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Andijker Tobias Spruit (16) zit 
in het eindexamen jaar van de 
school voor speciaal onderwijs 
‘De Rede’ in Lelystad. Met 
school doet hij mee aan het 
project ‘Flevoland Fietst Tegen 
Kanker (FFTK). Dit geeft scho-
lieren een unieke kans om een 
geweldige prestatie te leveren, 
voor zichzelf maar ook voor 
anderen. 

Samen met klas- en school geno-
ten bedwingt hij in mei 2023 de 
bekende Franse berg ‘de Alpe 
d’Huez’. De deelnemers gaan één 
keer de berg op. De andere dagen 
van de week zetten zij zich in 
door vrijwilligerswerk te doen. 
Boven op de berg is team ‘Kak-
ketoe’ actief: zij houden met veel 
plezier de wc’s schoon. Tijdens de 
dag waarop ‘de Alp du Zes’ wordt 
gereden staan deze jongeren in 
de bochten op de berg om ervoor 
te zorgen dat het voor iedereen 
veilig is om te fietsen of aan te 
moedigen.

Deelname verzekerd
Een fiets werd gesponsord vorig 
jaar- Tobias zijn eerste jaar dat hij 

de berg bedwong - door Make-
laar Kuin. Op deze fiets zal Tobi-
as wederom de berg op gaan. In-
middels is hij volop in training. 

Mocht er iemand zijn die de fiets 
van Tobias een onderhoudsbeurt 
wilt doneren, dan hoort hij dat 
graag. Tot aan de dag van vertrek 

zal er veel aandacht aan dit eve-
nement worden besteed. Zo wor-
den er diverse acties gehouden 
om geld op te halen. De dinsdag 
voor kerstmis was er op school 
een kersmarkt georganiseerd en 
is er € 2000,00 opgehaald.

In de Andijker
Inmiddels is Tobias al volop in 
training, het is een flinke klim die 
berg op. Vorig jaar heeft hij 
meerdere malen met zijn opa en 
buurman getraind. Beide gaven 
aan dit ook dit jaar weer te willen 
doen. Samen trainen is ook gezel-
liger dan alleen!  “De Andijker die 
aandacht geeft aan mijn actie, 
geeft veel publiciteit en zal hope-
lijk ook sponsoren opleveren. Ie-
dereen die mij wil sponsoren, elk 
bedrag is welkom, wil ik bij voor-
baat alvast bedanken,” vertelt To-
bias.

Geweldige ervaring
Vorig jaar was een onvergetelijke 
ervaring en Tobias twijfelde dan 
ook geen moment toen de in-
schrijving werd geopend. Hij wil 
opnieuw de berg op! “Het is een 
hele bijzondere manier om je zo 

in te kunnen zetten voor het 
goede doel. Dat doen we niet al-
leen op de zondag dat we de berg 
op fietsen, maar de hele week zet-
ten we ons hiervoor in.”

Daadkracht tegen kanker
Kanker is een ziekte die velen, 
direct of indirect, treft. Deze ge-
nadeloze ziekte  kost ook van-
daag de dag nog veel mensen het 
leven.  Door zelf de Alpe d’Huez 
te beklimmen en daarmee geld 
op te halen voor onderzoek tegen 
kanker, wordt machteloosheid 
omgezet in daadkracht. Dit jaar is 
de 10e editie van FFTK. 

Wie Tobias wil steunen kan con-
tact opnemen met zijn moeder 
Marije via e-mail marijespruit-
dirks@gmail.com. 
Wie een donatie wilt doen kan 
naar de website https://crowd-
fundingvoorclubs.nl/fftk / en 
kiest daar de school ‘De Rede’ en 
klikt vervolgens op de naam van 
Tobias Spruit.

Geen berg te hoog voor Tobias

Tobias gaat ook dit jaar de Alpe d’Huez op. Foto aangeleverd

Op zaterdag 7 januari heeft ge-
meente Medemblik haar sport-

helden in het zonnetje gezet. 
Alle lokale sporters die in 2022 
één of meerdere ereplaatsen 
behaalden op een NK of EK 
werden door sportwethouder 
Gerben Gringhuis gehuldigd 
tijdens een speciale bijeen-
komst in de Westfrieslandhal 
in Wognum.
 
Na twee lastige sportjaren van-
wege Corona, is 2022 een redelijk 
normaal sportjaar geweest. In 
vrijwel alle sporten konden de 
competities normaal doorgang 
vinden en is er als vanouds ge-
streden om nationale en interna-
tionale podiumplaatsen.  Veel 
sporters uit Medemblik hebben 
vol overgave meegedaan aan de 
podiumstrijd en dat is niet onver-
dienstelijk gebleven. 

Heel veel medailles
Er werden door de lokale sport-
helden maar liefst 81 medailles 
(33 gouden, 28 zilveren en 20 
bronzen) in de wacht gesleept 
tijdens NK’s en EK’s in 2022. De 
medailles zijn behaald in het in-
line skaten, jiu jitsu, schaatsen, 
dansen, handbal, wielrennen, 
trampolinespringen, zeilen en 
biljarten. 
De meeste medailles werden be-
haald op NK’s, maar Tessa Neef-
jes en Chris Berkhout wisten ook 
te scoren op EK’s. Tessa werd 
Europees Kampioen bij de senio-
ren tijdens de Strandrace (wiel-
rennen) in december. Chris be-
haalde als junior inline skater 
maar liefst 13 medailles in 2022, 
waarvan 3 Europese medailles – 
1 keer goud en 2 keer brons. Het 
volledige overzicht van alle me-
daillewinnaars is te vinden op: 
https://www.teammedemblik.nl/
medemblik se-medai l le win-
naars-2022/

Waardering
Tijdens de huldiging ontvingen 
alle medaillewinnaars uit handen 
van wethouder Gerben Gring-
huis en topsportcoördinator Pie-
ter Verhoogt een persoonlijke 
bokaal en een cadeaubon. De 

wethouder keek samen met de 
sporters en hun aanhang terug op 
sportjaar 2022. Hij bedankte de 
sporters en sprak zijn waardering 
uit voor de geleverde prestaties: 
“Het is geweldig dat jullie je zo 
hebben ingezet het afgelopen 
jaar. Jullie hebben Medemblik op 
een fantastische manier verte-
genwoordigd en laten zien dat wij 
een gemeente zijn waar sportieve 
en ambitieuze talenten zich kun-
nen ontwikkelen en excelleren. 
Veel dank daarvoor.”  

Eervolle vermeldingen
De wethouder maakte ook ruim-
te voor twee eervolle vermeldin-
gen. De eerste was voor het G-
team van Handbalvereniging 
Westfriesland SEW voor het be-
halen van de tweede plek bij de 
Special Olympics in 2022. De 
tweede voor Kay Schipper en 
Kelly Schouten voor hun inzet als 
trainers van het KNSB Talent 
Team Noordwest en de prestaties 
die zij met hun team hebben 
neergezet in 2022.

De sporters in de Westfrielandhal te Wognum. Foto’s aangeleverd

Medemblik huldigt sporthelden van 2022

Tessa Neefjes, Chris Berkhout en wethouder Gerben Gringhuis.
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FAMILIEBERICHTEN MARIA MIDDELARES
VAN ALLE GENADEN
Pastor A. Dekker
tel. 06-28449410. Email:
pastorandredekker@ziggo.nl
secr: Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412, tel. 591408
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046
site regio: rkregiowh.nl

Zondag 15 januari 10.00 uur: in 
Wervershoof (Kerkbalans): 
Eucharistieviering door pastores J. 
v. Dril en J. Correa m.m.v. Dames-
koor.
Dinsdag 17 januari 10.00 uur: 
Ontmoetingsochtend in onze dag-
kerk.
Vrijdag 20 januari 18.30 uur: in 
verzorgingshuis St. Jozef in Wer-
vershoof: Woord-Communievie-
ring door groep Wervershoof 
m.m.v. Herenkoor.
Zondag 22 januari 10.00 uur: in 
Andijk (Kerkbalans). Eucharistievie-
ring door pastores J. van Dril en J. 
Correa m.m.v. Gemengd koor. Wel-
kom in de viering en bij het koffie-
drinken.
De komende tijd kunt u de beken-
de envelop van actie Kerkbalans 
met de nodige informatie in de 
brievenbus verwachten. Als kerk en 
parochie kunnen wij niet zonder
uw bijdrage. Van harte aanbevolen.

AANLEVEREN 
KOPIJ

Advertenties en 
familieberichten: 

tot maandag 12.00 uur: 
info@andijker.nl. 

Rouwberichten: 
tot dinsdag 8.30 uur: 

info@andijker.nl

Kopij en fotomateriaal: 
tot maandag 12.00 uur: 

info@andijker.nl

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

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

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
telefoon:  0228-593605
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Redactie: Jolien Harders 
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Lay-out:  Karin Venekamp
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 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 
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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:
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Daar buiten op afspraak

Na een paar laatste moeilijke maanden hebben wij afscheid 
moeten nemen van mijn lieve man en onze trotse vader en opa

Klaas Godvliet
* Andijk, 23 juni 1946 †  Hoorn, 7 januari 2023

Ik voel nog in mijn hand,
het laatste drukken van je handen.
Daarin lag nog wat leven,
daarin lag reeds de dood.
Daarin lag al die liefde
sinds jaren mij gegeven.
Die jij in één druk,
voor eeuwig in mij sloot.

Gre Godvliet-Druijven

Michel en Angela
 Jolijn en Sam
 Wout

Jeroen en Laura
 Gijs

Kees Veerstraat 7
1619 CR Andijk

Klaas is thuis, waar u welkom bent om afscheid van hem  
te nemen op woensdag 11 januari van 19.00 tot 20.00 uur.
De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 13 januari 
om 12.30 uur in crematorium Schagen, Haringhuizerweg 3,  
1741 NC in Schagen.

Kerkdiensten, zondag 15 januari
Gereformeerde Kerk 
Middenweg 4, Andijk

10.00 uur dhr. R. Pasterkamp te Urk. 
 Met medewerking van 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: Burret Olde, Organist: Jan Schraal 

De dienst bekijken kan via: kerkdienstgemist.nl

Inloop op de woensdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur

Baptistengemeente
Boendersveld 3, 1602 DK  Enkhuizen 

10.00 uur Alphadienst

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 Wervershoof! Euch. pastores J. van Dril en J. Correa

De Bovenzaal 
Dijkweg 178, Andijk

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

10.00 uur Arno van Engelenburg

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

10.30 uur Wouter Wilbrink

Stichting Oud Andijk is op zoek naar iemand 
(ICT-student) die ons wil/kan leren/helpen bij:

Het beheren van onze nieuwe website: 
Hoe we met Facebook, Twitter en Instagram 

informatie kunnen delen met een groter publiek.

 Nadere informatie en/of reacties naar:
 Stichting Oud Andijk
 p/a Kleingouw 78
 1619 CE Andijk
 b.waardenburg@quicknet.nl

Graag wil ik een ieder bedanken die mij, op welke manier dan ook, 
heeft bedacht tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en Lindendael 
en bij mijn thuiskomst. Dat was heel fijn.

   Hartelijke groeten, Ineke Schuurman

De Andijker publiceert regel-
matig de belevenissen van 
oud Andijker Jan Pijpker. 

Kerstnachtdienst.
In het kerstnummer van de An-
dijker stonden prachtige foto’s 
van winters zoals we ze nu niet 
meer kennen. Maar ertussen 
stond een kleine advertentie 
van de hervormde jeugddienst 
commissie die de Andijkers uit-
nodigden voor een kerstnacht-
dienst in de gereformeerde kerk. 
En onwillekeurig gingen mijn 
gedachten terug naar dat 
jaar……

Nu was het begrip kerstnacht-
dienst niet iets wat vaak voor-
kwam in de protestantse kerk in 
die jaren. Het leek teveel op de 
nachtmis in de katholieke kerk 
en was dus te rooms. Maar in 
die jaren zagen we door de tele-
visie beelden uit het buitenland 

en vooral de film  Eeuwig zingen 
de bossen maakte wat los. Daar-
in gaan de Noren per slee mid-
denin de kerstnacht ter kerke. 
Mijn broer At zat in de jeugd-
dienstcommissie in die tijd en 
opperde dat ook in de Ooster-
kerk te organiseren. De vraag 
was of er mensen op af zouden 
komen. Nu ze kwamen,  wel 
niet per slee, want ook toen 
sneeuwde het niet,  maar her-
vormden, gereformeerden en 
randkerkelijken stroomden 
naar de Oosterkerk die hele-
maal vol zat, wat in geen jaren 
was voorgekomen en dominee 
Boogaard leidde een mooie 
dienst. Een traditie was gebo-
ren, maar door de grote toe-
stroom werd het volgend jaar de 
gereformeerde kerk gebruikt en 
twee predikanten leidden de 
dienst. Zo kwam het dat die 
wonderlijke advertentie gezet 
werd.

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker
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Egerländer Kapel
zondag 15 januari 2023

De 40-jarige Egerländer Kapel houdt haar traditionele 
nieuwjaarsconcert. 

Met medewerking van slaggroep Jibomato.

Cultura Andijk, Kleingouw 112-113 • Aanvang 13:30 uur

Vrij entree en in de pauze is er een Rad van Fortuin 
ten bate van de verenigingskas.

WWW.EGERLANDERKAPEL.NL
Voor meer informatie:

Gegarandeerd een gezellige middag!

Aanvang: 13:30 uur.
Entree: Gratis

Cultura Andijk
Gastoptreden van

Nieuwjaarsconcert

Bart Huisman

Een nieuw jaar?

We zitten twee weken in 
het nieuwe jaar. De beste 
wensen zou dan volgens 

sommigen niet meer mogen, 
maar ik wens het u toch. 

Voor velen is een nieuw jaar 
een moment van reflecteren 
en goede voornemens. Maar 
wat betekent een nieuw jaar 

voor u? Op sommige vlakken 
is het ook voor mij echt een 
nieuw jaar. Ik ben een groot 
muziek en festival liefheb-

ber. Deze concentreren zich 
vooral rond de zomer, maar 

volgende week is de aftrap in 
Groningen. Al jaren wil ik er 
heen, maar nu heb ik besloten 
ook eindelijk echt te gaan. In 
zoverre start er voor mij een 
nieuw muziekjaar, nieuwe 
bands te ontdekken, die ik 

komend jaar overal weer ga 
zien opduiken. Voor mij voelt 

het op veel punten echter 
toch meer als voorzetting van 
het seizoen 22/23. Zo ook in 
de politiek. Het politieke sei-
zoen loopt voor mijn gevoel 

toch ook veel meer van zomer 
tot zomer. Toch stond ook 
deze week in het teken van 

terug kijken en vooruitkijken. 
Met verschillende mensen 

heb ik bij elkaar gezeten om 
terug te kijken op het eerste 
jaar als Raadslid, zaken af te 
ronden en over te dragen, en 
om vooruit te kijken naar wat 
er aan zit te komen. Ook bij 

de gemeente wordt er met een 
frisse blik vooruit gekeken. 
In de afgelopen begroting is 
er financiële ruimte gegeven 
voor een flinke personeels-

campagne. Hard nodig, want 
net als bij veel bedrijven is 

ook bij de gemeente het per-
soneelstekort groot. Net als 
verschillende collega raads-
leden heb ik hieraan mogen 
meewerken, en het resultaat 
ziet er goed uit. Ik hoop dat 
u dit als inwoner ook gaat 

merken, minder wachtlijsten, 
snellere beantwoording van 

vragen en snellere uitvoering 
van allerlei mooie plannen die 
wij in onze gemeente hebben. 

Een mooi 2023 gewenst!

Bart Huisman
Fractievoorzitter GroenLinks 

Medemblik
bart@groenlinksmedemblik.nl

Vestiging Andijk ook op zaterdag open. Maak hiervoor een afspraak.

GRATIS INLOOP  
OP AFSPRAAK
van 9-17 en 19-21 uur 
Andijk: 19-01 en 02-02
Benningbroek: 24-01 en 07-02

Voor meer informatie: www.mantelvoors.nl

Wordt u dit jaar óók een van de 
collectanten die geld inzamelen 
voor Amnesty International? De 
jaarlijkse collecteweek van Am-
nesty vindt plaats van 12 tot en 
met 18 maart 2023.

Amnesty zoekt in Andijk nog en-
thousiaste vrijwilligers die een 
paar uur willen collecteren. Wilt 
u meer informatie of wilt u zich 
aanmelden als collectant? Dan 
kunt u telefonisch contact opne-
men met de lokale collectecoör-
dinator Annethera Hos, 06-
23056652.

Waarom collecteren?
Amnesty International komt op 
voor de slachtoffers van mensen-
rechtenschendingen, waar ook 
ter wereld. Voor mensen in con-
flictgebieden of voor mensen die 
onderdrukt worden vanwege hun 
mening, geloof of om wie ze zijn. 
Daar zijn hoge kosten mee ge-
moeid. Amnesty wil altijd en 
overal kunnen zeggen wat ze wil. 

Om haar onafhankelijkheid te 
waarborgen, neemt de organisa-
tie voor onderzoek en actie geen 
geld aan van overheden of poli-
tieke groeperingen. Juist daarom 
is de opbrengst van de jaarlijkse 
collecte voor Amnesty van on-
schatbare waarde. 

Met het geld dat tijdens de col-
lecte wordt opgehaald, kan Am-
nesty haar werk voortzetten voor 
mensen zoals Murtaja Qureiris 
uit Saudi-Arabië. Als 10-jarige 
jongen riep hij tijdens een de-
monstratie ‘Het volk wil mensen-
rechten!’. Hij werd opgepakt. In 
de gevangenis werd hij gemarteld 
om hem te laten bekennen dat hij 
een molotovcocktail had ge-
gooid. Qureiris kreeg de dood-
straf. Amnesty voerde wereldwijd 
actie voor hem. In 2022 werd hij 
vrijgelaten.

Kijk voor meer informatie over 
het werk van Amnesty Interna-
tional op www.amnesty.nl.

Amnesty zoekt collectanten

Het pension naast Dijkhuis schiet al aardig op. Foto Astrid van Dijke

Langs de weg...

Iedereen de beste wensen. Wij 
hopen elkaar ook dit jaar te ont-
moeten en smakelijke en gezelli-
ge maaltijden voor jullie te kun-
nen organiseren.
Iedereen die anders meestal al-
leen eet, is weer van harte wel-
kom op donderdag 26 januari
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 12  
januari  bij Gerda Gorter (tel. 
592594) of Annet Kwantes (tel. 
593109 of 06 - 40076565). 

U kunt zich opgeven tot vrijdag  
20 januari.
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!

Te koop gevraagd: 
personen- en 
bedrijfsauto’s

 
Vrijwaring direct geregeld bij ons op kantoor. 

RDW erkend

Barry Ligthart 06 5168 1447

Industrieweg 1, Andijk • info@profijtauto.nl

Provinciale Staten van Noord-
Holland zoeken een vrouw die 
een onderscheiding verdient om-
dat zij een politiek rolmodel is 
voor andere vrouwen. Of voor 
haar bijdrage aan de positie van 
vrouwen in de Noord-Hollandse 
politiek.

Iedereen kan tot en met 8 febru-
ari een kandidaat aanmelden 
voor de Ribbius Peletierpenning 
2023. Dat kan met een mail naar 
ribbiuspeletierpenning@noord-
holland.nl, met daarbij een be-
schrijving van wie zij is en waar-
om zij een onderscheiding ver-
dient. Een onafhankelijke jury 
kiest uit de aanmeldingen een 
vrouw die deze onderscheiding 
verdient.

Welke vrouw ontvangt op 8 
maart de Ribbius Peletierpen-
ning 2023?
De winnares kan bijvoorbeeld 
een vrouw zijn die politiek toe-
gankelijker maakt voor vrouwen 
doordat die zich meer in de poli-

tiek herkennen vanwege de an-
dere accenten die zij legt. De on-
afhankelijke jury is ook benieuwd 
naar kandidaten uit het landelijk 
gebied en naar rolmodellen die 
politiek actief zijn in lokale ver-
banden zoals dorpsraden. Daar-
naast is de jury benieuwd welke 
aansprekende kandidaten te vin-
den zijn bij Waterschappen. 

Uitreiking op 8 maart
Na 8 februari maakt de jury on-
der leiding van voormalig minis-
ter Sybilla Dekker een keuze uit 
de aangemelde kandidaten. Op 8 
maart reikt de juryvoorzitter de 
Ribbius Peletierpenning 2023 uit 
namens Provinciale Staten van 
Noord-Holland. Op 8 maart is 
het Internationale Vrouwendag.

Meer informatie over de Ribbius 
Peletierpenning staat op de web-
site van de provincie bij 

https://www.noord-holland.nl/
Bestuur/Provinciale_Staten/Rib-
bius_Peletier_penning.

Provincie zoekt vrouw voor onderscheiding
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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

Adv_Praktijk Andijk.indd   1 20-04-2012   13:17:57

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

Johannes Poststraat 40, 1624 CD Hoorn 
06 373 1414 8 • www.LNChuidverbetering.nl

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!

Een nieuw niveau van prestaties, luxe en 
technologie in een multifunctionele 
auto met acht zitplaatsen is hoe het 
nieuwe Tourneo-vlaggenschip het best 
te omschrijven is. Veelzijdige mogelijk-
heden en ruimte voor particuliere en 
zakelijke gebruikers. 

De E-Tourneo Custom legt de lat hoger in 
het MPV-segment en combineert een 
nieuw platform dat is ontwikkeld voor 
maximale veelzijdigheid en comfort met 

een zeer efficiënte elektrische aandrijflijn 
die goed is voor een actieradius van maxi-
maal 370 km (WLTP).

Vier nieuwe modellen
De E-Tourneo Custom is één van de vier 
nieuwe, volledig elektrische Ford Pro-mo-
dellen die voor 2024 in Europa worden 
geïntroduceerd. Het nieuwe model biedt 
tal van slimme en luxe uitrustingen en op-
ties, zoals flexibel instelbare en op rails 
gemonteerde zitplaatsen achterin, elek-

trisch bedienbare schuifdeuren, een B&O-
audiosysteem, digitale sleutelkaarten, een 
glazen panoramadak en een innovatief 
kantelbaar stuurwiel.

Rijcomfort
Ook op gebied van comfort worden stappen 
gemaakt dankzij de vergaande verfijning en 
de dynamiek van het voertuigontwerp met 
geoptimaliseerde, onafhankelijke achter-
wielophanging. Dat zorgt samen met de 
stille elektrische aandrijving voor een nieuw 

niveau van rijcomfort en stabiliteit.

Superieure elektrische prestaties
Met behulp van dezelfde batterijceltech-
nologie als de Ford F-150 Lightning ver-
pakt in een batterij van 74 kWh (netto/
bruikbaar) en een 160 kW (218 pk) elek-
tromotor levert de E-Tourneo Custom 
uitzonderlijke prestaties en fijne rijeigen-
schappen. De volledig elektrische aandrij-
ving van het veelzijdige model biedt ook 
de mogelijkheid van one-pedal-driving 
voor nog meer efficiëntie, ontspanning en 
comfort tijdens het rijden.

Meer nieuwtjes
De E-Tourneo Custom biedt een hoog 
maximaal geremd aanhangergewicht van 
2.000 kg in combinatie met een aanzienlijk 
laadvermogen. Daarmee is hij breed inzet-
baar, van trips met vrienden, familie en 
sportuitrusting voor particulieren tot aan 
het vervoeren van veel goederen of perso-
neel voor ondernemers. Een nieuwe, opti-
onele wegklapbare trekhaak maakt het 
mogelijk om de trekhaak eenvoudig te 
verwijderen wanneer die niet wordt ge-
bruikt.

Flexibele stoelopstelling 
De nieuwe E-Tourneo Custom is ontwik-
keld om de inzittenden aanzienlijk meer 
comfort en gemak te bieden. In het stijl-
volle interieur vallen de nauwkeurige af-
werking en hoogwaardige materialen op, 
alsook de rijke uitrusting en geavanceerde 
technologieën. Zowel met standaard als 
verlengde wielbasis biedt de E-Tourneo 
Custom plaats aan maximaal acht inzit-
tenden op drie zitrijen.

Volledig elektrische Ford E-Tourneo Custom toonaangevend

De Tourneo Custom biedt plaats aan maximaal acht inzittenden op drie zitrijen.  Tekst en foto: Ford.
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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

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

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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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

 
Wist u dat...

… ingezonden berichten 

zonder de naam van de 

schrijver niet worden 

geplaatst?

… wij naast de De Andijker 

ook maandelijks de krant 

De Streker uitgeven?

… je in de Lichtboei kan genie-

ten van een drie gangen menu?

… de ophaaldagen van 

Afvalbakken middels een 

webadres in de agenda van 

deze krant staat?

… het een ramp is wanneer je 

weer eens een keer in de hon-

denpoep trapt en dit zonder 

erg in je huis terug kan vinden?

Welke vogels zijn er in de winter?
Het is koud, ook voor vogels. 
Toch zijn ze niet allemaal naar 
het warme zuiden vertrokken. 
Wie zijn de blijvers, waarom 
blijven ze en hoe lukt het ze om 
de winter door te komen? Tij-
dens een wandeling vertelt onze 
IVN gids je er graag meer over. 
Advies: verrekijker mee, wandel-
schoenen en warme kleding aan. 
Voor wie: 
oudere kinderen en volwassenen  
Verzamelen: IVN Bezoekers-

centrum (Streekbos Paviljoen), 
Veilingweg 21A, Bovenkarspel   
Tijd: 10.30 – 13.00 uur      
Info: 06-24430197  
Aanmelden is fijn: tot 21 januari 
17.00 uur via publieksactivitei-
ten@ivn-westfriesland.nl , o.v.v. 
naam en telefoonnummer  
Kosten: Leden IVN en KNNV € 
2,00.   Niet-leden vanaf 12 jaar € 
4,00. Kinderen t/m 12 jaar gratis 
a.g.v. sponsorbijdrage ABZ Seeds 
Andijk. Betalen via betaalver-
zoek is mogelijk.

In de vorige Andijker stond per abuis dat de RK kerk in de jaren 
50 is verkocht. Dit had eind jaren 70 moeten zijn.

Het is haast niet voor te stellen hoe het er vroeger heeft uitge-
zien. Alle huizen, schuurtjes, schuitenhokken en de talloze wc’s 

boven de sloot moesten verdwijnen in de Molenhoek.
Op deze plek is later ongeveer de opgang naar de proefpolder 

gekomen. We zien in de verte nog de Meestoof staan, 
dat is tegenwoordig Dijkweg 304. 

Uit de collectie van Hessel de Greeuw.

Toen en nu

Kramsvogel. Foto aangeleverd

Excursie: Wintervogels op 22 januari

Bij het betreden van de Koop-
manspolder, een paradijs voor 
onderzoekers, zagen wij een Chi-
nese Wolhandkrab op het gras.
Wel bijzonder om deze tijd van 
het jaar er een aan te treffen. Eij 
dachten dat deze de kou niet had 
overleefd. 
Toen de krab werd opgepakt 

hield hij zich stevig vast aan het 
gras en zag je de oogjes bewegen. 
Bijzonder was dat de hele zomer 
van 2022 er niet een was aan ge-
troffen. 
Na gedane werkzaamheden in de 
Koopmanspolder had deze krab 
zich weer in het hoge gras ver-
stopt dacht ie. Douwe Greydanus

Chinese Wolhandkrab. Foto: Douwe Greydanus

Invasieve exoot

De bomen zijn nu kaal. Zijn ze 
daarom saai? Nee, helemaal niet. 
Weet je eigenlijk wel waarom ze 
kaal zijn? En er valt nog veel meer 
over bomen te vertellen. Nieuws-
gierig geworden? Ga dan mee op 
excursie in het Streekbos met een 
gids van het IVN. 
  
Datum en tijd: 
5 februari 14.00 uur 
Voor wie: kinderen en volwasse-
nen   Waar:  IVN Bezoekerscen-

trum (Streekbos Paviljoen), Vei-
lingweg 21A, Bovenkarspel   
 Info: 06-24430197 
Aanmelden:  tot 4 februari 17.00 
uur via publieksactiviteiten@ivn-
westfriesland.nl, o.v.v. naam en 
telefoonnummer 
Kosten:  Leden IVN en KNNV € 
2,00.   Niet leden vanaf 12 jaar € 
4,00. Kinderen t/m 12 jaar gratis 
a.g.v.  sponsorbijdrage ABZ 
Seeds Andijk. Betalen via betaal-
verzoek is mogelijk. 

Welke boom hoort bij deze knop? Foto: Pixabay

Aan de knoppen herken je de boom

Een nieuw jaar. Met ook weer 
nieuwe bijeenkomsten en activi-
teiten van de PCOB afd. Andijk! 
Voor de eerste bijeenkomst, vrij-
dag 13 januari, heeft het bestuur 
de gemeenteraadsleden Els van 
den Bosch en Martijn Droog uit-
genodigd om te komen spreken 
over de toekomst van Andijk. 

Het wordt géén partijpolitieke 
bijeenkomst, wél is er veel ruimte 
om vragen te stellen. Het belooft 
dan ook een interessante middag 

te worden waar we veel zullen 
horen over de plannen van de 
gemeente Medemblik. Ook niet-
leden zijn van harte welkom. 

Vrijdag 13 januari in Dorpshuis 
Centrum aan de Sportlaan. Aan-
vang 14.30 uur. Voor bijdrage aan 
de kosten vragen we van leden € 
2,-- en van niet-leden € 4,--. Dat 
is inclusief twee maal thee/koffie 
én een koekje Wilt u bij binnen-
komst contant en gepast betalen? 
Graag tot ziens!

PCOB en Gemeentepolitiek
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• Ophaaldagen afvalbakken: kijk op hvcgroep.nl of in de app!

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

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

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

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

JANUARI 2023
Vrijdag 13 januari
• PCOB-bijeenkomst door raadsleden Els v.d. Bosch en Martijn 

Droog over de toekomst van Andijk. Dorpshuis Centrum, 14.30 u. 
Zondag 15 januari
• Nieuwjaarsconcert Egerländer Kapel, 13.30 uur, Cultura
• Koppel Biljarten Eetcafé Sels, aanvang 14.00 uur
Dinsdag 17 januari         
• KVG, Sarto 19.30 uur. Jaarvergadering m.m.v. oorlogsmuseum 

Medemblik
Woensdag 18 januari      
• KBO/SBA, klaverjassen en jeu de boules in Sarto om 13.30 uur
• Vrouwen van Nu-West. Hoe en wat over Westfries Archief met 

Elsbeth Groothedde, 20.00 uur, Cultura
Vrijdag 20 januari
• Klaverjassen Sporting Andijk. Inloop 19.00 uur, start 19.30 uur.
Zaterdag 21 januari
• Oud papier
Zondag 22 januari
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Donderdag 26 januari
• Breek de Week, De Lichtboei, 18.00 uur Hoekweg 12a
Zaterdag 28 januari
• Spetterend Slotconcert Sursum Corda & Reünie-orkest, 20.00 

uur Dorpshuis Centrum
Dinsdag 31 januari         
• KVG, Sarto 10.00 uur.  Contactdag, Jeu des boules

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

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

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

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

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

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

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

politie in Amsterdam. 20.00 uur, Cultura
Zaterdag 29 april

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

Na 2 jaar mag het dan weer! De inschrijving voor de 
34ste Hubo Kaagloop is geopend. De organisatie is 
inmiddels op volle kracht om er een mooie spor-
tieve dag van te maken op zondag 29 januari 2023.  

Volwassenen 
De Hubo Kaagloop kent voor volwassenen de af-
standen van 5 en 10 KM. Het startschot luidt om 
11.30 uur bij het ´t Eiland nabij sportpark De 
Westrand in Wervershoof. De Hubo Kaagloop is 
een snel en volledig verhard parcours langs de dijk 
en door het dorp Wervershoof. We gaan het dit jaar 
wéér een beetje leuker maken met onder andere: 
online tijdregistratie, een mooie VVW kantine en 
kleedkamers, sportmasseurs, een top speaker, een 
aandenken en vele (gratis) actiefoto’s.  

Kinderloop 
De kinderloop maakt er een echte familiedag van! 
De kinderloop wordt georganiseerd in samenwer-
king met kinderopvang Partou en verschillende re-
gionale basisscholen. Na een gezamenlijke warming 
up wordt in groepen gestart. De kinderloop start 
vanaf 10:00 uur en voor ieder kind is er een me-
daille en voor de winnaars een mooie beker. 

Samen sporten 
”Bij de laatste edities hebben gezien dat er een 
steeds groter aantal regionale (sub)toppers deelne-
men aan de wedstrijdloop. Mooi om te zien maar 
we hebben ook de intentie er een mooie sportieve 
familiedag van te maken. In combinatie met de kin-
derloop zien we steeds vaker dat het hele gezin, 
collega´s of verschillende familieleden met elkaar 
lopen.” aldus Nic Schouten, de kersverse voorzitter 
van IJsclub De Noord die deze loop organiseert. 

Inschrijving 
Wil je meedoen met de Hubo Kaagloop, schrijf je 
dan in via de website www.kaagloop.nl. De kosten 
bedragen €10,- en voor de kinderloop € 2,50.  

Let op: dit jaar is het enkel mogelijk deel te ne-
men door via de website in te schrijven! Het is 
dus niet mogelijk om op de dag zelf, in de kanti-
ne, in te schrijven.   
Alle overige informatie en praktische zaken zijn ook 
op de website te vinden. Deze sportieve dag wordt 
georganiseerd vanuit IJsclub De Noord en Runners-
world Hoorn.   Goed voornemen voor 2023 toch? 
Schrijf je nu in en succes met de voorbereiding!   

Zondag 29 januari: de Hubo Kaagloop. Foto aangeleverd

Eindelijk mogen we weer: De Hubo Kaagloop

Stichting Music Events Wer-
vershoof en Café Restaurant ‘t 
Fortuin zetten in op optimaal 
genieten met een nieuwe editie 
van Winterstoppop! Terug van 
weggeweest gaan we er op za-
terdag 18 februari tegenaan 
met diverse muziek uit de re-
gio; van akoestische solo-op-
tredens tot bands met stevige 
rock. Met een mix van nieuw 
talent en ervaren muzikanten. 
En een thema, voor deze editie 

‘Back to the 80ies’. Gecomple-
menteerd met een Doe Maar 
coverband!

Nieuw dit jaar is het muziek di-
ner voorafgaand aan het hoofd-
programma: Johan Kruizinga zal 
met zijn popsongs zorgen voor 
een aangenaam sfeertje tijdens 
een heerlijk Winterstoppop 
feestmaal. Vanaf 17:30 uur kun je 
terecht in het voorcafé. Voor dit 
arrangement zijn nog enkele 

kaarten beschikbaar. Na het di-
ner gaat het officiële programma 
van winterstoppop van start, en 
zullen vanaf half acht diverse sin-
ger songwriters optreden in het 
voorcafé. Lokale bands en de 
hoofdact zullen vanaf dezelfde 
tijd optreden in de achterzaal. De 
timetable zal binnenkort op onze 
website te vinden zijn. 

Het belooft weer een gezellig en 
muzikaal avondje te worden. 
Koop je kaartjes via www.smew.
nl 

Tip voor in de agenda: op 22 april 
organiseren wij een avond om 
het dertigjarig bestaan van onze 
stichting te vieren. Houd onze 
website in de gaten voor meer 
informatie.

Tribute Band Rondje Doe Maar. Foto aangeleverd

Winterstoppop keert terug in nieuw jasje
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Toneelvereniging KNA speelt voor u de klucht 

De Super Super
Geschreven door Henk Roede, geregisseerd door Marjan Harders.

Als de lokale supermarkt veruit het slechtste loopt van de hele keten, is het 
tijd voor het hoofdkantoor om iemand te sturen om eens even te kijken 
waar dat aan ligt.
Dat de diverse medewerkers niet echt gemotiveerd of klantvriendelijk zijn, 
is meteen duidelijk en daarom word er een actie opgezet waarbij de klanten 
een mooie prijs kunnen winnen.
Ondanks dat personeel en hun familie uitgesloten zijn van deelname 
hieraan, wordt er alles aan gedaan om de grote prijs binnen te slepen.
Deze hilarische klucht staat garant voor een paar uur lachen zoals u van KNA 
gewend bent.

We zien u graag op:
Wanneer:  vrijdag 3 februari en zaterdag 4 februari 
Waar:  Dorpshuis Centrum aan Sportlaan 1 in Andijk
Hoe laat:  Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur
Entree:   € 6,00. Bij inlevering van deze advertentie € 5,00 per persoon 

De Hoek 1

 1693 AA

 Wervershoof

Tel. 0228-581258 

OPTICIËN • OPTOMETRIE • CONTACTLENS SPECIALIST

Of je nou veel sport, veel tijd achter een scherm doorbrengt of 
vaak op vakantie gaat, bij alles wat je doet is het belangrijk dat 
je lenzen comfortabel zitten. Daarom hebben wij speciaal voor 
lenzendragers de lenzen van de Comfort Club! En dat ook nog 
voor een zeer Briljante prijs!

Graag tot KIJK in onze winkel.

Alle ogen zijn uniek en verdienen 
het om goed verzorgd te worden!

Afgelopen zaterdag was de grote clubactie prijsuitreiking voor de top 3 beste lotenverko-
pers van Sporting Andijk. Ook werden er medailles uitgedeeld voor alle kinderen die 25 
loten of meer hadden verkocht. Er werd een record bedrag van € 4.557,36 opgehaald.
Sporting Andijk is hier heel erg blij mee en bedankt alle loten (ver)kopers. 

V.l.n.r. Jasmijn Meester (2e), Eline Kuin (3e) en Ritchie Meester (1e). Foto aangeleverd

Grote Clubactie Sporting Andijk

Het Dijklander Ziekenhuis organiseert 
op zaterdag 14 januari een proeverij 
voor patiënten die chemotherapie krij-
gen. Zij merken namelijk vaak dat hun 
eten door de behandeling niet meer 
smaakt zoals voorheen. Ze ervaren 
smaakverlies of hun smaak vermindert 
of is veranderd. Tijdens de proeverij le-
ren patiënten óf en hoe ze hun smaak 
kunnen sturen. Voor deze proeverij zijn 
nog enkele plekken beschikbaar. 

Samen met dieetkok Cees Neefjes bedacht 
gespecialiseerd verpleegkundige Annita 
van der Meulen, werkzaam op het Dag-
centrum Oncologie, het idee om de proe-
verijen te organiseren. Op basis van het 
persoonlijke smaakprofiel kan worden ge-
adviseerd bepaalde ingrediënten te ge-
bruiken om de maaltijd voor de patiënt 
weer op smaak te brengen, zodat het eet-
genot terugkomt. Annita: “Chemotherapie 
tast vaak de smaakbeleving aan, terwijl 
goede voeding een grote rol speelt in het 
herstel. Ook is het genieten van eten heel 
belangrijk voor kwaliteit van leven. Met de 
tips die de patiënten gaan ontdekken tij-
dens de proeverij hopen we een positieve 

bijdrage te kunnen leveren aan de smaak-
beleving en dat deelnemers hierdoor weer 
zin in eten gaan krijgen. Zodat ze weer 
kunnen genieten én sterker zijn voor de 
volgende behandeling.”   

Datum en programma
In twee uren leren deelnemers van kok 
Cees Neefjes óf en hóe ze hun smaak kun-
nen sturen. Omdat samen genieten min-
stens zo belangrijk is, mogen partner, 
vriend of vriendin mee op persoonlijke 
smaakontdekkingsreis. De proeverij wordt 
gegeven op zaterdag 14 januari, van 16.00 
tot 18.00 uur in het personeelsrestaurant 
van het ziekenhuis in Purmerend. Verder-
op in het jaar worden ook nog drie proeve-
rijen georganiseerd op 15 april, 30 septem-
ber en 25 november. 

Aanmelden
Kijk voor meer informatie en aanmelden 
op www.dijklander.nl/agenda of stuur een 
e-mail naar etenmetsmaak@dijklander.nl 
met uw contactgegevens en daarbij de da-
tum van uw keuze, aantal personen en 
eventuele dieetwensen.

Proeverij voor smaakverandering bij kanker op 14 januari

Front Office Medewerker
Per direct gezocht!

Als Front Office medewerker ben jij het visitekaartje van Vakantiepark 
Het Grootslag, gasten die op vakantie komen en eigenaren van huisjes 
zijn hier veel te vinden.

Wanneer er mensen binnen lopen verwelkom jij ze met een stralende glimlach, 
klantvriendelijkheid staat bij jou bovenaan! Je beantwoordt mailtjes en neemt 
telefoontjes aan gedurende de dag, je maakt reserveringen voor gasten en helpt 
ze met vragen wanneer er onduidelijkheden zijn. Je werkt nauw samen met je 
collega’s om iedereen zo goed mogelijk te kunnen helpen. Wanneer er vergade-
ringen zijn of afspraken langskomen verzorg jij koffie of thee en zorg je ervoor 
dat iedereen zich welkom voelt. Wanneer er gasten komen uitchecken maak je 
nog een leuk praatje met ze en zwaai je ze uit, ‘’hopelijk tot de volgende keer!’’.

Je komt te werken met hele leuke collega’s, waarvan je er met twee de Front 
Office deelt. Sommige dagen werk je zelfstandig en andere dagen zit je met je 
collega’s samen. Kortom, een baan waar geen dag hetzelfde is!

Wat vragen wij van jou?
	 •		 Je	hebt	een	representatieve	uitstraling
	 •		 Je	hebt	al	enige	ervaring	als	Front	officemedewerker
	 •		 Je	hebt	ervaring	met	het	werken	in	een	boekingssysteem,	
	 	 bij	voorkeur	Tommy	Booking	support	2.0
	 •		 Je	bent	administratief	goed	onderlegd
	 •		 Je	bent	stressbestendig
	 •		 Je	hebt	geen	9	tot	5	mentaliteit	en	kan	je	flexibel	opstellen
	 •		 Uitstekende	beheersing	van	de	Nederlandse	taal
	 •		 Kennis	van	de	Duitse	taal	is	een	pré
	 •		 Affiniteit	met	social	media	is	een	pré
	 •	 Je	bent	minimaal	16	uur	per	week	beschikbaar	
  (in het laagseizoen zal het ongeveer tussen de 16 en 32 uur zijn, 
  in het hoogseizoen tussen de 24 en 38 uur)
	 •		 Je	woont	binnen	een	straal	van	15	kilometer	van	het	park

Niet alleen jij hebt wat te bieden, wij ook!
	 •		 Marktconform	salaris
	 •		 Werken	in	een	klein	maar	gezellig	team
	 •		 Deelname	aan	een	passende	pensioenregeling
	 •		 Een	veelzijdige	baan	die	nooit	saai	is

Ben je enthousiast geworden? 
Mail dan je CV met motivatie naar: 
kirsten@grootslag.nl t.a.v. Kirsten van Dongen

Let op! 
Sollicitaties zonder motivatie worden niet in behandeling genomen.
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