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Bijna Valentijnsdag       

Kijk op onze Facebook of 
Instagram voor onze actie 

Na een paar jaar zonder uitvoe-
ringen heeft toneelvereniging 
KNA afgelopen vrijdag- en zater-
dagavond voor twee volle zalen 
weer een mooie klucht neergezet.
We kregen een kijkje in een niet 
zo goed lopende, zeg maar 
slechtlopende, supermarkt voor-
geschoteld. De bedrijfsleider 
(Frans Kwantes) had ook niet di-
rect de leidinggevende kwalitei-
ten die je van een bedrijfsleider 
mag verwachten. Eigenlijk be-
paalde de winkelmedewerkers 
het reilen en zeilen in de winkel 
en namen het niet zo nauw met 
de openingstijden en de lengte 
van de koffiepauzes. 

Met de kwaliteit van de produc-
ten werd het ook niet zo nauw 
genomen. Als de medewerker 
van de groetenafdeling (Frans 
Schenk) de bloemkolen eerst ge-
bruikt om mee te kegelen, tja, 
dan loopt de kwaliteit wel heel 
snel achteruit.
Zo werd het brood verkocht door 
de medewerker (Marjan Har-
ders) samen met een broodmes 
omdat de broodmachine stuk 

was om zo toch zo een (zelf ) ge-
sneden brood te kunnen verko-
pen.
Om als vakkenvuller (Renate 
Groot) hogerop te komen pro-
beerde zij aan te pappen met de 
bedrijfsleider door haar avances 
aan hem te tonen in het maga-
zijn.

Er kwamen nog wel bejaarde 
klanten (Cor Koorn en Rimi de 
Vries) niet alleen om producten 
te kopen maar eerder om gebruik 
te maken van de koffiehoek. En 
als oudere mensen niet zo goed 
kunnen omgaan met de slecht-
werkende lege flessenauto gaf dat 
hilarische momenten. En als deze 

mensen bij de kassa komen om af 
te rekenen en de kassière (Yvon-
ne Bloemendaal) meer aandacht 
heeft voor haar make-up dan 
voor de klanten komt het niet 
goed.

Dat de supermarkt niet goed 
loopt was ook het hoofdkantoor 

opgevallen. Hiervoor werd assi-
stent bedrijfsleider (Sandra van 
Dokkum) op pad gestuurd om 
orde op zaken te stellen. Zij ging 
voortvarend te werk door voor de 
medewerkers een teambuilding 
te organiseren en een verloting 
voor klanten op te zetten.

Waar men dacht dat de verloting 
om een nieuwe auto ging bleek 
het om een net niet sloopwaardi-
ge auto te gaan. Deze werd ge-
wonnen door de bejaarde klant 
(Cor Koorn) zonder rijbewijs die 
de gewonnen auto pardoes par-
keerde in de naastgelegen winkel 
van de concurrent. En dat zorgde 
voor een stormloop van nieuwe 
klanten. Missie geslaagd.

Zo hebben vele mensen weer 
eens een heerlijk avondje kunnen 
lachen. KNA, bedankt hiervoor 
en we zien uit naar het volgende 
stuk.
Een bezoeker.

Recensie: De Super Super

Het was weer een heerlijk avondje lachen. Foto: Sandra Arends Fotografie

Zaterdag 18 februari starten we 
de verkoop van tulpen voor St. 
Hart voor Moldavië. We staan 
vanaf 10 uur buiten bij de Deka-
markt. De tulpen worden ver-
kocht voor € 2,50 per bos. De 
opbrengst gaat dit jaar naar het 
project van “Casa Natanael”. Een 
gezinshuis met kinderen die per-
manent of tijdelijk een veilige 
plek nodig hebben. Dit huis 
wordt begeleid door Tony en 
Lena. Lena is indertijd, vanuit het 
kindertehuis bij Sam en Rodica in 
het Transition Home komen wo-

nen. En nu volgt ze samen met 
haar man Tony in de voetsporen 
van Sam en Rodica. 
Zie ook op de website: 
www.hartvoormoldavie.nl.
We hopen u graag te begroeten 
en bevelen deze actie zeer bij u 
aan.
Vanaf 18 februari worden de tul-
pen ook verkocht bij de Dijkgraaf 
Grootweg 2 en Klamptweid 76 te 
Andijk.
Namens de ZWO commissie Ge-
ref. kerk Andijk hartelijk dank, 
Annemarie Kooiman

De opbrengst is voor Casa Natanael. Foto aangeleverd

Tulpenactie voor 
St. Hart voor MoldaviëVillavakantiepark 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

Martha Schuitemaker en Jan Pannekeet hielpen afgelopen zaterdag 
met het opruimen in Andijk. Foto: PL/De Andijker

Er stond tot vorig weekend nog vuurwerkafval op de hoek Artuslaan/
Flamngolaan. Foto aangeleverd

Andoik Skoôn
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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

Zondag 12 februari 10.00 uur: 

in Onderdijk:

Eucharistieviering door pastores 

J. van Dril en J. Correa met Heren-

koor.

Welkom in de viering en bij het 

koffiedrinken.

De eerstvolgende viering in onze 

kerk is op: zondag 26 februari.

Kracht en moed voor de zieken 

en allen, die dat goed kunnen 

gebruiken.    
  

AANLEVEREN 
KOPIJ

Advertenties en 
familieberichten: 

tot maandag 12.00 uur: 
info@andijker.nl. 

Rouwberichten: 
tot dinsdag 8.30 uur: 

info@andijker.nl

Kopij en fotomateriaal: 
tot maandag 12.00 uur: 

info@andijker.nl

Colofon
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Daar buiten op afspraak

Onverwacht, nog vol levenslust en reisplannen, 
is onze zwager en oom overleden

Jean Groeneveld
echtgenoot van Annemarie Groeneveld-Jonker, 

overleden 31 juli 2018

             Landsmeer,                                  Hoorn,
30 mei 1940                           1 februari 2023

Ted Jonker en Mirte Lous
Maaike, Roosje, Eefje

Correspondentieadres:
Sandtmannlaan 28
1412 GC Naarden

Het afscheid heeft inmiddels plaatsgevonden 
in Crematorium Hoorn.

“My future is in God’s Hands”
Intens verdrietig, maar met dierbare herinneringen aan haar leven, 

hebben wij geheel onverwacht afscheid moeten nemen van 
mijn lieve vrouw, onze zus, schoonzus en tante

Arda Bakker-Veninga
Adriana Gerarda

Andijk, 28 april 1967 Hoorn, 3 februari 2023

Jan

 Gaby
 Linzzy,  Louise,  Jacky,  Jamy

Familie Veninga

André Bakker

Artuslaan 7
1619 VE Andijk

Arda is in het uitvaartcentrum, Ibislaan 3 te Andijk.

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op vrijdag 
10 februari tussen 10.00 uur en 10.45 uur in de Gereformeerde 
Kerk aan de Middenweg 4 te Andijk, ingang onder de toren.

De afscheidsdienst en de begrafenis vinden plaats in besloten kring.

Voor informatie over de uitvaart en evt. bloemenbezorging: 
Carla Basjes Uitvaartbegeleiding 06-29 24 11 83.

Je wilde nog zoveel
maar had niet meer de kracht.

Je ziekte had je volkomen in zijn macht.
Je was zo moe, je hebt je strijd gestreden.

Al je zorgen en verdriet
behoren nu tot het verleden. 

Rust nu maar uit.
Je bent nu bevrijd uit je lijden,
maar ach, wat is het zwaar
van jou te moeten scheiden.

Na een oneerlijke strijd hebben wij afscheid moeten nemen
 van onze lieve (schoon)papa en opa

Rob Beek
Amsterdam, 4 februari 1950 Hoorn, 4 februari 2023

 Marja in liefdevolle herinnering

 Charlotte en Niels
 Finn, Liv

 Michelle in liefdevolle herinnering

 Daniëlle

Correspondentieadres:
Charlotte Beek
Postweid 22, 1606 NH Venhuizen

Rob is overgebracht naar uitvaartcentrum De Laatste Eer,
Ibislaan 3 te Andijk, waar donderdag 9 februari van 19.00 tot 
20.00 uur gelegenheid is tot condoleren en afscheid nemen.

De begrafenis zal plaatvinden op vrijdag 10 februari om 
14.00 uur in bovengenoemd uitvaartcentrum. Aansluitend 
begeleiden wij Rob naar zijn laatste rustplaats bij Marja 
op de Oosterbegraafplaats, de Weet 1B Andijk.

Met speciale dank aan het Dijklander Ziekenhuis 
afdeling oncologie.

Van een goede buur,
naar een grote Vriend !

Lieve Rob we zullen je missen...

Max en Monique
Ruby en Joost

Pia

Ons bereikte het droevige bericht dat is overleden ons oud-lid

Rob Beek

Rob was lid van Asonia en vrijwilliger en een trouwe fan 
van A.V.V. Andijk en later van Sporting Andijk.

Wij wensen zijn familie veel sterkte met dit verlies.

Bestuur, leden en vrijwilligers van Sporting Andijk

Lieve Rob
Een goede vriend aan tafel,

Altijd gezellig met jou.
Jouw oprechte interesse

We gaan je missen

Liefs,
Harold, Yvon, Christel, Chay Lynn, Romy, Koen, Sil

Rob Beek
“Vrijdagavonden zullen nooit meer hetzelfde zijn”

Nooit meer lachen met jou.
Nooit meer wachten totdat jij hebt geschud.

Nooit meer het laatste nieuws.
Nooit meer Rob.

“Pauze” voor altijd in ons hart

Je Pokermaten

Marcel, Erik, Wing, Marcel, Harold, John, Nico, Marcel
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Yvonne Buwalda

Zorgpiramide kansrijk

Het Sociaal Domein is een van de 
grote en verantwoordelijke pijlers 
van de gemeente, met betrekking 

tot uitgaven en zorgverlening. Om-
dat dit onderwerp mij zeer aan het 
hart ligt,  ben ik als raadslid hier 

wekelijks nadrukkelijk mee bezig. 
Door mijn eigen lichamelijke han-

dicap weet ik uit ervaring dat voor-
zieningen bepalend zijn of je fat-
soenlijk kan deelnemen aan de 

maatschappij. Toen ik mijn eerste 
huis kon kopen, was het gelukkig 
mogelijk dat ik via de Wmo een 

aangepast keuken kreeg. Dit maak-
te mijn dagelijks leven een stuk 
makkelijker, waardoor ik extra 

energie had om iedere dag te gaan 
werken in  Amsterdam. Groeiend 
in het werkzame leven en met een 

vastere financiele basis was het mo-
gelijk een volgende stap te maken 
en dat betekende dat ik geen be-

roep meer hoefde te doen op de ge-
meente (Wmo). De Wmo is eigen-
lijk ook zo opgebouwd en komt te-

rug in hoe de gemeente  omgaat 
met de Wmo, de Jeugdwet en haar 
inkoop regelt. Dit wordt de zorgpi-
ramide genoemd, hoger je in de pi-

ramide terecht komt of zit, hoe 
complexer en duurder de zorg 

wordt en hoe kleiner het aantal ge-
bruikers is.  

GemeenteBelangen en ook de ge-
meente Medemblik wil graag dat 
iedereen kansrijk opgroeit,  ieder-

een gezond leeft, dat wij met elkaar 
vitaal ouder worden en ook dat wij 

mentaal  gezond blijven. Deze 
zorgprincipes zijn zo belangrijk dat 

deze in het meerjarenbeleidsplan 
Jeugd en Wmo en in het inkoopbe-
leid terug moeten komen. We heb-
ben daarom onze wensen aan de 
wethouder meegegeven ter over-

denking.  De basis van de piramide 
is de eigen kracht en het sociaal 
netwerk. Dit zijn alle faciliteiten 
waar je gebruik van kunt maken 

zonder dat daar een indicatie voor 
nodig is. Een stapje hoger in de pi-
ramide volgt de lichte ondersteu-
ning. Dit is vaak kortdurend en 

niet zo complex. U kunt dan den-
ken bijvoorbeeld Wonenplus en aan 
voorlichting. De gemeente geeft or-
ganisaties die dit bieden naast sub-
sidies. Deze twee stappen in de pi-
ramide vallen onder preventie.Pre-
ventie is voor GemeenteBelangen 
enorm belangrijk en daarom heb-

ben wij de wethouder gevraagd om 
hier financiële middelen beschik-
baar voor te stellen en ook aan-

dacht te besteden aan het voorko-
men van schulden en het verkleinen 
van laaggeletterdheid. Verder in de 
piramide volgt de intensieve onder-
steuning, eigenlijk de top. Wij  vin-
den het enorm belangrijk dat als je 
hierop een beroep moet doen, deze 

zorg kwalitatief goed moet zijn. 
Daarnaast moet op je deze zorg 
volledig kunnen vertrouwen, het 

eenvoudig te regelen is en dat men-
sen keuze vrijheid hebben in de 

zorg die zij wensen. Immers we ho-
ren er allemaal bij! GemeenteBe-

langen heeft ook aangegeven dat in 
alle kernen de faciliteiten van sport 

en welzijn moeten blijven be-
staan.  Als er gebouwd gaat wor-

den, er daadwerkelijk rekening mee 
wordt gehouden dat deze woningen 

voor iedereen toegankelijk zijn. 
Ook dit is preventie!  

Samen met en voor elkaar! 

Kerkdiensten, zondag 12 februari
Gereformeerde Kerk 
Middenweg 4, Andijk

10.00 uur Dhr. J. Veltrop te Vianen

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: Nicoline Letteboer
 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 Cees Haanemaaijer

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

R.K. Kerk 
Bangert 6, Andijk   rkregiowh.nl
Geen viering in Andijk, wel in Onderdijk

De Bovenzaal 
Dijkweg 178, Andijk

19.00 uur Erik Bruineberg

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 Gitty Boersman, Eredienst

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. 

Dub de Vries is op Urk geboren. 
Met name in de Bovenkerk te 
Kampen, met de bekende orga-
nist Willem Hendrik Zwart, werd 
zijn passie voor het kerkorgel ge-
boren.
Zijn grote voorbeelden waren 
Piet van Egmond en Feike Asma. 

Vele jaren is hij de vaste begelei-
der van het Nieuwedieper Vis-
serskoor uit Den Helder en al 
meer dan 20 jaar begeleidt de 
Vries het 130 man sterke Zaans 
Interkerkelijk Mannenkoor uit 
Zaandam, dat onder leiding staat 
van de bekende dirigent Jan 
Quintus Zwart.

Zijn grote bekendheid kreeg hij 
echter met zijn ensemble “Sono-
re” met klinkende namen zoals 
Liselotte Rokyta panfluit, Anja 
van der Maten hobo, en Martin 
de Deugd viool. Van dit ensemble 
zijn al zo’n 59 cd’s uitgebracht 
waarvan één zelfs de gouden sta-
tus bereikte! Het ensemble maak-
te veel concertreizen en de Vries 
bespeelde met dit ensemble or-
gels in Zuid-Afrika, Oostenrijk, 
Zwitserland, Duitsland, Enge-
land, Ierland en Noorwegen. 
Hoogtepunten waren concerten 
in de Dom van Passau en de Dom 
in Freiburg en Paderborn.

Ook als arrangeur heeft de Vries 
een naam opgebouwd. Veel van 
zijn werk is uitgegeven door uit-
geverij Jan Zwart te Zaandam.
De Vries’ enthousiasme, muzika-
liteit en creativiteit hebben hem 
een grote schare fans in binnen 
en buitenland bezorgd.

Dub de Vries zal op zondag 12 
februari a.s. het orgel in de mor-
gendienst in de Gereformeerde 
kerk in Andijk bespelen!

Dub de Vries is op Urk geboren. Met name in de Bovenkerk te Kampen, met de bekende organist 
Willem Hendrik Zwart, werd zijn passie voor het kerkorgel geboren.
Zijn grote voorbeelden waren Piet van Egmond en Feike Asma. 

Vele jaren is hij de vaste begeleider van het Nieuwedieper Visserskoor uit Den Helder en al meer 
dan 20 jaar begeleidt de Vries het 130 man sterke Zaans Interkerkelijk Mannenkoor uit Zaandam, 
dat onder leiding staat van de bekende dirigent Jan Quintus Zwart.

Zijn grote bekendheid kreeg hij echter met zijn ensemble “Sonore” met klinkende namen zoals 
Liselotte Rokyta panfluit , Anja van der Maten hobo, en Martin de Deugd viool. Van dit ensemble 
zijn al zo’n 59 cd’s uitgebracht waarvan één zelfs de gouden status bereikte!
Het ensemble maakte veel concertreizen en de Vries bespeelde met dit ensemble orgels in Zuid-
Afrika, Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland, Engeland, Ierland en Noorwegen. 
Hoogtepunten waren concerten in de Dom van Passau en de Dom in Freiburg en Paderborn.

Ook als arrangeur heeft de Vries een naam opgebouwd. Veel van zijn werk is uitgegeven door 
uitgeverij Jan Zwart te Zaandam.

De Vries’ enthousiasme, muzikaliteit en creativiteit hebben hem een grote schare fans in binnen 
en buitenland bezorgd.

Dub de Vries zal op zondag 12 februari a.s. het orgel in de morgendienst in Andijk bespelen!

Dub de Vries. Foto aangeleverd

Dub de Vries in de
Gereformeerde kerk

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN TROUWEN OF 
EEN SAMENLEVINGSCONTRACT?

Dit is een veel gestelde vraag, zeker in de tijd dat Valentijnsdag eraan 
komt. Het verschil is dat bij het trouwen twee personen formeel 
getrouwd zijn volgens de wet en bij een samenlevingsovereenkomst 
is er geen wettelijke regeling. Trouwen brengt juridische verplichtin-
gen en rechten met zich mee, zoals erfrecht, alimentatieplicht en 
verdeling van bezittingen bij scheiding. Bij een samenlevingscontract 
zijn deze verplichtingen en rechten niet automatisch van toepassing. 
Dit kan je zelf bij de notaris vastleggen. Trouwen regel je bij de ge-
meente en een samenlevingscontract bij de notaris. Een groot ver-
schil gaat over uit elkaar gaan. De regels voor partneralimentatie 
staan in het Burgerlijk Wetboek. Bij scheiding kan een verplichting 
ontstaan voor één partner om de andere partner financiële steun te 
verlenen, indien die daarom vraagt en dit nodig heeft. De hoogte van 
de alimentatie wordt bepaald door rekening te houden met verschil-
lende factoren, waaronder het inkomen van beiden, hun levensstan-
daard tijdens het huwelijk en de duur van het huwelijk. Dat is niet het 
leukste onderwerp om over na te denken, als je de stap gaat neemt 
om de rest van je leven met elkaar door te brengen. Wij zeggen altijd: 
“Ga ervan uit dat je de zaken voor de rest van je leven regelt en doe 
dat goed!

Advies: Kom voordat je de bruidstaart 
en de ringen bestelt of bij elkaar in-
trekt, eerst voor een informatief ge-
sprek bij de notaris en maak gebruik 
van ons gratis half uur bespreking. De 
notaris is er op belangrijke momenten 
in je leven. 

Mantel&Voors Notarissen en Media-
tors Andijk 0228-592224/Benningbroek 
0229-591264.

Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid, 
de vele kaarten en bloemen na het overlijden 
van onze bijzondere vader en opa

Joop Klumpenhouwer

De vele reacti es, verhalen en anekdotes, 
die de afgelopen ti jd voorbij gekomen zijn, 
waren overweldigend en hebben ons goed gedaan.
Het is fi jn om te weten dat veel mensen goede herinneringen 
aan hem hebben.

Familie Klumpenhouwer

FAMILIEBERICHTEN
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ASA - Allround Service Andijk
Nieuw in Andijk:
Voor verhuur van 
• Steigers ( 1 mtr. – 9 mtr ) / 
 machines / gereedschappen / aanhangers
• Complete schildersbenodigdheden
• Op maat zagen/schaven houtwerk
• Verkoop materialen ( van pvc tot losse schroef )
• Renovatie / restauratie van o.a.kozijnen

Ook voor bouwkundig advies 
en totale bouwwerkzaamheden.

Waarom verder zoeken als het in het eigen dorp is.

A.S.A., Handelsweg 29 c, 1619 BJ  ANDIJK
06-15 94 03 45

allroundserviceandijk@gmail.com
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• Lifestyle-test
 Kelly Groot

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan
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Hoveniersbedrijf de Kroon
Dijkweg 128, 1619 HH Andijk

tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

B. DE KROON

H O V E N I E R S B E D R I J F

H O V E N I E R S B E D R I J F

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

Tel.: 06-18966539
E-mail: info@dekroonhovenier.nl

w w w. d e k ro o n h ove n i e r. n l
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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!
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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!

Sinds het seizoen 2022-2023 heeft de se-
lectie van Sporting Andijk voetbal een 
7-tal eigen sponsoren. Daarmee is er een 
nieuw concept geboren. Waar sponsoren 
zich eerder verbonden aan de club, door 
middel van bijvoorbeeld een sponsor-
bord, hebben sponsoren nu ook de moge-
lijkheid om zich specifiek te binden aan 
de selectie middels een sponsorpakket.

Naast een aantal nieuwe sponsoren hebben 
ook de huidige hoofdsponsors van de club 
dit sponsorpakket aangeboden gekregen.

Met het pakket krijgen de sponsoren aan-
dacht op verschillende manieren. Zo hebben 
zij bijvoorbeeld hun logo op de trainingspak-
ken, inloopshirts of polo’s die gedragen wor-
den door de selectie, hangen er bij de entree 
van het terrein vlaggen met hun logo’s en 
daarnaast worden zij ook op social media 
regelmatig uitgelicht. De selectie van Spor-
ting Andijk heeft namelijk ook een zeer ac-
tief Instagram-account onder de naam @
sportingandijk1. Reden om te volgen dus.

Naast deze praktische kant genieten de 
sponsoren van de selectie ook van een aantal 
voordelen. Zo heeft elke sponsor een spon-
sorpas die goed is voor 2 consumpties tij-
dens thuiswedstrijden van het eerste. Daar-
naast zijn ook alle sponsoren uitgenodigd 
om met de bus mee te gaan naar een uitwed-
strijd in Amsterdam. Na de wedstrijd gaan 
staf, selectie en sponsoren gezellig met el-
kaar richting het centrum van Amsterdam 
voor een hapje en een drankje. De sponsor-
opbrengsten ten goede van het eerste elftal, 
maar ook voor de gehele vereniging waar ie-
dereen van profiteert.

Nieuw concept: Sponsorpakket Sporting Andijk

Uiteraard kunnen we altijd nieuwe sponsoren gebruiken! Heeft u interesse? Dan kunt u zich melden via de website van Sporting 
Andijk. Op de fotocollage van links naar rechts: Michel Haak van administratiekantoor in de Haak, Ron Karreman van 

Karreman Autoschade, Rob Smit van Reus Stukadoors, Wijnand vd Kooij van de Jong Lelies, Siem Beers van Broer BV en Frank 
Hollenberg namens Pop Vriend, gezamenlijk de hoofdsponsoren. Richard Haak van Schildersbedrijf Haak, Ruud Hoffer namens 

Stichting Dijkpop, Mahfoud Almahfoud van Dijkhuis en Johan Bakker van Steengoedt Hypotheken. Op iedere individuele foto ook 
de voorzitter van Sporting Andijk, Marryelle Deen te zien. Fotocollage aangeleverd
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Ondernemen in Andijk!
Aanhangwagens

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

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

0228 - 592075 • www.� deboer.com

Administratie
In de Haak • Sterappel 28 Andijk 

06 53 92 18 85 • michel@indehaak.nl

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

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

Computerhulp
PCHulpje • Kees Veerstraat 9 Andijk

06 181 283 15 • www.pchulpje.nl

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

info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

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

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

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

0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

Fietsenwinkel
Dekker Tweewielers • Middenweg 54a, 1619 BN Andijk

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

Fotokopie - drukwerk
Dijkprint • Industrieweg 1 Andijk

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

Fysiotherapie
Praktijk Andijk • Landstraat 5, 1619 EX Andijk

0228 - 59 11 22 • www.praktijkandijk.nl

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

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

Glasbewassing & Schoonmaak
Stenekes Cleaning • Narcis 35 1619 BC Andijk

06 51 94 85 85 • www.stenekescleaning.nl

Hovenier
Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk 

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

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

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

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

0228 581 258 • info@briljant-optiek.nl

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

06 21 82 30 00 • www.deenisdeanderniet.nl

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

06 12 50 53 52 • www.salonbeautylounge.nl

Natuurgeneeskunde
Amrita- Holistisch Centrum • Natalja Mantel

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

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

06 25 11 69 16 • koopmanoefentherapie.nl

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

06-16 68 85 39 • Keizerskroon 1 Andijk

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

0228 - 75 57 43 • www.marijkejaspers.nl

Tuin en Onderhoud
Walstra Tuin & Onderhoud

06 43 46 49 89 • herriet@walstratuinenonderhoud.nl

Tuin en Parkmachines
Manshanden Trekkers & Werktuigen • Industrieweg 7 Andijk

0228 - 59 74 10 • www.manshandentw.nl

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

allroundserviceandijk@gmail.com • Handelsweg 29c Andijk

Vishandel
Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

06 2656 8616 • info@kleinvolendam.nl

Yoga
Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk

0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Zonnepanelen
SolEnergy • Industrieweg 5, 1619 BZ Andijk

0228-597272 • www.solenergy.nl

Zonwering
Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk

06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl

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

of bel: 59 36 05

Dealer van: 
Gazelle, Batavus, Sparta, Qwic, Pegasus en Cortina

Zondag en maandag Gesloten
Dinsdag   09:30 - 18:00
Woensdag   09:30 - 18:00
Donderdag   09:30 - 18:00
Vrijdag    09:30 - 18:00
Zaterdag   09:30 - 17:00

Tweewielers

ANDIJK

              M iddenweg 54a

1619BN Andijk

w w w.dekker-tweewielers.nl

Middenweg 54a
1619 BN Andijk 

0228-745222 

info@dekker2wielers.nl
www.dekker2wielers.nl

Ook voor service, reparatie en onderhoud 
aan uw (elektrische) fi ets.

Maak nu een afspraak! 
(Gratis halen en brengen)

Openingstijden:

❤ Holistische aanpak op maat met pure en 
 biologische middelen uit de Natuur.   

❤ Voor duurzaam herstel / beterschap 
 bij diverse gezondheidsklachten.  

❤ Uniek–onder één dak al deze therapievormen:     
 Kruidengeneeskunde / Energetische therapie
 Medicinale paddenstoelen / Bloedtesten
 Oosterse medicinale voedingstherapie 
 Dr. Schüssler celzouten / Aromatherapie
 Ontspanningstechnieken & Meditaties 

“Natuurlijk Beter, duurzaam & completer.”  

• Wil je op natuurlijke wijze beter worden?
• Wil je vakkundige en persoonlijke 
  ondersteuning met een duurzaam resultaat?
• Wil je je weer completer voelen?
• Tijd om nu stappen te ondernemen!
• Hiermee help ik je op weg naar natuurlijk herstel.

Bel voor een afspraak: 06-57245725
Natalja Mantel
Middenweg 10
1619 BL Andijk
www.amrita.nu
natalja@amrita.nu
      AmritaHolistischCentrum

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

• Wil je op natuurlijke wijze beter worden?
• Wil je vakkundige en persoonlijke 
  ondersteuning met een duurzaam resultaat?
• Wil je je weer completer voelen?
• Tijd om nu stappen te ondernemen!
• Hiermee help ik je op weg naar natuurlijk herstel.

Bel voor een afspraak: 06-57245725
Natalja Mantel
Middenweg 10
1619 BL Andijk
www.amrita.nu
natalja@amrita.nu
      AmritaHolistischCentrum

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

• Wil je op natuurlijke wijze beter worden?
• Wil je vakkundige en persoonlijke 
  ondersteuning met een duurzaam resultaat?
• Wil je je weer completer voelen?
• Tijd om nu stappen te ondernemen!
• Hiermee help ik je op weg naar natuurlijk herstel.

Bel voor een afspraak: 06-57245725
Natalja Mantel
Middenweg 10
1619 BL Andijk
www.amrita.nu
natalja@amrita.nu
      AmritaHolistischCentrum

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

Natalja Mantel / Middenweg 10 / 1619 BL Andijk
Tel. 06-57 24 57 25 / www.amrita.nu / natalja@amrita.nu

Holistisch Centrum 
voor Natuurgeneeskunde

 

Amrita

Salon Beautylounge
Industrieweg 1e
1619 BZ Andijk

06 12 50 53 52
info@salonbeautylounge.nl
Plan zelf uw afspraak via:
www.salonbeautylounge.nl

Medisch Pedicure 
Pedicure
Manicure en Gellak 
Acrylnagels
Voetrefl exologie

maandag t/m vrijdag 
geopend van 

08.00 tot 17.00 uur

 Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk
0228 – 59 2222

www.autoserviceandijk.nl

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl
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Wist u dat...
… loslopende honden op de 

dijk gevaarlijk is omdat ze zo 
maar naar anderen toe kun-

nen of de Dijkweg op.  
Graag aanlijnen! 

… in het stuk van Sursum 
Corda de naam van Piet But-
terman genoemd werd, en dat 
dit natuurlijk Jaap Butterman 

moet zijn?

... er iedere laatste vrijdag van 
de maand afval opgeruimd 
wordt op de Kleiakker tot de 

rotonde? Resultaat 45 blikken 
en 9 flessen

....Andijks Gemengd Koor a.s. 
zaterdag tweemaal een optre-

den verzorgt in Cultura, 
‘s middags en ‘s avonds?

...speciaal daarvoor zelfs een 
violist en een doedelzakspeler 

zijn ingevlogen?

... de leden van toneelvereni-
ging KNA een fantastisch 
weekend hebben beleefd?

Zij hun bezoekers willen 
bedanken voor hun bezoek en 

hun gulle lach?

Het ene moment zit je heerlijk buiten in een voorjaarszonnetje, het volgende 
moment vallen er weer hagelstenen naar beneden. De Hollandse jaargetij-
den doen waar ze zin in hebben. Het lijf moet wennen aan al die verande-
ringen. Discussie zomertijd/ wintertijd: als je je slaapritme maar onder con-
trole hebt. De één heeft nergens last van, de ander heeft moeite om in slaap 
te vallen. Een donkere koele kamer, zonder stoorzenders (tablet of mobiel) 
wil soms al een beetje helpen. Ook magnesium heeft een ontspannende wer-
king op je zenuwstelsel en geschikt om voor het slapen gaan te gebruiken.

Jas aan, jas uit: daar word je niet verkouden van! De één kan daar gewoon beter 
tegen dan de ander. Eigenlijk is het makkelijk: als je in contact komt met iemand 
die verkouden is, dan kan je verkouden worden! Andere groentes op het menu, 
weg stevige winterstampotten. Hulp nodig bij de vertering van de zware maaltij-
den? Denk aan enzymen die helpen de koolhydraten eiwitten en vetten te verte-
ren. Op naar de voorjaar salades.

Beetje hulp
Heeft u moeite met al deze veranderingen, help uw lijf dan met een beetje met 
extra vitamines en mineralen. Vergeet niet dat de zonnestralen snel gaan ver-
schijnen, maar dat vitamine D nog even op zich laat wachten. Van maart/april 
tot augustus/september zou er genoeg zonkracht zijn, zodat we vitamine d op-
doen. Vooral tussen 13 u-15u , maar dat zijn ook de uren wanneer u zou kunnen 
verbranden. Ga daar dus verstandig mee om. Een d3 supplement zou ook een 
optie kunnen zijn.

Voorlichten 
Met het voorjaar komen er naast mooie bloemetjes ook juist klachten te voor-
schijn. Kriebels in de neus, vaak niezen, jeukende ogen of kriebel in de keel. Ge-
woon irritant! Wat zou je kunnen gebruiken is scutellariae baicalensis: 2 capsu-
les als startdosering met een maximum van 6 per dag. Het is gewoon een natuur-
lijke antihistaminicum, maar dan zonder bijwerkingen. Werkt binnen ongeveer 
een half uurtje. Het is in ieder geval het proberen waard.

Laat u goed voorlichten en u zult zien dat ook u snel die zomerkriebels voelt. 
(Nu maar hopen dat het geen zonneallergie is.) 

Groet, Anne

DEGEZONDHEIDSRUBRIEK

Winterdipje of al zomerkolder?

Woensdag 15 februari 2023 in de 
Achterzaal van de Gereformeer-
de Kerk Andijk, aanvang 19.30 
uur.
 
In de Bijbel lees je dat Jezus nogal 
eens gebruikmaakt van beeld-
spraak om de mensen iets duide-
lijk te maken. Zo kom je beeld-
spraak tegen die betrekking heeft 
op een bruiloft. Jezus noemt 
zichzelf de Bruidegom, de ge-
meente (christenen) Zijn bruid 
en Jezus brengt een bruilofts-
maaltijd ter sprake (vergelijk bij-
voorbeeld Matteüs 22: 1-14). 
Onze kennis van een hedendaag-
se, Hollandse bruiloft helpt nau-
welijks bij het begrijpen van deze 
beeldspraak. 

De documentaire ‘Een mysterie 
ontrafeld’ geeft ons een beeld 
van het Joodse huwelijksritueel 
waardoor we de woorden van Je-
zus en de vergelijking van Hem 
als de Bruidegom en de gemeente 
als Zijn bruid beter gaan begrij-
pen. In de Bijbel wordt in dit 
verband geschreven over de op-
name van de gemeente; het mo-
ment waarop Jezus Zijn bruid 
komt halen om voor altijd bij 
Hem te zijn. We zijn uitgenodigd 
voor een hemels bruiloftsfeest en 
mogen vol verwachting uitkijken 
naar het moment waarop de laat-
ste bazuin klinkt, de graven 
opengaan en wij Jezus gaan ont-

moeten in de lucht. Wie wil daar 
nou niet bij zijn? 

Tijdens het Laatste Avondmaal 
deed Jezus uitspraken die verwij-
zen naar het hemelse bruilofts-
maal: een feestmaal ter ere van 
het Lam met Zijn bruid of de ge-
meente. De uitspraken gaan over 
de liefde van God die uitgaat naar 
de mens. Hij wil ons daar graag 
bij hebben. 

De film is zeer de moeite waard. 
We starten om 19.30 uur met een 
korte inleiding. Na de film is er 
pauze, waarna er gelegenheid is 
om met elkaar van gedachten te 
wisselen. Inloop vanaf 19.15 uur. 
U bent van harte uitgenodigd!

Hartelijke groeten, taakgroep 
Onderwijs & Toerusting van de 
Gereformeerde kerk, Middenweg 
4 – toegang gratis.

Filmavond met de documentaire 
‘Een mysterie ontrafeld’.

Heeft u een klus voor NL Doet? Foto aangeleverd
Op vrijdag 10 maart zorgt Vrijwilligers-
punt Westfriesland in West-Friesland voor 
de coördinatie van klussen voor de groot-
ste vrijwilligersactie van Nederland: NL-
doet. Ruim 700 leerlingen van het Oscar 
Romeo en Copernicus SG in Hoorn en de 
Dijk in Medemblik zullen zich dan inzet-
ten voor maatschappelijke organisaties in 
West-Friesland. Heel veel extra handjes 
dus, maar we kunnen nog vrijwilligers-
klussen gebruiken! Heeft jouw maatschap-
pelijke organisatie nog klussen liggen? 
Meld je klus dan aan bij Vrijwilligerspunt 
via mas@vrijwilligerspunt.com! 

Muurtje schilderen, schoonmaken, tuintje 
voorjaar-klaar maken, spelletjesmiddag 
begeleiden, high-tea organiseren, opruim-
werkzaamheden… in en om jouw stich-
ting, vereniging, zorginstelling of club lig-
gen vast en zeker klusjes en activiteiten op 
de plank waar je maar niet aan toe komt. 

Dan is nu het moment om die klussen te 
laten oppakken tijdens NLdoet! Jouw or-
ganisatie is ermee geholpen en voor de 
leerlingen biedt NLdoet een uitgelezen 
mogelijkheid om een maatschappelijke 
stage te doen en kennis te maken met vrij-
willigerswerk. 

Ook handjes nodig?
Organisaties die vorig jaar hebben meege-
daan waren super geholpen. Zoals Activi-
teitencentrum Woudrust uit Oostwoud 
die toen hun enthousiasme met Vrijwilli-
gerspunt deelde: “De jongeren zijn echt 
harde werkers en ze zijn super enthousi-
ast. We zijn heel blij met ze, want onze ei-
gen vrijwilligers zijn een stuk ouder en dan 
worden deze tuinklussen toch wat lastiger 
om te doen.”
Ook extra handjes nodig? Meld je klus aan 
via mas@vrijwilligerspunt.com of bel 
0229-216499 voor meer informatie. 

Klussen gezocht voor NLdoet

Bas de Wit verraste ons met wat 
retoriek, hij maakt zich zorgen. 
Maar helemaal kloppen doet het 
niet. Een landelijk onderzoek 
heeft uitgewezen dat in gemeen-
tes met een VVD-wethouder er 
het minst gebouwd wordt, Die-
men met een PVDA-wethouder 
bouwt het meest. Hij, en ook zijn 
partij willen niet vooruit kijken, 
Joop Den Uil krijgt een promi-
nente plaats in hun campagne. 

Het “paarse” kabinet dat puin 
moest ruimen na  v.Agt-Wiegel is 
vergeten! De problemen zijn mo-
menteel groot in Nederland. Al-
leen als de DEMOCRATISCHE 
partijen gaan samenwerken kan 
men verbetering brengen, alleen 
dan. Dat men het moet doen met 
partijen van verschillende kleur, 
daarin zit de helaasheid van het 
alles opgesloten.
Ernst Julius Franken jr. Andijk.

Ingezonden

Meneer Pauw kijkt belangstel-
lend naar binnen bij waar vroeger 
een bank gevestigd was op de 
Kleingouw vlak bij Sarto. Moge-
lijk heeft deze belangstelling naar 
de werkzaamheden binnen het 
pand waar hij naar binnen stond 

te gluren. Daarna schijnt de pauw 
naar het “Skaffie” te gaan om wat 
te eten en daarna keert hij weer 
terug naar de boerderij van Neef-
jes een bijna dagelijks uitje? 
Douwe Greydanus. 

Meneer Pauw op zoek naar een woning? Foto: Douwe Greydanus

Woningzoekende?
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• Ophaaldagen afvalbakken: kijk op hvcgroep.nl of in de app!

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

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

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

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

FEBRUARI
Zaterdag 11 februari:
• 14.30 uur Jubileumconcert AGK in Cultura
• 20.00 uur Jubileumconcert AGK in Cultura
Dinsdag 14 februari 
• Vr. v Nu Andijk - Oost, Jaarvergadering, Bingo, 19.45 Dorpshuis
Woensdag 15 februari  
• KBO Klaverjassen en jeu de boules. 13.30 uur Sarto
• Vrouwen van Nu-West. Jaarvergadering, na de pauze Ella Mole-

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

MAART
Woensdag 1 maart  
• KBO Bingo en jeu de boules. 13.30 uur Sarto
Zaterdag 4 maart
• Opruimactie  van 8:45 – 11:15  door Andoik Skoôn. Start IJsbaan
• Oud papier
Zondag 5 maart
• Koppelbiljarten, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00uur
Dinsdag 7 maart
• KVG kaartavond, 19.45 Sarto
Vrijdag 10 maart
• Veiling Sarto
Dinsdag 14 maart
• Vrouwen van Nu Andijk - Oost, Gezamelijke avond met 

Andijk -West, 19.45 uur Dorpshuis    
Woensdag 15 maart  
• KBO Klaverjassen en jeu de boules. 13.30 uur Sarto   
Vrijdag 17 maart
• Klaverjassen Sporting Andijk. Inloop 19.00 uur, start 19.30 uur.
Zaterdag 18 maart
• Oud papier
Zondag 19 maart
• Country middag, vrij dansen, Dorpshuis Sarto, 13.30 uur
• Koppel Biljarten, Eetcafé Sels. Aanvang 14.00 uur.
Dinsdag 21 maart            
• KVG, Sarto 20.00 uur.  Workshop Macramé o.l.v. Marga Harlaar
Zondag 26 maart
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
• Sarto Andijk: The Very Sixties. Aanvang 15.00 uur
Woensdag 29 maart  
• KBO Bingo en jeu de boules. 13.30 uur Sarto

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

19.45 Dorpshuis
Woensdag 12 april  
• KBO Klaverjassen en jeu de boules. 13.30 uur Sarto
Zaterdag 15 april
• Oud papier
Zondag 16 april
• Koppel Biljarten, Eetcafé Sels. Aanvang 14.00 uur.
Dinsdag 18 april               
• KVG, Sarto 20.00 uur. Muziek!! Met duo Zuss.
Woensdag 19 april
• Vrouwen van Nu-West. Dhr Klaas Wilting over zijn leven bij de 

politie in Amsterdam. 20.00 uur, Cultura
Woensdag 26 april  
• KBO Bingo en jeu de boules. 13.30 uur Sarto
Zaterdag 29 april
• Oud papier
Zondag 30 april
• Tulpenwandeltocht

MEI
Dinsdag 2 mei
• KVG kaartavond, 19.45 Sarto
Zaterdag 16 mei
• Opruimactie  van 8:45 – 11:15  door Andoik Skoôn. Start IJsbaan
Zondag 7 mei
• The New Hurricanes. Sarto, aanvang 15.30 uur
Dinsdag 9 mei 
• Vrouwen van Nu Andijk - Oost, Theemiddag bij de Libel
Woensdag 10 mei  
• KBO Klaverjassen en jeu de boules. 13.30 uur Sarto
Zaterdag 13 mei
• Oud papier
Dinsdag 16 mei                

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

Handbal Zondag 12 februari, 14.00 uur De Klamp
 Sporting Andijk DS1 - VVW DS3

Sporting Andijk
Zaterdag 18 februari zal een 
nieuwe editie van het Wervers-
hoofse muziekspektakel Winter-
stoppop plaatsvinden bij ‘t For-
tuin. Net als voorgaande edities 
zal de line-up voornamelijk be-

staan uit acts en bands met lokale 
roots. Zij worden dit jaar geacht
een nummer te spelen uit de ja-
ren tachtig. Met als kers op de 
taart een optreden van tribute-
band Rondje Doe Maar.

De avond start om 19:30 uur in 
zowel de zaal als het (akoesti-
sche) voorcafé. De entree be-
draagt 10 euro in de voorverkoop 
en 15 aan de deur. 

Een deel van de entreegelden 
gaat rechtstreeks naar de deelne-
mende muzikanten. 

Kijk voor meer informatie op de 
website: www.smew.nl of op de 
facebookpagina van Stichting 
Music Events Wervershoof.

Naast Rondje Doe Maar bestaat 
de line-up deze editie uit: Circle 
of Music, B!TCHES, Blue Flame, 
Moers, Perfect Strangers, Mat-
thijs Laan, Huub Sijm, Melvin & 
Maartje, Barney Willemse, Zach 
& Cynical Bastards en Pieter 
Baas.

Rondje Doe Maar. Foto Don Weemering Fotografie

Doe Maar tributeband op Winterstoppop

Zondag 12 februari leer je op 
de Dag van de Kalligrafie alles 
over dit ambacht en kan je zelf 
ook leren kalligraferen. Een 
kopie van een prachtig gekalli-
grafeerd middeleeuws getij-
denboek is te bewonderen in de 
Ridderzaal. Conservator  Pau-
lette Kooijman,  speciaal voor 
de gelegenheid in middeleeuws 
gewaad, vertelt je er graag meer 
over!

Open workshop
Middeleeuwenexpert Marius 
Bruijn geeft deze dag een open 
workshop kalligraferen. Dat be-
tekent dat je ieder moment kan 
aanschuiven en dit bijzondere 
ambacht mag proberen onder 
begeleiding van een kenner. De 
workshop zit bij het museumbe-
zoek inbegrepen.

Over de tentoonstelling 
“Door middeleeuwse ogen”
Op het Groot Hemelrijck, boven 
de Ridderzaal, stap je binnen in 
het wereldberoemde Getijden-
boek van Katharina van Kleef, 
hertogin van Gelre. Het boek 
staat symbool voor de verweven-
heid tussen geloof en realiteit in 

de middeleeuwen. Met kleurrijke 
illustraties wordt het middel-
eeuwse wereldbeeld getoond. 
Beleef zelf dit wereldbeeld door 
middel van de personages die je 
meenemen in hun avonturen.

Meer over het getijdenboek
Het getijdenboek dat tijdens de 
themadag Dag van de Kalligrafie 
in de Ridderzaal te bewonderen 
is, heet “The Luttrell Psalter”. Een 
getijdenboek is een handboek 
voor wat je in welk seizoen moet 
doen. Dit specifieke boek is ge-
maakt begin 14e eeuw in op-
dracht van Sir Geoffrey Luttrell. 
Het is een beeldverhaal van het 

landelijk leven in Engeland in de 
late middeleeuwen. De taal waar-
in het is geschreven is Latijn.

Reserveren en prijzen
De Dag van de Kalligrafie met 
open workshop speelt zich af in 
het museum en zijn beide inbe-
grepen bij het museumbezoek. 
Toegangsprijzen: Vanaf 13 jaar € 
9,- per persoon, kinderen van 5 
t/m 12 jaar € 6,- per kind, kinde-
ren 0 t/m 4 jaar gratis. Heb je een 
Museumkaart of een Vriendenlo-
terij VIP kaart? Ook dan is de 
toegang gratis. Kijk voor meer 
informatie en tickets op kasteel-
radboud.nl/activiteiten.

Een open workshop kalligraferen. Foto Yvette Moeskops Fotografie

Dag van de Kalligrafie Kasteel Radboud

De Andijker publiceert regelmatig de 
belevenissen van oud Andijker Jan Pijpker. 

Winters van vroeger 2.
Zo’n dag op de MULO sleepte zich voort. ’s Mor-
gens vijf lesuren en de leraren hadden geen zin in 
kletspraatjes. Het beste was ook om je zo onop-
vallend mogelijk te gedragen, want als je opviel 
kon je altijd een beurt krijgen en elk antwoord 
telde voor een cijfer.  En als je het niet goed ge-
leerd had kreeg je een kaart mee voor thuis. Als je 
binnenkwam en verkondigde dat je niet zoveel 
zin had, kwam er als antwoord meestal: dan maak 
je maar zin. Bovendien werd er meestal bij gezegd 
dat onze ouders ook hard moesten werken en er 
voor ons dus geen reden was om dat niet te doen. 
We mochten blij zijn dat we naar school moch-
ten. Daar viel ook niets tegen in te brengen, ge-
werkt moest er worden en ons wachtte een mooie 
toekomst met zo’n opleiding.

Tussen de middag mochten we die koude dagen 
ons brood opeten in het natuurkunde lokaal. Dat 
liep een klein stukje omhoog zodat je goed de 
proeven kon zien. Meestal mislukten die en als ze 
wel lukten, hadden we geen idee waar het over 
ging, maar alles was beter dan een saaie les. Die 
dag had Jaap de Vries ( sok ) geregeld dat we onze 
melk warm mochten maken op een bunsenbran-
der en zo kregen we warme melk bij ons brood. 
Een kinderhand was gauw gevuld in die dagen.

Nog drie lessen en om kwart over vier mochten 
we naar huis, een enkele rijkaard kocht een stukje 
leverworst bij de slager naast de school voor een 
dubbeltje, want trek had je eigenlijk altijd. De 
tocht terug  ging nu wat sneller en na de Vuurto-
ren hadden we voor de wind en al gauw waren we 
bij het Kerkepad. Ik zette mijn fiets in de smede-
rij, die nog een beetje warm was van het smids-
vuur en riep: “Ik ben er weer hoor.”

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker
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SolEnergy is een jong en 
dynamisch bedrijf dat zich inzet 
voor een duurzamere en 
milieuvriendelijkere wereld. 

Omdat we snel groeien zijn we
op zoek naar een:

MONTEUR ZONNEPANELEN
Wat bieden wij?

• Een salaris tussen € 2.000,- en € 3.500,- bruto per maand 
 conform richtlijnen cao 
• Pensioen opbouw conform cao Metaal en Techniek
• 25 vakantiedagen plus opbouw van ADV uren
• Een hecht team die goed op elkaar ingespeeld is
• Een gedegen inwerktraject om snel zelfstandig inzetbaar te zijn 
• Opleidingen en cursussen om jezelf verder te ontwikkelen
• Wekelijks een vrijdagmiddag borrel met het gehele team

Wat vragen wij?

• Bij voorkeur een technische opleiding en/of 
 aantoonbare technische werkervaring
• Je hebt een positieve instelling en je bent klantgericht
• Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
• Je denkt in oplossingen 
• Woonachtig in de regio Noord-Holland
• In bezit van Rijbewijs B (BE is een pre)
• In het bezit van VCA certifi caat (VCA vol is een pre)

Wil jij samen met ons op weg naar een duurzamere 
wereld en jouw steentje daaraan bijdragen? 

Bel dan met Dennis Grondman 06-82983132 
of stuur je cv met motivatie zo snel mogelijk 
naar info@solenergy.nl.

Wie zijn wij? 
  
Veldhuis Logistics is een internationaal 
transportbedrijf. Na een time-out van onze oprichter 
Dirk Veldhuis kwamen er vragen van diverse klanten 
of hij geen zin had om weer actief te worden in de 
logistiek. Onder het motto het bloed kruipt waar het niet gaan kan heeft hij 
besloten om zijn contacten aan te spreken en een nieuwe fi rma op te 
richten en alles in eigen hand te houden. 
  
Zo ziet jouw werkdag eruit 
• Als planner transport word je verantwoordelijk 
 voor de aansturing van de auto’s.
• Je bent het aanspreekpunt voor klanten, collega’s en voor planners.
• Onze opdrachtgevers hebben binnenland en export ritten voornamelijk  
 op Duitsland en deze deel je dagelijks in op alle auto’s. 
• Palletadministratie
• Opvolging van de auto’s.  

Wat hebben wij te bieden? 
• Uitstekend salaris 
• 26 vakantiedagen
• Een aantrekkelijke pensioenregeling.
• Kom je met de auto? Dan betalen wij jouw reiskostenvergoeding.
• De opdrachtgever biedt jou ook diverse groeimogelijkheden 
 door middel van scholing & studie.
• Leuke uitjes met het team.  

Wat zoeken wij? 
• Een paar jaar ervaring op een soortgelijke functie in de AGF is een pre!
• Geen 9 tot 5 mentaliteit. 
• Ook beschikbaar in de weekenden.
• MBO werk/denkniveau.
• Stressbestendig
• Je hebt een goede regionale topografi sche kennis.
• Je spreekt en schrijft de Nederlandse, Duitse en Engelse taal.
• Bereid zijn om op kantoor en thuis te werken.  

Denk jij dit is iets voor mij, bel of mail dan meteen naar; 
Mario Groot, mario.groot@veldhuislogistics.com, +31 610842353

Kijk ook eens op onze website www.veldhuislogistics.com.  

Wij zoeken een: planner transport

Peuterinloop: Van peuter naar kleuter!
Dinsdag 14 februari van 9.00  - 10.00

Flamingolaan 35 - 1619 VC Andijk  
0229 – 591609  
info.piramide@openbaaronderwijspresent.nl
www.depiramideandijk.nl

Ouders krijgen een rondleiding door 
de school terwijl de peuters mogen 
wennen in de kleuterklas.

Kleine kleutergroepen
Engels vanaf groep 1!

Vacatures

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

De 40MM (40.000 meter mars) is de 
sponsorwandeltocht in West-Friesland 
welke sponsorgeld bijeen brengt om 
verschillende projecten te ondersteu-
nen in de minder ontwikkelde landen. 
Geheel georganiseerd door vrijwilligers 
wordt al het sponsorgeld besteed aan de 
projecten. 

Wij als bestuur zijn enorm trots!
Dit jaar staat er een feestelijke editie op de 
planning, de 40MM wordt namelijk voor 
de 50ste keer georganiseerd. Wat een pres-
tatie om al zo lang en elk keer weer een 
mooie route te maken en ervoor te zorgen 
dat het de wandelaars op de dag zelf aan 
niks ontbreekt. Denk aan gezelligheid 
langs de route, lekkere verse appels, pan-
nenkoeken, een bakje koffie en ga zo maar 
door. Dit jaar pakken we het groots aan en 
maken we er een onvergetelijke editie van! 
Nu maar alvast hopen dat het weer meezit 
die dag. 

Wandel je mee op 
zaterdag 20 mei 2023?
In coronatijd kon je lokaal wandelen in de 
buurt waar je woont of op een plek die je 
mooi vond. Dit jaar is dat niet zo. We gaan 
voor de ouderwetste versie: alleen wande-
len op de dag zelf. 
De digitale inschrijving is via onze website 
www.40mm.nl en is geopend vanaf het 
Paasweekend (zondag 9 april 2023) Het is 

niet mogelijk om een papieren inschrijf-
formulier op te halen. 

Hoeveel sponsorgeld ga je ophalen?
Je kan je voor een vast bedrag per kilome-
ter laten sponsoren, maar je kan ook vra-
gen of je voor een vast bedrag gesponsord 
kan worden, ongeacht hoeveel kilometer 
je loopt. De keuze is aan jezelf. Denk bij 
het zoeken van sponsors aan bijvoorbeeld 
je familie, vrienden, collega’s of buren. Het 
sponsorgeld maak je achteraf aan ons over. 

We zijn op zoek naar leuke ideeën om 
wandelaars aan te moedigen mee te doen!
Heb je een goed idee? Neem dan contact 
op met Chantal de Lange-Dijkstra via 06-
51269629 of via dijkstrachantal@hotmail.
com. 

Om je alvast een beetje op weg te helpen, 
hierbij een idee: regel een bedrijf om je te 
laten sponsoren en loop de wandeling in 
bedrijfskleding van de sponsor. Zorg dan 
dat je met een zo groot mogelijke groep 
loopt. Of woon je vlakbij of aan de route en 
vind je het leuk om een groep wandelaars 
in het zonnetje te zetten? Dan kun je er 
aan denken om happen en trappen aan te 
bieden, maar dan in de wandelvorm na-
tuurlijk. De ideeën zullen gepromoot wor-
den via Facebook en onze nieuwsbrief. 

We zien je graag op zaterdag 20 mei 2023!

De 50ste editie van de 40MM
– de gezelligste sponsorwandeling in West-Friesland! –

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2023 - week 06 Pagina 8


