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Wilt u ook uw       
woning verkopen? 

Bel ons en wij       
komen vrijblijvend 

bij u langs 

Groep 8 van de basisschool De 
Bangert is een actie gestart om 
geld in te zamelen voor de aard-
bevingsslachtoffers. “Omdat er 
hier twee kinderen op school zit-
ten, die uit Syrië afkomstig zijn 
en die daar nog familie hebben, 
gaat de opbrengst van deze actie 
speciaal naar dat deel van het 
rampgebied.” 

De opa van deze kinderen koopt 
van het ingezamelde geld de 
spullen die nodig zijn. Tenten en 
warme kleding, maar ook medi-
cijnen of voedsel. “Zo weten we 
dat het precies op de juiste plek 
komt, bij mensen die het heel 
hard nodig hebben omdat ze nu 
niks hebben.” 

Markt in de planning
De datum staat al vast, maar ver-
der moeten er nog heel wat plan-
netjes worden uitgewerkt voor-
dat de markt van start kan gaan. 
Op vrijdag 10 maart 2023 bent u 
van harte welkom bij de Bangert-
school om van alles te beleven. 
De opbrengst gaat ook naar het-
zelfde doel: de mensen in het 
aardbevingsgebied voorzien van 
hulp.

Divers en leuk
Ook al is de reden waarom er 
geld ingezameld wordt niet leuk 
maar noodzakelijk, dat betekent 
niet dat het geen leuke markt 
wordt. “ Juist wel! Juist als het 
leuk is komen er veel mensen, 

dan kunnen die spullen kopen en 
spelletjes doen en geld doneren 
of flessen inleveren. Dus we gaan 
er iets geweldigs van maken!” al-
dus de leerlingen van groep 8.

Groente en fruit
Tijdens de markt gaat er van alles 
gebeuren. Niets is nog zeker, 
want voorbereidingen zijn nog in 
volle gang. Overal wordt overleg 
gepleegd en één en ander moet 
natuurlijk ook kortgesloten wor-
den met ouders of bedrijven. 

Marcelina ziet zichzelf wel fruit 
verkopen: “Maar groenten kan 
natuurlijk ook. Met mijn ouders 
ga ik dat nog verder bedenken. 
Misschien dat er wel een appel-
boer is die een kist appels wil do-
neren om te verkopen of zo?” 
Tim haakt daar meteen op in: “ Ik 
ken iemand die witlof kweekt, 
misschien dat we daar ook wel 
iets kunnen krijgen om te verko-
pen, zal ik dat vragen?” Inge weet 
nog een bekende die ‘in de 
bloemkolen’ zit. “ Eigenlijk wil ik 

iets gaan bakken, koekjes of cup 
cakes of zo, om te verkopen en 
dat het geld dan weer naar Syrië 
kan.” Plannen genoeg. Als juf 
Marjelle het een beetje coördi-
neert dan wordt de markt onge-
twijfeld een succes!

Opbrengst geschat
Hoeveel geld denken ze op te ha-
len met deze actie? Dat blijkt een 
lastige vraag. “ Duizend euro, dan 
maak ik wel een sprongetje van 
geluk!’ zegt de één. “Misschien 

wordt het wel 10.000 euro,” zegt 
de ander enthousiast. “Dat is wel 
héél veel geld, ‘dan maken we een 
dansje!!” Als de opbrengst 500 
euro blijkt te zijn, dan zijn ze ook 
al heel tevreden. “Elke euro telt, 
dus we hopen gewoon op zo veel 
mogelijk!” 

Flessenactie groot succes
“We zijn in elk geval al een eind 
op weg met flessen inzamelen,” 
vertelt Tim. “Ik ga langs de deu-
ren om statiegeld flessen op te 
halen, maar mensen mogen ook 
geld doneren natuurlijk. Of de 
flessen zelf naar de school bren-
gen. Alle beetjes helpen en het 
gaat best hard. Op het podium 
staan inmiddels dozen en tassen 
vol!” 

De Andijker helpt
Tijdens het interview met enkele 
leerlingen ontstaan steeds nieu-
we ideeën. “Het aantal knikkers 
of paperclips raden dat in de pot 
zit en dat iedereen dan een brief-
je met zijn naam en telefoon-
nummer in een schoendoos doet 
en wie het dichtste bij het juiste 
aantal zit dat die dan iets wint? 
Dan kost het bijvoorbeeld 20 cent 
om een gokje te wagen, dat is niet 
veel, dus dan doet toch iedereen 
mee?” Als Andijker weten wij wat 
er dan tegen over kan staan: een 
taart van onze dorpsgenote Yune 
Beerling. Taart die bekend staat 
om zijn geweldige looks en supe-
rieure smaak! Enthousiast gaan 
de leerlingen alweer door met het 
volgende idee. Schrijf 10 maart 
alvast maar in uw agenda, het 
wordt dan heel gezellig op De 
Bangert en u komt toch ook even 
langs?

De Bangert helpt geld inzamelen voor Syrië

“Vrijdag 10 maart tijdens de markt kunnen mensen spullen kopen en spelletjes doen en geld doneren of 
flessen inleveren,” aldus de leerlingen van groep 8.Tekst en foto OdB.

Op mooie dagen proef je in de 
verte het voorjaar al! Op 29 
april aanstaande start weer een 
heerlijk seizoen buiten zwem-
men in De Weid. De harde wer-
kers van de  technische/groen-

Gezond werk in de buitenlucht. Foto aangeleverd

Nieuws van De Weid: Langzaam maar zeker richting seizoen 2023!

commissie liggen intussen pri-
ma op schema; de mega inves-
tering in het vervangen van de 
wanden en overloopgoten van 
het grootste bad is helemaal af-
gerond, er wordt druk gesnoeid 

in de enorme groenbuffers 
rondom De Weid en er worden 
plannen gemaakt voor verdere 
verduurzaming van het bad. 
Dat dit laatste opnieuw een 
flinke investering zal vragen is 
duidelijk.

Schoonmaakdag 
op 15 april aanstaande
Noteer ‘m vast in je agenda; za-
terdag 15 april kun je helpen om 
De Weid weer schoon en klaar te 
maken voor een mooi zwemsei-
zoen. De kleedkamers, speeltoe-
stellen, glijbaan, perrons; er is zat 
te doen! Steek een uurtje-of wat 
langer- je handen uit de mouwen; 
je helpt Andijk ermee!

Belastingdienst in hoger be-
roep tegen BTW-uitspraak
Afgelopen jaar vonniste de belas-
tingrechter in het voordeel van 
De Weid en de andere openlucht-
zwembaden in Medemblik; er 
werd een streep gezet door het 

afschaffen van het recht op btw-
aftrek en de rechter vond dat dit 
recht voor zo’n 90% moest blijven 
bestaan. Over deze 90-10 rege-
ling was vooruitlopend op het 
vonnis ook overeenstemming 
met de belastingdienst bereikt. 
Gek en droevig genoeg gaat de 
belastingdienst toch in hoger be-
roep tegen het vonnis -en tegen 
de afspraak die men dus eerder 
zelf maakte- en zullen we dus op-
nieuw onze zaak moeten beplei-
ten. Omdat het om enorme be-
dragen gaat en mede bepalend is 
voor het voortbestaan van vrij-
willige zwembadclubs zetten we 
onze schouders er opnieuw on-
der! 

Ook vrijwilliger worden? 
info@deweid.nl
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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

Woensdag 22 februari 19.30 
uur: in de Inzet in Wervershoof.
Aswoensdagviering door pastor 
J. Correa met Herenkoor.

Zondag 26 februari 10.00 uur in 
Andijk: 1e zondag van de 40-da-
gentijd.
Eucharistieviering door pastor J. 
Correa met Vriendenkring.
Welkom in de viering en bij het 
koffiedrinken. 

Heeft u zich al opgegeven voor 
de presentatie op zaterdagmid-
dag 4 maart in Sarto aanvang 
15.00 uur?
Dat kan nog bij: trudy@nieuwe-
boer-kuip.nl of tel. 06-22395230. 
Zie verder bericht in Kontakt. 

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

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

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

© 2023 - De Nederlandse

OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

Daar buiten op afspraak

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. 

Kerkdiensten, zondag 26 februari
Gereformeerde Kerk 
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur Willie Visser te Grootebroek. M.m.v. Sound of Praise

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 Cees Hanemaaijer

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. pastor J. Correa met Vriendenkring

De Bovenzaal 
Dijkweg 178, Andijk
19.00 uur Simon van Groningen

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 Wouter Wilbrink, Opbouwdienst

De Heer is mijn Herder
Psalm 23

Nooit klagend, nooit vragend, je lasten in stilte dragend. Jouw handen 
hebben voor ons gewerkt, jouw hart hee�  voor ons geklopt, jouw ogen 

hebben ons tot het laatst gezocht. Rust nu maar uit, je hebt het verdiend.

Jacob Pieter Harlaar
Jaap

Heerhugowaard, 18 februari 2023Andijk, 19 oktober 1934

Weduwnaar van Truus Groot     † 29 april 2020

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Onze bijzondere dank gaat uit naar alle medewerkers van 
Forum II van de Viva Zorggroep Heerhugowaard voor de liefdevolle 

verzorging en de geweldige steun voor ons.

Correspondentieadres: J.P. Harlaar, 
Veenhuizerweg 11b, 1704 DM Heerhugowaard

Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op donderdag 
23 februari van 19.00 uur tot 20.30 uur in Ontmoetingscentrum 

De Brink, Middenweg 168, 1702 HE Heerhugowaard.

De kerkdienst zal plaatsvinden op vrijdag 24 februari van 11.00 tot 
12.00 uur in de Ontmoetingskerk De Brink, Middenweg 168, 

1702 HE Heerhugowaard. Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren.

U kunt de dienst volgen via de livestream op www.kerkdienstgemist.nl

Zijn plaats is leeg,
maar de herinneringen zullen altijd blijven.

De vele hartelijke reacties, kaarten en bloemen, ontvangen 
na het overlijden van mijn lieve man, onze vader, 

opa en overgrootvader

Durk Dijkstra
hebben ons heel goed gedaan.
Onze oprechte dank hiervoor.

    Nel Dijkstra- Kooiman
    kinderen, klein- en 
    achterkleininderen

Andijk, februari 2023

Tijdens de jaarlijks landelijke 
sterrenkijkdagen van 24 t/m 26 
februari is bij Volkssterrenwacht 
Orion publiek van harte welkom 
en kunt u een onvergetelijke 
avond beleven met o.a.:
Doorlopende korte voorstellin-
gen in het planetarium. Sterren 
en nevels bewonderen door één 
van de megatelescopen. Met je 
smartphone of camera door de 
telescoop heen fotograferen. Uit-
leg en laatste informatie over de 
Marsprojecten. Bezichtiging van 
de nieuwste tentoonstelling. Mi-
neralen bekijken door microsco-
pen. Uitvoeren van natuurkundi-
ge proefjes met een link naar  de 
sterrenkunde.

Tijdens deze Landelijke Sterren-
kijkdagen zijn voor publiek op 
meerdere plekken  in Nederland 
sterrenwachten open om door 
een telescoop te kijken; meer info 
op  www.knvws.nl en www.ster-
renkijkdagen.nl; het is het langst-
lopende landelijke sterrenkundi-
ge publieksevenement van ons 
land waarbij alles draait om het 
ontdekken en beleven van de 

sterrenhemel boven Nederland. 
Sterrenkijken is al jaren populair, 
want de Landelijke Sterrenkijk-
dagen bestaan al 47 jaar en wordt 
georganiseerd door de Koninklij-
ke Nederlandse Vereniging voor 
Weer- en Sterrenkunde.

Inlichtingen: 06-48 85 04 45 of 
pr@volkssterrenwachtorion.nl 
www.volkssterrenwachtorion.
Openingstijden: Zat 25 februari 
2023 van 19:00 - 22:00 uur, Zon. 
26 februari 2023 van  14:00 - 
17:00 uur. Er hoeft niet te worden 
aangemeld van te voren..
De toegang is gratis.

Landelijke Sterrenkijkdagen bij 
Volkssterrenwacht Orion

Kortgeleden heeft notaris Rinske 
Mantel het donatienummer over 
2022 getrokken van de Stichting 
Sport en Cultuur, waar  €500 op 
is gevallen.

Het is nummer 394 geworden en 
dat nummer hoort bij Jaap Kluin.
Namens de Stichting nogmaals 

van harte gefeliciteerd.

Nieuwe donateurs kunnen zich 
melden bij Tineke telefoon 
(0228)591252 of per email jcm.
morsch@quicknet.nl voor € 10 
per donatienummer. Misschien 
bent u dan volgend jaar de geluk-
kige winnaar. 

€500 voor donateur van Cultura
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VEEL MENSEN SCHEIDEN IN HARMONIE
Aan het moment dat men beslist om uit elkaar te gaan, gaat meestal 
een heel proces vooraf en dan komt het officiële scheidingsproces 
daar nog achteraan. 

Een scheidingsproces is vaak ontzettend moeilijk (financieel, maar 
ook emotioneel). Vooral als één van de partners in gedachten al veel 
verder is met dit proces dan de ander. Met name als er kinderen zijn 
is er heel veel om goed over na te denken. Het belang van het kind 
staat voorop. Zowel voor jezelf als voor je kind veranderen er in 
relatief korte tijd veel dingen. Het is een wettelijke verplichting dat 
de afspraken omtrent de kinderen worden beschreven in een ouder-
schapsplan. Het doel van de wetgever hierbij is dat de ouders echt 
samen goed nadenken wat het beste is voor de kinderen en hoe zij 
hun omgang met de kinderen willen regelen. Een scheiding blijkt ge-
lukkig niet altijd een grote strijd te zijn. Een heel groot deel van de 
scheidingen, waaronder we ook de ontbinding van een samenlevings-
overeenkomst verstaan, verloopt via een mediator en gaat in rede-
lijke harmonie. Dat wil niet zeggen dat het allemaal eensgezindheid 
is, maar zolang men respect voor elkaar houdt en het uit elkaar gaan, 
los ziet van de omgang met de kinderen, dan valt er te praten. Een 
proces van ontvlechting van elkaar en 
het opbouwen van twee nieuwe levens-
situaties, vergt nu eenmaal vele aanpas-
singen van alle betrokkenen. In ge-
sprekken onder coördinatie van de 
notaris-mediator worden de afspraken 
voor de toekomst besproken en tevens 
juridisch vastgelegd. 

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

Bart Huisman

Mogen we bouwen?

De verkiezingen komen er 
weer aan, overal verschijnen 
de borden met de posters en 
ook in het nieuws hoor je er 
weer steeds meer over. We 

mogen dit jaar stemmen voor 
het waterschap (wij zijn daar 
vertegenwoordigt in waterna-
tuurlijk) en voor de provincie. 

“De provincie”… we horen 
het woord vaak vallen in de 

gemeentelijke politiek. Of het 
nu gaat om de gemeentefinan-
ciën waar ze toezicht houden 

of hoe en waar we mogen 
bouwen, veel van wat wij in 
onze gemeente doen hangt 
af van “de provincie”. Maar 
ook in die provincie wordt 
elke dag weer gewerkt aan 
hoe we onze omgeving elke 
dag weer een stukje mooier 

en beter kunnen maken. Een 
veel gehoorde klacht richting 

onze partij is dat er “door 
ons” op woningbouw gebied 
“niks mag” buiten de dorpen. 
Maar klopt dat wel? Natuur-

lijk moet groen en uitzicht 
beschermd worden, maar 

vooral tegen projectontwikke-
laars die met allerlei plannen 

komen waar onze starters 
weinig aan hebben. Ik ben 
eens gaan praten met mijn 
collega’s in “de provincie”, 

maar er kan écht wel wat. Als 
je als gemeente maar goed 

onderbouwt wat je nodig hebt 
in een dorp en niet alleen pre-
senteert wat een ontwikkelaar 
wil bouwen kom je al een heel 
eind. Laten we de woonwen-

sen van onze jeugd en van 
de senioren die hun gezins-
woning maar al te graag uit 

willen eens meer centraal stel-
len, dan zal je zien dat er hele 
andere wijken ontstaan dan 
wat we de afgelopen jaren 

vooral zien verschijnen. Dan 
zul je zien dat “de provincie” 

echt wel wat wil toestaan 
buiten de dorpen. Mits goed 

ingepast en mits het écht 
nodig is voor onze inwo-

ners. Binnenkort komen wij 
daarom met de provincie met 
voorstellen voor de wonin-

gen die we nodig hebben ipv 
die de projectontwikkelaars 

graag verkopen.

Bart Huisman
Raadslid GroenLinks 

Medemblik
bart@groenlinksmedemblik.nl

Wij zijn voor onze tuinplanten kwekerij op zoek naar:

SCHOLIEREN
 Ben jij 14 jaar of ouder?
 Wil je in de VOORJAARSVAKANTIE al werken?
 Houd je van afwisselend werk in de buitenlucht?
 Ben je beschikbaar in de vakanties en op de zaterdagen?

Stuur dan vóór 24 februari een mailtje met je gegevens 
naar info@kwekerij-deweet.nl

Bas Pasterkamp
Tel: 0614159121

www.kwekerij-deweet.nl

Vacature

Jaarvergadering en Ella Mole-
naar. Rijmt dit wel met elkaar?
Ella en haar partner hebben alles 
al klaar gezet als wij binnen lopen 
om de jaarvergadering te bespre-
ken. De basisdingen als jaar- en 
financieel verslag worden voor-
gelezen. Net als voor de reis- en 
museumcommissie en leesclub. 
Onze ziekenbezoekster wil er 
nog een jaar aan vast plakken, als 
ook de verjaardagskaarten-maak-
ster en -bezorgster. Fijn deze me-
dewerking. Dan nemen we af-
scheid van Hetty als bestuurslid 
met bloemen en een bon. We 
verwelkomen Anita daarvoor in 
de plaats. Een attentie is op zijn 
plaats voor diverse vrijwilligers 
en we uiten onze dankbaarheid 
aan het echtpaar Venema van 
Cultura met een bloemetje. We 
zijn er altijd welkom. Ook met 
vragen of wensen.

Ella Molenaar begint voor de 
pauze met het feit dat ze in Hau-
wert is geboren, maar nu in An-
dijk woont. Ze was al vroeg in de 
weer met tekenen, schilderen, 
knutselen. Het werd gestimu-
leerd op school. 
De kunstacademie wilde ze doen, 
maar ja, dat viel thuis niet in 
goede aarde. Het werd bibliothe-
caresse. Gewerkt in Amsterdam 
en kon daar ook haar werk expo-
seren in de hal. Succesvol noem-
de ze het. Verschillende afbeel-
dingen worden ons getoond. Bij 
de creatief-expositie  in Medem-
blik zie je haar bv. in de Bonifati-
uskerk. Breien kan ze ook. Poe-
zen uit restjes wol met grappige 
accenten of spiraal sokken breien, 
die passen altijd. 

Maar het schrijven en tekenen/
schilderen van en over poezen 
doet ze het liefst. Geconcen-
treerd op zolder borrelen de da-
gelijkse perikelen van kat Spring 
in haar op. De boekjes worden in 
eigen beheer op A5 formaat uit-
gegeven en in een bescheiden 
oplage. 

Het eerste boekje komt in 2010 
uit. De kat in de sneeuw, die een 
sneeuwpoes maakt en mee naar 
binnen neemt. Kat Spring aan 
een bril, maar dan ook zijn 
vriendjes zien we op de tekening. 
Dan word je niet gepest. Kat 
Spring poept op het huis van de 
mollen. Ruim je troep op, roepen 
deze. 
Heel vaak zit er een kleine bood-
schap verborgen in de verhalen. 
Sinterklaas die door zijn paard 
zakt, want hij eet alleen maar 
friet. Dan moet hij toch maar aan 
de gezonde groentes. Grappige 
tekening staan hierbij in het 
boekje. Soms is een illustratie er 
al heel snel en zo als we allemaal 
weten kan inspiratie ook lang 
duren en denk je, even niet. Dan 
nog tekst. Vervolgens een vorm-
gever en een drukker. Een ISBN 
nummer aanvragen want dan 
staat je boek in een database. 
Ella heeft heel veel leuke dingen 
(deels op de foto)  meegebracht 
en ze vinden gretig aftrek bij onze 
leden.

Wij hebben een leuke avond be-
leefd en kregen een mailtje van 
Ella, dat zij en haar partner ont-
zettend hebben genoten. Deze 
“feed back” vinden wij als bestuur 
heel fijn.

Werk van Ella Molenaar. Foto aangeleverd

Vrouwen van Nu Andijk West

In al die afgelopen jaren is er veel 
veranderd in de opzet van de vei-
ling. Van alleen voor de parochie 
verkoop van bollen naar nu. Een 
veiling waarvan de opbrengst 
wordt verdeeld onder de vele ver-
enigingen in onze dorp. Zo’n 25 
financiële oppeppers mogen we 
als veilingbestuur uitdelen, dank-
zij uw medewerking! Zonder die 
inzet kan het niet lukken! Zo te 
zien in de catalogus is er ook dit 
jaar weer een heel gevarieerd 
aanbod van aanbiedingen. 

Prachtige rondleidingen in be-
drijven waar u waarschijnlijk nog 
nooit binnen bent geweest. Ge-
heel verzorgd, soms zelf met een 
diner van een top-kok na afloop. 
Keezavonden, klaverjassen, vlie-
gen, vogeleiland, veel en veel 
meer. Gelukkig ontbreken ook de 
bloemen en taarten niet, daarna 
smaakt misschien een lekkere 
borrel ook goed. En als gezonde 
hap dozen met fruit! Alles te 
koop op de veiling! Van bollen-
pakketten tot fruitbomen!

Er is ook dit jaar weer een fiets 

beschikbaar gesteld door André 
van Duin. Na kavel 400 wordt 
deze verloot onder de mensen die 
aanwezig zijn. Op verschillende 
bladzijden uit de catalogus wordt 
door de notaris een nummer ge-
trokken waarop men een leuke 
verrassingsmand krijgt. 

Het veilingbestuur vindt het fijn 
u deze avond aan te bieden. De 
verzorging is in de goede handen 
van Sarto. Graag willen we alle 
verenigingen die een bijdrage 
ontvangen  vragen hun leden op 
te roepen om deze avond ook zelf 
mee te maken. Nog meer belang-
stelling maakt de avond nog leu-
ker en is voor de opbrengst vaak 
beter, dus kan dan ook aan de 
verenigingen een grotere bijdrage 
worden gegeven….. Van harte 
welkom allemaal!

De kinderen zijn welkom in de 
‘kinderveiling’. Hierover leest u 
een volgende keer meer. 

Het veilingbestuur hoopt u 10 
maart te ontmoeten in Sarto! 

Tot ziens!

Gemeenschapsveiling Sarto, 
10 maart voor de 71e keer!

Het zorginfarct loopt steeds ver-
der op en de roep om verande-
ring van het zorgsysteem wordt 
groter. Veel mensen moeten een 
half jaar tot een jaar wachten op 
een intake bij de gemeente voor 
vergoede zorg door coaches of 
therapeuten. Lange wachttijden 
met alle gevolgen van dien! 
Een steeds groter wordende 
groep zorgverleners werkt echter 
niet meer via gemeentes of zorg-
verzekeraars vanwege de enorme 
bureaucratische rompslomp. 

Stichting Samen In Zorg heeft, 
samen met tientallen zorgverle-
ners, de handen ineen geslagen 
om betaalbare zorg voor iedereen 
mogelijk te maken. Coaches, the-
rapeuten, orthopedagogen, psy-
chologen maar ook acupunctu-
risten, masseurs en andere zorg-

verleners hebben aangegeven te-
gen een gereduceerd tarief of 
zelfs vrijwillig te werken voor 
mensen die zich aanmelden bij 
Stichting Samen In Zorg.

Iedereen die niet in staat is om de 
kosten te dragen voor een coa-
ching traject of andere zorg die 
we binnen de Stichting bieden, 
mag zich aanmelden voor een in-
take gesprek. Samen gaan we op 
zoek naar de juiste zorgverlener 
en op een acceptabele termijn.
  
Stichting Samen In Zorg start 
vanaf 1 maart in Noord-Holland 
en is nog op zoek naar zorgverle-
ners in deze regio. Wil jij een 
zelfgekozen aantal uren per 
maand beschikbaar stellen? Meld 
je dan bij ons aan!
www.stichtingsameninzorg.nl

Stichting Samen In Zorg helpt!
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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 adviseurs bij Vrolijk fd zijn er 
om u met advies bij te staan bij 
allerhande financiële vraagstuk-
ken. Heeft u een hypotheek no-
dig, wilt u de hypotheek overslui-
ten of een tweede afsluiten? 
Heeft u vragen over uw betaalre-
kening, een spaarrekening of an-
dere bankzaken? Bij Vrolijk fd 
staat de deur open.

“Wij vinden het belangrijk dat u 
mensen aantreft achter de balie 
of aan de telefoon. Bij ons dus 
geen robot of digitale chat. Onze 
medewerkers staan u graag per-
soonlijk te woord. Binnenlopen 
kan hier zonder afspraak. Wie 
graag rustig de tijd wil hebben 
voor een uitgebreider gesprek, 
kan een afspraak maken.”

Steeds weer iets anders
“Hier is het nooit saai. De afgelo-
pen jaren kwamen er veel vragen 
over hypotheken oversluiten. Dat 
kwam natuurlijk door de lage 
rente en voor veel mensen was 
het interessant de persoonlijke 
situatie eens goed onder de loep 
te nemen,” vertelt Arend Vrolijk, 
financieel adviseur.  “De laatste 
tijd merken we een verschuiving 
naar het verbouwen en tevens 
verduurzamen van de huidige of 
net aangekochte woning. Daar 
zijn allerlei (financiële) regelin-
gen voor. Of een hypotheek, een 
persoonlijke lening of een fonds 

daarvoor de juiste oplossing is, 
hangt af van uw persoonlijke si-
tuatie. Het gaat hier om maat-
werk en wij hebben de kennis om 
u van goed advies te voorzien.”

Verduurzaamt u al?
Iedereen is anders, woont anders 
en wil iets anders. Maar verduur-

zamen, dat willen we eigenlijk al-
lemaal wel. Het levert een pretti-
ger wooncomfort op, de energie-
rekening kan omlaag en is daarbij 
ook nog eens goed voor het mili-
eu. “Verduurzamen vraagt om 
een goed plan en de financiering 
van dat plan vraagt ook om een 
goede en voor u zo voordelig mo-

gelijke regeling. Zodat u er straks 
warmpjes bij zit, maar zich ook 
geen zorgen hoeft te maken over 
de kosten omdat u goed weet 
waar u aan toe bent.”

Bankzaken dichtbij
Als zelfstandig Adviseur van Re-
giobank hebben ze bij Vrolijk fd 

alle mogelijke bankproducten 
voor u. Van zakelijke of persoon-
lijke betaalrekening, tot spaarre-
keningen en ook het Zilvervloot 
Sparen. “Wij zijn de bank dicht-
bij, met achter de balie bekende 
en vertrouwde gezichten. U kent 
ons en wij kennen u. Dat voelt  
prettig en vertrouwd.”

Hypotheek of verzekering
“Als onafhankelijk adviseurs kun-
nen wij u bij Vrolijk fd naast de 
producten van RegioBank ook 
het aanbod van vele andere geld-
verstrekkers voorrekenen. Dat 
geldt zowel voor de hypotheek als 
voor verzekeringen. Op deze ma-
nier kunnen we u het beste finan-
ciële advies geven.”

Twee kantoren
In Andijk vindt u ons aan de 
Kleingouw 28. U kunt ons recht-
streeks bellen met telefoonnum-
mer 0228- 59 24 20. De locatie in 
Enkhuizen vindt u aan de Reiger-
weg 43 en is bereikbaar op 0228- 
31 67 86. Of stuur uw vraag aan 
info@vrolijkfd.nl. 

Beide kantoren zijn geopend 
maandag tot en met vrijdag van 
10.00 uur tot 17.00 uur en buiten 
kantoortijden op afspraak. Is het 
lastig voor u om naar kantoor te 
komen, dan kan een medewerker 
u ook thuis bezoeken. Bel of mail 
ons voor de mogelijkheden. 

Verduurzamen financieren met hulp van Vrolijk fd

Bij Vrolijk fd staat de deur altijd open. Een team van deskundige adviseurs staat voor u klaar, voor hulp 
bij uw bankzaken, hypotheek, verzekeringen en vermogensbeheer. Tekst en foto OdB/Andijker
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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

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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Wist u dat...
… Piet Vijn en Liesbeth Ruiter 

op 22 februari 55 jaar ge-
trouwd zijn?

....er soms geheel onverwachts 
een kolfkliek te voorschijn 

komt uit de kofferbak van een 
auto??

…Andijks Gemengd Koor 

twee prachtige jubileumcon-

certen heeft uitgevoerd op een, 

dankzij Niels Kreuk BV en Van 

de Gruiter Zeildoekprodukten, 

zeer fleurig podium?

Besparen op je energierekening? Regel het nu! Als je nu maatregelen treft, 
pluk je hier nog jarenlang de vruchten van. Vrolijk fd adviseert je graag.

De energietarieven zijn historisch hoog. 
Door je huis energiezuiniger te maken kun je de kosten fl ink terugbrengen.  

Veel geldverstrekkers hanteren aantrekkelijke voor waar den bij verduurzamen van een woning. 
Laat Vrolijk fd je huidige hypotheek beoordelen om te kijken welke mogelijkheden er zijn. 

Grote kans dat een extra investering nu, op de langere termijn een fl inke lastenverlichting geeft. 

Voor iedereen een passend aanbod
Het is per situatie verschillend wat de beste oplossing is. Zo kun je soms beter bij je huidige geldver-

strekker de hypotheek verhogen terwijl het in een andere situatie beter kan zijn om over te sluiten 
of een persoonlijke lening te nemen. Ook een renteloze lening is soms mogelijk. Wij kunnen je hier-

mee helpen. Omdat wij met vrijwel alle geldverstrekkers samenwerken kunnen we bijna iedereen 
van een passend aanbod voorzien. 

Veel voordelen
Je woning energiezuiniger maken heeft veel voordelen: 

je verhoogt je wooncomfort, 
verlaagt je energierekening en 

draagt bij aan een beter klimaat. 

Gratis kennismakingsgesprek 
Maak snel een afspraak met één van 

onze adviseurs om de mogelijkheden 
te bespreken. Uiteraard is het 

kennismakings gesprek gratis!

Je woning verduurzamen? 
Dit is het moment!

Maak snel
een afspraak

met onze 
adviseurs

ANDIJK 
Kleingouw 28

1619 CB Andijk 
T 0228 59 24 20

ENKHUIZEN 
Reigerweg 43

1602 PA Enkhuizen 
T 0228 31 67 86

vrolijkfd.nl

De energietarieven zijn historisch hoog. 

kennismakings gesprek gratis!kennismakings gesprek gratis!

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

Andijkertjes

Een vaarroute vanaf de Molenweg. Foto Gerard Ooteman

Glamping tussen IJsselhof en het gemaal. Foto: Douwe Greydanus

Langs de weg...

Vanaf de dijk bij de Kathoek gericht op het westen genomen. De zon 
tikt net een punt van een huis aan waar na de zon snel naar beneden 

zakte? Douwe Greydanus

Er zijn 1490 strengen verkocht. 
Totale opbrengst €2350,-. 
Namens Sporting Andijk dank 

aan alle kids, begeleiders en ko-
pers voor jullie bijdrage!                                  

In 1955 is de PIUS X school bijna klaar voor gebruik, nog wat 
schilderen en de kinderen kunnen komen. Voor en naast de 
school is nog ruimte, voor een schoolplein. Er is nog geen 

beplanting te bekennen, maar dat zal weldra worden 
aangelegd. Dan kan men beginnen met het aanleggen van de 

straat en het bouwen van de huizen aan de Hooijschuurstraat.
Uit de collectie van Hessel de Greeuw.

Toen en nu

Vogelvoeractie Sporting Andijk
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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.

FEBRUARI
Zondag 26 februari
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur

MAART
Woensdag 1 maart  
• KBO Bingo en jeu de boules. 13.30 uur Sarto
Vrijdag 3 maart
• PCOB jaarvergadering met optreden dhr. Fred Snip met zijn 

presentatie ‘ Rode Zakdoeken’ . Dorpshuis Centrum, 14.30 uur.
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
Zondag 7 mei
• The New Hurricanes. Sarto, aanvang 15.30 uur
• Schrijverscafé bij Cultura Plus in Cultura met Bart Lankester  over  

deWestfriese verzetstrijdster, activiste Trien de Haan-Zwagerman
Dinsdag 9 mei 
• Vrouwen van Nu Andijk - Oost, Theemiddag bij de Libel
Woensdag 10 mei  
• KBO Klaverjassen en jeu de boules. 13.30 uur Sarto
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
Woensdag 24 mei  
• KBO Bingo en jeu de boules. 13.30 uur Sarto
Donderdag 25 mei  
• KBO Ouderenbonden.Vaartocht met partyboot rond Oude Nie-

dorp. Organisatie: Zonnebloem
Zaterdag 27 mei
• Oud papier
Zaterdag 27 en zondag 28 mei
• Cultura Plus in Cultura. Expositie natuurfotograaf Bert Wolters

JUNI
Zaterdag 10 juni

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

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  1 maart  vanaf 17.00 uur tot en met 20.00 uur

• Woensdag  8 maart  vanaf 17.00 uur tot en met 20.00 uur

• Woensdag  15 maart  vanaf 17.00 uur tot en met 20.00 uur

• Donderdag  22 maart  vanaf 17.00 uur tot en met 20.00 uur

• Woensdag  29 maart  vanaf 17.00 uur tot en met 20.00 uur 

 
 

 
 
 

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

Wichard en Gonnie 
zitten voor u klaar! 

binnenkort in 
theater het postkantoor

Flip Noorman – muziek
2 maart 4 maart 18 maart

Lotte Velvet – cabaret Spinvis – muziek

www.hetpostkantoor.info

Kom ook naar de 71e Veiling Sarto 
vrijdag 10 maart 19:15 uur

Cortina Common U4 alu 
brushed damesfi ets

met als afslagers 
Peter Swart en 

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

10 maart voor 22:00 inlevert 
maakt u, via een loting die 

na het 400ste koopje 
plaatsvindt, kans op een:

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

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

NIEUW!

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

snel en gemakkelijk!

Een prettige kermis gewenst 
namens het hele team:

André, Carina, Dirk-Jan en Martijn.

Geschonken door:

Op 15 maart vinden de Provinci-
ale Statenverkiezingen plaats en 
kunnen we weer stemmen. Dat is 
belangrijk, want alles wat de ge-
meente niet kan fiksen en niet 
groot genoeg is voor de landelijke 
politiek, komt terecht bij Provin-
ciale Staten. Tijdens het Grote 
Westfriesland Debat, op dinsdag 7 
maart in het Martinus College in 
Grootebroek, gaan ondernemers, 
politici en andere betrokkenen 
met elkaar in gesprek over de toe-
komst van onze regio. Tijdens het 
debat zullen regionale stellingen, 
samengesteld door de lokale clubs 
en partners, de basis vormen. 

De thema’s die in het debat aan 
bod komen zijn: Woningbouw, 
Huisvesting arbeidsmigranten, 
Energietransitie, Toerisme en re-
creatie, Infrastructuur, Stiksto-
faanpak

Het Ondernemersdebat wordt 
georganiseerd door Robert-Jan 
Knook (ANP/BNR) en Rob van 
Loon (SmartKickstart) namens 
Ondernemend West-Friesland, 
in samenwerking met de WBG 
en ondernemersclubs, te weten 
OMW Opmeer, BWFO, Onder-
nemend Hoogkarspel, AOV An-
dijk, Winkelhart Zwaagdijk, Me-

demblikker Bedrijven Groep, 
HOC Hoorn, OVWN, OV Wer-
vershoof en Ondernemers Fede-
ratie Enkhuizen.

Heb jij een mening die je graag 
wilt delen? Wil je de politieke 
vertegenwoordigers het vuur aan 
de schenen leggen? Of wil je 
meer gevoel krijgen bij op wie je 
moet stemmen? Kom dan naar 
het Ondernemersdebat! 

Entree is gratis, maar meld je wel 
aan. Anders heb je geen stoel!

ondernemendwestfriesland.nl

Dinsdag 7 maart: Het Grote Westfriesland Debat

Elke 2de dinsdag van de maand is er een 
bijeenkomst van de Vrouwen van Nu in 
Oost. In februari is er de jaarvergadering 
met aan het eind een super BINGO. 

We beginnen de avond altijd met koffie/
thee en een koek erbij. Dat gaat er altijd in 
natuurlijk, ondertussen kwekkend begint 
de avond en rond 20.00 uur is het zover en 
gaat de strijd beginnen. Want ik kan je 
vertellen, fanatiek is iedereen en een prijs-
je mee naar huis nemen is altijd leuk.

Het werd een bingo die we niet zagen aan-
komen. Een liedjes bingo.
Iedereen krijgt een A4 vel met daarop 15 
namen van liedjes (wel in een bingo uit-
voering gemaakt) Net als de bingo kaarten 
waren ze allemaal opgedeeld in verschil-

lende liedjes, als ik het goed had zouden er 
60 liedjes gespeeld worden en na die 60 
dan had echt iedereen zijn kaart vol.
Met haar accordeon speelde Simone 
Beerepoot uit Berkhout een liedje en het 
was aan ons om te raden welke dit was. In 
het begin was iedereen nog een beetje rus-
tig, maar naarmate de avond vorderde 
werden de liedjes ook nog eens luid en 
duidelijk meegezongen door alle dames. 
Om een beetje een beeld te geven van de 
liedjes die er voorbij kwamen.
Naar de speeltuin – Ouwe taaie – Ome Jan 
– Twee ogen zo blauw – Sarie Mareis – 
Zuiderzeeballade – Jij denkt maar dat je 
alles mag – Ritme van de Regen – Bij ons 
in de Jordaan En zo kan ik nog wel even 
doorgaan, maar dan wordt het stukje te 
lang. Auteur: Pieternel

BINGO bij de vrouwen van nu – Andijk-Oost
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Middenweg 23 - Andijk
. 

 

VERKOCHT

VERKOCHT

onder v
oorbehoud

VERKOCHT

onder v
oorbehoud

VERKOCHT

onder v
oorbehoud

VERKOCHT

VERKOCHT

"Wij hebben Kwantes ervaren als
een zeer ervaren en professioneel
makelaarskantoor. Goed advies,

perfecte presentatie van de
woning, goede communicatie en

veel inzicht in de markt"

"Het contact met mijn makelaar
verliep perfect. Ze stonden 24/7

voor mij klaar. Alles werd in
duidelijke taal uitgelegd. Ik was

altijd welkom op het kantoor als ik
vragen of begeleiding nodig had"

 

Hornpad 35 - AndijkMurillolaan 7 - Andijk

Belmolendijk 28 - Wervershoof

.

Pietersbuur 24 - Andijk

Zuideinde 55 - Abbekerk

Ook goed en
vlot verkopen?

Wij zijn er óók
voor u

0228 - 59 22 44
info@kwantesmakelaardij.nl

 Beoordeling Funda     

"Snelle service, goed contact en
direct reageren op alles. Goede
begeleiding in het proces. Ik wil

het iedereen aanraden!"

"Bij elke stap tijdens de verkoop
van ons huis stonden Maureen en

haar team voor ons klaar, ook
buiten kantoortijden. De

persoonlijke benadering, prettige
communicatie en deskundige
adviezen waren voor ons van

onschatbare waarde!"

"Super geholpen door de
medewerkers van Kwantes die

gezamenlijk het hele verkooptraject
professioneel en kundig hebben

opgepakt"

"Onze woning is snel, vakkundig en
met een prachtige opbrengst
verkocht. Er werd echt de tijd

genomen voor iedere bezichtiging en
we werden daarna uitgebreid op de

hoogte gebracht!"

Wij bedanken én feliciteren onze opdrachtgevers

9,6

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2023 - week 08 Pagina 8


