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

Soms staan er dingen in een krant 
of op internet, artikelen vol on-
juistheden en wordt het toch 
massaal gedeeld. Het wordt zelfs 
voor waarheid aangenomen en 
veroorzaakt enorme onrust. 

De onrust die door dit soort arti-
kelen ontstaat, maakt dat wij eens 
zijn gaan vragen hoe het nu wer-

kelijk zit. Want hoe zit het nu 
echt met de scholen in Andijk? 
Wat klopt er van de verhalen over 
schoolsluitingen in de gemeente 
Medemblik? 

Onjuiste info
Afgelopen week verscheen een 
bericht waarin te lezen viel dat 
vijf scholen binnen de gemeente 

Medemblik mogelijk gaan slui-
ten. Eén van de genoemde scho-
len is De Idenburg. Namens het 
bestuur kan directrice Ina Mont-
sma ons verzekeren dat dit hele-
maal niet aan de orde is. “Tegen 
de prognoses in groeit ons leer-
lingenaantal al een aantal jaar.”

Onnodige onrust
“Bij zowel ouders die al kinderen 
bij ons op school hebben, als bij 
ouders die hun kind hebben aan-
gemeld of interesse hebben in de 
school heeft dit bericht voor on-
rust gezorgd. Ook collega’s 
schrokken van het bericht. On-
nodig! We benadrukken graag 
hoe het wél gaat met de Iden-
burg.”

Reactie bestuur
Het bestuur van Kopwerk heeft 
ook gereageerd op het bericht 
over mogelijke sluiting. “Met ver-
bazing hebben wij kennisgeno-
men van het artikel zoals gepubli-
ceerd op Medemblikpraat.nl d.d. 
6 januari 2023. Wij kunnen u als 

Stichting Kopwerk melden dat dit 
artikel voor de Idenburg te An-
dijk ongegrond is en dat wij op 
basis van leerlingaantallen niet 
gaan sluiten. Wij nemen middels 
dit bericht volledig afstand van 
dit artikel.”

Over de Idenburg
“De Idenburg is een groeiende 
school, vóór deze zomer hopen 
we ons 100ste leerling te kunnen 
verwelkomen. De school met een 
Christelijke identiteit bestaat uit 
vier combinatiegroepen. Respect 
voor elkaar staat hoog in het 
vaandel in de gouden driehoek 
van kinderen - ouders en leer-
krachten waarin de samenwer-
king gemoedelijk is. Op de Iden-
burg heerst een fijne sfeer. We 
nodigen u uit dat zelf te komen 
ervaren,” aldus de directie. 

Voor groot en klein
“Vorig jaar is er een peuterschool 
(de Idenburg) binnen de school-
muren bij gekomen. De samen-
werking tussen peuters en kleu-

ters loopt prachtig in elkaar over. 
Groot en klein ontmoet elkaar. 
Hier hebben kinderen uitzicht op 
de landerijen. De brede sloot is 
het leefgebied van vele vogelsoor-
ten en andere dieren. Met het 
IJsselmeer meteen achter de dijk 
kunnen we wel stellen dat de 
Idenburgschool op een schitte-
rende plek staat.”

Welkom op de Idenburg
Ina geeft aan: “We doen het goed 
als school en steeds meer mensen 
weten ons te vinden. We heten u 
dan ook van harte welkom om 
met uw peuter alvast kennis te 
komen maken. Geloof niet alles 
wat er op sociale media gedeeld 
wordt, haal uw informatie alstu-
blieft rechtstreeks bij de bron.” 
Dat geldt niet alleen voor de 
Idenburg, maar ook voor  andere 
scholen die in het artikel ge-
noemd worden. 

Zaterdag 28 januari sluit Sursum 
Corda haar jubileumjaar af met 
een Spetterend Slotconcert. Zo 
komt er een einde aan een jaar 
van feestelijkheden vanwege het 
100 jarig bestaan. 

Sursum sluit af met een reünie en 
een reünie-orkest. Een kleine 30 
mensen zullen het orkest verster-
ken, een prachtig groot orkest zal 
er dus op het podium zitten. 
Daarom is besloten om het con-

cert twee keer uit te voeren. 
Zaterdag om 15.00 uur zal 
er een matineevoorstelling 
zijn. Om 20.00 uur zal er 
een avondvoorstelling zijn. 
Beide keren wordt hetzelf-
de programma uitgevoerd. 
De avond wordt afgesloten 
met een gezellige nazit met 
de vijfkoppige band ‘Dor-
stig’.

Kaarten voor het concert 

zijn online verkrijgbaar via www.
sursumcorda-andijk.nl. Bij uit-
zondering kunnen kaarten ook 
telefonisch besteld worden bij 
Esther 0630724020. Entree is 
€7,50 inclusief koffie/thee/limo-
nade in de pauze. Kinderen <18 
jaar zijn gratis, maar reserveer 
wel een kaart voor ze want het 
aantal plaatsen is beperkt. Wil je 
verzekerd zijn van een plek in de 
zaal, bestel dan zo snel mogelijk. 
We zien jullie graag op 28 januari!

Schoolsluiting? Geloof niet alles wat je leest!

Sursums Spetterende Slotconcert

Groot en klein zijn welkom op de Idenburgschool in Andijk, nu én in 
de toekomst. Tekst OdB. Foto aangeleverd.

Jubileumconcert 100 jaar Sursum Corda. Anja en Gerard Fotografie

Werken bij Zwartgroen? 
Zie vacature 

op bladzijde 8!

Elke maandagochtend gaan we met een Jeu 
de Boules-groepje naar de Huiskamer Cen-
trum. Om 10 uur staat daar een gratis kopje 
koffie klaar. Dan genieten wij, en ook ande-
ren die de Huiskamer bezoeken, van de ge-
zelligheid. Daarom hebben wij als Jeu de 
Boules groep besloten om de Huiskamer 8 
kilo koffie te schenken. Mocht u als lezer 
ook eens een spelletje Jeu de Boules willen 
spelen, of de Huiskamer een bezoek willen 
brengen: u bent van harte welkom. 

V.l.n.r: Jeu de Boulers Cor-Jan Gorter, Rob 
Bakker, Arie Botman en Hans Bakker. 

Zittend: Vrijwilligsters van de Huiskamer 
Hilly Dogger en Elly Slagter. Tekst: Rob 

Bakker, Foto: Jan R. Koen 

Koffie in 
Huiskamer 
Centrum
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FAMILIEBERICHTEN FAMILIEBERICHTENMARIA MIDDELARES
VAN ALLE GENADEN
Pastor A. Dekker
tel. 06-28449410. Email:
pastorandredekker@ziggo.nl
secr: Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412, tel. 591408
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046
site regio: rkregiowh.nl

Vrijdag 20 januari 18.30 uur: in 
verzorgingshuis St. Jozef in Wer-
vershoof: Woord-Communievie-
ring door groep Wervershoof met 
Herenkoor.

Zondag 22 januari 10.00 uur: 
Actie Kerkbalans. Begin Gebeds-
week voor de Eenheid.
Eucharistieviering door pastores 
J. van Dril en J. Correa met Ge-
mengd koor. Thema: “Kom, volgt 
mij”. Welkom in de viering en bij 
het koffiedrinken.
Dit weekend staat in het teken 
van actie Kerkbalans en heeft als 
thema: Geef vandaag 
voor de kerk van morgen. De op-
brengst is ook echt voor onze ei-
gen parochie. 
Maandag wordt de antwoorden-
velop met hopelijk een gulle bij-
drage door uw kontaktpersoon 
weer opgehaald. Heel hartelijk 
dank daarvoor alvast.  

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
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Daar buiten op afspraak

Als het lichaam niet meer wil 
en het leven wordt een lijden, 
kan men dankbaar zijn 
dat God komt bevrijden.

Na een periode van afnemende gezondheid 
is van ons heengegaan onze lieve moeder, 
schoonmoeder, oma en mijn lieve partner

Nel Boonstra - Feenstra
Neeltje Niesje

Weduwe van Willem Boonstra, † 29 mei 1994
Levenspartner van Cor Tool

* Andijk,  † Lutjebroek, 
7 december 1933  13 januari 2023

 Cor

 Klaas
 Peter en Halina
  Marthein, Daniëlle,  Justina, Lucas
  Johan en Christien
  Julian, Milan
 Gerard (in herinnering)

Correspondentieadres:
Klaas Boonstra
Kleingouw 141
1619 CJ  Andijk

De dankdienst vindt plaats op woensdag 18 januari om 13.30 uur 
in de Gereformeerde Kerk, Middenweg 4 te Andijk. 
Aansluitend begeleiden wij Nel naar haar laatste rustplaats bij 
Willem op de Oosterbegraafplaats aan de Weet te Andijk.  
Na afloop bent u welkom in Cultura, waar gelegenheid is tot 
ontmoeten en informeel condoleren.

Onze bijzondere dank gaat uit naar 
alle medewerksters van Nicolaas Verpleeghuis,
afdeling Hoeve, voor de liefdevolle verzorging.

Zolang wij leven, leven we voor de Heer; en
wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer.

               Romeinen 14:8

Overgegaan naar haar Hemelse Vader, onze lieve, zorgzame moeder, 
oma en oma-oma

Jenny Vriend-Nijdam
Jantje

echtgenote van Nanne Vriend † 2010

3 januari 1929          Andijk          12 januari 2023

Correspondentieadres:
Buttervin 87 | 1619 DC Andijk

Mam is thuis in haar eigen appartement van Sorghvliet, 
waar wij deze dagen in kleine kring samen willen zijn.

De dankdienst voor haar leven vindt plaats op donderdag 19 januari om 
13.30 uur in de Gereformeerde Kerk aan de Middenweg 4 te Andijk. 
De dienst kunt u ook live volgen via 
www.gereformeerdekerkandijk.nl/meeluisteren. Aansluitend aan de dienst 
begeleiden we mam naar de Oosterbegraafplaats aan De Weet te Andijk.

Voorafgaand aan de dienst bent u welkom om afscheid te nemen 
en ons te condoleren van 12.30 tot 13.20 uur. 

Na a� oop van de begrafenis ontmoeten wij u graag in de achterzaal van de 
kerk, ingang onder de toren.

Veel dank aan het thuiszorgteam van Omring en het team van Sorghvliet 
voor alle goede zorg en liefdevolle aandacht.

Alied en Wim
Linda en Jasper, Jos, Koos, Lotte
Rianne

Ankie en Rolf
Troy en Bryden
Sean en Lorel, Abigail, Ezra
Jillian en Zachary, Kohen, Arlo
Dustin en Justine

Akke Nelie en Dio
Peter en Nadeche, Mats, Finn, Luuk
Esther en Dirk, � ijs,
Gert-jan en Ester, Tobian, Veerle

Ymi en Arnoud
Vincent en Paige, Elliot

Gea en Pim
Tom en Florine, Bella, 
Nanneke en Jaap
Guusje en Cas
Willem

Jenny en Leo
Frank en Angela, Milan, Noud, Jesse
Rob en Pauline

Win Nanne en Hennie
Guido en Sarina, Kyan, Lynn
Eline en Mitch
Rens en Veerle

Gerrit Gerben, in herinnering

Gelly

Wij willen U bedanken voor uw aanwezigheid, de kaarten, 
de bloemen en de lieve woorden bij het afscheid van 
onze moeder, schoonmoeder, oma en over-oma

An Ootes-Hoff
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Andijk, januari 2023

In plaats van kaarten

Niet geheel onverwachts

Ludovicus Rudolf Steltenpool
(Ruud)

Op de leeftijd van bijna 60 jaar

         Andijk                                        Medemblik
8 maart 1963                               8 maart 2023

 Medemblik: Grom

 Nieuwstraat 83, 1671 BC Medemblik

Ja, alweer bijna 60 jaar. Op 8 maart is het zover en daarom geef 
ik op 11 maart 2023 een feestje.

Ik nodig hierbij familie, vrienden, kennissen enz. uit om dit te vieren. 
Op 11 maart 2023 vanaf 17.00 uur 
in het strandpaviljoen De Zoete Zee te Medemblik.

Ps. Geen cadeaus, enveloppen of andere onzin. Heb alles al. Groeten Ruud

Op zondag 22 januari wordt er in 
Wervershoof een muzikale mid-
dag gehouden! Deze hele middag 
kun je in de Schoof (kerkelaantje 
1, Wervershoof) komen om te 
genieten van prachtige koren en 
zanggroepen. Doordat er met 2 
podia gewerkt wordt, kan er non-
stop live muziek ten gehore wor-
den gebracht!

Deze middag zullen Cantabile, 
Keep It Simple, Het Hazeskoor, 
Le Canadh en Pop4You het podi-
um bestijgen voor een prachtig 
optreden. 
De dag duurt van 13.00 tot circa 
17.30 uur. Entree is helemaal gra-
tis. Op de website www.deschoof.
nl is het programma te zien. 
Graag tot dan!

Korenmiddag! 

AANLEVEREN 
KOPIJ

Tekst en fotomateriaal: 
tot maandag 12.00 uur: 

info@andijker.nl

Advertenties en 
familieberichten: 

tot maandag 12.00 uur: 
info@andijker.nl. 

Rouwberichten: 
tot dinsdag 8.30 uur: 

info@andijker.nl
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VRIJSTELLINGEN ERF- EN SCHENKBELASTING 2023

Wanneer u meer geschonken krijgt of meer erft, dan wat bij wet is 
vrijgesteld, dan moet de ontvanger schenk- of erfbelasting betalen. 
Boven de vrijstelling is dit tot € 138.642 voor kinderen 10%, klein-
kinderen 18% en overige personen 30%. Daar weer boven is het 
percentage respectievelijk: 20%, 36% en 40%. 

Vrijstellingen 2023 schenken
•	 ouder-kind	€ 6.035 (geen beroep op vrijstelling nodig);
•	 eenmalige	vrijstelling	tussen	de	18-40	jaar:
•	 ouder-kind,	bestedingsvrij	of	voor	woning	€ 28.947, 
 voor studie € 60.298;
•	 overige	verkrijger	voor	eigen	woning	€ 28.947; 
 wél beroep op vrijstelling nodig!
•	 overige	verkrijger	€ 2.418 (geen beroep op vrijstelling nodig). 

Is de schenking alleen voor degene aan wie u het schenkt 
en niet diens partner? Vermeld dan bij de overboeking: 
schenking met uitsluitingsclausule.

Vrijstellingen 2023 erven
Bent u:
•	 Gehuwd/	geregistreerd	partner	/	
 samenwonend min. 6 maanden + contract € 723.526;
•	 (Pleeg)kind	en	kleinkind	€ 22.918, invalide kind € 68.740;
•	 Ouder	€ 54.270;
•	 Overig	(broer/zus,	alle	derden)	€ 2.418.
Vrijstelling van 100% voor onderne-
mingsvermogen tot € 1.205.871.

Voor al uw vragen over erven of 
schenken kunt u terecht bij één van 
onze kantoren. Wij zijn u ook in het 
nieuwe jaar weer graag van dienst. 
Mantel&Voors Notarissen en Medi-
ators Andijk 0228-592224 / Ben-
ningbroek 0229-591264. Ook in 
2023: gratis half uur bespreking!

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

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

Kerkdiensten, zondag 22  januari
Gereformeerde Kerk 
Middenweg 4, Andijk

10.00 uur Willie Visser te Grootebroek.

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: André Dekker, Organist: Andrew Orme
De oecumenische dienst met thema: “Doe goed, zoek recht” staat in 
teken van de ‘week van gebed voor eenheid van christenen’, georga-
niseerd door de Raad van kerken Onderdijk Wervershoof Zwaag-
dijk-Oost en Andijk. Na de dienst is er koffie.

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 

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

R.K. Kerk 
Bangert 6, Andijk   rkregiowh.nl
10.00 uur Euch. pastores J. van Dril en J. Correa Gemengd koor

De Bovenzaal 
Dijkweg 178, Andijk

19.00 uur Kenneth J. Kerver

Studie na luisteren?  kijk op www.bovenzaal.eu 

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

10.00 uur  Arjen Kwantes

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

10.30 uur Rob Boersma
Neem gerust contact op wanneer  
u vragen heeft en/of meer informatie wenst.

•  Vertrouwd gezicht en houvast in intense 
dagen

•  Een uitvaart en opbaring op een door u 
gekozen locatie

•  Geheel verzorgd of een afscheid waarbij  
u zelf veel wilt doen

 06 29 24 11 83    contact@carlabasjes.nl    www.carlabasjes.nl

Uitvaartbegeleiding
Carla Basjes

Bij een melding van overlijden ben ik 24/7 bereikbaar.

06 29 24 11 83

Els van den Bosch

Appartementen en 
verkeer

Weet je wie ik ontmoette bij 
de nieuwjaarsreceptie van 
onze gemeente? Juf Ella! 
Van de Kuyperschool. Na 
afloop reed ik haar naar 

huis. Ze woont tegenwoor-
dig in een appartement in 
Midwoud. Net als veel an-
dere Andijkers die in een 

appartement willen wonen 
blijkt die wens niet eenvou-
dig in eigen dorp te verwe-

zenlijken. 

Toch zijn er mooie ontwik-
kelingen in het vooruitzicht; 
op de locatie van het voor-
malige hoofdkantoor van 

Scholtens (vroeger de Huis-
houdschool) op de hoek van 
de Middenweg/Horn zullen 
17 appartementen verrijzen. 
En wees gerust: het oorlogs-
monument “Twee Handen” 

blijft. 

Ook wil de gemeente dol-
graag bouwen op het voor-

malige Asonia terrein, ca. 80 
woningen waarvan ongeveer 
25 appartementen. Sterker 
nog: het plan lag al klaar en 

de start bouw kwam in 
zicht. Inmiddels is het helaas 
glashelder dat de gemeente 

de samenwerking met partij-
en heeft moeten beëindigen. 

De Hoge Raad heeft be-
paald dat, wanneer de over-
heid een onroerende zaak 
wil verkopen, de gemeente 
de gelegenheid moet bieden 
aan potentiële gegadigden 

om mee te dingen. Uithuilen 
en opnieuw beginnen! De 
gemeente wil deze bouwlo-
catie dit eerste kwartaal op-
nieuw in de markt zetten. 

Tot slot nog over verkeer. 
Er ligt een nieuw verkeers-

plan voor de gemeente. 
Hoog tijd, want de vorige 

bleek van 2011 te zijn.  
Wanneer dit plan wordt 

vastgesteld, is de basis ge-
legd voor het verkeersbeleid 
in de komende jaren. Ver-

volgens komt er een uitvoe-
ringsplan. Dat geeft sturing 
om maatregelen te gaan ne-
men. Die sturing is nodig, 
want verkeer is als water, 
het zoekt de makkelijkste 

weg.

Wilt u een aanvraag indienen 
voor uw vereniging bij stichting 
Gemeenschapsveiling Cultura, 
dan kan dit door middel van het 
invullen van een aanvraagformu-

lier en deze voor 1 februari in te 
leveren bij het secretariaat. 

Riet van der Thiel (0228 593229) 
secretariaat@veilingcultura.nl 

Aanvragen bijdrage 
Gemeenschapsveiling Cultura 2023

Nog steeds heeft men op sommi-
ge plekken in Andijk het afgesto-
ken vuurwerk niet opgeruimd 
wat schade aan het milieu ople-
vert. In de Fruittuinen, achter 

IJsbaan de Toemer en op de dijk 
nabij de Driehuizen. 

Behoort dit ook bij de traditie van 
een jaarwisseling?

Traditie????

Nog steeds vuurwerkresten. Foto’s aangeleverd
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Het adres voor uw 
fiets, E-bike, verhuur 

en reparatie!

De 2wielerwacht voor snelle 
en vakkundige reparaties met 
gratis haal- en brengservice.

20
jaarTweewielers

Nieuwe webshop met alles 
op het gebied van fietsen. 

Aantrekkelijke prijzen, 
snel en gemakkelijk!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

t.w.v. €10,-
bij besteding v.a. € 35,-

Knip uit en lever in!
Geldig t/m 5 december, max. 1 bon per persoon.

FIETSWERELD
CADEAUBON

NIEUW!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

NIEUW!

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

snel en gemakkelijk!

Een prettige kermis gewenst 
namens het hele team:

André, Carina, Dirk-Jan en Martijn.

Voor particulieren, 
bedrijven 
en instellingen

Schoonmaak professionals uit Andijk
Stenekescleaning.nl / 06-51948585

Uw glazenwasser uit Andijk!
Onze diensten:
* Glasbewassing
* Houtwerk reinigen
* Dakgoten reinigen
* Dakkapellen reinigen
* Zonnepanelen reinigen

   Ook binnen:
   * Interieurverzorging
   * Glasbewassing
   * Desinfectie

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

WALSTRA
         U
         I
 &ONDERHOUD

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

Bij ons kunt u terecht voor al uw:

Gemeente Medemblik start een 
grote wervingscampagne om ruim 
vijftig nieuwe ambtenaren te werven. 
Dit is nodig om de organisatie te ver-
sterken en zo de (wettelijke) taken 
adequaat te kunnen uitvoeren en te 
blijven werken aan de dienstverle-
ning voor inwoners en bedrijven. 
Om dit grote aantal nieuwe mede-
werkers te werven kiest de gemeente 
voor een creatieve en unieke wer-
vingscampagne in samenwerking 
met Wognumse buurman Hero. 

Pijler van coalitieakkoord
Gemeente Medemblik is volop in 
beweging. Er zijn stevige uitdagin-
gen en ambitieuze doelen. Om die 
te kunnen blijven realiseren, is uit-
breiding van het ambtenarenappa-
raat nodig. “Een van de pijlers van 
het nieuwe coalitieakkoord is het op 
sterkte brengen van onze eigen or-
ganisatie”, geeft Anky Griekspoor, 
algemeen directeur/gemeentese-
cretaris bij gemeente Medemblik, 
aan. “We hebben gemeente breed 
veel nieuwe collega’s nodig om de 
groeiende gemeentelijke taken naar 
behoren te kunnen blijven uitvoe-
ren. Daarom gaan we breed wer-
ven.” Er is op bijna alle afdelingen 
behoefte aan versterking. 

Bijzondere samenwerking
Het grote aantal nieuwe mensen 
dat wordt gezocht in combinatie 
met de huidige gespannen arbeids-
markt vraagt om een andere, meer 
specialistische aanpak. Slagvaar-

digheid, creativiteit, ervaring en 
snelheid zijn daarbij belangrijk. Die 
elementen heeft de gemeente ge-
vonden in een hybride samenwer-
king met Hero, een professioneel 
recruitmentbureau, gevestigd in 
Wognum. Hero bestaat sinds 2007 
en heeft veel ervaring met ludieke 
én succesvolle wervingscampagnes. 
“Het is precies die ludieke en groot-
se aanpak die wij nodig hebben om 
de juiste mensen te vinden. We 
hebben er dan ook alle vertrouwen 
in dat we met deze bijzondere sa-
menwerking succes gaan behalen”, 
geeft Griekspoor aan.
   
Ambassadeursrol
In de grootschalige wervingscam-
pagne - die 9 januari 2023 van start 
gaat - worden veel lokale kanalen 
ingezet. Daarnaast wordt in heel 
West-Friesland en zelfs Noord-

Holland geworven. Bovendien is 
een reeks video’s ontwikkeld waarin 
de vernieuwende en interessante 
projecten van de gemeente aan bod 
komen. Zowel raadsleden, het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders, medewerkers, lokale onder-
nemers als bewoners vervullen 
hierin een belangrijke ambassa-
deursrol. Voor de campagne wordt 
gewerkt met een overkoepelend 
thema: “Groei Mee!” Dit thema is 
tot stand gekomen naar aanleiding 
van gesprekken met huidige mede-
werkers van de gemeente. Hieruit 
kwam naar voren dat zij het vooral 
waarderen dat men bij Gemeente 
Medemblik veel mogelijkheden 
krijgt om jezelf te blijven ontwik-
kelen. Daarnaast gaven de ambte-
naren aan dat zij bij gemeente Me-
demblik kunnen bijdragen aan ver-
nieuwende projecten en ideeën. 

Gemeente Medemblik start grote wervingscampagne

De heren van Hero, Anky Griekspoor en burgemeester Straat gaven het 
startsein aan de wervingscampagne! (Foto: gemeente Medemblik)

Waardevol of waardeloos?

Taxatiedag in Dorcas 
Winkel Andijk

Wat zou dat schilderij van oma waard zijn? Levert dat 
oude beeldje misschien nog iets op of kan het weg? Heeft 
u ook zo’n voorwerp waarvan u twijfelt of het nou waarde-
vol of waardeloos is? Kom dan vrijdag 20 januari 2023 
naar de Taxatiedag in Dorcas Winkel Andijk.

Een erkende taxateur van veilinghuis Onder de Boompjes 
beoordeelt tussen 10.00 en 15.00 uur alle meegebrachte 
voorwerpen. Allerlei soorten objecten zijn welkom. Denk 
bijvoorbeeld aan een schilderij, vaasje, beeld, boek of ser-
vies. Na een grondige bestudering van het artikel laat de 
taxateur weten wat de waarde is.

Doneren 
Het voorwerp kan na de taxatie weer worden meegeno-
men naar huis, maar het veilinghuis kan het ook laten 
veilen voor de eigenaar. Hiervoor moet een kleine vergoe-
ding betaald worden aan het veilinghuis, die dit weer do-
neert aan Dorcas. De overige opbrengst van de veiling is 
bestemd voor de eigenaar, die natuurlijk ook kan besluiten 
om dit bedrag te doneren aan Dorcas. De hulp- en ontwik-
kelingsorganisatie besteed het geld aan projecten voor 
mensen in nood in Oost-Europa, Oost-Afrika en het 
Midden-Oosten.

Meer informatie
De Dorcas Taxatiedag wordt gehouden in de Dorcas-
winkel aan de Bedrijvenweg 6a in Andijk. Deelname aan 
de taxatie kost 2,50 euro per voorwerp en er geldt een 
maximum van 4 voorwerpen. Opgave is niet nodig. Meer 
informatie is te vinden op www.dorcas.nl/winkels/andijk.
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Ondernemen in Andijk!
Aanhangwagens

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

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

0228 - 592075 • www.� deboer.com

Administratie
In de Haak • Sterappel 28 Andijk 

06 53 92 18 85 • michel@indehaak.nl

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

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

Computerhulp
PCHulpje • Kees Veerstraat 9 Andijk

06 181 283 15 • www.pchulpje.nl

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

info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

Dorpshuis
Sarto • Bangert 4, 1619 GJ Andijk • 0228 - 59 16 13

info@sarto-andijk.nl • www.sarto-andijk.nl 

E-bike specialist
André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof

0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

Fietsenwinkel
Dekker Tweewielers • Middenweg 54a, 1619 BN Andijk

0228 - 74 52 22 • info@dekker2wielers.nl • dekker2wielers.nl

Fotokopie - drukwerk
Dijkprint • Industrieweg 1 Andijk

0228 - 59 29 34 • www.dijkprint.nl • info@dijkprint.nl

Fysiotherapie
Praktijk Andijk • Landstraat 5, 1619 EX Andijk

0228 - 59 11 22 • www.praktijkandijk.nl

Fysiotherapie
Fysio WFO • Wervershoof 0228 - 58 22 70 
Andijk 0228 - 59 27 17 • www.fysio-wfo.nl

Garage
Autoservice Andijk • Handelsweg 29 Andijk
0228 - 59 22 22 • www.autoserviceandijk.nl

Glasbewassing & Schoonmaak
Stenekes Cleaning • Narcis 35 1619 BC Andijk

06 51 94 85 85 • www.stenekescleaning.nl

Hovenier
Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk 

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

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

06-37 31 41 48 • www.lnchuidverbetering.nl

Juwelier / Optiek
Briljant Optiek & Sieraden • De Hoek 1, 1693 AA Wervershoof

0228 581 258 • info@briljant-optiek.nl

Kantoormeubelen - Verhuizen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G

06 21 82 30 00 • www.deenisdeanderniet.nl

Manicure en (medisch) Pedicure
Salon Beautylounge • Industrieweg 1e • 1619 BZ Andijk 

06 12 50 53 52 • www.salonbeautylounge.nl

Natuurgeneeskunde
Amrita- Holistisch Centrum • Natalja Mantel

Middenweg 10 Andijk • 06 57 24 57 25 • www.amrita.nu

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

06 25 11 69 16 • koopmanoefentherapie.nl

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

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

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

0228 - 75 57 43 • www.marijkejaspers.nl

Tuin en Onderhoud
Walstra Tuin & Onderhoud

06 43 46 49 89 • herriet@walstratuinenonderhoud.nl

Tuin en Parkmachines
Manshanden Trekkers & Werktuigen • Industrieweg 7 Andijk

0228 - 59 74 10 • www.manshandentw.nl

Verhuur/verkoop bouwmaterialen
Allround Service Andijk • 06 15 94 03 45

allroundserviceandijk@gmail.com • Handelsweg 29c Andijk

Vishandel
Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

06 2656 8616 • info@kleinvolendam.nl

Yoga
Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk

0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Zonnepanelen
SolEnergy • Industrieweg 5, 1619 BZ Andijk

0228-597272 • www.solenergy.nl

Zonwering
Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk

06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl

Uw bedrijfsnaam in deze lijst?
Mail naar: info@andijker.nl

of bel: 59 36 05

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

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

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

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

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

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

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

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

Dat kan in Sarto 
natuurlijk!

Mooie zalen, gezellige sfeer, 
bel voor meer informatie 

voor uw feest of partij 
naar 0228 59 16 13, 

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

Bangert 4, 1619 GJ Andijk

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

Ook voor Focwa onderhoudsbeurt, packkeuring en verhuur.

Wij zijn een RDW en Focwa erkend bedrijf.

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

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

verhuur v.a. €2,50 per uur.

Laat nu ook uw reservesleutel maken bij OMC-Andijk

Wervershoof
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Wist u dat...
...de buurthuiskamer Sarto 

ook geopend is bij regen?

... het heel gezellig was in de 

huiskamer aan de Sportlaan 

ondanks de regen?

… berichten van gevonden en 

verloren voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

… zondag 22 januari 

Cantabile en het Hazeskoor 

optreed in de Schoof van 

Wervershoof?

 

… vuurwerkrestanten niet 

door het oud papier worden 

opgehaald?

 

… een PC hulp erg handig is?

… de redactie op zoek is naar 

kermisfoto’s van Andijk

en dat u deze naar 

info@andijker kan mailen?

… je bij HVC ook de 

afvalkalender op papier kan 

bestellen?

 
Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl      

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

20.00

WANNEER

28 JAN €7,50
ENTREE

DORPSHUIS CENTRUM ANDIJK
ENTREE = INCLUSIEF PAUZECONSUMPTIE

SURSUM CORDA &

REÜNIE-ORKEST
EN EEN GEZELLIGE NAZIT MET

DE VIJF-KOPPIGE BAND 'DORSTIG'

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

HOE LAAT

15.00

BESTEL JE KAARTEN EENVOUDIG EN SNEL VIA DE QR-CODE

<18 GRATIS

Vakkundig
schadeherstel

Handelsweg 7
1619 BJ Andijk

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

Vrijblijvende
taxatie van

schade

Afhandeling
met de

verzekering

U kunt bij ons ook terecht voor:

Restauratie van Oldtimers

Budgetreparatie (met tweede-

hands of imitatie-onderdelen)

Leenauto mogelijk bij

schadeherstel

• 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
Vrijdag 10 maart
• Veiling Sarto
Dinsdag 14 maart
• Vrouwen van Nu Andijk - Oost, Gezamelijke avond met 

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

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

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

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

Handbal Zondag 22 januari, 14.00 uur De Klamp
 Sporting Andijk DS1 - SEW DS5

Sporting Andijk

Sharon Hak (Hoorn) en Bas de 
Wit (Andijk) zijn kandidaten uit 
de regio Westfriesland voor de 
VVD bij de komende verkiezin-
gen op 15 maart 2023. Hak is 
kandidaat voor het waterschap 
Hollands Noorderkwartier, De 
Wit zit al in Provinciale Staten en 
is ook bij de komende provinciale 
verkiezingen verkiesbaar.  Sharon 
Hak (33 jaar) woont in Hoorn en 
stelt zich verkiesbaar voor het 
waterschap Hollands Noorder-
kwartier. “Momenteel is binnen 

onze generatie veel te doen 
rondom het thema ‘klimaat’, maar 
soms lijken we te vergeten dat het 
water een groot onderdeel daar-
van is. Op dit moment is het wa-
terschap voornamelijk voorzien 
van een oudere generatie en daar 
wil ik verandering in brengen, 
want het waterschap is dichterbij 
dan we denken.” aldus Hak. Daar-
bij is zij van mening dat  dat het 
de komende jaren voor het wa-
terschap noodzakelijk is om echt 
bij de kerntaken te blijven, dit om 
de alsmaar stijgende kosten te 
kunnen bedwingen.  

Bas de Wit (29 jaar) komt uit An-
dijk is op dit moment al Statenlid 
voor de VVD in Noord-Holland. 
In de afgelopen 4 jaar heeft De 
Wit zich onder andere ingezet 
voor de toekomst van de land-
bouw in Noord-Holland. Ook 
was hij aanspreekpunt voor de 
regio Westfriesland. Hij vindt de 
komende verkiezingen belangrijk 
voor onze regio: “Ik heb het nog 
niet bij iedereen in de provincie 

tussen de oren gekregen dat jong 
en oud gewoon in Westfriesland 
wil blijven wonen in plaats van 
dat ze naar de grote stad zouden 
willen zoals sommige beleidsma-
kers denken. Dat betekent dat we 
ook in Westfriesland meer wo-
ningen moeten bouwen, ook in 
de kleinere dorpen. Mijn werk bij 
de provincie is dus nog niet 
af.”  Sharon Hak en Bas de Wit 
gaan in de komende weken sa-
men op campagne in Westfries-
land. U kunt hen bereiken via so-
cial media.

Sharon Hak en Bas de Wit kandidaten uit 
Westfriesland bij komende verkiezingen

Sharon Hak. Foto’s aangeleverd

Bas de Wit

Vacature

www.andijker.nl

Wij zijn op zoek naar iemand 
die voor ons ongeveer 10 uur wil werken 

in de schoonmaak. 

Je moet wel in het bezit zijn van een auto.

Bij interesse graag contact opnemen met: 
Joke de Kroon, 06 42 76 97 07

Dit is het thema van de Raad van 
Kerken in de week van gebed 
voor eenheid van de christenen 
in 2023.

De orde van dienst voor deze ge-
bedsweek is opgesteld door een 
werkgroep uit de Amerikaanse 
staat Minnesota. Zo doet elk jaar 
dat een ander land.
Dit jaar wordt deze dienst gehou-

den 22 januari a.s. in de Kapel, 
Middenweg te Andijk om 10.00 
uur. Voorganger is pastor Andre 
Dekker. Organist is: Andre Orme 
m.m.v. leden van de Raad van 
Kerken van verschillende kerken.
U bent van harte welkom!

M.vr.gr. namens de Raad van 
Kerken van Zwaagdijk-oost, An-
dijk, Onderdijk en Wervershoof.

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

Met plezier je eigen 
pad ontdekken 

werkenbijberendbotje.nl 
of 088-2337000

Op donderdag 26 januari  wordt de film 
“Adam, waar ben je?” met inleiding door 
Alexander Plyska, gedraaid in De Kapel.

Een bijzonder filmproject van Oekraïense 
producer Alexander Plyska en cineast 
Aleksandr Zaporoshchenko. Deze filmdo-
cumentaire met Nederlandse ondertiteling 
geeft een inkijkje in het leven van monni-
ken op het Griekse schiereiland Athos. 
De film is al in 10 landen uitgebracht (Let-
land, Estland, Litouwen, Griekeland, Cy-
prus, Georgia, Rusland, Oekraïne, Wit-
Rusland, Bulgarije) en nu ook in Neder-
land te zien. 

Mount Athos ofwel ‘’Heilige berg’’ is een 50 
kilometer groot schiereiland. Tussen 963 
en 1545 werden hier maar liefst veertig 
kloosters gebouwd. Inmiddels zijn dat er 
twintig waaronder het klooster Dochiariou 
(eind 10e/begin 11e eeuw). In dit klooster 

speelt ‘’Where are you Adam?” Vanaf 1060 
tot 1912 was de monnikenrepubliek auto-
noom. Ze bleef dit ook tijdens het Turkse 
regime. Totdat de Grieken de macht over-
namen. Na veertien jaar afhankelijkheid 
werd ze in 1926 weer zelfstandig. Mount 
Athos is het geestelijk en cultureel centrum 
van de Byzantijnse kerk. De kloosters be-
zitten een schat aan manuscripten en boe-
ken. Tot de kunstvoorwerpen behoren 
fresco’s, mozaïeken en miniaturen. De 
monniken leiden een leven van introspec-
tie, afzondering en gebed. Sinds 1990 nam 
het aantal monniken en novicen drastisch 
toe. Dit dankzij de instroom van vaak afge-
studeerde jongeren uit het voormalig Sov-
jetblok. Het waarom ontdek je in de film 
‘’Where are you Adam?’’
Het is een uitzonderlijke, visueel rijke en 
unieke beschouwende documentaire over 
de monniken en hun leven in een wereld 
die niet beheerst wordt door de klok. 
Prachtige beelden van de natuur, de ritmes 
van de seizoenen en de toewijding van de 
monniken, hun beproevingen, pijn en 
saamhorigheid. De film heeft diverse no-
minaties en prijzen in de wacht gesleept. 
In 2019 won hij de Grand Prix van het In-
ternationale filmfestival ‘’Pokrov’’. Ook 
behaalde de film een nominatie voor de 
publieksprijs van de ‘’Golden Dziga Price.’’ 
Er is voorafgaand aan de film een inleiding 
door de maker van de film, cineast Alek-
sandr Plyska. De nabespreking is o.l.v. Gert 
Scholten en Katia Novikova, vertegenwoor-
digster van de stichting. Zij is tevens tolk.

Donderdag 26 januari. Inloop vanaf 19:30 
uur . De film start om 20:00 uur
Toegang is gratis. Koffie/thee €1.50

Filmavond in De Kapel 

Op donderdag 26 januari wordt de film “Adam, waar ben je?”
met inleiding door Alexander Plyska, gedraaid in De Kapel.
Een bijzonder filmproject van Oekraïense producer Alexander Plyska en cineast 
Aleksandr Zaporoshchenko. Deze filmdocumentaire met Nederlandse ondertiteling 
geeft een inkijkje in het leven van monniken op het Griekse schiereiland Athos. 
De film is al in 10 landen uitgebracht (Letland, Estland, Litouwen, Griekeland, Cyprus, 
Georgia, Rusland, Oekraïne, Wit-Rusland, Bulgarije) en nu ook in Nederland te zien. 
Mount Athos ofwel ‘’Heilige berg’’ is een 50 kilometer groot schiereiland. Tussen 963 en 
1545 werden hier maar liefst veertig kloosters gebouwd. Inmiddels zijn dat er twintig 
waaronder het klooster Dochiariou (eind 10e/begin 11e eeuw). In dit klooster speelt 
‘’Where are you Adam?” Vanaf 1060 tot 1912 was de monnikenrepubliek autonoom. Ze 
bleef dit ook tijdens het Turkse regime. Totdat de Grieken de macht overnamen. Na 
veertien jaar afhankelijkheid werd ze in 1926 weer zelfstandig. Mount Athos is het 
geestelijk en cultureel centrum van de Byzantijnse kerk. De kloosters bezitten een schat 
aan manuscripten en boeken. Tot de kunstvoorwerpen behoren fresco’s, mozaïeken en 
miniaturen. De monniken leiden een leven van introspectie, afzondering en gebed. Sinds 
1990 nam het aantal monniken en novicen drastisch toe. Dit dankzij de instroom van 
vaak afgestudeerde jongeren uit het voormalig Sovjetblok. Het waarom ontdek je in de 
film ‘’Where are you Adam?’’

Het is een uitzonderlijke, visueel rijke en unieke beschouwende documentaire over de 
monniken en hun leven in een wereld die niet beheerst wordt door de klok. Prachtige 
beelden van de natuur, de ritmes van de seizoenen en de toewijding van de monniken, 
hun beproevingen, pijn en saamhorigheid. De film heeft diverse nominaties en prijzen in 
de wacht gesleept. In 2019 won hij de Grand Prix van het Internationale filmfestival 
‘’Pokrov’’. Ook behaalde de film een nominatie voor de publieksprijs van de ‘’Golden 
Dziga Price.’’ Er is voorafgaand aan de film een inleiding door de maker van
de film, cineast Aleksandr Plyska. De nabespreking is o.l.v. Gert Scholten en 
Katia Novikova, vertegenwoordigster van de stichting. Zij is tevens tolk.

Filmavond in De Kapel 
Donderdag 26 januari
Inloop vanaf 19:30 uur 
De film start om 20:00 uur
Toegang is gratis. 
Koffie/thee €1.50

Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging dit jaar?! Heb jij zin om mee te bouwen aan het suc-
ces van een dynamisch bedrijf wat hard groeit, acti ef is op verschillende terreinen; online 
webwinkels, fysieke winkel, groothandel, BtoC en BtoB!
Ben jij een jonge aanpakker, fysiek sterk, klantvriendelijk en zoek je fullti me werk? Dan 
gaan wij graag het gesprek aan met jou!

Over het werk - Als logisti ek/magazijnmedewerker ben je in een klein hecht team samen 
verantwoordelijk voor het hele logisti eke proces. Van het aannemen, aanmelden en con-
troleren van de binnenkomende goederen, tot het op orde houden van het magazijn en het 
verzendklaar maken van pakkett en, klaarzett en en laden en lossen van goederen (oa doek, 
net, gaas en kunstgras!) die oa door logisti ek vervoerders en klanten afgehaald worden.

Wat wij bieden
• Een leuke fullti me functi e bij de leukste onderhoudsvriendelijke 
 tuininrichter van Noord Holland
• Pensioenregeling
• Een leuke bonus bij gezond resultaat en groei van het bedrijf 
 (wat we al 12 jaar op rij doen!)
• Een marktconform loon, afh ankelijk van leeft ijd en ervaring.
• Je kan per direct aan de slag!

Wat wij vragen
• Je bent minimaal 32 uur beschikbaar en in het hoogseizoen 40 uur.
• Af en toe op een zaterdag werken is voor jou geen probleem.
• Je kunt uitstekend zelfstandig werken maar hebt ook een sterk collegiale instelling.
• Je hebt bij voorkeur ervaring in het werken in een magazijn.
• Heft ruck en/of aanhanger rijbewijs zijn een pre.
• Je hebt MBO werk en denk nivo

Over Zwartgroen - Zwartgroen is een MKB handelsonderneming in onderhoudsvriendelijke 
tuin produkten. Onze specialiteit is kunstgras, doek, net en gaas produkten. Als maatwerk 
specialist snij en verpak jij orders regelmati g op maat. Kwaliteit voor een scherpste prijs. 
Wij bedienen BtoB en BtoC, dat doen we veelal via de webwinkel (oa pakkett en verzend-
klaar maken) maar ook (met name kunstgras) via onze winkel/showtuin in Andijk. BtoB 
klanten uit de regio komen ook regelmati g hun produkten/pallets afh alen. Onze produkten 
gaan door heel Nederland maar ook steeds meer export/naar het buitenland.

Wij werken met een klein hecht team en helpen elkaar daar waar nodig. Korte lijnen, 
we denken niet in hokjes, gezelligheid en een open karakter zijn onze kenmerken. 
Solliciteer direct of kom langs voor een kopje koffi  e om laagdrempelig kennis te maken 
met Zwartgroen. Mail ons je CV of bel ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Industrieweg 5 – 1619 BZ Andijk – 0228-748123
www.zwartgroen.nl – info@zwartgroen.nl

Magazijnmedewerker

Filmavond in De Kapel

Wij hebben geen wachttijden met onze 
orthoptie. Donderdagochtend 26 janu-
ari a.s. is Yvonne weer bij ons in de win-
kel. De fijne samenwerking met Or-
thoptie Purmerend en de expertise van 
Yvonne op het gebied van de ogen wordt 
erg gewaardeerd door ons en onze klan-
ten. De kosten (82,50) voor deze af-
spraak gaat via Orthoptie Purmerend 
en wordt meestal vergoed door de zorg-
verzekering.

Wat is orthoptie?
Een orthoptist houdt zich bezig met pro-
blemen op het gebied van de oogstand, 
oogbewegingen en de samenwerking tus-
sen beide ogen. Ook de visuele ontwikke-
ling bij kleine kinderen  vormt een aan-
dachtsgebied van de orthoptist. Een or-

thoptist onderzoekt en behandelt klachten 
of problemen bij kinderen én volwassenen 
op het gebied van:
•	scheelzien	(strabismus)
•	lui	oog	(amblyopie)
•	dubbelzien	(diplopie)
•	oogbewegingsstoornissen
•	brilsterkte zoals:	verziendheid,	
 bijziendheid en cilindrische refractie- 
 afwijkingen bij kinderen
•	specifieke	hoofdpijnklachten
•	leesklachten	(dyslexie)
•	convergentie	insufficiëntie

De controle gaat OP AFSPRAAK en de 
eerstvolgende keer is donderdag 26 janua-
ri a.s.!
Tel 0228-581258 info@briljant-optiek.nl 
of app 0615473530

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


