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

 0228-592253 

 

 

Wilt u ook een       
gratis                   

waarde indicatie 
van uw woning?   

Bel ons!  

In de Andijker hebben bedrijven, vereni-
gingen, clubs  en particulieren wekelijks de 
mogelijkheid ruimte te reserveren om hun 
zaak te promoten en aanbiedingen of ac-
ties kenbaar te maken of melding te doen 
van iets bijzonders. 

Het ene bedrijf kiest voor een wekelijkse 
herinnering, de ander kiest voor jaarlijks 
een hele pagina. Waar de één kiest voor 
een herkenbaar plaatje, kiest de ander voor 
een tekst en een foto. Die keus maken de 
bedrijven zelf.

Verkiezing(s) t(r)ijd
Tijdens verkiezingen zult u diverse partij-
en in de Andijker terug zien, met adver-
tenties en redactionele stukken. De Andij-
ker is hierin echter geen partij. Wij bepa-
len niet hoeveel ruimte een partij krijgt, 
dit kiezen de partijen zelf. De ene partij 
maakt andere keuzes dan de andere, ook 
met betrekking tot advertentieruimte in 
de Andijker.
Wij –als de krant de Andijker- kiezen geen 
partij! Op persoonlijke titel gaan we na-
tuurlijk wél stemmen!

In de Andijker krijgen alle partijen de ruimte. Foto aangeleverd

Iedereen de ruimte

“We vieren 50 jaar de Zonne-
bloem in Andijk. Dit is eigen-
lijk al 52 jaar, maar in 2021 was 
het volop Corona en niet de tijd 
om een jubileum te vieren.” Een 
vereniging waar zoveel energie 
in zit, met zoveel vrijwilligers 
die veel gasten van Andijk on-
dersteunen in vaak moeilijke 
tijden van ziekte, ouderdom en 
eenzaamheid, verdient het om 
in het ‘zonnetje’ gezet te wor-
den.

Het begon allemaal met een be-
lofte van de oprichtster Truus de 
Vries, die zich tijdens haar ziekte 
voor nam om eenmaal ‘genezen’ 
zich in te gaan zetten voor ande-
ren. En of  zij beter werd! Samen 
met drie andere vrouwen begon 

zij mensen te bezoeken. Pastoor 
Suidgeest van de Katholieke kerk 
ondersteunde deze dames bij het 
opzetten van een vereniging, het 
maken van agenda’s en verslagen, 
het bijhouden van een kasboek 
(in een schoolschriftje) en het 
beheer van de kas (in een siga-
rendoosje) en dit alles werd de 
‘administratie’ genoemd!

Officiële afdeling
Vanaf het moment dat Andijk 
een officiële afdeling werd van de 
Zonnebloem in Breda,  gebeurde 
er in Andijk van alles. Van dag-
tochten en landvakantie tot rei-
zen op het schip naar Duitsland. 
Ook nam het werk in Andijk toe 
met loten verkoop en het bezoe-
ken van de gasten. 

Proffessioneler
Het werkgebied in de ‘katholieke 
periode’ was nog uitsluitend tus-
sen de Molenweg en de Driehui-
zen. Dit veranderde nadat de 
Zonnebloem een algemeen neu-
trale vereniging werd en  het ge-
bied werd uitgebreid ten oosten 
van de Molenweg. Het werd een 
heuse vereniging met zo’n 42 
vrijwilligers en 130 gasten. De 
‘naaikrans’ werd een vereniging 
en de eerste computer kwam er! 
Ook werden de vergaderingen 
niet meer bij iemand thuis ge-
houden, maar in het Dorpshuis. 
De Zonnebloem/Andijk werd 
professioneler.

Welkom bij de club
Zo gaat het anno 2023 nog altijd. 
Een vereniging met 34 vrijwilli-
gers en zo’n 60 gasten die zij be-
zoeken, dagtochten die zij orga-
niseren, museumbezoeken en de 
mooiste tuinen en rivieren die zij 
bezoeken. “Uiterst dankbaar zijn 
onze gasten die, ondanks de (li-
chamelijke) beperkingen toch 
nog de deur uit kunnen, een 
praatje bij een kop koffie en soms 
een heerlijke vakantie en de vrij-
willigers die zich inspannen, 
maar ook veel voldoening krij-
gen. Een club om bij te horen, 
maar die ook zorgen heeft om het 
aantal vrijwilligers. De vrijwilli-
gers worden ouder en soms gaat 

een vrijwilligers over in een gast.  
De aanwas van jongeren is moei-
zaam, iets waar meer verenigin-
gen mee te maken hebben, maar 
iets dat toch aandacht nodig 
heeft.

Jubileum viering
Het jubileum wordt zaterdag-
middag 11 maart 2023 met de 
gasten en vrijwilligers gevierd in 
Sarto en afgesloten met een heer-
lijke maaltijd. Van 17.00 -18.00 
uur is  er gelegenheid om te felici-
teren tijdens de receptie!

Vrijwilliger worden
Word vrijwilliger bij de Zonne-
bloem afdeling Andijk en meld je 
aan bij Emmy Oudeman via tele-
foonnummer 0228 – 592885 of  
een e-mail aan: 
em.oudeman@quicknet.nl.

Jubileum 50-jarig bestaan Zonnebloem Andijk

Een uitstapje met de Zonnebloem naar Urk. Foto’s aangeleverd

De Huiskamer van Andijk is vrijdag 10 
maart dicht vanwege werkzaamheden in 
het gebouw. Maandag 13 maart is het ge-
bouw aan de Sportlaan 1a weer open!

Deelnemers ‘Geheugenwandeling’ 
op de koffie
Eens in de maand verwelkomt de Huiska-
mer van Andijk de deelnemers van de 
“Geheugenwandeling”. Dit is een wande-
ling voor mensen met geheugenproble-
men en hun mantelzorgers. Op elke eerste 
maandag van de maand wordt er een wan-
deling georganiseerd en wordt de wande-
ling afgesloten met een lekker kop koffie in 
de Huiskamer van Andijk.

Deze wandelingen zijn bedoeld voor 
thuiswonende mensen met beginnende 
geheugenproblemen (of dementie) en hun 
mantelzorgers. Deelnemers wonen binnen 
de gemeente Medemblik  

Aanmelden Voor deelname aan deze wan-
deling en/of aanvullende informatie kunt u 
contact opnemen met Team SportService. 
U kunt hen telefonisch bereiken via: 0229 
- 28 77 00 of per e-mail via: westfriesland@
teamsporservice.nl  

De ‘geheugenwandeling” is een initiatief van 
de Gemeente Medemblik, Sportservice 
West-Friesland, Alzheimer Nederland West-
Friesland en de Huiskamer van Andijk.

Gerard Kuin terug in stuurgroep 
Huiskamer van Andijk
De Dorpsraad Andijk is verheugd dat Ge-
rard Kuin weer zitting neemt in de Stuur-
groep van de Huiskamer van Andijk. De 
stuurgroep is een overlegplatform van de 
PCOB Andijk en de Dorpsraad Andijk. 
Door het vertrek van Saskia van Veen we-
gens beëindiging van het project was er een 
vacature. Gerard Kuin is bereid weer zitting 
te nemen in de stuurgroep. In het begin van 
de Huiskamer van Andijk was hij betrokken 
bij de oprichting maar moest vanwege zijn 
plotselinge ziekte afhaken. “Gelukkig staat 
de gezondheid van Gerard Kuin het weer 
toe dat hij zitting kan nemen in de stuur-
groep.” In de stuurgroep zitten ook Anne-
marie Kooiman namens de PCOB Andijk 
en Gerrit van Keulen van de Dorpsraad 
Andijk. De exploitatie van de Huiskamer 
van Andijk is in handen van de Dorpsraad 
Andijk. Heb je vragen, ideeën of anderszins 
dan kun je contact opnemen met de dorps-
raad: dorpsraadandijk@gmail.com.

Huiskamer dicht op 10 maart
Gezellig met elkaar aan de lunch.
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MARIA MIDDELARES

VAN ALLE GENADEN

Pastor A. Dekker

tel. 06-28449410. Email:

pastorandredekker@ziggo.nl

secr: Baukje Kuin-Hogendorp

Dijkweg 412, tel. 591408

Zondag 12 maart, de 3e zondag in 

de 40-dagentijd, is de viering om 

10.00 uur in Onderdijk , voorgan-

ger pastoor J. van Dril met het 

Middenkoor. 

Overleden mw. B.M. Ootes-Buijs-

man.

Zaterdag 4 maart heeft het paro-

chiebestuur bekend gemaakt dat 

als centrale kerk in de regio Me-

demblik is gekozen. Wel blijft er 

in iedere parochie een plek voor 

lief en leed.

Vrijdag 10 maart gemeenschaps-

veiling Sarto. Van harte welkom. 

Ook onze parochie krijgt hiervan 

een mooie bijdrage.

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
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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, 8 en 12 maart
Gereformeerde Kerk 
Middenweg 4, Andijk

Woensdag 8 maart
19.30 uur Simon van Groningen. Biddag voor gewas en Arbeid.

Zondag 12 maart
10.00 uur Dhr. P. Walstra

www.gereformeerdekerkandijk.nl

Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen

Woensdag 8 maart (Biddag voor gewas en arbeid)
14.30 uur  ds. G. Heijkamp
19.30 uur  ds. G. Heijkamp

Zondag 12 maart
09.30 uur  leesdienst
16.00 uur  leesdienst

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

Zondag 12 maart
10.00 uur Voorganger: Nicoline Letteboer
 Organist: Andrew Orme

De dienst bekijken kan via: kerkdienstgemist.nl

Inloop op de woensdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur
Elke 1e woensdag van de maand: koffieochtend met thema

Baptistengemeente
Boendersveld 3, 1602 DK  Enkhuizen 

Zondag 12 maart
10.00 uur Cees Hanemaaijer Doopdienst

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

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

Zondag 12 maart 
Geen viering in Andijk, wel in Onderdijk

De Bovenzaal 
Dijkweg 178, Andijk

Zondag 12 maart
19.00 uur A. de Jong

Studie na luisteren?  kijk op www.bovenzaal.eu 

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

Zondag 12 maart
10.00 uur Arno van Engelenburg

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

Zondag 12 maart
10.30 uur Adrie Peereboom, Eredienst

De Andijker publiceert re-
gelmatig de belevenissen van 

oud Andijker Jan Pijpker. 

Een partijtje schaak.
In de kast hadden we het wel 
eens zien staan, mijn broer At 
en ik. Een houten bord, met 64 
hokjes erop, afwisselend zwart 
en wit. Daar hoorde een doosje 
bij met houten figuren, die elk 
een aparte naam hadden. Kort-
om een schaakspel. 

Op een goede dag besloot mijn 
vader, dat we er groot genoeg 
voor waren en hij leerde ons de 
regels van het spel. En al gauw 
zaten vooral op zondag mijn 
broer en ik tegenover elkaar 
om te kijken wie het slimste 
was. In het begin moest mijn 
vader er nog wel eens bij ko-
men om te kijken of we het stuk 
wel op de juiste manier hadden 
verschoven, maar al gauw red-
den we onszelf. Het was wel 
uitkijken, want al waren  we 

niet van die types, die onder 
het bidden de gehaktballen van 
elkaars bord lieten verdwijnen, 
maar als iemand tijdens zo’n 
partij schaak even naar de wc 
moest, kon het gebeuren dat 
een stuk net op een ander veld 
was gaan staan en een kenner 
weet dan wel : hopeloos verlo-
ren die partij. Dat gaf dan een 
hoop tumult, waarbij iedereen 
volhield dat hij gelijk had.

Mijn vader kwam erbij en die 
sprak de wijze woorden:” Hoe 
goed en zalig is het als zonen, 
van het zelfde huis als broeders 
samen wonen.” Hadden die 
woorden geen effect,  en dat 
gebeurde nogal eens dan paste 
hij de opmerking toe: “Even 
kijken of er ook een dubbeltje 
onder het bord ligt.” Na het 
omdraaien van het bord was 
het spel voorbij. Wij begonnen 
mopperend aan een nieuw spel 
en voortaan kon je ongestoord 
even naar de wc……….

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

Bezoek de Donateursavond 
‘Stichting Oud Andijk’

Dinsdag 21 maart 2023 in 
Dorpshuis Centrum, aanvang 20.00 uur.  

Geschiedenis van 600 jaar (1423-2023) Polder 
Het Grootslag en 100 jaar Overhaal Broekerhaven 

door de heer Piet Zwaan.

Als donateur van Stichting Oud Andijk bent u ongetwijfeld 
geïnteresseerd in de geschiedenis van de Polder en de Overhaal. 

Met veel genoegen nodigt het bestuur u uit voor het bijwonen 
van een lezing over deze onderwerpen.  

Ook niet donateurs van harte welkom.

Het is bijna weer tijd voor een 
BDW maaltijd.
We hebben weer een smakelijk 
menu kunnen samenstellen, en 
hopen jullie dan weer te ontmoe-
ten.
Iedereen die anders meestal al-
leen eet, is weer van harte wel-
kom op donderdag 23 maart. 
De maaltijd vindt plaats in de 
Lichtboei op Hoekweg 12A.
Dan kunt u weer genieten van 
een lekker drie gangen menu. U 
bent vanaf 17.30 uur welkom en 
rond 18 uur gaan we aan tafel. De 
kosten zijn € 7,50.  U kunt zich 

opgeven vanaf donderdag 9 
maart  bij Gerda Gorter (tel. 
592594) of Annet Kwantes (tel. 
593109 of 06 - 40076565). 
U kunt zich opgeven tot vrijdag  
17 maart.
Als vervoer een probleem is los-
sen we dat op en kan u ook opge-
haald worden.  
We verheugen ons erop om el-
kaar weer te  zien.
 
Gerda Gorter, Clementine Bults-
ma, Annet Kwantes, Bettie Gor-
ter, Joke van Veen en Jacquelien 
Vriend.

Schuif ook aan tafel bij “Breek de Week!
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Dick Visser

Ozb aanslag 2023

We zijn de laatste weken ge-
confronteerd met de jaarlijkse 

nota voor de gemeentelijke 
woonlasten. Ieder jaar weer 

een forse aanslag op onze por-
temonnee en nu zeker door 

een forse tariefverhoging. In 
mijn eerste column van 2023, 
gaf ik aan dat een forse Ozb 
stijging noodzakelijk is i.v.m. 
de slechte financiële situatie 
van Medemblik. Daarnaast 

stijgt de Ozb door verplichte 
overdracht van wegenonder-
houd door het Hoogheem-

raadschap.

In de gemeente Medemblik 
betalen huiseigenaren dit jaar 
gemiddeld € 1.034,97 aan ge-
meentelijke woonlasten, op 
basis van een gemiddelde 

WOZ-waarde van € 380.575. 
Het mooie van de Ozb is dat 
we betalen op basis van de 

woningwaarde. Dit betekent 
dat de sterkste schouders de 
zwaarste lasten dragen. Mee-
valler is de verlaging van de 

afvalheffing, door het positie-
ve resultaat van het in 2022 

ingevoerde recycletarief.

WMO
De Ozb stijging raakt ons alle-
maal en zorgt voor veel ophef. 
VVD en HvM blijven herha-
len dat zij andere keuzes zou-
den maken om de financiën op 
orde te krijgen. Bijvoorbeeld 
het fors snijden in het sociaal 
domein. Dat vinden wij een 
onbeschaafde maatregel om-
dat dit vooral de jeugdzorg, 

ouderen en financiële minima 
raakt.

Regionaal vergelijk
Het is interessant om te kijken 
hoe de gemeentelijke belastin-
gen zich verhouden tot nabu-
rige gemeenten. Opmeer en 
Stede Broec kozen een paar 
jaar geleden al noodgedwon-

gen voor een forse Ozb verho-
ging. Inwoners van die ge-

meenten betalen meer dan in-
woners van Medemblik. Om 
een vergelijk te maken heb ik 
berekend hoe de gemeentelij-
ke belastingen zich verhouden 

tot de WOZ-waarde van de 
woning. Dit levert het volgen-

de beeld op.

Stede Broec 0,30% (van de 
WOZ-waarde)
Opmeer 0,29%

Enkhuizen 0,28%
Medemblik 0,27%

Hoorn 0,26%
Hoogkarspel 0,24%
Koggenland 0,23%

We zijn niet blij met deze uit-
komsten. We houden de vin-
ger aan de pols en proberen 

fatsoenlijke en sociale keuzes 
te blijven maken!

Dick Visser
Fractieondersteuner 

MORGEN!

Overstap erfpacht in het nieuws

Vorige week maakten we met de column een uitstapje naar Amster-
dam. Het ging toen over de procedure voor het overstappen naar 
eeuwigdurende erfpacht. De eeuwigdurende erfpacht in de gemeen-
te Amsterdam heeft de afgelopen tijd meerdere keren het nieuws 
gehaald.

In november ging het over de nieuw geïntroduceerde ‘spijtoptanten-
regeling’. Het was tot en met 8 januari 2020 mogelijk om over te 
stappen tegen gunstige financiële voorwaarden (lees: flinke korting). 
Als je de aanvraag pas na die dag had ingediend, dan was het over-
stappen ineens een stuk duurder. De gemeente Amsterdam was 
streng: ‘Te laat? Pech gehad!’ 

Verschillende organisaties, zoals bijvoorbeeld de Autoriteit Consu-
ment & Markt (ACM), vonden dit niet eerlijk en kwamen in actie. 
Met succes, want de gemeente Amsterdam besloot de erfpachters 
tegemoet te komen. Zij hebben nu tot en met 31 juli 2023 de tijd om 
alsnog een aanvraag te doen om over te stappen naar eeuwigdu-
rende erfpacht. Mét korting.

Eind februari kwam er weer goed nieuws voor erfpachters. Het Kifid 
besliste dat een bank wel een nieuwe hypotheekakte mag eisen bij 
een overstap naar eeuwigdurende erfpacht, maar dat de bank zelf de 
kosten daarvoor moet betalen. Deze kosten mogen dus niet bij de 
erfpachter worden neergelegd.

Wil je zelf overstappen naar eeuwigdu-
rende erfpacht, of heb je vragen? Je bent 
van harte welkom bij Mantel & Voors 
Notarissen en Mediators. Ons kantoor 
in Benningbroek ligt naast de A7 en is in 
ongeveer een half uurtje te bereiken 
vanuit Amsterdam. Het is dichterbij dan 
je denkt!

Marloes Bakker
Kandidaat-notaris

Bezuinigingen! 
De heer Werkhoven (Lezers 
schrijven 1 maart) spreekt van 
stelen maar geeft daar geen on-
derbouwing bij met cijfers. Toch 
een vereiste als men (ver)oor-
deelt. Gezien zijn zakenkundige 
achtergrond zal hij het tekort bij 
de gemeente niet gaan betwisten. 
Ook mijn hospita zal daarom ras 
mijn logiesprijs verhogen, het 
treft velen. Zijn verhaal over 
het   zwembad van Wervershoof 
bleek een requiem te zijn. Nu 

blijft enkel het bedreigde IJssel-
meer over om te duiken, het 
wordt daar druk. Het Hart v.M. 
wilde nu al geld reserveren, op de 
begroting, voor een nieuw bad. 
Dat moest men ook doen voor de 
mensen van “blauw boven” in 
nood! Al lijkt dat meer  een Pro-
vinciezaak. En geld voor het 
dorpshuis in Abbekerk, ook een 
pré.  Als iemand nog een project 
weet, schrijf het de gemeente.

Ernst Julius Franken jr. Andijk 

Lezers schrijven

We hebben de Jaarvergadering 
Gemeenschapsveiling Cultura 
gehad waarin we de aangevraag-
de subsidies voor de aanstaande 
veiling van 22 april weer hebben 
kunnen toekennen.
Vanaf 20 maart zullen de wijklo-
pers weer langs de deur komen 
voor uw gift of bijdrage in welke 
vorm dan ook.

Echter….. we komen voor ver-
schillende wijken in Andijk men-
sen tekort.
Hierbij een dringende oproep 
met name aan de verenigingen 
die een aanvraag hebben gedaan; 
motiveer de leden om zich aan te 
melden als wijkloper, het is een 
paar uur werk en het houd de vei-
ling in stand.
Zonder giften, geen veiling, zon-

der veiling geen subsidies meer. 
Zover laten we het als Andijkers 
toch niet komen?

Tevens hebben wij ook bestuurs-
leden nodig, liefst afgevaardigden 
van de verenigingen die subsidie 
aan vragen.

Voor meer vragen over de inhoud 
van de taken kunt u mailen met 
onderstaande adressen of bellen 
met nummer 06-13 22 70 82, se-
cretariaat@veilingcultura.nl of
veilingcultura@gmail.com.

Dringend wijklopers en bestuurs-
leden gezocht voor Veiling Cultura

Vrijdag morgen waren er bij de 
brandweerkazerne aan de Hoek-
weg vlammen te zien. Een groep-
je kinderen stond toe te kijken bij 
een brandje terwijl een van de 
kinderen, ondertoeziend oog van 
een ervaren brandweerman, de 
straalpijp op het vuur richtte om 
het vuur te bestrijden. 
Ieder kind mocht het vuur be-
strijden als echte brandweerman/ 
vrouw in de notendop. Een jon-
getje was aan de beurt maar 
durfde het niet aan maar toen er 
gevraagd werd of hij het wilde 
aan steken stond hij te springen 
om als pyromaantje op te treden.
Ach ik weet uit ervaring dat ie-

dere brandweerman/ vrouw wel 
een beetje dat gevoel heeft. Wie 
weet zijn deze kinderen wel de 
hulpverleners van de toekomst 
om het korps op sterkte te hou-
den. Op het terrein waren meer 
activiteiten opgezet om het vak 
toe te lichten en ook een rondrit 
met een echte brandweerauto liet 
vrolijke gezichtjes zien. Nu bleek 
dat o.a. scholen zich konden in-
schrijven om deel te nemen aan 
de gabberweek die dit organi-
seerde waaronder ook een be-
zoek aan de brandweer brengen 
waar ze op speelse wijze inzicht 
kregen in dit prachtige vak. Dou-
we Greydanus.

U hebt er vast wel eens over gele-
zen of gehoord: “WOZ-waarde te 
hoog? Wij maken gratis bezwaar 
voor u!” U bent uiteraard vrij om 
hier gebruik van te maken. 

Houd wel rekening met het vol-
gende. Deze ‘no cure no pay be-
drijven’ claimen hoge onkosten-
vergoedingen bij de gemeente. 

Die betaalt u als inwoner weer via 
de belasting. Ook kan het zijn dat 
u een doorlopende machtiging 
heeft afgegeven voor een WOZ-
bezwaar zonder dat u dat in de 
gaten had. Het bureau maakt dan 
voor een volgend jaar weer be-
zwaar, waardoor u alsnog met 
kosten geconfronteerd kan wor-
den. Let hier goed op.

 No cure no pay?

De brand werd geblust. Foto: Douwe Greydanus

Gabberweek

Al vele jaren organiseert Stich-
ting Antwoord de bekende mest-
actie in Andijk. Ook dit jaar! Het 
voorjaar staat voor de deur en u 
kunt met de organische bodem-
voeding van Farmers House aan 
de gang in uw tuin. U kunt uw 
bestelling doorgeven via de mail 
of telefoon. Met uw aankoop van 
de bodemvoeding krijgt u een 
prachtige tuin én u steunt het 
werk van Stichting Antwoord.  

Dit jaar 2023 is een bijzonder jaar 
voor de christelijke stichting in 
Andijk. In 1973 werd begonnen 
met het smokkelen van Bijbels 
achter het IJzeren Gordijn. Op 
die manier werd er ‘antwoord’ 
gegeven op de vraag naar het 
Evangelie, naar Bijbels. Nu 50 
jaar later geven zij nog steeds 
‘antwoord’ maar brengen nu het 
Evangelie van Jezus Christus in 
de buitenlandse gevangenissen 
waar mensen letterlijk achter ij-
zeren tralies leven. Er wordt om-
gezien naar hen die onder ver-
schrikkelijke omstandigheden en 
zonder hoop moeten leven. 

De volledige opbrengst van de 
mestactie gaat naar de diverse 
projecten in Oost-Europa en 
Afrika. 
De lokale partners en kerken 
waar Antwoord mee samen-
werkt, bezoeken wekelijks de ge-
vangenen. 

Zij staan naast de gevangenen en 
steunen hen in hun geestelijke en 
materiële nood. Het Evangelie 
wordt gedeeld, bijbelstudies ge-
geven en kerkdiensten gehouden 
daar waar dit mogelijk is. Ook 
wordt er in bepaalde gevangenis-
sen een vak geleerd zodat de ge-
vangene bij terugkeer in de maat-
schappij een inkomen kan gene-
reren. 

Hoe te bestellen? 
Eén zak bodemvoeding van 7,5 
kg kost 10 euro. Dit jaar is er een 
actie, ‘1+1 gratis’ als u dat wilt! 
U kunt direct bestellen via info@
antwoord.nl of uw bestelling 
doorgeven via 06-31767132. Geef 
uw bestelling duidelijk door: uw 
naam, adres, telefoonnummer en 
het aantal zakken. Uw bestelling 
wordt dan zo snel mogelijk op het 
door u opgegeven adres bezorgd 
inclusief een betalingsformulier 
zodat u de betaling kunt regelen. 
Let op, u kunt bestellen tot 15 
april a.s. Dank u wel voor uw be-
stelling!  

Donatie geven? 
Mocht u geen mestzakken nodig 
hebben maar u wilt wel het werk 
van stichting Antwoord steunen, 
dat kan! Graag! Via de website, 
www.antwoord.nl, kunt u een 
donatie doen. Vermeld u daarbij 
‘mestactie 2023’ zodat wij weten 
waar het voor is. Heel veel dank!

Mestactie 2023 van Stichting Antwoord!
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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!

Boekshop Josia in Andijk doet van 8 t/m 18 maart 
mee aan de landelijke Week van het christelijke 
boek. In deze periode krijgen klanten bij deze boek-
handel het actieboek cadeau dat speciaal verschijnt 
ter gelegenheid van dit boekenfeest. 

Tijdens deze boekentiendaagse, die parallel loopt 
aan de Boekenweek, draait alles om het plezier van 
boeken en van lezen. En om de verdieping en ver-
rijking die juist christelijke boeken kunnen geven. 
Centraal in deze periode staat het gratis actieboek 
Volgende week, zelfde tijd? van Gabi de Ridder, dat 
klanten in de boekwinkel cadeau krijgen bij beste-
ding van € 15,- aan boeken.

Actieboekje Volgende week, zelfde tijd?
Als Helen op een regenachtige morgen in januari 
gaat hardlopen, is ze getuige van een ongeluk. Ze 
verleent eerste hulp aan de hardloper die door een 
auto werd aangereden. 
Enkele maanden na het ongeluk loopt Helen deze 
man, Ralph, opnieuw tegen het lijf. Helen denkt dat 
hij niet voor niets in haar leven is gekomen en staat 
voorzichtig open voor het contact met deze niet-
gelovige man. Er volgt een reeks sportieve afspraak-

‘Week van het christelijke boek’

Gabi de Ridder. Foto Cees van der Wal

Zaterdag 4 maart vond bij Boek-
shop Josia de aftrap plaats van 
alle activiteiten die in de maand 
maart georganiseerd zullen wor-
den. En deze aftrap was zeker ge-
slaagd en kan zeker spetterend 
genoemd worden!

De dag begon met een gezellig 
samenzijn van alle vrijwilligers 
die zich inzetten voor Josia. Tus-
sen 11.00 en 12.00 uur was er een 
optreden van zangeres Christie 
(van der Stal). Mooi om te zien 
dat mensen ook echt voor haar 
naar Josia waren gekomen. Tus-
sendoor was er tijd en ruimte om 
elkaar te spreken en om rond te 
kijken in de winkel.
Ook ’s middags was het een ge-
zellig komen en gaan van klanten, 

jes. Maar hoewel ze elkaar steeds 
vaker zien, komt Helen nauwe-
lijks iets te weten over Ralph. Wat 
voor geheim draagt hij bij zich? 
Als Ralph uiteindelijk met de 
waarheid voor de dag komt, voelt 
Helen zich bedrogen. Ze ver-
breekt het contact, niet wetend 
dat ze elkaar in een bijzondere 
setting weer zullen treffen ... 
Een verhaal over het zoeken naar 
Gods leiding én de moed om trouw 
te blijven aan je overtuigingen.
 
Boekshop Josia, gevestigd aan de 
Middenweg 77, verkoopt boeken, 
cadeaus en wenskaarten – 
Deze maand bestaat de Boekshop 
25 jaar. Deze hele maand zijn er 
voor jong en oud verschillende 
activiteiten. Zie de website voor 
data en tijden. 
www.boekshopjosia.nl

Het vrijwilligersteam van boekshop Josia. Foto’s: Bryan van Dokkum/B.V.D. Media

Spetterende aftrap 25 jaar Boekshop Josia

die allemaal koffie met gebak aangeboden kregen. 
En van dit aanbod werd gretig gebruik gemaakt!

Zangeres Christie
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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...
… het paard Siemen, dat vele 

jaren mee liep in o.a. de 
Sinterklaasoptocht, afgelopen 
weekend op 26 jarige leeftijd 

is overleden?

... 3 maart de Buurthuiskamer  
Sarto  onder grote belangstel-

ling officieel geopend is?

... ze blij waren met de gevulde 
enveloppen en daar iets leuks 
mee gaan doen voor de Buurt-

huiskamer Sarto?

... er eindelijk een afvalbak 
voor hondenpoep is geplaatst 
op de kruising Knokkel en De 

Weet? Nu nog een verzoek aan 
alle hondeneigenaren om de  

“boodschappen“ van hun hon-
den daar ook in te doen.

Villavakantiepark IJsselhof An-
dijk – Ben jij op zoek naar een 
leuke (bij)baan in jouw dorp? 

Wie weet kunnen wij iets voor el-
kaar betekenen! Neem eens een 
kijkje op www.villavakantiepark-

ijsselhof.nl voor onze actuele 
openstaande vacatures! 

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

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

Andijkertjes

25

De korting actie loopt van 1 maart t/m 18 maart.

H E T  A D R E S  V O O R  U W  F I E T S ,  E - B I K E ,  V E R H U U R  E N  R E PA R AT I E !

Zeeweg 43 • 1693 AR Wervershoof • Tel. 0228-583659 • a.v.duin2w@quicknet.nl • www.andrevanduintweewielers.nl

Onder grote belangstelling van 
z’n 60  inwoners is op 3 maart  j.l.  
de Buurthuiskamer Sarto offici-

Officiële opening Buurthuiskamer Sarto 

Grote belangstelling bij de officiële opening. 

Buurthuiskamer

‘t Komt hier bai mekaar,
de wens om met ‘n aar

niks te moete,
te ontmoete,

weer je don an zitte ken.

‘t Klopt hier, op Andoik
‘n nuwe kamer roik,
weer jong en oud
heel vertrouwd

om ‘n koppie komme ken.

‘t Is warm hier baiegaar,
de koffie staat al klaar,

maandagochtend,
vroidagochtend

en ‘t kost je heêl gien cent.

‘t Maakt de mense bloid
en komt percies op toid:

‘n bonzend hart,
mooie start,

weet dat je welkom ben!

Martine Meester - van Groningen
Dichter van Medemblik

eel door de initiatiefnemers Anne-Miek de Vries,  Conny de 
Wit, Linda Jong, Mieke Kreuk en Elly Slagter geopend.

Wethouder Yannick Nijsingh nam het woord en zei erg tevre-
den te zijn met de getoonde interesse van de aanwezigen en 
dit initiatief.
De bezoekers konden onder het genot van een gebakje en een 
kopje koffie of thee getuigen zijn van de onthulling van de 
vlag die later buiten het pand komt te hangen als de Buurt-
huiskamer Sarto de ontmoetingsochtenden organiseert. 
Vooralsnog zijn dit de maandagen en vrijdagen van 10.00 uur 
tot 12.00 uur. 
De initiatiefnemers vonden het een zeer geslaagde bijeen-
komst en hopen dat de inwoners uit de wijk ook in de toe-
komst de Buurthuiskamer weten te vinden. Daarnaast zijn er 
onder bezoekers en de initiatiefnemers nog veel ideeën om 
andere laagdrempelige activiteiten te ontwikkelingen en te 
organiseren die veel andere inwoners  ongeacht leeftijd zullen 
aanspreken. Het motto van de vrijwilligers is dan ook: wij 
doen dit met en voor elkaar en iedereen is hier welkom!

Carlo Bot van Sarto hangt de 
vlag uit. Foto’s aangeleverd

Portemonnee verloren 
Donderdag 23 februari ca. 19.20 uur 
bij het tankstation aan de Industrie-
weg. Deze portemonnee is al zo’n 
15 jaar in gebruik. Hij is paars, het 
ritsvak is stuk, de gekleurde bloe-
men die er ooit op zaten zijn hun 
kleur verloren. Hij is dierbaar voor 
de eigenaar.

Heeft u hem gevonden: 
mail naar info@andijker.nl
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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.

MAART
Vrijdag 10 maart
• Huiskamer van Andijk gesloten!
• Veiling Sarto
Zaterdag 11 maart
• Receptie Zonnebloem, Sarto 17.00 - 18.00 uur
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, jaarfeest, Dorpshuis Sarto, 13.00 uur

m.m.v BeeHive, iedereen welkom
• Koppel Biljarten, Eetcafé Sels. Aanvang 14.30 uur.
Dinsdag 21 maart            
• KVG, Sarto 20.00 uur.  Workshop Macramé o.l.v. Marga Harlaar
• Donateursavond Stichting Oud Andijk, Dorpshuis 20.00 uur. 
Donderdag 23 maart
• Breek de Week, Lichtboei, Hoekweg 12 a. 18.00 uur
Zaterdag 25 maart
• Sporting Andijk Diva Bingo Night, 20.00 uur, kantine
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
Donderdag 30 maart 
• Bezinningsviering katholieke kerk, 19.30 uur

APRIL
Zaterdag 1 april
• Opruimactie  van 8:45 – 11:15  door Andoik Skoôn. Start IJsbaan
• Oud papier
• Themaconcert ‘TOP 2000 de jaren heen’, Excelsior, Cultura. 20.00 u
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 14.30 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
Zaterdag 22 april
• Gemeenschapsveiling 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
• Oud papier

AGENDA De hele agenda kunt u 
vinden op www.andijker.nlKom 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:

De Hoek 1

 1693 AA

 Wervershoof

Tel. 0228-581258 

OPTICIËN • OPTOMETRIE • CONTACTLENS SPECIALIST

Bij ons in maart 
krijg je bij een bril een 

cadeau(bon)kaart*
*vraag naar de voorwaarden in de winkel

De Stille Omgang in 2023 heeft 
plaats in de nacht van 18 op 19 
maart 2023. 

Intentie: Dit jaar is de intentie: 
“Levend brood voor onderweg, 
in stille getuigen.”

Organisatie 
De vertrektijd voor deelnemers, 
die mee willen rijden met de bus 
is afhankelijk van de opstap-
plaats. Vanaf 19.00 uur gaan de 

bussen uit Venhuizen langs ver-
schillende dorpskernen met een 
opstapplaats richting Amster-
dam. De kosten zijn € 18,- te vol-
doen bij het instappen van de 
bus.
De Heilige Mis in de om 21.00 
uur in de St. Nicolaaskerk (tegen-
over het Centraal Station)
Hoofdcelebrant tijdens de viering 
is Aartsbisschop Mgr. Eijk.
Een koor uit Utrecht verzorgd de 
gezangen.

Daarna wordt de Stille Omgang 
gelopen. Na afloop van de Stille 
Omgang zijn er koffie en brood-
jes in de Lutherse kerk aan het 
Spui.
Opgave kan gedaan worden tot 
zaterdag 11  maart.
Maar liefst zo spoedig mogelijk 
ivm busplanning.

Henk Hauwert
henkhauwert@hotmail.com
Tel. 06 22 445 350

Stille Omgang

Wij werken voor
Westfriesland

Ik ben Bas de Wit, opgegroeid in Westfriesland 
op het tulpenbedrijf van mijn ouders in Andijk. 
Westfriezen zijn trots op hun regio. Een regio waar 
goed volk achterom komt, mensen kansen willen 
pakken en bedrijven continu bezig zijn met de 
economie van de toekomst. De politiek kan daar 
best nog wat van opsteken. Na vier jaar op het 
provinciehuis te hebben rondgelopen, heb ik 
geleerd dat er echt nog een wereld te winnen 
is. Het werk is niet af!

Meer woningen: 
Versnelling van de woningbouw in 
steden en dorpen, voor jong en oud. We 
staan meer bouwlocaties toe en versnellen 
vergunningsprocedures;

Betere bereikbaarheid met auto, fiets en OV:
De Westfrisiaweg is een succes voor de regio, nu de 
rotonde bij het WFO-terrein nog;

Verduurzaming met draagvlak: 
Windmolens horen op zee en niet op land, en 
zonnepanelen op daken en niet op kostbare 
landbouwgrond. We benutten nieuwe technieken,
zoals aardwarmte. We zijn groen, maar niet gek.

De VVD werkt voor:

Doen wat nodig is. 
Stem VVD 15 maart.
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Voetbal Zaterdag 11 maart a.s. 14.30 uur
 Sporting Andijk 1 - Jisp 1

Handbal Zondag 12 maart, 14.00 uur De Klamp
 Sporting Andijk DS1 - Spartanen DS4

Sporting Andijk



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  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

• Woensdag  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! 

Komende 15 maart zijn er weer verkiezingen. 
Zowel Provinciale Staten als Waterschaps verkie-
zingen. En er valt wat te kiezen deze keer! 
“Water Natuurlijk” is de enige, echt duurzame 
waterschapspartij. Deze partij gaat niet alleen 
voor het behoud van droge voeten, maar ook 
voor de belangen van natuur en landschap. De 
waterkwaliteit is daarbij van groot belang.
Water Natuurlijk geeft een stem aan alles wat 
kwetsbaar is. Als inwoner van de gemeente Me-
demblik en voorzitter van de Werkgroep biodi-
versiteit Medemblik heb ik me daarom hieraan 
verbonden en geholpen bij de campagne. U ziet 
me hier staan met een campagnebord op een 
Waterschaps dijkje langs de Molensloot te An-
dijk. Een van de belangrijkste waterlopen t.b.v. 
o.a. polder het Grootslag. Ik hoop dat u gaat stemmen. 
Waterveiligheid en behoud van landschap en natuur zijn niet vanzelfsprekend.

Ria Manshanden, Water Natuurlijk lijst 4, no. 34

Geef natuur jouw stem! Water Natuurlijk Lijst 4

Nog even… en dan vrijdag de 10e maart 
de 71e veiling! Maar eerst ’s middags de 
actie van groep 8 van de Bangertschool 
om geld in te zamelen voor Syrië. Ze 
doen dit van 14.15 tot 15.15 uur. Ook 
Veiling Sarto wil dit enthousiaste initia-
tief te ondersteunen. Ze krijgen van ons 
een cheque van ???  Het bedrag probe-
ren we nog even geheim te houden. 
Komt u ook? 

Verder zijn de laatste voorbereidingen 
voor vrijdag in volle gang. Wat een koopjes 
staan er weer in de catalogus! Bijna stan-
daard lijkt het wel de koopjes van de Ban-
gertschool, volleyballen, voorlezen, pan-
nenkoeken bakken, met meester Dick naar 
de Oostvaardersplassen en…, maar nu ook 
een MTB clinic van juf Esther. 

Rondleidingen bij het ECW in combinatie 
met van Paassen chrysanten, waar de 
energie van ECW gebruikt wordt. Maar u 
bent ook welkom (als u er genoeg voor 

biedt!) bij Rainbowcolors, om helemaal op 
de hoogte te worden gebracht van het ver-
werkingsproces van de bloembollen, met 
als extra aansluitend een diner verzorgd 
door een chef kok! Voor de kinderen een 
rondleiding bij de schapenboerderij van de 
familie Verduin om te zien hoe boeren 
eten maken voor ons en dan samen koken 
en eten. 

Verder ook nog klaverjassen, keezen, een 
ijsbad, een kijkje achter de schermen bij 
Wings of Change, een borrel, een etentje, 
een dagje Rotterdam. Ik stop met de op-
somming, want u kunt de catalogus zelf 
ook bekijken op veilingsarto.nl en mis-
schien vindt u andere koopjes véél interes-
santer.  

Heeft u de catalogus niet in de bus gehad, 
maar wilt u hem wel graag ontvangen mail 
dan even naar veilingsarto@gmail.com.

Van harte welkom a.s. vrijdag! 

Vrijdag 10 maart: Veiling Sarto

Zonsondergang. Foto: Ed Mantel

Langs de weg...

Zaterdag 11 maart speelt de F jeugd (groep 
3-4) van Sporting Andijk haar maande-
lijkse toernooitje thuis in De Klamp tussen 
13:15 en 15:15 uur.

De jongste jeugd speelt dan een paar wed-
strijdjes tegen andere clubs.Naast de wed-
strijdjes zijn er ook andere leuke spelacti-

viteiten om er een veelzijdige middag van 
te maken. 
Lijkt handbal jou een leuke sport? Dan is 
dit het moment om even te komen kijken! 
Misschien kan je zelfs wel even meedoen? 
Je bent van harte welkom.

Voor vragen: handbal@sportingandijk.nl

Handbal is een superleuke sport! 
Kom ook eens kijken! 

www.andijker.nl

Nieuw in Andijk
Na 36 jaar dienstverband is het tijd voor de volgende stap:

HOLSHUYSEN AUTOTECHNIEK
Mijn naam is Peter Holshuysen, u kent mij misschien 
vanuit Hoogkarspel, autotechnicus met inmiddels 
veel ervaring en nu klaar voor de volgende uitdaging!

U kunt bij mij terecht voor alles met betrekking tot 
uw auto, bus, camper of boot, alle merken zijn welkom. 

Ik werk met de nieuwste apparatuur en voer o.a. 
de volgende werkzaamheden uit: 
APK, onderhoud, aircoservice maar ook voor meer com-
plexere storingen en reparaties kunt u bij mij terecht. 
Zoekt u een betrouwbare garage of heeft u een probleem 
met uw auto, ik help graag om mee te denken aan een 
oplossing.

Eerlijk advies, duidelijke afspraken en een uit stekende 
service vormen de basis van het bedrijf.

Kom gerust eens kijken in mijn nieuwe werkplaats. 
Ik maak graag kennis met u!

Gelegen aan de rand van Andijk en goed bereikbaar op het volgende adres:
Gedeputeerde Laanweg 39b, 1619 PB Andijk

06 – 53 87 34 74 • info@holshuysenautotechniek.nl
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