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Diva Night 
Bingo voor alle 18+ diva’s ◊ Kans op veel mooie prijzen! 

◊ Dress to Impress ◊ Prijs voor best geklede diva ◊  
      

 

 

 

 
Zaterdag 25 maart 2023 
Waar: kantine van Sporting Andijk. 
Deur open 19:30 uur, aanvang 20:00 uur. 
 
Kaarten € 20,-  per persoon (vol = vol) 
Inclusief welkomstdrankje en borrelhapjes. 
 
Hoe kan ik kaarten kopen? 
Scan met de camera van uw smartphone de bovenstaande 
QR code of klik op deze LINK en volg de stappen van uw bank.  
Betaal € 20,- per persoon t.n.v. B.G.J. Schuitemaker e.o. 
De naam van uw rekening wordt geplaatst op de gastenlijst. 
Of haal uw kaart bij Drogist de Hoek in Wervershoof. 
(Alleen contant en gepast betalen) 
 
De opbrengst zal worden ingezet voor 
verbeteringen op het complex 
 

Mr. R.M. Mantel-KooistraMr. A.W.M. Overtoom

www.mantelovertoom.nl
Tel. 0228 59 22 24 | 0229 59 12 64

Gratis half uur 
bespreking? Bel ons.
www.mantelvoors.nl
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Telefoonnummer 
0228 592244

Wijkagent Frans Schraal van Me-
demblik doet een poging uit te 
leggen wat zijn werk allemaal in-
houdt. “Dat is best lastig, omdat 
het veelomvattend is en niet heel 
makkelijk in een hokje te vangen. 
Het belangrijkste werk van de 
wijkagent is het gezicht -en aan-
spreekpunt zijn voor burgers, 
bedrijven, scholen, verenigingen 
en particulieren in het werkge-
bied.”

“Daarom doe ik vaak mijn admi-
nistratie in de auto in de wijk en 
zal je me fietsend en/of lopend 
aantreffen.  Dat maakt aanspre-
ken door mensen makkelijker en 
dat is wat ik wil. Contact maken 
en horen wat er leeft in de buurt. 
Op die manier zijn problemen 
snel te signaleren en is escalatie 
te voorkomen.”

Keuzes maken
Ook al is het werk heel divers, 
Frans heeft wel heel duidelijk wat 
er wél en niet bij de politie hoort. 
“Wij zijn er niet voor futiliteiten, 
niet voor bemiddeling. Wij zijn 
er wél om mensen te helpen en 
misdaad te stoppen. Wij zijn er 
als er strafrechtelijke feiten zijn 
gepleegd, waarbij de overheid 
dus dient op te treden.” Straf-
recht, verkeer- en milieuzaken 
(waaronder ook geluidsoverlast, 
maar geen leef geluiden) zijn po-
litiezaken. Om het maar zo te 
zeggen: u belt de politie niet voor 
een gevonden portemonnee, u 
meldt wél een diefstal/gestolen 
portemonnee. “Soms is het ook 
voor ons een kwestie van keuzes 
maken, want ook wij zijn maar op 
één plek tegelijkertijd inzetbaar. 
Ook als u geen reactie krijgt op 
een melding, dan hebben we hem 
wél gelezen en genoteerd, maar 

kiezen we op dat moment voor 
een andere zaak. In het belang 
van een ieder.”

Als haarvaten
De rol van een wijkagent laat zich 
misschien nog wel het beste om-
schrijven als de haarvaten van de 
samenleving. “Bij incidenten is er 
snel, kordaat en krachtig nood-
hulp nodig. Zeg maar de slagade-
ren en de aderen van een lijf. Dan 
is er een direct gevaar of een 
alarmerende melding waarop 
onmiddellijk gehandeld moet 
worden. Dat doen we natuurlijk 
als politie zijnde.” Hij legt uit: 
“Maar vaak speelt er meer. Zijn er 
eerdere irritaties, onderliggend 
gezeur, als wijkagent heb je de 
mogelijkheid hier eerder op in te 
gaan en later ook dieper op in te 

gaan. Daarmee krijg je de zaak 
duidelijker en kan er de juiste 
hulp komen. Dit kan zijn dat 
buurtbemiddeling wordt ingezet 
of dat er doorverwezen wordt 
naar hulpverlenende instanties 
om maar iets te noemen.”

Bekend met de wijk
Door vaak in de wijk te zijn, con-
tact te houden met bijvoorbeeld 
jeugdwerkers en bij scholen langs 
te gaan, weten mensen wie jij 
bent en vertellen ze je ook hoe 
het met hun (wijk) gaat. Sowieso 
is er goed contact nodig tussen 
allerlei verschillende instanties. 
“Je kunt je voorstellen dat een 
verward persoon in een wijk pro-
blemen kan veroorzaken zoals 
geluidsoverlast of dreiging,” ver-
telt Frans. “Zo’n melding staat 

vaak niet op zichzelf en dan is het 
belangrijk dat wij de juiste in-
stanties kunnen inschakelen voor 
de juiste hulpverlening voor die 
persoon. Dan kunnen wij daarna 
als wijkagent de overige buurtbe-
woners te woord staan.”

Te mooi? Dan opgelet!! 
Opgelicht op Marktplaats? Meldt 
dit dan ook bij Marktplaats. Zij 
hebben de mogelijkheid een ac-
count te blokkeren, zodat de ver-
koper dit niet op hetzelfde ac-
count kan voortzetten. Maar be-
ter nog is het te voorkomen! Is 
iets te mooi om waar te zijn, dan 
is het dat vaak ook. Dus wees 
alert en vertrouw je het niet…dan 
niet doen! “Bankpasfraude en 
andere digitale criminaliteit: u 
kunt ons een melding sturen via 

politie.nl. Maar meldt het vooral 
ook bij uw bank of de winkel 
waar u de aankoop online heeft 
gedaan! Vertrouwt u het niet, doe 
het dan niet!”

Nood of melding
Bij noodsituaties belt u 112. Va-
ker kunt u bellen met 0900-8844, 
politie zonder spoed. Dat is ook 
de manier om uw wijkagent te 
bereiken. “Of liever nog: stuur 
een mail. Die kunnen we lezen 
zodra er tijd voor is en nog eens 
terug lezen als het nodig is!” Op 
politie.nl kunt u de wijkagent van 
uw gebied rechtstreeks mailen 
maar vindt u ook zijn foto, infor-
matie en het laatste nieuws. Bent 
u de taal niet machtig of heeft u 
bijvoorbeeld moeite met online 
melden van een incident? Dan 
kunt u de app 112nl wellicht goed 
gebruiken. Hier heeft u o.a. de 
mogelijkheid in uw eigen taal 
melding te doen, maar liefst meer 
dan 100 verschillende talen wor-
den door deze app herkent.

Mensen helpen en misdaad 
stoppen
“Het is niet zo makkelijk om mijn 
flexibele werk in een stukje tekst 
te vangen,” lacht Frans ter afslui-
ting. “Hoewel het heel duidelijk is 
wie we zijn als wijkagenten en 
wat we doen, zijn we heel flexibel 
inzetbaar en van vele markten 
thuis. Ons doel is mensen helpen 
en misdaad stoppen. Dat doen 
we samen, u bent de ogen en oren 
in een wijk. Hopelijk zoeken 
mensen mij op als ze me tegen 
komen. Gewoon even een praat-
je, laat weten wat er speelt. 

Hopelijk zoeken mensen mij op als ze me tegenkomen. Tekst en foto: Odb/De Andijker

Mensen helpen en misdaad stoppen

Ook als het goed gaat hoor ik dat 
graag van u. Zo krijg ik een ge-
zicht voor u, maar jullie ook voor 
mij! Tot snel?”Op zaterdag 25 maart 2023 or-

ganiseren de dames van het 
handbal recreanten team van 
Sporting Andijk weer een spec-
taculaire Diva Night met leuke 
prijzen! Dit wordt een avond 
vol glitter, glamour en gezellig-
heid. De kantine wordt speciaal 
voor deze avond omgetoverd 
tot DIVA ROOM.

Vanaf 19:30 uur zijn alle diva’s 
(18+) welkom bij Sporting An-
dijk, waar ze ontvangen zullen 
worden met een heerlijk wel-
komstdrankje. De dresscode van 
de avond is uiteraard ‘gla-
mourous’, dus trek je mooiste 
jurk en hoogste hakken aan! 

Maar al kom je als jezelf is het 
natuurlijk ook goed, want plezier 
staat voorop! Voor de best ver-
klede Diva is er een extra prijs 
beschikbaar. Natuurlijk zal er ook 
aan de innerlijke diva gedacht 
worden met heerlijke hapjes ge-
durende de hele avond en drank-
jes kunt u kopen aan de bar.
 
Aan de diversiteit van de prijzen 
zal het zeker niet liggen. Van pe-
dicure en schoonheidsbonnen 
tot Dijkpop kaarten, High Tea, 
lekkere wijnen, fotoshoot en ga 
zo maar door.
Deze echte Diva prijzen worden 
grotendeels beschikbaar gesteld 
door de lokale ondernemers, 

waar de organisatie ze zeer dank-
baar voor zijn! De opbrengst van 
deze avond is namelijk voor ver-
beteringen op het complex van 
Sporting Andijk, waar iedereen 
wat aan heeft.

Er zijn verschillende bingo ron-
des, waarvan ook natuurlijk weer 
de hilarische ronde, degene wel-
ke al eerder zijn geweest weten 
dat dit de ronde is waar je wat 
wilt winnen! Ook doen we nog 
een finale Superronde aan het 
einde met grote prijzen waar nog 
een extra kaart voor kan worden 
gekocht, kosten € 2.50.

Wees er snel bij, want de kaart-

verkoop gaat al lekker en vol=vol. 
De kaarten zijn verkrijgbaar bij 
Briljant, de juwelier in Wervers-
hoof en kosten € 20.- per kaart, 
dit is inclusief  bingokaarten, 
welkomstdrankje en enkele hap-
jes. Ook kan het via bijgaande Qr 
code.

Yes, We’re Back: The Sporting Andijk Diva “bingo” Night
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FAMILIEBERICHTEN MARIA MIDDELARES
VAN ALLE GENADEN
Pastor A. Dekker
tel. 06-28449410. Email:
pastorandredekker@ziggo.nl
secr: Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412, tel. 591408
site regio: rkregiowh.nl

Vrijdagavond 3 maart is er in het 
St. Jozef verzorgingshuis een vie-
ring om 18.30 uur met pastor 
Juan Correa en het Herenkoor. 
Ook mensen van buiten St. Jozef 
zijn van harte welkom
Zaterdagmiddag 4 maart is een 
bijeenkomst in Sarto, vanaf 15.00 
inloop, waar aan alle parochianen 
tegelijk bekend gemaakt wordt 
waar de centrale kerk zal komen. 
Best heel spannend en emotio-
neel. 
Zondag 5 maart is de 2e zondag 
in de Veertigdagentijd. De viering 
is dan in de parochie Medemblik 
met als voorgangers de pastores 
J. Van Dril en Juan Correa. Wel-
kom!
Overleden is mw. Tiny Tiet-Appel-
man. Zij is zaterdag 25 febr. van-
uit onze kerk begraven. 

Intenties: wij bidden om vrede 
voor alle landen waar oorlog en 
verdeeldheid is en om wijsheid 
en inzicht voor alle bestuurders. 

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

Daar buiten op afspraak

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

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. 

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

Kerkdiensten, 5 en 8 maart
Gereformeerde Kerk 
Middenweg 4, Andijk
Zondag 5 maart
10.00 uur Ds. Ineke de Kok te Wilsum
19.00 uur Taakgroep Eredienst. Rimi de Vries. Roept u maar dienst.
Woensdag 8 maart
19.30 uur Simon van Groningen. Biddag voor gewas en Arbeid.

www.gereformeerdekerkandijk.nl

Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen
Zondag 5 maart
09.30 uur  leesdienst
16.00 uur  ds. G. Heijkamp
Woensdag 8 maart (Biddag voor gewas en arbeid)
14.30 uur  ds. G. Heijkamp
19.30 uur  ds. G. Heijkamp

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

Zondag 5 maart
10.00 uur Voorganger: Gert Scholten, Organist: Andrew Orme

De dienst bekijken kan via: kerkdienstgemist.nl

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

Baptistengemeente
Boendersveld 3, 1602 DK  Enkhuizen 
Zondag 5 maart
10.00 uur Cees Hanemaaijer Start Mysteriespel (kinderwerk)

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

R.K. Kerk 
Bangert 6, Andijk   rkregiowh.nl
Zondag 5 maart geen viering in Andijk, wel in Medemblik

De Bovenzaal 
Dijkweg 178, Andijk
Zondag 5 maart
19.00 uur Menno van Dokkum

Studie na luisteren?  kijk op www.bovenzaal.eu 

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
Zondag 5 maart
10.00 uur Jaap Bönker

Evangeliegemeente de Pionier
Beneden in de Schoof, Bisschop Grentplantsoen in Wervershoof 
Zondag 5 maart
10.30 uur Adrie Peereboom, Avondmaalsviering

“Rots in de Branding” 

Veel gedaan, veel betekend 
Zeker voor al die gezinnen in nood 

Yda de Haas
Bedankt voor wie je was!

Ga je missen..

Groet, Mary Bet Blom

In groot verdriet moeten wij afscheid nemen van onze dochter 
en mijn tweelingzus

Jacqueline Stroomer-Brouwer
    Daan en Tineke Brouwer
    Monique

23 februari 2023

Sterappel 1, 1619 KA Andijk

Vogelbescherming Nederland heeft zondag de lijnen weer geopend 
nu de lente in aantocht is. Vogels gaan nu weer over naar het broed-
seizoen waar de camera u een beeld geeft hoe het er aan toe gaat. U 
kunt via de site diverse vogelsoorten van klein tot groot live volgen.

https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente. Veel kijkplezier.  
Tekst en foto: Douwe Greydanus.

Lentekriebels
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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

Overstap naar eeuwigdurende erfpacht in Amsterdam

In Amsterdam staan veel huizen op erfpachtgrond. Dat houdt in dat 
de gemeente eigenaar is van de grond, maar dat de erfpachters het 
recht hebben om op die grond een woning te hebben. In ruil daar-
voor betalen zij een geldbedrag aan de gemeente, de zogeheten ‘ca-
non’. 

De gemeente Amsterdam is nu al meerdere jaren bezig met een 
project om de voorwaarden van alle erfpachtrechten te wijzigen. Tot 
nu toe waren alle rechten ‘voortdurend’, en mocht de gemeente na 
een bepaalde periode (van bijvoorbeeld 50 jaar) de canon verhogen. 
De gemeente wil nu van dit systeem af en wil alle erfpachtrechten 
omzetten naar ‘eeuwigdurend’, zodat er nooit meer canonverhogin-
gen mogelijk zijn. Dat klinkt nadelig voor de gemeente, maar het 
heeft voor hen ook voordelen. De periodieke nieuwe canonbereke-
ning van al die voortdurende erfpachtrechten kost de gemeente na-
melijk veel tijd en geld. Bovendien bieden ze met het eeuwigdurende 
erfpachtrecht meer zekerheid aan hun inwoners.

De omzetting van een erfpachtrecht wordt ook wel ‘overstap naar 
eeuwigdurende erfpacht’ genoemd, en hier is een notariële akte 
voor nodig. Er staan in Amsterdam ongeveer 160.000 huizen op erf-
pachtgrond, dus het project is zowel voor de gemeente als voor 
notarissen een flinke klus! Gelukkig zijn er inmiddels al duizenden 
overstapakten getekend bij de notaris, 
en ons kantoor heeft hier ook een bij-
drage aan mogen leveren. We verwach-
ten nog wel veel mensen te mogen hel-
pen bij de overstap, mede door de 
‘spijtoptantenregeling’ die eind vorig 
jaar is geïntroduceerd. Hierover volgen-
de week meer!

Marloes Bakker
Kandidaat-notaris

Over prijsstijging gesproken

Heeft u ook al de nieuwe aanslag 
WOZ beschikking binnen. Ik wel 
van € 1.000,00 naar € 1.300,00, 
das 30% erop. De prijs van mijn 
woning is met ruim 23% gestegen 
volgens onze gemeentelijke ma-
kelaar!!
Plus een verhoging van de belas-
ting maakt 30% erbij voor mij.

Deze verhoging was nodig om 
een tekort te dichten en onze 
voorzieningen op peil te houden. 
Verhogen terwijl onze bestuur-
ders al wisten dat de woning-
waarde met 23% gaat stijgen voelt 
als stelen.

Mijn partner zwemt al meer dan 
30 jaar in ons zwembad in Wer-
vershoof waar we dus gezamen-
lijk de rekening voor betalen en 
zij een kaartje betaald aan de 
kassa. Vanwege geldgebrek moet 
het zwembad dicht, waar gaat 
onze WOZ dan naar toe vraag je 
je soms af, dus bezwaar maken 

maar weer. Kunnen er tenminste 
weer wat mensen uren schrijven 
die we dan weer van onze WOZ 
belasting gaan betalen.

Onze bestuurders waarschuwen 
mij zelfs dat bezwaar maken hun 
geld kost en dat weer door ons 
moet worden betaald via een vol-
gende verhoging van de WOZ.

Ben benieuwd wat er gaat gebeu-
ren met de percentages van de 
WOZ wanneer de huizen weer 
eens voor normale prijzen van de 
hand gaan en voor onze kinderen 
te betalen worden. Dus vooral 
geen nieuwe bouwprojecten, 
want dan gaat het woningaanbod 
omhoog en dus het verdienmodel 
waarschijnlijk naar beneden.

En we komen al tekort in onze 
gemeente om de rekening van het 
volgens mij 36 jaar jonge, afge-
schreven en dus gratis zwembad 
te kunnen betalen.

Robert Werkhoven

Lezers schrijven

Vorige week vrijdag, een jaar na de inval van Rusland in Oekraïne, 
heb ik, samen met de Andijker, de mensen uit de Oekraïne die in 

het oude Sorghvliet wonen in het zonnetje gezet. We hebben tulpen 
geschonken. De mensen hier blijven jullie steunen! Wij hopen dat de 

oorlog snel tot een einde komt. Arie Bakker/Foto: de Andijker

Tulpen voor vluchtelingen uit Oekraïne

Wat was de kinderveiling vorig 
jaar een groot succes! Na twee 
coronajaren merkten we vorig 
jaar echt dat iedereen wel weer 
aan een ouderwets gezellig vei-
lingavondje toe was. Ook bij de 
opvang na de veiling was het en-
thousiasme goed te merken.

Dit jaar is er een kleine verande-
ring gaande in de opvang na de 
kinderveiling. De ruimte die be-
schikbaar was om de kinderen op 
te vangen is te klein gebleken en 
daar komt bij dat de verdeling 
van de ruimtes in Sarto dit jaar 
ook anders ingevuld wordt.
Gelukkig heeft de parochieraad 
er mee ingestemd dat wij de kerk 
kunnen gebruiken, zodat de kin-
deren toch een gezellig samen-
zijn hebben. We stellen wel als 
voorwaarde dat de kinderen die 
daar aan deelnemen, kinderen 
zijn waarvan de ouders de veiling 
bezoeken.

Dus komt allen naar de (kinder)
veiling, er staan weer leuke koop-
jes voor jullie klaar.

Kom pannenkoeken eten bij juf 
Belinda, ga met juf Esther mee op 
mountainbike clinic, Juf Marian-
ne vindt het gezellig als je mee-
gaat naar de speeltuin en dan heb 
ik de traditionele excursie naar de 
Oostvaardersplassen met mees-
ter Dick nog niet eens opge-
noemd. Voor ieder wat wils, 
voorstellingen, speelgoed en la-
ten we de chipstaart niet verge-
ten. Hoe leuk is het om de 
chipstaart te bemachtigen en die 
thuis op een feestje aan je vriend-
jes of vriendinnetjes te laten zien.
Mocht je geen koopje kunnen 
bemachtigen dan win je mis-
schien nog een prijsje bij de Bin-
go.

Tot vrijdag 10 maart 19.00 in 
Sarto!

Kinderveiling Sarto 2023

Op 25 maart, van 12.00 tot 16.00 
uur kunt u komen kennismaken 
met roeien! Roeien is in de bui-
tenlucht je hoofd leegmaken ter-
wijl je al spieren gebruikt.

Meld je aan via: 
roeien@rvdekogge.nl om roeien 

te beleven in één van onze boten, 
onder begeleiding van een in-
structeur.

rvdekogge.nl/index.php/opendag

Dirk Bijvoetweg 15a 1693 HM 
Wervershoof  

Maak kennis met roeien. Foto aangeleverd

Open dag Roeivereniging de Kogge

Martijn Droog

Zebrapad 

Hoe bestuur je een gemeente? 
Simpele vraag, met een genu-
anceerd antwoord. Neem bij-

voorbeeld het thema ver-
keersveiligheid rondom scho-

len. 

Dit is hoe het CDA het zou 
aanpakken. We beginnen met 
een analyse van de verkeers-
situatie bij álle scholen, ver-
volgens vragen we een ver-

keerskundige de beste oplos-
singen te bedenken en daarna 
maken we een plan van aan-

pak met daarin voor alle 
scholen een concreet voorstel. 
Zo voorkomen we ad-hocbe-
slissingen en desinvesteringen 
en daarnaast richt de aanpak 
zich op de gehele gemeente. 

Hart voor Medemblik (HvM) 
zou het héél anders doen. De 
medezeggenschapsraad van 
een basisschool in Midwoud 
beklaagde zich bij de partij 

over de verkeerssituatie. 
Raadsleden kwamen direct 

ter plaatse en een paar weken 
later werd er bij motie voor-
gesteld een zebrapad aan te 

leggen.

Een sterk staaltje ‘ombudspo-
litiek’, net zoals Richard de 
Mos dat met Hart voor Den 
Haag bedrijft. De telefoon 

gaat bij een ombudspoliticus, 
hij hoort een probleem en lost 

het op. De basisschool in 
Midwoud is er maar wat blij 

mee.

Sommigen stellen dat de 
grens tussen ombudspolitiek 
en cliëntelisme flinterdun is. 
Van dat laatste wil ik HvM 

niet beschuldigen. De andere 
22 basisscholen in onze ge-

meente hadden namelijk ook 
contact kunnen opnemen met 
HvM over hun verkeerssitua-

tie.

Wat nu als ze dat ook daad-
werkelijk gaan doen het ko-

mende half jaar, laten we zeg-
gen gemiddeld één keer per 
week? Krijgen we dan elke 
raadsvergadering een motie 
om bij 3 of 4 scholen een ze-

brapad aan te leggen? 

Hoe gek het ook klinkt, soms 
werkt een zebrapad zelfs ave-
rechts omdat het schijnveilig-
heid in de hand werkt. Of dat 
in Midwoud ook het geval is 
zullen we nooit weten, want 
de motie heeft het gehaald en 

het zebrapad komt er.

‘Bezint eer ge begint’ mag dan 
wel ouderwets klinken, het 

werkt nog altijd prima!

Martijn Droog, raadslid CDA 
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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:

In januari werd gestart met een mooi 
nieuw initiatief op Andijk-West in de klei-
ne zaal van Sarto. Elke maandag- en vrij-
dagochtend tussen 10 en 12 uur zijn daar 
twee vrijwilligers aanwezig in wat ze noe-
men ‘Buurthuiskamer Sarto’, die u voor-
zien van koffie of thee met een koekje. 

Elly Slagter, Anne-Miek de Vries, Mieke 
Kreuk, Conny de Wit en Linda Jong zijn de 
initiatiefneemsters van dit project en in-
middels hebben zij hulp gekregen van bij-
na 20 vrijwilligers. “Dit is een op zichzelf 
staand initiatief en anders dan bij andere 
huiskamers richten wij ons niet op een 
specifieke doelgroep. Bij ons is iedereen 
welkom.” 

Kom gezellig langs 
“We zijn met dit initiatief gestart op 2 ja-
nuari 2023. Meteen de eerste maandag van 
het nieuwe jaar. Inmiddels zijn er al een 
aantal mensen die met regelmaat aan-
schuiven. Hier is de mogelijkheid elkaar te 
spreken, nieuwe mensen te leren kennen 
en een luisterend oor te vinden.” Elly ver-
telt verder: “Juist doordat hier ook jongere 
mensen aanschuiven ontstaan er verras-
sende gesprekken.”

Koffie gratis
“We zijn laagdrempelig. U hoeft zich niet 
van te voren aan te melden, u mag ook ge-
woon uw partner meenemen of de buur-
vrouw. Ook voor de kosten hoeft u het niet 

Ook u bent welkom bij Buurthuiskamer Sarto

Aanstaande vrijdag is de officiële opening. Tekst OdB/ Foto aangeleverd

te laten, want dankzij een mooie sponso-
ring kunnen wij de thee en koffie gratis 
aanbieden.”  Anne-Miek vult aan: “Via de 
gemeente Medemblik kregen we een goed 
gevulde tas met boodschappen. Ook een 
aanvraag via Veiling Sarto werd gehono-
reerd en gaf ons een mooi startkapitaal. 
Een straatcommissie in de wijk had nog 
een potje geld dat zij aan een lokaal goed 
doel wilden schenken. “Dat wij dat doel 
zijn geworden, voelt heel fijn.”  Opbouw-
werker Sylvette Ernsting was vanaf het be-
gin betrokken.

Welkom in Sarto
“Carlo Bot, beheerder van Sarto, stelt de 
ruimte ter beschikking en denkt met ons 
mee. De koffieochtenden zijn natuurlijk 
een begin, maar er zijn nog meer ideeën 
voor de toekomst.  Zo denken we er over 
om ook eens in de zoveel tijd een warme 
maaltijd te serveren.”

Met én voor elkaar!
“We doen dit omdat wij het leuk vinden en 
zien dat er behoefte aan is. We hopen dan 
ook dat u in elk geval een keertje komt ken-
nismaken, dan kunt u zelf ervaren hoe ge-
zellig het is. Vraag de buurvrouw mee, kom 
met uw wandelmaatje of kom juist alleen 
zodat u hier nieuwe contacten op kunt 
doen. Dan kunt u zelf ervaren hoe het is.”

Officiële opening 
Op vrijdag 3 maart 2023 zal ‘Buurthuiska-
mer Sarto’ officieel geopend worden. Carlo 
Bot zal de openingshandeling verrichten. 
“Uiteraard is er aansluitend koffie met iets 
lekkers en bent u bij deze van harte uitge-
nodigd om ook aan te schuiven.”

Op zondagmiddag 28 mei 2023 (1ste 
Pinksterdag) organiseert Stichting 
Nexus te Zwaagdijk-Oost met veel en-
thousiasme de jaarlijkse Muzikale 
Wandeling. Dit zal plaats vinden in een 
8-tal tuinen waarin u kunt genieten van 
kunst en muziek. 

Voor deze Muzikale Wandeling zijn we 
op zoek naar enthousiaste musici die 
met hun ( beginnende) band-koor-trio-
duo of solo, etc. willen komen optreden 
in deze tuinen. Dat mag in alle genres, 
beginnend of gevorderd, in pop-klas-
siek-folklore-jazz-hiphop of rap, solo, 
bandjes, duo’s , etc.

Natuurlijk zijn er Westfriesland heel 
veel mensen die muziek kunnen en wil-
len maken, te denken aan: gevorderde 
en beginnende bandjes, verschillende 
soorten koren, muziekscholen, solisten, 
duo’s, misschien cabaretachtige arties-
ten, en noem maar op. Wij willen 
GRAAG gebruik maken van u!

De optredens zijn ‘s middags vanaf 
13.30 uur en zullen tot ongeveer 17.30 
uur duren, waarbij een ieder afwisse-
lend een half uur speelt. 

Lijkt het u leuk om mee te doen of hebt 
u nog vragen? Neem dan contact op 
met Gea Hoogland, telefoon 06-
18185371 e-mail geahoogland@quick-
net.nl 

U kunt u tevens direct aanmelden via 
www.dorpsraadzwaagdijk.nl

Muzikale wandeling 
Zwaagdijk-Oost
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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

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...
... afgelopen vrijdag Dijk-

kabouters Dirk en Dieuwke 
om een koppie in de buurt-
huiskamer in Sarto waren?

... komende vrijdag de 
officiële opening is?

... jij ook welkom bent, op 
maandag en vrijdag staat de 

koffie klaar om 10 uur?

… berichten van gevonden en 
verloren voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

… WOZ in gemeente 
Medemblik explosief is 

gestegen en dat u daar tegen 
bezwaar kan maken?

… een PC hulp erg handig 
is, en dat u deze terug kan 

vinden in het hart van deze 
krant?

… op 10 maart de 71e veiling 
Sarto van start gaat?

… 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

Kom tot bloei   
bij Berend Botje

werkenbijberendbotje.nl

en laat zien hoe mooi je bent

Net zoal
s 

Lillian

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 PCOB afd. Andijk houdt vrij-
dag 3 maart haar jaarvergadering 
in het Dorpshuis. Na het – korte 
– officiële gedeelte volgt een hu-
morvolle presentatie ‘Rode zak-
doeken’ door de heer Fred Snip. 
Hij heeft meer dan 700  verschil-
lende en weet er op zeer humo-
ristische wijze heel veel over te 
vertellen. 

Komt u ook? Reken maar dat het 
een middag wordt waar de lach 

de overhand heeft! En heeft u zelf 
één of meerdere aparte/bijzon-
dere rode zakdoeken: nee mee! 
Mogelijk kan meneer Snip ook 
daar wel wat over vertellen (of u 
heeft er zelf een verhaal bij). 

Vrijdag 3 maart, aanvang 14.30 
uur. Toegang, koffie/thee en koek 
gratis! Ook niet-leden zijn van 
harte welkom. Het wordt een 
vrolijk en gezellig samenzijn! Tot 
ziens.      

Vrijdag rode zakdoeken bij de PCOB

De broers Judah (links) Boaz en zus Linde van Dokkum hebben afge-
lopen zaterdag in hun eigen buurt lege flessen opgehaald. Het geld 

dat ze hiermee hebben binnegehaald gaat naar de aardbevingsslacht-
offers in Turkije en Syrië. Foto: PL/De Andijker

Langs de weg... 
flessen inzamelen

De Klik & Tik cursus is voor ie-
dereen die met de computer wil 
leren werken maar niet weet hoe 
te beginnen. In de Westfriese Bi-
bliotheken begint in januari weer 
een nieuwe reeks gratis compu-
tercursussen. Dit is een cursus 
van 6 weken, waar je in een kleine 
groep en onder begeleiding leert 
met een computer om te gaan, 
leert internetten en e-mailen. Dit 
doe je stap voor stap, op je eigen 
tempo. Ook is het mogelijk om 
thuis of in de Bibliotheek zelf-
standig verder te oefenen met het 
Klik & Tik programma. Je kunt 
voor €12,50 een lesboek aan-
schaffen dat je ook na de cursus 
als naslagwerk kunt gebruiken.
Na deze cursus kun je zelfstandig 
met de computer werken, infor-
matie vinden op het internet, e-

mailen of misschien zelfs video-
bellen met je (klein)kinderen!

De cursussen starten op de 
volgende locaties: 
13 maart: Bibliotheek Wervers-
hoof en Medemblik
16 maart: Bibliotheek Hoogkar-
spel, Jeugdbibliotheek en Ser-
vicepunt Andijk, Bibliotheek 
Obdam

Telefonisch aanmelden kan via 
de Klantenservice Tel: (0228) 74 
39 43 (maandag t/m vrijdag 9.00 
- 17.00 uur). E-mail:  klantenser-
vice@westfriesebibliotheken.nl

Kijk voor een compleet overzicht 
van activiteiten op de website van 
de Westfriese Bibliotheken: www.
westfriesebibliotheken.nl/agenda

Klik & Tik in de bibliotheek. Foto aangeleverd

Klik & Tik cursus gratis in 
de Bibliotheek

Voor het verzorgen van uw aangifte inkomstenbelasting 
kunt u bij de Westfriese Rekenmeester terecht.   

De Rekenmeester maakt het u makkelijker.  

Uw stukken kunt u inleveren op onderstaande data 
in dorpshuis Cultura, Kleingouw 112-113, Andijk. 

• Woensdag  1 maart  vanaf 17.00 uur tot en met 20.00 uur

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

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

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

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

 
 

 
 
 

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

Wichard en Gonnie 
zitten voor u klaar! 
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• Ophaaldagen afvalbakken: kijk op hvcgroep.nl of in de app!

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

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

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

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

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

presentatie ‘ Rode Zakdoeken’ . Dorpshuis Centrum, 14.30 uur.
Zaterdag 4 maart
• Opruimactie  van 8:45 – 11:15  door Andoik Skoôn. Start IJsbaan
• Oud papier
Zondag 5 maart
• Koppelbiljarten, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00uur
Dinsdag 7 maart
• KVG kaartavond, 19.45 Sarto
Vrijdag 10 maart
• Veiling Sarto
Dinsdag 14 maart
• Vrouwen van Nu Andijk - Oost, Gezamelijke avond met 

Andijk -West, 19.45 uur Dorpshuis    
Woensdag 15 maart  
• KBO Klaverjassen en jeu de boules. 13.30 uur Sarto   
Vrijdag 17 maart
• Klaverjassen Sporting Andijk. Inloop 19.00 uur, start 19.30 uur.
Zaterdag 18 maart
• Oud papier
Zondag 19 maart
• Country middag, jaarfeest, Dorpshuis Sarto, 13.00 uur

m.m.v BeeHive, iedereen welkom
• Koppel Biljarten, Eetcafé Sels. Aanvang 14.00 uur.
Dinsdag 21 maart            
• KVG, Sarto 20.00 uur.  Workshop Macramé o.l.v. Marga Harlaar
Zaterdag 25 maart
• Sporting Andijk Diva Bingo Night, 20.00 uur, kantine
Zondag 26 maart
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
• Sarto Andijk: The Very Sixties. Aanvang 15.00 uur
Woensdag 29 maart  
• KBO Bingo en jeu de boules. 13.30 uur Sarto

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

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

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

MEI
Dinsdag 2 mei
• KVG kaartavond, 19.45 Sarto
Zaterdag 16 mei
• Opruimactie  van 8:45 – 11:15  door Andoik Skoôn. Start IJsbaan
Zondag 7 mei
• The New Hurricanes. Sarto, aanvang 15.30 uur
• Schrijverscafé bij Cultura Plus in Cultura met Bart Lankester  over  

deWestfriese verzetstrijdster, activiste Trien de Haan-Zwagerman
Dinsdag 9 mei 
• Vrouwen van Nu Andijk - Oost, Theemiddag bij de Libel
Woensdag 10 mei  
• KBO Klaverjassen en jeu de boules. 13.30 uur Sarto
Zaterdag 13 mei
• Oud papier
Dinsdag 16 mei                
• KVG, Sarto 10.00 uur. Escape Enkhuizen, met eigen vervoer.
Woensdag 17 mei
• Vrouwen van Nu-West. Zwerf stenen verver. 20.00 uur, Cultura
Woensdag 24 mei  
• KBO Bingo en jeu de boules. 13.30 uur Sarto
Donderdag 25 mei  
• KBO Ouderenbonden.Vaartocht met partyboot rond Oude Nie-

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

JUNI
Zaterdag 10 juni

AGENDA De hele agenda kunt u 
vinden op www.andijker.nlKom ook naar de 71e Veiling Sarto 

vrijdag 10 maart 19:15 uur

Cortina Common U4 alu 
brushed damesfi ets

met als afslagers 
Peter Swart en 

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

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

na het 400ste koopje 
plaatsvindt, kans op een:

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

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

NIEUW!

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

snel en gemakkelijk!

Een prettige kermis gewenst 
namens het hele team:

André, Carina, Dirk-Jan en Martijn.

Geschonken door:

De geschikte lokatie voor:

 Huwelijksvoltrekkingen
 Lezingen
 Concerten
 Uitvaarten
 Repetities
 Tentoonstellingen
 Vergaderingen

Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl

Contactpersoon:
Dhr. Klaas Tanja
06 -53 56 02 96

Wij gaan weer zwerfvuil ruimen a.s. zaterdag. In dit 
nieuwe vroege voorjaar is het de beurt aan struikge-
was en plantsoenen. Waarom?
Over een dikke maand beginnen de vogels met nes-
telen en over een kleine maand worden plantsoe-
nen en struikgewas weer dichtbegroeid. Het is dus 
nu dè tijd om die elementen aan te pakken.

Hoog struikgewas en plantsoenbegroeiing. 
Als die nog niet dicht begroeid zijn, kunnen we er 
met onze prikstok gemakkelijk bij. We ruimen op 
waar dat nodig is. Bijvoorbeeld: het struikgewas aan 

de Middenweg tegenover de Lidl, aan de kant van 
Zwart-Groen, bij het winkelcentrum, verschillende 
plantsoentjes aan de Kleingouw en ga zo maar door.

Gelukkig zijn er steeds minder plekken in en rond 
Andijk waar de echte vervuiling toeslaat. Bijna twee 
jaar geleden, toen Andoik Skoôn haar werkzaamhe-
den begon was het heel erg. Overal. In de polder, 
langs de dijk, in het centrum, in verschillende buur-
ten. In dat jaar, 2021, hebben wij met een regelmaat 
van 1 keer in de 2 weken opruimacties georgani-
seerd. Daarna hebben we het opruimen terugge-
schroefd naar 1 keer in de maand. En die acties lo-
pen goed.
Het mooie is dat er steeds meer individuele initia-
tieven zijn om ons mooie dorp schoon te houden. 
Toch verbazen wij ons elke keer weer bij het zien 
van opnieuw weggegooid zwerfvuil: wie gooit dit 
nu neer en waarom doen ze dit?  Echter lang daarbij 
stil staan heeft geen zin.
We zijn een positieve en actieve groep die meteen 
de handen uit de mouwen steekt. Kom erbij, het is 
echt gezellig en vele handen maken licht werk.

Voor opruim materiaal wordt gezorgd. 
Trek oude kleren en tuinhandschoenen aan.
We rapen op zaterdag 4 maart.
Verzameltijd: 8:45 uur, Starttijd actie: 9:00 uur
Eindtijd actie: 11:00 uur, Koffie/thee: 11:15 uur
Voor info:  Henk Smits 06 - 50 48 43 98 
email: henk.smits@quicknet.nl 

Samen steken we de handen uit de mouwen. 
Foto aangeleverd

Andoik Skoôn steekt weer eens de handen uit de mouwen

Struinen in het struikgewas

Tijdens de Algemene Ledenver-
gadering van Andijks Gemengd 
Koor 20 februari jl. is aan Jannie 
van Kampen-Keesman een oor-
konde overhandigd van de Bond 
van Zangkoren in Noord-Hol-
land. 
De aanleiding was vrij uniek: 
deze alt is inmiddels al 75 jaar 
lang lid van AGK! De oorkonde 
werd haar overhandigd door wet-
houder Gerben Gringhuis van 
Medemblik die in zijn speech 
enige anekdotes uit het verleden 
ophaalde.

Een oorkonde was er deze avond 
ook voor Simon Kuin, aftredend 
voorzitter van Andijks Gemengd 
Koor. 

Simon heeft zich ruim 19 jaar 
lang met hart en ziel voor het 
koor ingezet. Met algemene 
stemmen en veel enthousiasme 
benoemde het koor hem tot Ere-
voorzitter van AGK. Door ziekte 
kon Simon de oorkonde helaas 
niet ter plekke in ontvangst ne-
men   en is hem deze later thuis 
overhandigd.

De overhandiging van de oorkonde aan Jannie van Kampen-Keesman 
door wethouder Gerben Gringhuis. Foto: Marcel Rob

Jubilaris Andijks 
Gemengd Koor  
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In maart bestaat Josia 25 jaar! In 1998 is 
de boekshop gestart door Boukje Wal-
stra, in haar verbouwde garage aan de 
Middenweg. Het verlangen om een 
evangelische boekshop te starten was er 
al langer, maar er was al een winkeltje 
aan de Buttervin, dus Boukje liet haar 
verlangen een poosje rusten. Tot het 
bericht kwam dat het andere winkeltje 
ging stoppen en er aan Boukje gevraagd 
werd of zij de winkel wilde overnemen. 

Door een bijzondere samenloop van om-
standigheden, waarin Boukje duidelijk de 
hand van God ziet, kwam er een startbud-
get van 25.000 gulden. Met dit geld kon-
den de eerste boeken gekocht worden. Dit 
was echter nog niet genoeg om alles te 
kunnen bekostigen. Bedrijven geloofden 
echter in de start van Josia en zegden toe 
dat Boukje allerlei spullen mocht meene-
men voor de winkel en mocht teruggeven 
wat niet verkocht werd. Met hulp van man 
Piet werd de garage omgetoverd tot winkel 

en kon er daadwerkelijk gestart worden. 
Een aantal jaren later werd de winkel ver-
groot, met hulp van vele vrijwilligers: meer 
ruimte, een koffietafel, een keukenblokje 
en een toilet.

Vanaf het eerste begin heeft de winkel ge-
draaid met vrijwilligers, aanvankelijk aan-
gestuurd door Boukje en later overgeno-
men door Miriam Groot. De winst die de 
verkoop oplevert gaat naar zendingsecht-
paren die zich verspreid over de wereld 
inzetten voor God en voor de mensen in 
nood.

De naam ‘Josia’ betekent: de Here draagt. 
En terugkijkend is dat ook wat wij door de 
jaren heen ervaren hebben! En nu bestaat 
Josia dus alweer 25 jaar en dat laten we niet 
onopgemerkt voorbijgaan! 

Voor de hele maand maart staan tal van 
activiteiten gepland (zie het programma 
elders in de Andijker), met een spetterende 
aftrap op zaterdag 4 maart: koffie en taart 
voor alle klanten en tussen 11 en 12 uur een 
optreden van zangeres Christie! Verder in 
de maand allerlei activiteiten die iets te 
maken hebben met de boekshop: van een 
voorleeshalfuurtje voor de allerkleinsten, 
tot een ontmoeting met zendelingen en 
een seniorenuurtje met muziek.

Alle activiteiten vinden plaats in de winkel 
zelf, zodat mensen die misschien nog nooit 
binnen zijn geweest ook eens een kijkje 
kunnen nemen. Dus of u nu een trouwe 
klant bent, misschien ooit 1x geweest bent 
of nog nooit over onze drempel bent ge-
stapt: iedereen is van harte welkom! 

Josia 25 jaar!

Boekshop Josia. Foto aangeleverd

Programma 
Boekshop Josia 25 jaar

Programma 
Boekshop Josia 25 jaar
Zaterdag 4 maart  •  Spetterende aftrap! 

 ♥ Tussen 11.00 en 12.00 uur een optreden van Christie van der Stal.
 ♥De hele dag koffi  e met taart.
 ♥ Een goodiebag voor alle klanten.   Op=Op
 ♥Kleurwedstrijd voor kinderen t/m 10 jaar.

Donderdag 9 maart  •  Voorleesmiddag

 ♥ Een voorleeshalfuurtje voor de allerkleinsten (4–8 jaar). 15.00 – 15.30 uur.

Vrijdag 10 maart  •  Seniorenuurtje

 ♥ Samen zingen van liederen uit de bundel Johannes de Heer. Met muzikale 
begeleiding. 11.00 -12.00 uur.

Tussen 8 en 18 maart  •  Week van het Christelijke Boek

 ♥Gratis boekje ‘Volgende week, zelfde tijd?’ bij besteding van € 15,- of meer.

Dinsdag 14 maart  •  Gastlezing door auteur Peter Groot

 ♥Auteur van het boek ‘Dat had je niet gedacht’. Over vriendschap met God in 
de westerse wereld. Starttijd: 19.30 uur.

Vrijdag 17 maart  •  Workshop Biblejournaling

 ♥Creatief aan de slag gaan met de Bijbel! Onder leiding van Ineke Ruiter en 
Miriam Groot. Starttijd: 10.00 uur.

Woensdag 22 maart  •  Voorleesmiddag mét prijsuitreiking kleurwedstrijd

 ♥ Een voorleeshalfuurtje voor de allerkleinsten (4-8 jaar) 15.00–15.30 uur.

Donderdag 23 maart  •  Verhalen van een zendeling

 ♥ Jan en Doortje Groeneveld vertellen over hun ervaring als zendeling 15.00–
16.00 uur.

Zaterdag 25 maart  •  Israël producten te koop!

 ♥De hele dag een stand in de winkel van het Israël Producten Centrum.
Tussen 10.00 en 16.00 uur.

Middenweg 77  •  1619 BN Andijk  •  (0228) 59 35 30
www.boekshopjosia.nl  •  boekshopjosia@gmail.com

NieuwNieuw
Nieuw

De Trompet 6, 1601 MK Enkhuizen (ind.terrein Schepenwijk)
Tel. (0228) 31 77 60  •  AUTOBEDRIJFDEDREU.NL

 
 
 
 
 
 
 
 
Stichting Samenwerkende Zwembaden West-Friesland coördineert en organiseert o.a. de personele bezetting 
van de 5 openluchtzwembaden in de gemeente Medemblik. Deze openluchtzwembaden bevinden zich in 
Abbekerk, Andijk, Midwoud, Sijbekarspel/Benningbroek en Wognum/Nibbixwoud. 
 
 

Ben je graag buiten en voel jij je als een vis in het water? 
Kom bij ons werken, je komt in een warm bad ! 

 
Wij zoeken voor onze 5 openluchtzwembaden 
 

Toezichthouders en/of Zweminstructeur (m/v)  
 
Wat houdt deze baan in? 
➢ Je houdt toezicht bij recreatief zwemmen; 
➢ Het waarborgen van de veiligheid en hygiëne op het bad; 
➢ Je geeft zwemles en je bewaakt de voortgang in de ontwikkeling van de kennis en 

vaardigheden van de doelgroep; 
➢ Je voert, net als de anderen in het team, de overige voorkomende werkzaamheden uit; 
➢ Flexibele inzetbaarheid, in de avonduren en ook in het weekend (overdag), is een pré in 

ons werkrooster en daarmee voor jou geen probleem. Het aantal werkuren is 
bespreekbaar. 

 
Handig om te hebben 
➢ Naast een grote mate van zelfstandigheid, klantgerichtheid en enthousiasme beschik je 

over goede communicatieve vaardigheden; 
➢ Een proactieve houding;  
➢ Je hebt een geldig BHV/EHBO diploma en je beschikt over de nodige zwemvaardigheid; 
➢ Je hebt een toezichthouders diploma of bent bereidt deze te halen; 
➢ Je bent een gekwalificeerd zweminstructeur en beschikt over het diploma 

zwemonderwijzer. 
➢ Minimale leeftijd is 18 jaar 
 
Wat bieden wij? 
➢ Een baan van mei t/m half september, uren in overleg; 
➢ Een leuk team en fijne collega’s om mee samen te werken; 
➢ De ruimte om invulling te geven aan deze functie en je verder te ontwikkelen; 
➢ Salariëring volgens CAO Zwembaden  

 
Heb je interesse? 
Stuur je reactie met cv naar zwembadwf@outlook.com en wij nemen zo spoedig mogelijk 
contact met je op. 
 
Wil je eerst meer weten over deze baan? 
Bel dan gerust met Viktoria op 06 – 1586 4481  
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