waarne-
mend burgemeester Straat, de 
colleges in hun verscheidene sa-
menstellingen, de organisatie en 
de inwoners van Medemblik, 
zeer erkentelijk voor de samen-
werking en de mooie jaren. 

’t Bloift hier voor altoid een deel 
van m’n leven. Dut is m’n West-
friese land!”

Toekomst
Binnenkort wordt de procedure 
voor een nieuwe burgemeester 
opgestart. Dennis Straat blijft 
zolang als nodig aan als waarne-
mend burgemeester. 

Frank Streng. Foto aangeleverd

Burgemeester Frank Streng 
neemt afscheid als burgemeester

Rode kelkzwam. Foto: Douwe Greydanus

Kleurig zwammetje

Te koop gevraagd: 
personen- en bedrijfsauto’s

 

Vrijwaring direct geregeld bij ons op kantoor. 
RDW erkend

Barry Ligthart 06 5168 1447

Industrieweg 1, Andijk • info@profijtauto.nl
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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 • Keizerskroon 1 Andijk

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

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

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

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

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

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

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

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

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

Dat kan in Sarto 
natuurlijk!

Mooie zalen, gezellige sfeer, 
bel voor meer informatie 

voor uw feest of partij 
naar 0228 59 16 13, 

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

Bangert 4, 1619 GJ Andijk

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

Ook voor Focwa onderhoudsbeurt, packkeuring en verhuur.

Wij zijn een RDW en Focwa erkend bedrijf.

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

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

verhuur v.a. €2,50 per uur.

Laat nu ook uw reservesleutel maken bij OMC-Andijk

Wervershoof
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HET VOERT 9A GROOTEBROEK  |  0228 755 381  |  INFO@STEENGOEDT.NL   |  WWW.STEENGOEDT.NL

JOUW ONAFHANKELIJK 
HYPOTHEEKADVISEUR

√  100% onafhankelijk  
hypotheekadvies

√  Gratis en vrijblijvend  
eerste gesprek

√  Gegarandeerd de  
laagste rente en  
beste voorwaarden

√  Altijd direct contact  
met je persoonlijke  
adviseur

√  Advies bij jou thuis,  
online of op kantoor 

Met maar liefst 30 meespelende reü-
nisten, waardoor zaterdag een orkest 
van ruim 60 muzikanten ontstond, 
kan Sursum Corda terugkijken op 
een zeer geslaagde slotactiviteit. Op 
de dag dat de club precies 101 jaar 
werd, waren er twee ‘reünieconcer-
ten’ in het Dorpshuis. Door de grote 
toeloop van oud-leden en daarmee 
extra toeschouwers, was het noodza-
kelijk het concert twee keer uit te 
voeren. Het was vooral een feestelijk 
samenzijn van jong en oud.

Vier keer konden de oud-Sursum-
mers in de afgelopen maand meespe-
len om de muzikale vaardigheden af 
te stoffen. De instrumenten waren 
afkomstig uit de eigen voorraad en 
bij orkesten uit de regio werden er 
ook nog instrumenten bijgeleend. 
Voor sommigen was dat niet nodig. 

Zo is Rianne Schoemaker be-
roepsmuzikant bij het muziekkorps 
van de marechaussee en zit oud-diri-
gent Chris de Kroon ook nog volop 
in de muziek. Een van degenen die al 
lang geleden voor het laatst een in-
strument bespeelde, was ‘dokter’ 
Geert Veldhuis, die hier ooit huisarts 
was. In de jaren tachtig en negentig 
speelde hij hoorn bij de club. Daarna 
ging hij zingen bij close harmony-
groep Hale Bopp 4. Hij woont in En-
khuizen, dus hij was alle vier repeti-
ties van de partij. ‘De sfeer was heel 
goed. De dirigent trok ons ook niet 
het vel over de oren uiteraard. Voor 
mij was het echt een feestje, ook om-
dat ik weer met een van mijn doch-
ters, Gerlande, speelde.’ Er waren 
meer familieleden die elkaar weer 
troffen bij het muziek maken. Niet 
voor iedereen was het mogelijk een 

aantal keer naar Andijk te komen om 
te repeteren, zo wonen er vier oud-
leden in Groningen.

Geen noten lezen
De afstand was voor Maaike Groot 
niet de grootste twijfel om de bariton 
weer eens te proberen. ‘Ik kon na 
vijfentwintig jaar geen noten meer 
lezen dacht ik, maar na de eerste 
avond ging het steeds iets beter. Ik 
heb tot het laatste moment gewacht 
om me op te geven, maar achteraf 
ben ik blij dat ik dat deed. Ik vond 
het jammer dat ik het instrument 
weer moest inleveren.’ Neefje Luke 
(13) speelt wel in het orkest. ‘Stiekem 
vond hij het ook wel leuk dat zijn 
tante meespeelde’, lacht Groot.

Oud-voorzitter Marnix de Kroon 
stopte dertien jaar geleden met het 
spelen op de bugel. ‘Ik ben altijd op 
de hoogte gebleven via mijn vrouw 
en dochter. Ik heb toch maar wat ex-
tra geoefend om een beetje knap voor 
de dag te komen, want dat was nodig. 
Het leukste is toch de herkenning van 
de nummers die we speelden, zoals 
de Feestmars. Met een groep muziek 
maken is gewoon heel erg leuk.’

Feestelijk
Het repertoire was een mix van ou-
dere en nieuwere fanfarewerken. Zo 
klonk het eerste deel van Indian 
Summer behoorlijk gedateerd. Het 
koraalmatige, Noorse Stalhimmel 
bracht de gedachten bij sommigen 

Feestelijke afsluiting van Sursums jubileum

Maaike Groot (midden): ‘De eerste avond zat ik er wat verloren bij.’  
Foto’s: Anja en Gerard Fotografie

Esther Zwagerman (l) en Mirjam Tensen. Zilveren speld. 

weer terug aan het sterke optreden bij een concours in 
2013. Behalve ‘Prayer for Ukraine’, een bewerking van een 
traditioneel Oekraïens lied, was er vooral feestelijke mu-
ziek, zoals Mexican Trumpets dat werd uitgevoerd door 
een dozijn trompettisten, de Floral Dance (in 1977 in de 
Top 40) en de Feestmars, die al honderd jaar op het reper-
toire staat. Er werd afgesloten met Pirates of the Carib-
bean dat door het voortgebrachte volume flink binnen-
kwam bij iedereen.
De oudste reünist was de inmiddels 91-jarige Piet Butter-
man op de grote trom, die een koppel vormde met het 
jongste lid van Sursum, de tienjarige slagwerker Jan Haak. 
Het toonde maar weer eens aan dat er in een orkest van 
leeftijdsdiscriminatie geen sprake is.  
Na een weekeinde weg, drie concerten en een voor Sur-
sum gecomponeerd stuk zit het jubileumjaar er op.
Tijdens de concertavond werden er ook twee jubilarissen 
gehuldigd. Mede-organisator Esther Groot-Zwagerman 
(bariton) en Mirjam Tensen-Abbekerk (pauken/slagwerk) 
zijn 25 jaar lid en kregen een zilveren bondsspeld. 
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De geschikte lokatie voor:

 Huwelijksvoltrekkingen
 Lezingen
 Concerten
 Uitvaarten
 Repetities
 Tentoonstellingen
 Vergaderingen

Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl

Contactpersoon:
Dhr. Klaas Tanja
06 -53 56 02 96

• 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.

FEBRUARI
Woensdag 1 februari  
• KBO Bingo en jeu de boules. 13.30 uur Sarto
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
Woensdag 15 februari  
• KBO Klaverjassen en jeu de boules. 13.30 uur Sarto
• 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
• Tulpenactie Moldavië bij Beldershof
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
Woensdag 1 maart  
• KBO Bingo en jeu de boules. 13.30 uur Sarto
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    
Woensdag 15 maart  
• KBO Klaverjassen en jeu de boules. 13.30 uur Sarto   
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
• Koppel Biljarten, Eetcafé Sels. Aanvang 14.00 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
Woensdag 29 maart  
• KBO Bingo en jeu de boules. 13.30 uur Sarto

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
Woensdag 12 april  
• KBO Klaverjassen en jeu de boules. 13.30 uur Sarto
Zaterdag 15 april
• Oud papier
Zondag 16 april
• Koppel Biljarten, Eetcafé Sels. Aanvang 14.00 uur.
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
Woensdag 26 april  
• KBO Bingo en jeu de boules. 13.30 uur Sarto
Zaterdag 29 april
• Oud papier
Zondag 30 april
• Tulpenwandeltocht

MEI
Dinsdag 2 mei
• KVG kaartavond, 19.45 Sarto
Zaterdag 16 mei
• Opruimactie  van 8:45 – 11:15  door Andoik Skoôn. Start IJsbaan

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

Voetbal Zaterdag 4 februari a.s. 14.30 uur
 Sporting Andijk 1 - Purmerland 1

Handbal Zondag 5 februari, 14.00 uur De Klamp
 Sporting Andijk DS1 - Lacom '91 DS2

Sporting Andijk

Jezelf blijven ontwikkelen 
binnen een familiebedrijf?
Kom samen met ons jouw 
pad ontdekken en bekijk 
de vacatures op de 
website. 

Met plezier je eigen 
pad ontdekken 

werkenbijberendbotje.nl 
of 088-2337000

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!

Op donderdag 26 januari heeft 
Andrea van Langen haar taak als 
raadslid voor de VVD in de ge-
meente Medemblik neergelegd. 
Andrea was 19 jaar als raadslid 
VVD aan de gemeente Medem-
blik/ Andijk verbonden.

In bijzijn van haar man en fami-
lie, enkele oud-raadsleden van de 
toenmalige gemeente Andijk, 
alsmede de gemeenteraad van de 
Gemeente Medemblik onder lei-
ding van waarnemend Burge-
meester de heer Straat heeft An-
drea haar laatste raadsvergade-
ring gevolgd.

Dankwoord
De waarnemend burgemeester 
schorste de raadsvergadering tij-
delijk om Andrea even naar vo-
ren te halen en haar te bedanken 
voor wat ze allemaal heeft bete-
kent voor de gemeentes Medem-
blik-Andijk, ook voor haar rol als 
lid van de provincie Noord-Hol-
land waar ze 4 jaar als vertegen-
woordiger van de VVD heeft 
plaats genomen.

Nieuwe rol
De heer Straat ging in op de vol-
gende stap die Andrea nu gaat 
zetten. Zij gaat nu niet meer voor 
de tafel plaatsnemen, maar gaat 
onderdeel uitmaken van de col-
lege achter de tafel. Dit zal zijn 
tijdens raadsvergaderingen voor 
de gemeente Drechterland als 
griffier van deze gemeente. “Ook 

wij willen hierbij Andrea bedan-
ken voor al haar inzet die ze heeft 
gedaan voor de toenmalige ge-
meente Andijk. Natuurlijk begrij-
pen wij ook dat iemand dat zelf 
wil, maar om het dan toch maar 
liefst 19 jaren te doen? Dat moet 
je maar kunnen!”

Komen en gaan
Andrea heeft te maken gehad met 
vele wisselingen van bijvoorbeeld 
burgemeesters en nieuwe raadle-
den, zij maakte de samenvoeging 
van gemeentes mee en was bij vele 
avonden vergaderen over met 
welke gemeentes Andijk wilde 
verder gaan. Wat te denken van de 
vele avonden -die tot de late uur-
tjes door gingen- omdat de partij-
en het niet eens konden worden 
over iets. Ze is vele jaren fractie-
voorzitter geweest van de VVD.

Er bij zijn
Andrea was iemand die altijd te 
zien was, als er op Andijk iets 

werd georganiseerd. “Of het nu 
over zwembad ’De Weid’ ging, de 
‘Tulpenwandeltocht van de IJs-
club Andijk’ betrof  of bij ‘Hon-
derd jaar droge voeten nabij 
Buurtjeskerk’. Veilingen voor alle 
verenigingen,  als het kon deed ze 
daar aan mee.”

Slotwoord
In haar slotwoord bij de raadsver-
gadering dankte Andrea iedereen 
met wie ze had samengewerkt. 
Ze vond het jammer dat burge-
meester Streng door ziekte niet 
aanwezig kon zijn en wenste hem 
sterkte toe. Ook bedankte ze haar 
man en familie, met name haar 
moeder, die haar altijd in alles 
zijn blijven steunen.

“Wij wensen Andrea veel succes 
bij haar nieuwe ambt in de ge-
meente Drechterland.”
Namens de oud VVD raadsleden 
van Andijk, Jn. Ruiter, A. Vriend 
en P. de Vries.          

Andrea van Langen neemt afscheid als raadslid VVD

Piet de Vries en Andrea van Langen. Archieffoto de Andijker

www.andijker.nl
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