
Bij Scherpenzeel werd op 1 maart 
gevierd dat Nico Beerepoot zich 
al 40 jaar in verschillende func-
ties heeft ingezet voor het bedrijf 
Core Teq Andijk. Een jubileum 
dat feestelijk gevierd werd en 
waarbij vele woorden van dank 
werden uitgesproken door Wil-
lem Scherpenzeel. 

Nico is gestart als een echte vak-
man, een draaier met twee rech-
terhanden. Dit was in 1974 toen 
het bedrijf nog gevestigd was in 
Hoorn aan het Pelmolenpad. 
Daarna is het bedrijf onder lei-
ding van J.A.A. Scherpenzeel 
verhuisd naar Andijk en flink ge-
groeid. Inmiddels gevestigd op 
ruim 10.000 m2 aan de Industrie-
weg in Andijk werkt Nico er nog 
steeds met plezier. Nu echter als 
Quality Manager,  verantwoorde-
lijk voor o.a. de inkoop, orderad-
ministratie en niet meer aan de 
machines.

Grote liefde
Naast zijn passie voor het werk 
en de uitdagingen die dat met 
zich meebracht, trof Nico bij 
Scherpenzeel ook zijn grote lief-
de Yvonne. Nico en zijn vrouw 
Yvonne zijn sinds 2 januari 1979 
een sterk koppel gebleken en nog 

steeds erg gelukkig met elkaar.  

Vestiging Maleisie
De vestiging van Core Teq in Ma-
leisie is mede met de hulp en 
door de grootse inzet van Nico en 
Yvonne een groot succes gewor-
den. “Het komt op je pad, je zegt 

we gaan het doen en steekt je nek 
uit. Dat brengt risico’s mee en een 
hoop geregel, maar het is ook een 
geweldige ervaring en een uitda-
ging om samen die nieuwe wereld 
te verkennen. Terugkijkend kun-

nen we nu wel zeggen dat we er 
goed aan gedaan hebben. Het is 
een succes geworden!”

Uitstapje Potveer
“Een korte periode ben ik bij 
Scherpenzeel weg geweest en heb 
ik gewerkt voor Potveer. De ad-

vertentie in de krant beloofde mij 
meer geld en ik waagde de over-
stap. Niet veel later kwam ik van-
wege een lasprobleem even terug 
bij Scherpenzeel en raakte in ge-
sprek. Ik ben weer terug geko-
men en heb daar nooit spijt van 
gehad! Maar had ik dat niet ge-
daan…dan had ik hier inmiddels 
al veel langer dan 40 jaar gezeten 
en had ik mijn jubileum jaren 
eerder kunnen vieren!”

Titel verdiend
“Een ingenieur mag na zijn studie 
ing. voor zijn naam zetten en dr. 
staat voor dokter. Maar ik zou 
graag BG voor Nico’s naam zet-
ten,” zo vertelt Willem Scherpen-
zeel. “BG staat wat mij betreft 
voor Betrouwbaar Gebleken. Van 
Nico kan ik altijd op aan, in goede 
en mindere tijden hebben wij el-
kaar altijd geprobeerd te steunen 
en elkaar rugdekking te geven. Ik 
in de buitendienst en hij vanuit 
kantoor met de planning en de 
orderadministratie. We vullen el-
kaar goed aan. Hopelijk kunnen 
we dat nog een flink aantal jaren 
voortzetten.”

BG Nico Beerepoot 40 jaar in dienst bij Core Teq
Mr. R.M. Mantel-KooistraMr. A.W.M. Overtoom

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

Gratis inloop: 9-17 en 19-21 
uur. di.12-03 Benningbroek en 

do. 21-03 Andijk.

Willem Scherpenzeel (links): “BG staat voor betrouwbaar gebleken”. Op het schilderij J.A.A. Scherpenzeel, 
daarvoor Yvonne en Nico Beerepoot. Foto” OdB/De Andijker
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Webkassa open op 
20 maart aanstaande. 
Flinke vroegboekkorting!
Net als vorig seizoen is het zeer 
voordelig om al voor de opening 
op 28 april via de website uw 
zwemabonnement aan te schaf-
fen. Op een gezinskaart scheelt 
dat bijvoorbeeld 10 euro! De 
webkassa op www.deweid.nl 
opent op de 20e aanstaande.

Gemeenteraad besluit baden te 
helpen met BTW problematiek
Onlangs is raadsbreed een motie 
aangenomen om de baden te hel-
pen met het verlies aan inkom-
sten vanuit de BTW-teruggave. 
Het recht op deze teruggave is 
onlangs -vrij plotseling- verval-
len en kost de buitenbaden dui-
zenden euro’s per jaar. Voor 2019 
is nu in ieder geval tot een com-
pensatie van 40% van het nadeel 
besloten. De baden blijven zoe-
ken naar manieren om het overi-

ge verlies te compenseren. Voor 
de lange termijn zal samen met 
de politiek een structurele oplos-
sing moeten worden gezocht. 

Voor in de agenda; 
schoonmaakdag; hakselen 
en opening; hulp gevraagd!
Op zaterdag 16 maart wordt al 
het snoeiwerk van de vrijwilligers 
van afgelopen winter gehakseld. 
Helpt u mee met deze gezonde 
klus in de buitenlucht? Vanaf 
08.00 tot ca. 11.00 uur is uw hulp 
welkom! En voor de opening op 
28 april maken we met elkaar De 
Weid weer schoon en fris natuur-
lijk. Vele handen maken licht 
werk op de schoonmaakdag op 
13 april. Noteer ‘m vast in uw 
agenda!

Ook vrijwilliger worden? 
info@deweid.nl

Nieuws van De Weid

Je ziet ze zelden, meestal hoor je 
alleen wat geritsel in de struiken, 
of zie je hooguit een glimp. Toch 
weet iedereen hoe een egel eruit 
ziet. Maar hoe leven ze hun ver-
borgen leventje eigenlijk? Wat 
eten ze? Mogen ze nou wel of 
geen melk? En zijn ze met hun 
stekels echt onverslaanbaar, of 
maken roofdieren toch nog een 
kansje? 

Zondag 17 maart komt Andra 
Minnema van Vogel- en dieren-
opvang De Bonte Piet uit Mid-
woud naar IVN West-Friesland 

in het Streekbos Paviljoen om 
daar tijdens een PowerPoint pre-
sentatie iets te vertellen over 
egels. De egelmiddag begint om 
14:00 uur in de bovenzaal en ie-
dereen is van harte welkom. Ze 
neemt een ‘show-egel’ mee maar 
deze keer zullen er geen egels in 
het Streekbos worden uitgezet. 

De eerder aangekondigde pu-
blieksactiviteit over egels van 
de Bonte Piet op zondag 17 
maart om 11.00 uur in het Eg-
boetje, Oostwoud gaat helaas 
niet door.

Egel van de Bonte Piet. Foto: Toos Brink

Presentatie over egels
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FAMILIEBERICHTEN

Bij overlijden: Tel. 0228 - 59 22 54
24 uur per dag bereikbaar. 

• Voor leden en niet leden, ongeacht geloofsovertuiging
• Persoonlijke inbreng
• Eigen uitvaartcentrum
• Integer en vertrouwd
• Twee (sleutel) huiskamers, de Rubato en de Largo

Voor informatie: H. Frek, tel. 0228 59 39 37
www.uitvaartverenigingandijk.nl

Parochieberichten
R.K. Kerk Andijk
Adres: Bangert 6
Contactadres:
Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412, 
tel. 591408.
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046

Woensdag 6 maart 19.00 uur: 
Aswoensdag.
Liturgie van Aswoensdag met 
uitreiken as-kruis; voorgangers 
van groep Andijk.
Zondag 10 maart 10.00 uur: 1e 
zondag van de 40-dagentijd.
Eucharistieviering met de 
Vriendenkring; voorgan-
ger: pastor J. van Dril. Thema: 
“Geloofsbelijdenis”. De collecte is 
voor onze kerk. Van harte aanbe-
volen en dank daarvoor.
Welkom in de vieringen.
*Vrijdag  a.s. is al weer de 67e 
Gemeenschapsveiling in Sarto. 
Het is elk jaar weer een gezellige 
avond met veel koopjes en een 
uitstekende sfeer. Hopelijk dat 
velen hun steentje zullen bijdra-
gen zodat school, verschillende 
verenigingen en onze parochie 
op een welkom bedrag kunnen 
rekenen. 

AANLEVEREN 
KOPIJ

Advertenties: tot maan-
dag 12.00 uur 

info@andijker.nl. 

Kopij en fotomateri-
aal: tot maandag 12.00 uur 

info@andijker.nl

Familieberichten: 
(rouw- en geboorteberich-

ten) tot dinsdag 8.30 uur
info@andijker.nl

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
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Daar buiten op afspraak

Kerkdiensten, zondag 10 maart
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk  
10.00 uur ds. J. Staat, viering Heilig Avondmaal
14.30 uur ds. J. Staat, viering Heilig Avondmaal in 
 verzorgingshuis Sorghvliet
Woensdag 13 maart (Biddag voor gewas en arbeid)
19.30 uur ds. A.A. van Kampen te Wieringerwaard

Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen
09.30 uur  Leesdienst
16.00 uur  Ds. G. Heijkamp

Woensdag 13 maart (Biddag voor gewas en arbeid)
14.30 uur  Ds. G. Heijkamp
19.30 uur  Ds. G. Heijkamp

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
10.00 uur Ds. Burret Olde uit Zaandam
 Pianist: Johan Gootjes

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Cees Hanemaayer, Viering van het Heilig Avondmaal

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
Woensdag 6 maart, Aswoensdag
19.00 uur groep Andijk
Zondag 10 maart
10.00 uur Euch. pastor J. van Dril, de Vriendenkring

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Arie de Jong

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur John Jansen

Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling,  
mooie woorden, prachtige bloemen, fijne brieven en kaarten die wij 

mochten ontvangen na het overlijden van mijn geliefde Sjaak,  
onze lieve vader, schoonvader en opa  

Sjaak Verkooijen
De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel betrokkenheid 

verzacht het verdriet en vergroot de moed om verder te gaan.

Annemarie
Dennis & Brenda, Zoë, Roos 
Robert & Wendy, Jonathan, Nienke

Andijk, maart 2019

Zondag 10 maart

een schrijverscafé met als gast Sonja Barend
Aanvang:15.00uur
Entree €10 (incl.kopje koffie/thee)

Reserveren:CulturaPlus2.0@gmail.com
(info Facebookpagina Cultura Andijk)

Cultura Plus organiseert

IVN West-Friesland gaat weer 
klussen op zaterdag 16 maart tij-
dens de Nationale NL Doetdag.        
DOE MEE met deze grootste 
vrijwilligersactie, net zoals ruim 
3000 andere deelnemers in Ne-
derland. IVN zoekt volwassen 
vrijwilligers die een dagdeel wil-
len werken in het Egboetswater. 
Deelnemers zijn vanaf 9.00 uur 
welkom in het Egboetje (afslag 
Hauwert), Liederik 15, 1678 JC 
Oostwoud. Er wordt tot ongeveer 
13.00 uur geklust. I.v.m. voldoen-
de gereedschap graag vooraf aan-
melden bij Ruud Dijkstra, tele-
foon 0612509953 of r.dijkstra@
ivn-westfriesland.nl

Het Egboetje: het kleinste 
NME-centrum van West-Fries-
land                                                                      Het 
Recreatieschap Westfriesland 
heeft de kavel beschikbaar ge-
steld voor excursies aan scholen 
en educatie aan volwassenen. Het 

is op een natuurlijke manier inge-
richt om zoveel mogelijk soorten 
insecten, vogels en andere dieren 
waar te nemen. Het terrein is de 
laatste vijf jaar veel gevarieerder 
geworden, maar onderhoud blijft 
nodig. 

Wat moet er zoal gebeuren? 
Het knusse Egboetje presentabel 
maken voor het nieuwe seizoen,  
bomen en struiken snoeien, 
stormafval opruimen, takkenril-
len opgehogen. Het natuurpad 
door het terrein goed begaanbaar 
maken voor groepen en school-
kinderen. Of de paddenpoel 
schonen, er valt genoeg te doen! 
Maak je nuttig en neem vrienden, 
familie of collega’s mee om het 
Egboetsterrein voorjaarsklaar te 
maken. Voor gereedschap wordt 
gezorgd, evenals voor koffie, 
koek en traktaties. Trek laarzen 
en makkelijke (regen)kleding aan 
en neem een lunchpakket mee.  

NL Doeners. Foto Gert Jan van Leijden 

NL-Doet Natuurwerkdag 

Spanning en sensatie bij de B1 en 
A1 van de korfbal de afgelopen 
weken. Er werd aangekondigd dat 
deze teams donderdag 28 febru-
ari training zouden krijgen van 
een speler/trainer van de korfbal 
league, mogelijk gemaakt door de 
Club van 50 van Sporting Andijk. 
De training zou anderhalf uur 
duren en werd gegeven door An-
dré Kuipers (die van de korfbal, 
niet de ruimtevaarder natuurlijk) 
die jarenlang in het Nederlands 
achttal heeft gespeeld en coach is 
geweest van o.a. KZ, DOS’46 en 
DSC. Een heel aantal nieuwe oe-
feningen werden gedaan met de 

boodschap om op de juiste ma-
nier en afstand te schieten. Niet 
alleen de spelers hebben veel op-
gestoken van deze leerzame cli-
nic, maar ook de trainers, coa-
ches en andere supporters die 
naar de training zijn komen kij-
ken. André heeft op een enthou-
siaste manier onze korfballers 
bezig gehouden en nieuwe tech-
nieken aangeboden die in de toe-
komst zeker toegepast zullen 
worden. Al met al was het een 
geslaagde training waarbij zowel 
de spelers als de supporters een 
fijne avond hebben beleefd.
Sanne Haak

Een geslaagde training. Foto aangeleverd

Training van een prof
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EEN GOUDEN GEMEENTE

Geïnspireerd door de prachtige voordracht van Ad Geerdink (direc-
teur van het Westfries Museum) waai ik zondagmiddag vanuit de 
Park Schouwburg in Hoorn weer naar huis. Een leuke uitnodiging 
van de WBG (Westfiese Bedrijven Groep). De Burgemeester van 
Hoorn, de heer Jan Nieuwenburg die ’s-ochtends nog bij de opening 
van het Carnaval in Zwaag was en de Commissaris van de Koning, 
Arthur van Dijk deden de officiële opening. De Gouden Eeuw boven 
Amsterdam is een mooie gelegenheid om onze prachtige Gemeente 
Medemblik en ander nabije gemeenten, nationaal en internationaal 
op de kaart te zetten. Ook in die tijd waren de Westfriezen echte 
wereldburgers met veel ondernemingszin en er was veel sociale 
cohesie. Dat zien we heden ten dage nog steeds want de: 
gemeenschapsveilingen zijn weer in volle gang.

Vorige week zaterdag was Aad Overtoom als toezichthouder bij 
de veiling in Zwaagdijk, afgelopen vrijdag was ik bij de veiling in 
Wervershoof, met beiden weer prachtige opbrengsten voor de 
gemeenschap. Vrijdag de 8e zitten we bij de veilingen Sarto Andijk 
en Onderdijk.

Om de borrel bij de notaris
Ons jaarlijkse koopje zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 24 mei a.s., 
we zijn benieuwd wie er weer allemaal komen. Wij hebben er zin in.

GRATIS INLOOP: 12/3 
Benningbroek 0229-591264, 
21/3 Andijk 0228-592224 van 
9-17 en 19-21 uur. 
Op afspraak kantoor Andijk 
ook op zaterdag geopend.

Andrea van Langen

Er valt iets te kiezen!

Langzamerhand verschijnen 
er steeds meer verkiezings-
uitingen in het straatbeeld. 
Als het goed is heeft u uw 

stempas inmiddels ontvangen. 
Ze komen er weer aan: de 

verkiezingen voor Provinciale 
Staten en de Waterschappen. 
Hierbij hebben de mensen, 
nog meer dan bij gemeente-

raadsverkiezingen, de neiging 
om te stemmen op basis van 
hun (on)tevredenheid over 
de landelijke politiek. Juist 

omdat ik u de afgelopen 
periode heb mogen verte-

genwoordigen in Provinciale 
Staten wil ik u vragen dit 
niet te doen. De provincie 
heeft namelijk veel invloed 
op het gebied van woning-
bouw, provinciale wegen 
(Westfrisiaweg), energie 

(windmolens en zonnewei-
des), landbouw, natuur en 

milieu. Uw stem kan dáár het 
verschil maken, landelijk ver-

andert er niets.
In het NHD heeft u recent 

kunnen lezen dat Medemblik 
het afgelopen jaar de meeste 
huizen (175) gebouwd heeft 
binnen West-Friesland.  Ik 
ben er trots op dat ik daar 
als wethouder een steentje 
aan heb kunnen bijdragen. 
Het hadden er op basis van 
de vraag echter vele malen 

meer kunnen zijn. De moge-
lijkheden van Medemblik 
om te bouwen zijn door de 
provincie beperkt tot 1200 
woningen in de periode tot 
2026. Het kost energie om 

de schaarste te verdelen. De 
provincie wil vooral dat er 
veel wordt gebouwd in en 
rond Amsterdam. Binnen 
Provinciale Staten is de 

VVD, in tegenstelling tot het 
gros van de andere partijen, 
wél voorstander van meer 

woningbouw aan de randen 
van dorpen. Dus als u vindt 
dat er ook in de kleine ker-

nen meer woningen gebouwd 
moeten worden, juist voor 
jongeren, bijvoorbeeld in 

verband met de leefbaarheid, 
dan is uw stem van groot 
belang. Ook op de andere 
provinciale thema’s valt er 
wel degelijk iets te kiezen. 
Daar komt nog bij dat de 

VVD op plek 7 opnieuw een 
Andijker kandidaat heeft 

voor de Provinciale Staten: 
Bas de Wit, zoon van een 

lokale tulpenkweker. Heeft 
u nog meer aanmoediging 

nodig?
Andrea van Langen

Denk je vaak bij jezelf: Ik zou 
meer moeten bewegen, meer 
sporten, gezonder willen leven. 
Maar er komt telkens niks van. 
Want ja… kost tijd en geld. 

Ik heb de oplossing!!
Je gaat gegarandeerd elke dag een 
uurtje sporten (een combinatie 
van fietsen en wandelen). Je slaat 
geen dag over. Oké, zondag is 
eventueel een rustdag. Het kost 
je niets en je krijgt er zelfs geld 
voor! Het enige wat je ervoor 
hoeft te doen, is hier en daar een 
krantje in een brievenbus gooien. 
En dat alles voor zeven uur ‘s 
morgens, dan heb je daarna nog 
de hele dag voor je! Van het geld 
dat je zomaar in een jaar bij el-
kaar sport, kun je riant met z’n 
vieren of vijven een leuke all-in-
clusive vakantie in Turkije, Kroa-
tië, Griekenland o.i.d. van beta-
len, of een scooter kopen of je 
rijbewijs halen of het is een wel-
kome aanvulling op je maandin-
komsten of verzin zelf maar iets 
leuks. Dus voordeel op voordeel, 
oftewel win-win:
•	 meer	bewegen

•	 meer	geld
•	 gratis	krant
•	 gratis	regenpak
•	 alle	dagen	frisse	buitenlucht
•	 genieten	van	de	natuur	in	
 alle rust ‘s morgens vroeg
•	 trots	op	jezelf
•	 dolblije	depothouder

Oké, je moet er vroeg voor uit je 
bed, want de krant moet voor ze-
ven uur bezorgd worden (op za-
terdag voor half acht). En je moet 
vanzelf niet gaan miepen als het 
eens een keertje regent (is trou-
wens goed voor je huid en haar). 

Ikzelf was altijd een avondmens, 
maar heb mezelf zes weken de 
tijd gegeven om  er aan te wen-
nen en ik doe het nu al heel wat 
jaartjes en ik zou het voor geen 
goud meer willen missen.
En het mooiste komt nog, er zijn 
momenteel wat krantenwijken be-
schikbaar, dus ik zou zeggen, bel de 
depothouder Corine 0612275992 
of stuur een e-mail naar cori-
nasijmkosters@gmail.com en 
wordt mijn nieuwe collega.
Marrianne Venema-Kooiman

Kom in beweging! 
Win-win situatie

Obligaties Stichting Sport en Cultuur
Betaling rente en aflossing

De Stichting Sport en Cultuur maakt bekend dat op

Vrijdag 15 maart 2019 en zaterdag 16 maart 2019
tussen 19.00 en 19.30 uur  

                                     
in Cultura

betaling zal plaatshebben van rente en gedeeltelijke aflossing
 van de obligatielening 2001

Notaris mr. R.M. Mantel- Kooistra heeft ons bericht dat de volgen-
de obligaties voor het jaar 2018 voor verzilvering zijn uitgeloot:

Brons: B006; B089; B119; B141; B183; B239; B303 B315; 
 B322; B327; B339; B353; 

Zilver: Z045; Z086; Z088; Z164; Z173; Z190;Z192

Goud: G001; G019; G027; G043; G095; G100; G183

Alle tot nu toe uitgelote obligaties staan vermeld op onze website

www.cultura-andijk.nl

Het zal menig Andijker al over-
komen zijn: bezoek dat ver-
dwaalt. Sinds de opening van de 
West Frisiaweg verlaten wij de 
weg bij de afslag richting kruising 
ter hoogte van het WFG-terrein. 
Althans wij, die de weg weten. 
Want de bewegwijzering laat 
sinds de opening zeer te wensen 
over. Elke aanduiding van ons 
dorp ontbreekt. Bezoekers vol-
gen vanuit de oude route de aan-
wijzing ‘Enkhuizen’. En raken 
vervolgens in de war. Sommigen 
rijden helemaal via Broekerhaven 
om het Westeinde heen weer te-
rug. Anderen krijgen ter hoogte 
van de Raadhuislaan in Boven-
karspel de melding van de navi-
gatiesatelliet: ‘weg verlaten en 
links af ’. En ploeteren zich dan 
door gans Bovenkarspel.

Gedoe, gedoe. Reden om de weg-
beheerder op deze wantoestnd te 
wijzen. Hier het antwoord van de 
heer Notenboom, gebiedsbe-
heerder van de Provincie.

Komende vanaf Hoorn wordt 
langs de N307 ter hoogte van de 
aansluiting met de Noorderboe-
kert een bord geplaatst met de 
tekst “Andijk route Hoogkarspel”. 
Indien de weggebruiker deze route 
volgt, komt men vanzelf bij de be-
wegwijzering richting Andijk. Het 
kan natuurlijk zo zijn dat dit bord 
nog niet is geplaatst, echter dan 
volgt plaatsing binnen enkele we-
ken. Wij hopen u met dit bericht 
voor dit moment voldoende te 
hebben geïnformeerd.

We gaan het zien, Jasper A. Smit

Verlossend bord volgt

Op woensdag 6 maart a.s. geeft 
Hans van der Lande (ruimte-
vaart-deskundige) in Volksster-
renwacht Orion de lezing: De 
Maanreizen afgestoft!

In een boeiende presentatie met 
uniek beeldmateriaal neemt 
ruimtevaartdeskundige Hans van 
der Lande u mee naar de tijd van 
de Apollo maanlandingen. Het 
waren Neil Armstrong en Buzz 
Aldrin die als eerste mensen in 
1969 over de maan liepen tijdens 
de vlucht van Apollo 11. Het ver-
haal achter de eerste maanlan-
ding zit vol rivaliteit, echte hel-
den, tegenslag en doorzettings-
vermogen. 

Er zouden nog vijf Amerikaanse 
bemande maanlandingen volgen. 
Met de laatste maanreis van 
Apollo 17 kwam er in 1972 een 
einde aan de bemande vluchten 
naar de maan. Het was tevens het 
einde van een tijdperk. Een tijd-
perk waarin de ruimtevaart ge-
schiedenis schreef. Het was span-
nend, avontuurlijk en leerzaam. 
De maan bleek overigens niet 
geel en van kaas te zijn. De maan 
is grauw, grijs en stoffig! De op-
pervlakte wordt bedekt met een 
laag van zeker zo’n 15 cm maan 
regoliet, maanstof. 

Nu 50 jaar na de eerste bemande 
maanlanding is er een hernieuw-
de belangstelling voor reizen 
naar de Maan. Zowel de Ameri-
kanen, Russen, Chinezen en Eu-
ropeanen willen terug naar de 
Maan. Ook zijn er plannen om 
toeristen naar de maan te sturen. 
Na het huidige tijdperk van de 
ruimtestations en beroeps astro-
nauten in baantjes om de aarde 
wordt het tijd om de geschiede-

nis af te stoffen en we opnieuw 
kennismaken met de maan! 
Over de spreker:
Hans van der Lande volgt de 
ruimtevaart al sinds hij op de 
zwartwit televisie van zijn groot-
ouders, John Glenn gelanceerd 
zag worden met de Mercury 7. 
Na zijn onderwijs carrière kreeg 
hij de kans om zijn passie voor 
ruimtevaart en liefde voor het 
onderwijs te combineren bij het 
voormalige Zeis Planetarium in 
Amsterdam Z.O.

Na de verhuizing van het plane-
tarium naar Artis werd hij Mana-
ger Public Relations & Education 
bij het bezoekerscentrum ESA-
ESTEC in Noordwijk. Geduren-
de 24 jaar verzorgde hij daar va-
kantieprogramma’s, presentaties 
en tentoonstellingen en werkte 
samen met verschillende astro-
nauten tijdens hun verblijf in ons 
land.

Zijn relatie met onze sterren-
wacht gaat terug tot de tijd van de 
Space Day’s. Hij kan op boeiende 
en enthousiaste wijze onderwer-
pen over ruimtevaart en gerela-
teerde onderwerpen presenteren. 
Daarom is hij als ruimtevaartdes-
kundige een graag geziene gast-
spreker bij een zeer uiteenlopend 
publiek.

Lokatie van de lezing: 
Veilingweg 21B in Bovenkarspel.
Aanvang van deze lezing: 20.00 
uur (de zaal is open vanaf 19.30 
uur). Van te voren aanmelden via:  
info@volkssterrenwachtorion.nl 
of telefonisch via 06-48850445.
Toegangsprijs voor leden €3,- 
p.p. en niet leden € 6,--.p.p 
(dit is incl. een kopje koffie in de 
pauze). 

Vanavond lezing bij Orion
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Westerstraat 65 
Enkhuizen

06 37 42 54 54

•  Kleinschalige dagbesteding voor 55 plussers 

•  Prachtige tuin met kleine dieren

•  We maken producten van hout en/of wol 
 en verkopen dit dan weer in de winkel.

•  Winkel waar mensen mee kunnen helpen 
 en dus arbeid kunnen verrichten.

• Mogelijkheid om een warme maaltijd te 
 nuttigen 

•  We doen veel buiten activiteiten

dehuiskamervanenkhuizen.nl

•   Dé schadespecialist voor elke autoschade

• Voor particulier en verzekeraar

• Als kwaliteit en service voor u belangrijk zijn

•   Gratis vervangend vervoer/haal- en brengservice

Zesstedenweg 188
1613 KD Grootebroek

Telefoon (0228) 52 16 92
info@rogema.com
www.rogema.com

O.a.: administratie; advies; coaching Hoveniersbedrijf de Kroon
Dijkweg 128, 1619 HH Andijk

tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

B. DE KROON

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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

Maarten,

kun je van het logo rechtsboven een advertentie maken

Volgende tekst mag erin,
-website en mobiele nummer
-een ster of zoiets met daarin het nummer 243
-Tuin aanleggen of restylen? Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

Gr

Tuin aanleggen of restylen?

Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

maandag t/m vrijdag 
geopend van 

08.00 tot 17.00 uur
 Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk

0228 – 59 2222

www.garagejong.nl

Totaal onderhoud 
voor uw personen
en bedrijfsauto’s

Wijkagent van politie, Huub Es-
sen, heeft vorige week een tekst-
wagen geplaatst langs de Dijk-
graaf Grootweg om aandacht te 
vragen voor verdachte situaties 
nu is gebleken dat het aantal wo-
ninginbraken in Andijk is geste-
gen. In de afgelopen twee, drie 
weken zijn er 9 inbraken geweest, 
op Andijk West en op Andijk 
Oost, in de polder en inbraken op 
of nabij de Kleingouw. De politie 
vraagt inwoners verdachte situa-
ties direct te melden bij de politie 
via 112.

Gezamenlijke aanpak
De gemeente Medemblik, politie 

en de dorpsraad pakken dit geza-
menlijk aan. Zo vraagt de ge-
meente en de dorpsraad aan in-
woners meer aandacht te beste-
den aan inbraakpreventie, zoals 
goede hang- en sluitwerk maar 
ook goede verlichting rondom 
het huis.  “Ook als mensen een 
avondje, een weekendje of langer 
weggaan is het zaak dat de wo-
ning een bewoonde indruk maakt 
door een lampje te laten branden, 
voorzien van een tijdschakelaar 
en tegenwoordig heb je apps die 
dit kunnen regelen. Je moet dan 
wel over een speciale lamp be-
schikken. En zo zijn er nog meer 
tips om de kans op inbraak te 

verkleinen.  Maak het inbrekers 
niet te makkelijk om in te bre-
ken!”, aldus een woordvoerder.

De gemeente geeft o.a. voorlich-
ting over het voorkomen van 
woninginbraken. Wil je informa-
tie toegestuurd krijgen mail dan 
naar de dorpsraad Andijk die dit 
coördineert. Zet in het onder-
werp: INFO IBP en in de mail je 
naam en adres.

Informatieavond
Door de gemeente wordt in sa-
menwerking met de dorpsraad en 
de politie ook gekeken of er be-
hoefte bestaat aan een themati-

sche informatieavond waarbij 
woninginbraken en inbraakpre-
ventie centraal staan. Wil je aan 
zo’n avond deelnemen stuur dan 
een mail naar de Dorpsraad An-
dijk met jouw contactgegevens. 
Als er voldoende belangstelling is 
dan krijg je bericht waar en wan-
neer deze informatieavond ge-
houden wordt.
 
Buurtpreventie-app
 ”Meer dan 400 Andijkers maken 
deel uit van de buurtpreventie-
groep die de dorpsraad in 2013 
heeft opgezet: Nextdoor Andijk. 
Maar we kunnen ook omliggende 
plaatsen informeren waardoor 

we een bereik krijgen van ettelij-
ke duizenden deelnemers. Ook 
via dit middel kun je anderen op 
een verdachte situatie wijzen na-
dat je de politie hebt gebeld. Dat 
maakt de pakkans een stuk gro-
ter! Ook zijn er in Andijk kleine 
Whats-app-groepen die alleen in 
een bepaalde straat of deel van 
een wijk werkzaam zijn. 

Deelnemers aan de buurtpreven-
tiegroep Nextdoor Andijk wor-
den op de hoogte gehouden van 
de gebeurtenissen in het dorp en 
kunnen eigen waarnemingen 
makkelijk met anderen delen. 
“Dat kan via je mobiel maar ook 
voor je tablet, laptop of pc.”

Deelnemen aan buurtpreven-
tiegroep Andijk Nextdoor?   
Mail naar  dorpsraadandijk@
gmail.com en zet je naam, adres 
en telefoonnummer van je mo-
biel in de mail!

Contact wijkagent 
en dorpsraad
Wil je de wijkagent spreken over 
een bepaald onderwerp waar 
geen spoed bij is, bel dan met de 
centrale van de politie via 0900 88 
44
 
Wil je nadere informatie neem 
dan contact op met dorpsraad 
door te mailen of te bellen naar 
0228 75 18 98 (alleen op werkda-
gen van 13:00 tot 18:00 uur).

Wijkagent Huub Essen: “Meld verdachte situaties direct aan de politie!”

Huub Essen met de tekstwagen. Foto aangeleverd
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Ondernemen in Andijk!
Aanhangwagens

OMC-Andijk • Handelsweg 31a
Tel. 06. 1341 6240 • www.omc-andijk.nl

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

Tel. 0228 - 592075 • www.� deboer.com

Administratie
In de Haak • Sterappel 28 Andijk 

Tel. 06 - 5392 1885 • michel@indehaak.nl

Administratiekantoor
Rogema • Zesstedenweg 188, 1613 KD Grootebroek

Tel. 0228 52 16 92 • www.rogema.com

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

Autoschade
Autoschade Schepenwijk • De Dol� jn 17, 1601 ME Enkhuizen

Tel. 0228 - 31 67 63 • www.autoschadeschepenwijk.nl

Brood en Banket
De Nieuwe Bakkerij • Kleingouw 53

Tel. 0228-591556 • denieuwebakkerij@hotmail.com

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

info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

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

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

Fietsenwinkel
André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof

0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.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
Garage Jong • Handelsweg 29 Andijk
0228 - 59 22 22 • www.garagejong.nl

Hovenier
Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk 

Tel. 06-189 66539 • www.dekroonhovenier.nl

Huidverbetering
LNC Huidverbetering • Krokus 22, Andijk

Tel. 06-373 1414 8 • www.salonlnc.nl

Hypnotherapie
Be Happy Hypno • Anita Kort

behappyhypno@gmail.com • 06 51 85 34 27

Juwelier / Optiek
Schouten optiek • De Hoek 1, 1693 AA Wervershoof

0228 581 258 • info@schoutenoptiek.nl

Kantoormeubelen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G

Tel. 06. 2182 3000 • www.deenisdeanderniet.nl

Kindercoaching
Centrum voor Hoogbegaafdheid • www.hbcentrum.nl

info@hbcentrum.nl • Zwaagdijk-Oost

Kleinschalige dagbesteding
De Huiskamer van Enkhuizen • Westerstraat 65, Enkhuizen

06 37 42 54 54 • www.dehuiskamervanenkhuizen.nl

Massagepraktijk
Massage Boven Jan • Dijkweg 138 Andijk

Tel. 0228 59 38 06 / 06 37 34 02 71 • massagebovenjan.nl

Natuurgeneeskunde
Amrita- Holistisch Centrum voor Natuurgeneeskunde
Middenweg 10 Andijk • 06-57245725 • www.amrita.nu

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

Tel: 0625116916 • koopmanoefentherapie.nl

Podologie
Marian van Zwieten • Keizerskroon 1

Tel. 06 54 28 83 08 • www.podologiemarianvanzwieten.nl

Schilder- Glas- en behangwerk
Van den Braber • Hoekweg 13, 1619 EA Andijk

Tel. 06 53 74 82 94 • www.vandenbraber.nl

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

Tel. 0228 - 75 57 43 • www.marijkejaspers.nl

Verbouw-Onderhoud & Bouwadvies
Kort Onderhoud • Dr. d' Arnaudstraat 22 Andijk 

Tel. 06-2738 0707

Verhuizen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G 

Tel. 06. 2182 3000 • www.wieverhuistmij.nl

Vishandel
Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

www.kleinvolendam.nl • info@kleinvolendam.nl

Voetre� exologie
Jacquelien ter Veld • Burg. Doumastraat 57

06 289 282 01 • cwjtv@kpnmail.nl

Yoga
Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk

0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Zonnepanelen
Solarfabriek • Dijkweg 163, 1619 HJ Andijk

0228-597272 • www.solarfabriek.nl

Zonwering
Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk

06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl

Uw bedrijfsnaam in deze lijst?
info@andijker.nl
of bel: 59 36 05
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• Lifestyle-test
 Kelly Groot

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan

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

Erkend schildersbedrijf voor al uw 
binnen- en buitenschilderwerk, 

glas- en behangwerk! 

 

Bel voor een afspraak: 06 53 74 82 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc  van den Braber 
Hoekweg 13  
1619 EA  ANDIJK 
info@vandenbraber.nl  -  www.vandenbraber.nl 
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Wist u dat...

… berichten van verloren en 

gevonden voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

... Toneelvereniging KNA een 

advertentie heeft geplaatst?

... hier informatie over de 

uitvoering in staat?

... de tulpenactie voor 

Hart voor Moldavië € 2150,- 

heeft opgebracht? 

En dat alle kopers en verkopers 

hartelijk worden bedankt?

... Sonja Barend aanstaande 

zondag naar Cultura komt?

... er vanavond een lezing bij 

Volkssterrenwacht Orion is?

... op 28 april weer de Tulpen-

wandeltocht wordt gehouden?

 
Andijkertjes

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

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

Verkoopdag hobbymaterialen
zat. 16 maart 10 – 16 uur

Bibliotheekzaal, Dorpshuis centr.

Komende vrijdag, 8 maart 
wordt de veiling van Sarto 
weer gehouden.
De gids staat vol met koopjes 
om u tong te laten strelen en 
uw smaakpapillen te verwen-
nen, zodat u na de veiling 
ook nog van heerlijk eten en 
drinken kunt genieten.

Naast de vele taarten, kazen, 
ijs, flessen wijn, kratjes bier 
en rollades en vleespakket-
ten kunt u ook voor een 
koopje gaan waarbij u zich-
zelf laat verwennen en niet 
zelf de keuken in hoeft om 
iets lekkers te bereiden.

Wat dacht u van een avondje 
whisky proeven bij Joop en 
Anneke Visser. Uiteraard ont-
breken daar de bijpassende 
hapjes niet en dit allemaal 
onder de vakkundige leiding 
van Joop, die uitleg geeft bij 
al het lekkers dat voorbij 
komt.
Bij Annemiek en Elise is het 
genieten van een high tea 
met muzikale omlijsting.
De high tea van de kinderen 
en ouders van de Bangert-
school is ook geen onbekende 
van ons. De datum is ver-

plaatst naar 10 mei, zet dat 
alvast in uw agenda. 
Komt dat even goed uit, want 
die high tea stond gepland op 
24 mei en dat wordt de ge-
corrigeerde datum van de 
borrel die u bij de notaris 
kunt nuttigen.
We kunnen onmogelijk alle 
leuke, interessante en gezel-
lige uitjes, etentjes en bor-
rels in dit artikel vermelden. 
Sla de gids er nog even op na 
en u zult zien dat er uit veel 
te kiezen valt, of misschien 
voor meerdere opties te 
gaan!
Als u de catalogus niet in de 
bus heeft gehad, kijk dan op 
www.parochieveilingsarto.
nl, daar kunt u de catalogus 
nalezen.

U bent van harte uitgenodigd 
op de veiling komende vrij-
dag waar om 19.15 uur ge-
start wordt met een half uur 
kinderveiling, waarna daarna 
de gewone veiling start.
Steun uw vereniging of in-
stelling waarbij u zich be-
trokken voelt en ervaar we-
derom een gezellige avond 
waar u vele Andijkers zult 
ontmoeten.

Gastronomisch genieten na de 
gemeenschapsveiling van Sarto

Speelt voor u: Chaos
Een heuse deurenklucht! Geschreven door Hugo Renaerts.

Een generale repetitie betekent dat de puntjes op de i gezet 
worden. Op de avond van 12 en 13 april komt u hier midden 

in terecht en, op zijn zachtst gezegd, loopt het niet echt 
vlotjes. Maar een slechte generale betekent een goe-

de uitvoering…..toch??

Op vrijdag 12 april of zaterdag 13 april kunt 
u dit met eigen ogen aanschouwen in Dorps-

huis Centrum aan Sportlaan 1 in Andijk. 
Aanvang 20.00 uur, zaal open om 

19.30 uur. 
Entree: € 8,00 vanaf 13 jaar en 

€ 6,00 t/m 12 jaar . 

R:\AFB Andijk\KNA Logo.plt  6-9-2011 13:19:39 Schaal: 1:1.35  Hoogte: 228.80   Lengte: 269.27 mm

Op zondag 28 april organiseert 
de IJsclub Andijk weer de leuke 
Tulpenwandeltocht. 
Afstanden zijn 8 km en  15 km
Vertrekpunt: zorgboerderij De 
Tulp, Kleingouw 151. Verdere in-
formatie volgt nog in dit blad.

Voor alle liefhebbers 
die wandelen leuk en 

gezond vinden

Zondag 10 maart is het Winter-
kermis in Zwaagdijk feest, om 
16.00 uur gaat de feesttent weer 
open en staat de band “Boys 
named Sue”, de Johnny Cash tri-
buteband op het podium. zij la-
ten alle facetten van Johnny Cash 
horen: de couuntry-Cash, de 
rockende –Cash, de Gospel-Cash 

en de American Recording-Cash. 
Naast Amstel pils hebben we 7 
winterbieren op de tap en saté en 
hamburgers van de BBQ. De en-
tree is gratis. 

Tot ziens op 9 en 10 maart op de 
5de editie van de Winterkermis 
Zwaagdijk-Oost bij café de Ark. 

Winterkermis Zwaagdijk

De aanmelding voor de Vakan-
tiespelen in de zomervakantie 
2019 is weer geopend! Zit uw 
kind in groep 3 tot en met 8 en 
vindt hij/zij het leuk om te gekke 
activiteiten te doen in het bos? 
Meld uw kind(eren) dan nu aan 
voor een week vol bosspellen, 
spannende thema’s, stokbrood 
bakken oven een kampvuur en 
glijden van de zeephelling! Dit 
kan via de website, www.stich-
tingvakantiespelen.nl, of via het 
aanmeldformulier uit de folder 
die op de meeste basisscholen 
wordt uitgedeeld. Er is geen 
wachtlijst en geen inschrijfavond, 
uw kind kan gegarandeerd mee-
doen in de leukste week van het 
jaar.

Dus wanneer doet uw woon-
plaats mee? 
Week 32 (5, 6, 8 en 9 augustus 
2019)
Andijk, Bovenkarspel, Den Oe-
ver, Grootebroek, Hem, Hippoly-
tushoef, Hoogkarspel, Onderdijk, 
Schellinkhout, Spierdijk, Venhui-
zen, Wervershoof, Westerland, 
Westwoud, Wijdenes en Wog-
num.

Heeft u toevallig nèt een vakantie 
geboekt in de week waarin uw 
kind mee zou kunnen doen met 
de Vakantiespelen? Doe mee in 
een andere week! Bij aanmelding 
voor een andere week hoeft u al-
leen aan te geven naar welke op-
stapplaats u uw kind wilt bren-
gen. Voor welke week u uw kind 
ook aanmeldt, vriendjes en vrien-
dinnetjes maken ze altijd in het 
bos!

Kijk voor meer informatie en het 
aanmelden op: www.stichting-
vakantiespelen.nl

Zit uw kind al op de middelbare 
school? Geen paniek! Dan kan 
uw kind meedoen aan een nieuw 
avontuur! Bij ExpeR wordt een 
week lang overleefd in het bos. 
Koken op zelfgemaakt vuur, sla-
pen in het bos en spannende 
proeven tegen het andere team 
spelen. ExpeR is een leuke uitda-
ging voor jongeren van 13 tot en 
met 15 jaar oud. Dit jaar zal Ex-
peR plaatsvinden van 15 tot en 
met 19 juli.
Kijk voor meer informatie en het 
aanmelden op: www.exper.nu

Andijk is in week 32 aan de beurt. Foto aangeleverd

Vakantiespelen Dijkgatbos en ExpeR

Afgelopen week stralend mooi 
weer met hoge temperaturen hier 
in Andijk 15 graden en op be-
schutte plekken zelfs hoger.
Sommige mensen liepen gelijk al 
in korte broek terwijl de zon aan-
bidders genoten van het zonnetje 
op de terrassen.
Ook de vlinders werden geprik-
keld tot vliegen en verschillende
overwinterende Kleine vossen 
vlogen al.
Woensdag middag net voor bij de 

haven ‘De Kreupel’ vloog een 
kleine witte vlinder je zou denken 
een klein koolwitje maar het 
bleek een Klein geaderd witje te 
zijn. Gewoonlijk zijn de eerste in 
april te zien maar door dit weer
extreem vroeg. In 2005 was de 
eerste waarneming op 3 maart. 
Hun eitjes zetten ze af onder de 
bladeren van kruisbloemigen zo-
als Look-zonder-Look, Pinkster-
bloemen en gecultiveerde kool-
soorten.

Klein geaderd witje. Foto Douwe Greydanus

Extreem vroeg

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2019 - week 10 Pagina 6



FEBRUARI
Woensdag 20 februari
• KBO-SBA, Bezoek aan het bloembollenbedrijf van Niels Kreuk, 

Kadijkweg 19 !0.15 uur.
• KBO-SBA, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
• Vrouwen van Nu Andijk-West. Jaarvergadering en na de pauze 

BINGO. 20.00 uur, Cultura
Donderdag 21 februari
• Soos. Dorpshuis Centrum, 12.00 uur
Vrijdag 22 februari
• PCOB Jaarvergadering, na o�  ciële gedeelte Goochelaar Bert 

Korvera. Dorpshuis Centrum 14.00 uur
• KVG Andijk, Feestavond, 70 jarig bestaan. 19.30 uur Sarto
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 uur en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum.
Zondag 24 februari           
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 13.30 uur
Woensdag 27 februari
• Tulpenactie Moldavië

MAART
Zondag 3 maart
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Woensdag 6 maart
• KBO-SBA, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur. 
Vrijdag 8 maart
• 67e Veiling Sarto
Zondag 10 maart 
• Schrijverscafé in Cultura met als gast Sonja Barend, 15.00 uur
Maandag 11 maart
• LSBO-Zonnebloem, Uit eten ????
Dinsdag 12 maart  
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost. Gezamenlijke avond met de afde-

ling west, Dorpshuis centrum, 19.45 uur
Donderdag 14 maart 
• Breek de Week,  “de Lichtboei”, Hoekweg 12. 

17.30 uur welkom en rond 18 uur gaan we aan tafel. 
Vrijdag 15 maart
• Martin Mans en Mark Brandwijk in Geref. Kerk Andijk. 20.00 uur.
Vrijdag 15 en zaterdag 16 maart 
• Uitvoering Andijker Toneel in Cultura
Zaterdag 16 maart 
• Verkoopdag hobbymaterialen, Bibliotheekzaal 

Dorpshuis centr. 10 – 16 uur
Zondag 17 maart
• Koppelbiljarten in ‘t Ankertje. Aanvang 14 uur
• Countrymiddag verzorgt door de Dutch Country College Dan-

sers in Sarto, vrij dansen van 13.30 tot 17.15 uur
Dinsdag 19 maart          
• KVG Andijk, High Tea 20.00 uur
Woensdag 20 maart
• KBO-SBA, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur
• Lezing in De Kapel door Rodrigo van Rutte, thema: Adoptie

Inloop:19.30 uur, gratis entree
Zaterdag 23 maart           
• Rory Gallagher Tribute met “Brute Force & Ignorance” aanvang 

20.00uur, Dorpshuis Sarto
Zondag 24 maart
• Club Jazz&Pop in Cultura
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 13.30 uur
Vrijdag 29 maart
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 uur en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum.
Zaterdag 30 maart
• Expositie in Cultura
• Voorjaarsconcert Sursum Corda, Dorpshuis Centrum, 20.00 uur
Zondag 31 maart 
• Expositie in Cultura

APRIL
Woensdag 3 april
• KBO-SBA, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Vrijdag 5 april 
• PCOB, Ik teken er voor, door Ineke Ruiter, Dorpshuis Centrum 

14.30 uur.
Zondag 7 april            
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Dinsdag 9 april 
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost. Eendagsbestuur, 

Dorpshuis centrum, 19.45 uur
Vrijdag 12 april
• KNA speelt de klucht: Chaos. 20.00 uur in Dorpshuis Centrum. 
Zaterdag 13 april
• Club Jazz&Pop in Cultura
• KNA speelt de klucht: Chaos. 20.00 uur in Dorpshuis Centrum. 
Zondag 14 april  
• Band “The new Hurricanes” aanvang 15.00uur, Dorpshuis Sarto
Dinsdag 16 april             
• KVG Andijk, Workshop paastaart maken. Sarto, 20.00 uur
Woensdag 17 april
• KBO-SBA, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
• Vrouwen van Nu Andijk-West, bloemworkshop voor Pasen, 20.00 

uur, Cultura
Vrijdag 19 april
• Gemeenschapsveiling Cultura
Zondag 21 april
• Koppelbiljarten in ‘t Ankertje. Aanvang 14 uur
Woensdag 23 april
• LSBO-Zonnebloem, Dagtocht naar Het oude ambachten en 

Speelgoedmuseum in Ter Schuur, Gem. Barneveld. Dorpshuis 
Centrum en Sarto, 09.30 uur Organisator is Zonnbloem.

Vrijdag 26 april
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 uur en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum.
• Woensdag, vanaf eind april tot half september PCOB Fietstocht 

Dames. 19.00 uur.

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

Oud papier  Zaterdag 9 en 23-03, 6 en 20-04, 4 en 18-05,   
 1, 15 en 29-06, 13 en 27-07, 10 en 24-08,   
 7 en 21-09, 5 en 19-10, 2, 16 en 30-11, 14 en 28-12.
Plastic:  Dinsdag 2-04, 30-04, 28-05, 25-06, 23-07, 20-08, 
 17-09, 15-10, 12-11, 10-12.
Restafval:  Dinsdag 19-03, 16-04, 14-05, 11-06, 9-07, 6-08, 3-09,  
 1-10, 29-10, 26-11, 24-12
Gft:  overige dinsdagen

Let op: Op adressen waar het plastic nog in zakken wordt opge-
haald zijn de data als volgt: vrijdag 8-03, 5-04, 3 en 31-05, 28-06, 

26-07, 23-08, 20-09, 18-10, 15-11, 13-12 
Kijk voor meer informatie op hvcgroep.nl

Kom ook naar de 67e Veiling Sarto 
vrijdag 8 maart 19:15 uur

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:

Cortina Azero heren model, 
3 versnellingen t.w.v. € 499,-

met als afslagers 
Peter Swart en 

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

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

na het 500ste koopje 
plaatsvindt, kans op een:

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

Biljartvereniging De Vlieringboys
We hebben in Café de Welkomst 
onze partijen op het groene la-
ken de punten broederlijk ver-
deeld, 3-3 was de einduitslag. 
C.J. Verhoogt en G.P. Grent wa-
ren tevreden over hun resulta-
ten. De slotzin is: “Wees jezelf er 
zijn al anderen genoeg”.

Met dank aan de Andijker en de 
Binding voor het plaatsen, nog 
7 maal tot aflevering 1200 en 
dan stop ik.

Sportgroeten 
G.P. Grent
Aflevering 1193

Op 28 februari 2018 is de film ‘Lion’ gedraaid en op 
26 september 2018 is Like Father, Like Son ver-
toond, beiden in De Kapel. Naar aanleiding van het 
thema van deze films komt op 20 maart 2019 Ro-
drigo van Rutte vertellen over zijn leven. Rodrigo is 
geadopteerd en heeft via het programma Spoorloos 
in 2013 zijn biologische moeder gevonden.

Rodrigo neemt u in het eerste deel van de avond 
mee in zijn verhaal hoe zijn intuïtie hem vertelde 
dat zijn Colombiaanse moeder niet zijn geboorte-
moeder is. Hoe kon hij dit uiteindelijk ook bewij-
zen? Wat betekent het voor hem als je niet degene 
bent die je denkt dat je bent? Hoe zou zijn leven zijn 
verlopen als hij niet was verwisseld als baby in Co-
lombia?

Wie is hij dan wèl?
Rodrigo werd als baby verwisseld met een ander 
kind. Spoorloos vond Rodrigo’s echte moeder. Be-
kijk op www.spoorloos.nl de uitzending van 30 mei 
2016 met daarin het fragment vanaf 19.48 minuten.
Het tweede deel van de avond zal hij meer vertellen 
over hoe hij zijn ‘adoptiegevoel’ beleeft: Je voelt je 
Nederlands maar je wordt benaderd als kleurling. 
Hoe Nederlands voelt hij zich of wil hij zijn, terwijl 
zijn DNA, geboorte ouders en eerste paspoort niet 
Nederlands zijn. Hoe verloopt het contact met zijn 
Colombiaanse en Nederlandse familie?

Door de reacties op zijn Spoorloos verhaal van 
voornamelijk geadopteerden en adoptiefouders is 
hij er bewuster van geworden dat het niet zo van-
zelfsprekend is om je emoties onder woorden te 
brengen en te durven uitspreken. Tijdens de events 
die georganiseerd worden door en voor geadop-
teerden en via de besloten Facebookgroepen van 

geadopteerden probeert hij op te vangen wat er 
speelt onder de jongeren en ouderen.

Naar aanleiding daarvan is hij in mei 2018 het pro-
ject gestart: Pop-up Museum of Adoption in Den 
Haag, bestaande uit foto exposities die hij in bruik-
leen heeft. Het doel is om de geadopteerde zicht-
baar te maken met zijn verhaal en waarheid. De 
tweede editie van deze tentoonstelling is te bezoe-
ken van 18 t/m 31 mei 2019 in het Atrium City Hall 
in Den Haag.

De Kapel, Middenweg 48, 1619 BN Andijk
Inloop 19.30 uur - de lezing start om 20.00 uur
de toegang is gratis - koffie en thee €1.50

 

Lezing in De Kapel 
  Rodrigo van Rutte 

                thema: Adoptie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wanneer: woensdag 20 maart 2019  
 
Waar: De Kapel Middenweg 48  
 
1619 BN Andijk  
 
Tijd: 19.30 uur  
 
 
Toegang: gratis  
Koffie /Thee € 1.50 

Lezing in De Kapel, woensdag 20 maart

Max is er klaar voor. Afgelopen 
vrijdag 1 maart is de website live 
gegaan van zijn online super-
markt. Inwoners uit de regio’s en 
omstreken van Hoorn en Enk-
huizen kunnen bij hem terecht 
voor een laatste slaapmutsje als 
de koelkast leeg is.

Jaren werkte Max Wildöer in 
Amsterdam, waar de nachtsuper-
markt al een veelgebruikt con-
cept is. “In de grote stad is het 
echt een ding, zo’n supermarkt 
aan huis”, vertelt hij. Wildoer 
woont inmiddels in Andijk en 
weet dat er genoeg jongeren en 

jeugd zijn die hier gebruik van 
willen maken. Hij ging langs met 
het idee bij ondernemers, horeca 
en inwoners in de omgeving. “Ik 
kreeg alleen maar positieve reac-
ties”, zegt hij enthousiast.

Online bestellen
De jonge ondernemer gaat zijn 
zaken online regelen. Je kunt on-
line bestellen en betalen. Dan 
stapt hij vervolgens zijn busje in 
en komt het eten en drinken bij je 
brengen aan huis. “Het komt 
vaak genoeg voor dat je met een 
verjaardag door je drank bent of 
dat je na een feestje thuis nog wilt 

napraten, maar de koelkast leeg 
is. Dan kan je bij mij terecht.”, al-
dus Wildöer.

Nachtbraken
De man achter de nachtsuper-
markt is altijd een nachtbraker 
geweest, dus tegen die lange 
nachten ziet hij niet op. “Ik moet 
gewoon even die biologische klok 
omzetten en gaan”, aldus Max. 
Op zijn website ‘De Nachtsuper‘ 
kun je bestellen van woensdag- 
t/m zondagavond vanaf 22.00 uur 
tot het ochtendgloren. Er worden 
met name dranken, chips en 
snoepgoed aangeboden.

‘De Nachtsuper‘ is gestart
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Dit maal zijn het Andijkers aan de Dijk-
weg die boos zijn. “Er zijn afspraken ge-
maakt over vrij uitzicht, die afspraken 
zijn al van 1998 en gemaakt met de ge-
meente Andijk. De afspraken staan op 
schrift in de notulen die toen gemaakt 
zijn. Nu opeens schijnen die afspraken 
niet meer te gelden en willen ze de bo-
menrijen laten staan die het uitzicht be-
lemmeren. Dat kan toch niet?”

De heren Ab van ’t Hof en zijn buurman-
nen Roy van der Ven en Wichard Steen 
zijn boos. “Het is net zoals met recht van 
overpad. Oude afspraken blijven bestaan 
en gaan over naar een nieuwe eigenaar. 
Dat geldt voor afspraken die gemaakt zijn 
met de ‘oude’ gemeente Andijk, die over-
gaan naar de nieuwe gemeente Medem-
blik. Dat geldt ook voor een perceel wat 

verkocht gaat worden, de nieuwe eigenaar 
dient zich te houden aan reeds gemaakte 

afspraken. Tenminste, dat vinden wij niet 
meer dan logisch.”

Afspraak is afspraak
Belangrijk is dat de gemaakte afspraken op 
papier staan en kunnen worden overlegd 
met buren en de gemeente. Want anders 
belandt men in een welles/nietes spelletje 

en daar is niemand bij gebaat. Bij de redac-
tie van de Andijker horen we de laatste tijd 
vaker over conflicten tussen buren of met 
de gemeente over ‘oude afspraken’. 

Ons advies: praat mét elkaar en kijk naar 
oplossingen. Spreek de juiste partijen aan 
en leg de afspraken vast.

Conflicten oplossen
“Het is niet leuk als je het gevoel hebt dat 
je niet serieus genomen wordt, dat er over 
je heen gelopen wordt. Dat maakt mensen 
boos en eenmaal geïrriteerd lijkt de oplos-
sing alleen maar verder weg,” aldus de he-
ren. “We hopen dan ook dat we vlot met 
elkaar om tafel kunnen en op basis van de 
reeds gemaakte afspraken kunnen kijken 
naar oplossingen. We verwachten dat ie-
dereen zich aan de afspraken houden zal.” 

Weer boos om niet naleven oude afspraken

Roy van der Ven (l) en Ab van ‘t Hof rekenen erop dat gemaakte afspraken alsnog  
worden nagekomen. Foto’s: Olga de Boer/De Andijker

Vanuit de tuinen kijken de bewoners nu uit op meerdere rijen bomen,  
terwijl vrij uitzicht beloofd was.

Foto’s Koos Dol

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

Japie.

In de zestiger jaren had mijn 
vader nog de smederij aan het 
Kerkepad en heel veel werk ge-
beurde in de werkplaats. Vaak 
kwamen er kinderen uit de 
buurt even om een hoekje kij-
ken wat Pijpker nu weer aan het 
doen was  Cees Zwagerman 
woonde in die tijd aan de zg. 
“Lange Jammer”. Hij was ge-
trouwd met Nies Krul en had 
drie kinderen.  Het oudste 
zoontje heette Japie en die was 
in die tijd  een jongetje van een 
jaar of vier en een gezellig pra-
tertje.  Hij was ook bijzonder 
nieuwsgierig, niet verlegen en 
stond met kop en oren te kijken 
wat mijn vader wel niet aan het 
doen was.                                         

Iedere dag kwam hij wel even 
aanlopen en mijn vader had er 
aardigheid aan om even tijd 
voor hem te nemen en een 
praatje met hem te maken. Op 
een dag was hij aan het solderen 

en gebruikte daarbij S-39, een 
soort zoutzuur, om de te solde-
ren oppervlakken schoon te 
maken. Japie stond erbij te kij-
ken en had voor het gemak zijn 
klompen uitgetrokken en stond 
op zijn gemak op nylon sokken 
in de smederij een heel verhaal 
af te steken. Op een gegeven 
ogenblik morste mijn vader een 
paar druppels S-39 en die vielen 
op de sokken van Japie, die er 
zoals gewoonlijk weer vlakbij 
stond om het goed te kunnen 
zien. Vol verbazing zag het jo-
chie het wonder gebeuren. Net 
stond hij nog met sokken aan en 
nu stond hij op blote voeten. 
Het vocht had zijn sokjes opge-
lost. Mijn vader bedacht zich 
niet en zette het ventje met zijn 
blote pootjes in een emmer wa-
ter, zodat de huid van zijn voe-
ten niet zou beschadigen. Het 
jongetje stond stokstijf in de 
emmer, een en al verbazing dat 
hij zijn sokken kwijt was.  Zo 
kwam het dat Japie met sokken 
van huis ging en zonder sokken 
thuiskwam. En hij kon zijn 
moeder niet uitleggen waar die 
sokken nu gebleven waren……

Verhalen van oud Andijker 
Jan Pijpker

Lammetjes bij van der Meer aan de Dijkweg
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