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Studenten Horizon College strijden om nationale titels
Regio Noord-Holland – Negen
studenten van het ROC Horizon
College zijn gekwalificeerd voor
de landelijke finales van Skills
Heroes. Dit zijn nationale vakwedstrijden voor mbo-studenten.
De finales worden gehouden van
20 t/m 22 maart in de RAI in Amsterdam. Robin Berkhout (Andijk), Josse Luiken (Hoorn) en
Jacqueline van de Water (Avenhorn) zijn de studenten uit de regio West-Friesland die strijden
om de nationale titels.
Robin Berkhout volgt zijn opleiding bij het Horizon College in
Heerhugowaard en zijn leerbedrijf
is bouwbedrijf Desaunois uit
Zwaagdijk. Vorig jaar won Robin
de zilveren medaille in de categorie timmerman. Dit jaar gaat hij
uiteraard voor goud en is hij druk
met trainen. ‘Ik weet dat ik een
kapconstructie moet maken, maar
hoe deze er precies uitziet hoor ik
tijdens de finale. De winnaar van
vorig jaar doet ook mee en het zal
lastig zijn om hem te verslaan,
maar ik ga mijn uiterste best doen
om als eerste te eindigen.’

Josse Luiken is gekwalificeerd
voor Sport & Bewegen. Jacqueline van de Water is gekwalificeerd
in de categorie apothekersassistent. Zij moet eerst op woensdag
20 maart een halve finale doorlopen om zicht te hebben op een
medaille.
Van de opleidingen Verzorgende
IG, Patissier, Timmerman, Installatietechniek, Elektrotechniek,
Metselen, Schilderen, Verkoopspecialist en Sport & Bewegen
strijden studenten van het Horizon College om de nationale titel.
Per opleiding doen acht mbostudenten mee aan de landelijke
finale van Skills Heroes.
Daarnaast heeft het Horizon College nog eens drie halve finalisten, onder wie Jacqueline van de
Water (apothekersassistent). De
overige halve finalisten komen
van de opleidingen doktersassistent en tandartsassistent.

Robin Berkhout uit Andijk. Foto Rob Duin
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lege afgevaardigd worden naar de
wereldkampioenschappen,
Worldskills in Kazan (Rusland).
Die afvaardiging verschilt per
opleiding. Tijdens Worldskills
strijden circa 1600 jonge vakmensen uit zestig landen met elkaar om de wereldtitels.
Excellentie bevorderen
De Skills-wedstrijden zijn door
het ministerie van OCW aangewezen om excellentie in het mboonderwijs te bevorderen. Het
Horizon College, met vestigingen
in Alkmaar, Heerhugowaard,
Hoorn en Purmerend, vindt het
belangrijk dat mbo-studenten het
beste uit zichzelf kunnen halen.
De wedstrijden maken dan ook
deel uit van het excellentieprogramma van de school.

Wereldkampioenschap Rusland
Bij het behalen van het Nederlands kampioenschap kunnen
studenten van het Horizon Col-

In gesprek met Sonja Barend
de sleutel tot bezit

Verkoop | Aankoop | Advies | Taxatie
Kwantes Makelaardij, Middenweg 9 te 1619 BL Andijk
www.kwantesmakelaardij.nl | 0228-59 22 44

DA heeft iets nieuws!
De Cholesterol Check

DA heeft aandacht voor je gezondheid. Daarom kun je op
woensdag 20, 27 maart, woensdag 3, 10 en 17 april bij DA Drogisterij Vroegop op de Middenweg in Andijk bij jou in de buurt
checken hoe het met je cholesterol zit.
Kom voor de cholesterol check
naar DA
Iedereen heeft cholesterol nodig.
Maar een hoog cholesterol is een
risico voor hart- en vaatziekten.
Jouw DA-drogist geeft je daarom de
mogelijkheid je cholesterol te checken. Je ontdekt binnen enkele
minuten of je cholesterolniveau
in orde is. Een zorg minder als
het goed is. En heeft je cholesterol aandacht nodig, dan is het
belangrijk om dat te weten! Op
basis van de meting krijg je een

Verkoopdag
Hobbymaterialen

persoonlijk leefstijladvies over
eventuele vervolgacties.
Waarom een cholesterol check
bij je DA-drogist?
Als we mensen met een verhoogd
cholesterol tijdig opsporen, kunnen we onnodige gezondheidsrisico’s voorkomen. Afhankelijk
van de uitslag, krijgt u na de meting een persoonlijk leefstijladvies over eventuele vervolgstappen. Met aanpassingen in je voeding, meer bewegen en stoppen
met roken kun je namelijk stappen maken je risico op hart- en
vaatziekten verlagen. Je DA-drogist ondersteunt je daar graag bij.
Wil jij ook je cholesterol laten
meten? Kom dan langs voor een
afspraak op één van de aangegeven data.

Ivan Borghstijn met Sonja Barend. Foto aangeleverd
Afgelopen zondagmiddag was
Sonja Barend te gast in Cultura.
Voor de bijna 90 bezoekers voelt
het alsof ze nooit is weggeweest
en vertrouwd. Sonja spreekt over
haar boek ‘Je ziet mij nooit meer
terug’. Boeiend en open over de
zoektocht naar haar biologische
vader. Zij signeert de meegebrachte boeken en vertelt na de
pauze, met veelal een lach, over
40 jaar televisie en talkshow. Het
interview werd geleid door Ivan
Borghstijn. Sonja heeft met heel

veel mensen gesproken en stap
voor stap neemt Ivan de hoogteen dieptepunten door.
Sonja Barend sluit de Andijkse
middag traditioneel af met een
‘Lekker slapen en morgen gezond
weer op’ en Ivan Borghstijn kiest
op zijn Facebookpagina voor ‘En
het was nog lang rumoerig in het
altijd zo rustige Andijk!’
Enthousiaste reacties op dit
tweede schrijverscafé. Deze middag vergeten we niet snel.

zaterdag 16 maart
10 – 16 uur
Bibliotheekzaal,
Dorpshuis centrum
Zie redactioneel artikeltje
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FAMILIEBERICHTEN
Een lege plek het doet zo’n pijn
maar in gedachten zal zij altijd bij ons zijn.
Voor de vele blijken van medeleven na het overlijden
van onze lieve moeder en oma

Ali Jonker

willen wij u hartelijk bedanken.
Aart en Lisette
Martin en Miranda
Judith en Garm
René en Bettine
Francis
Ron en Daniëlle

Andijk, maart 2019.

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

De Andijker

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
Zondag 17 maart 10.00 uur: 2e
zondag van de 40-dagentijd.
Boeteviering met Gemengd koor;
voorgangers van groep Andijk.
De collecte is voor de onkosten van
onze parochie. Dank daarvoor.
Dinsdag 19 maart 10.00 uur:
Ontmoetingsochtend in de dagkerk.
Woensdag 20 maart 20.00 uur in
De Kapel aan de Middenweg:
Lezing over adoptie door Rodrigo
van Rutte. Informatie hierover in
Andijker en Kontakt. Allen hartelijk
welkom.
*Van 16 op 17 maart wordt weer
de jaarlijkse Stille Omgang in
Amsterdam gelopen.
Ons Gemengd koor zal dan in de
viering zingen. Heel bijzonder.
*Op de Gemeenschapsveiling is
weer een prachtig bedrag bijeengebracht n.l. € 36.167,--. Geweldig.
De parochie mag delen in de
opbrengst, daarom heel veel dank
aan de organisatie en voor ieders
steun, in welke vorm dan ook.
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Topopbrengst Veiling Sarto!
Een goed gevulde zaal, leuke
aparte koopjes en vlotte afslagers,
alles werkte mee om deze avond
tot een record te komen. De opbrengst was: €36.167!
Door rondleidingen, kaart- en
biljartavonden, excursies en alle
uitjes was het aanbod heel gevarieerd. Opvallend was de verkoop
van een zelfgemaakte schuit, op
schaal, deze verwisselde van eige-

naar voor €520! Ook een prachtig
zelf gesmede wandkast bracht
bijna €400,- op. De gewonnen
fiets werd beschikbaar gesteld
voor verkoop op de veilingavond,
weer een prachtige gift!
Veel dank aan allen die aan dit
grote succes hebben meegewerkt! De verenigingen zijn blij
met de financiële ondersteuning
die zo mogelijk gemaakt wordt!

Kerkdiensten, zondag 17 maart
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
Woensdag 13 maart (Biddag voor gewas en arbeid)
19.30 uur ds. A.A. van Kampen te Wieringerwaard,
Zondag 17 maart
10.00 uur ds. A. Baas te Bodegraven
Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen
Woensdag 13 maart (Biddag voor gewas en arbeid)
14.30 uur Ds. G. Heijkamp
19.30 uur Ds. G. Heijkamp
Zondag 17 maart
09.30 uur Ds. G. Heijkamp
16.00 uur Leesdienst
Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk
10.00 uur Pastor Piet Meijer uit Zaandam
Organist: Christine Janssen
Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Verloren: roze spacescooter
Heeft iemand de roze spacescooter van Ninthe gezien?
Mail naar info@andijker.nl wanneer u informatie heeft.

Verloren: Artis de Partis
Rens heeft een parachute
(wit plastic zakje van de
visboer) gemaakt voor zijn
knuffeltje Artis de Partis,
maar met het weer van afgelopen week, werkte
deze iets te goed en de
wind heeft hem meegenomen. Rens is erg verdrietig
en hoopt dat zijn vriendje
gauw weer terugkomt....
Weet je waar hij is geland?
Laat het ons weten! 06-24706350

Getuigen gezocht!
Binnen enkele weken is voor de tweede maal bij ons uit de
voortuin (Viskuil) een kattenverjager ontvreemd.Het apparaat zat met een schroef aan de muur bevestigd en is tijdens de nacht weer verdwenen.
Heeft u iets gezien? Mail naar info@andijker.nl.

Gevonden: Kinderbril
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Op zaterdagochtend 9
maart gevonden in sporthal
De Krimper in Andijk.

AANLEVEREN
KOPIJ

Informatie:
info@andijker.nl

Advertenties: tot maan-

Gevonden: Kinderschoentje
Gevonden op de
Ged. Laanweg,
af te halen op nr. 51.

dag 12.00 uur
info@andijker.nl.

Kopij en fotomateriaal: tot maandag 12.00 uur
info@andijker.nl

Familieberichten:

(rouw- en geboorteberichten) tot dinsdag 8.30 uur
info@andijker.nl

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen
10.00 uur Jeugddienst
R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Boeteviering, groep Andijk, Gemengd koor
De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Jan Gorter
Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur Simon van Groningen

Collecteweek ReumaNederland van start

In de week van 18 tot en met 23
maart is de jaarlijkse collecteweek van ReumaNederland,
voorheen het Reumafonds. Ook
dit jaar zetten tienduizenden vrijwilligers zich met hart en ziel in
om door heel Nederland geld op
te halen voor onderzoek naar
reuma. Kunnen we ook op uw
steun rekenen? Alle kleine beetjes helpen om samen een groot
bedrag op te halen tijdens deze
collecteweek! Of u nu zelf langs
de deuren gaat of aan de deur
geeft.
Tikkie aan de deur
Nieuw dit jaar is dat alle collectanten een QR-code op hun legitimatiebewijs hebben staan. Door
deze code te scannen kan eenvoudig via een Tikkie een donatie
worden gedaan voor de collecte.
Geven aan de collectant wordt zo
steeds gemakkelijker.
Geld voor
reumaonderzoek hard nodig
Meer dan twee miljoen Nederlanders hebben reuma, waarbij
artrose het meest voorkomt.

Daarmee is reuma helaas de
meest voorkomende chronische
ziekte in Nederland. Reuma beperkt je - thuis, op school, op het
werk. Door ernstige pijn en vermoeidheid, beschadigde spieren
en kapotte gewrichten die moeilijk bewegen.
Met de opbrengst van de collecte
helpt u mee aan het doel dat ReumaNederland nastreeft: een betere kwaliteit van leven voor
mensen met reuma. Er is nog
steeds wetenschappelijk onderzoek nodig om dit doel te bereiken. Naast het financieren van
wetenschappelijk
onderzoek
geeft ReumaNederland ook voorlichting en komen ze op voor de
belangen van mensen met reuma
in de politiek en zorg.
Ook collecteren?
Wilt u helpen collecteren? Bel
dan voor meer informatie met
ReumaNederland in Amsterdam
op 020-5896471.
U kunt ook een mail sturen aan:
vrijwilligers@reumanederland.nl
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Reis door het heelal bij Orion tijdens
de 43ste landelijke sterrenkijdagen

Ria Manshanden
Zonneweiden en
consuminderen

GRATIS INLOOP

donderdag 21 maart Andijk

van 09.00-17.00 uur
en van 19.00-21.00 uur.

Kijk voor meer informatie op
onze website
www.mantelovertoom.nl

‘NOCHES DE MÚSICA Y TAPAS!’

Op vrijdag 5 en zaterdag 6 april
verzorgd Muziekvereniging Excelsior een complete avond met
muziek en tapas.
Een verrassende avondvullend
programma met Spaanse muziek,
tapas en drinken. Excelsior laat
zich weer van zijn beste kant zien
en horen in een Spaanse setting.
Kortom, een perfecte avond uit
samen met familie/vrienden/buren.
LET OP: Kaarten zijn i.v.m. het

weer unieke karakter alléén verkrijgbaar in de voorverkoop via
de website.
Toegangsprijs is Regulier € 17,50,
Vrienden betalen € 15,-. (max. 2
kaarten voor de vriendenprijs per
Vriend).
Voor verdere informatie en het
bestelformulier kunt u terecht
op: www.excelsior-andijk.nl.
Beschikt u niet over internet dan
kunt u ook bellen naar 06-4139
6917 en kunt u zo kaarten bestellen.

Als gediplomeerd schadehersteller
met ruim 30 jaar professionele ervaring, bied ik u :
•
•
•
•
•

Vakkundig schadeherstel
Taxatie van de schade (vrijblijvend)
Afhandeling met de verzekeringsmaatschappij
Restauratie van Oldtimers
Budgetreparatie (reparatie met tweedehands of imitatie
onderdelen om de prijs zo laag mogelijk te houden)
Eventueel leenauto beschikbaar

info@ronkarremanautoschade.nl
www.ronkarremanautoschade.nl

Handelsweg 7
1619 BJ Andijk
06-2183 2262

Fit de zomer in!

Kan je wel wat energie gebruiken? Wil je straks weer lekker
kunnen fietsen in de zomer, kom
dan maandagavond een uur
sporten in de Krimper. Jaap van
de Thiel, trainer van de gymvereniging VVW geeft een uur conditietraining. Ook komen je spieren goed aan bod!
Het is een gemengde groep en je
kan op jouw niveau de oefeningen doen. Zin om een uurtje lek-

ker te sporten? Dan ben je welkom om 20.30 uur in de gymzaal
de Krimper, Notaris Steenpoortestraat 42 te Andijk. De
eerste twee lessen zijn om uit te
proberen. En als het je bevalt, kan
je je inschrijven.
We zien je graag aanstaande
maandag voor een proefles.
Voor informatie over contributie
en overige sporturen, kan je onze
website bekijken: gymvvw.nl

We zijn er maar druk mee,
zonnepanelen, warmtepompen, windmolens, isoleren en
aardgasvrij bouwen. Om aan
de klimaat-doelstellingen te
voldoen zijn niet alleen particulieren, maar ook gemeenten
druk bezig met beleid en concrete acties. In de achtertuin
van het gemeentehuis ligt sinds
kort een zonneweide en binnenkort wordt tijdens een van
de regionale bijeenkomsten
de regionale energiestrategie
( RES ) besproken. Op dit
moment liggen er 9 verzoeken bij de gemeente voor het
realiseren van zonneweiden.
Het gaat om bijna 70 hect.
verspreid over de gemeente.
Via een bespreeknotitie werd
ons gevraagd welke verzoeken
wel of niet ingewilligd kunnen
worden. Voor GroenLinks is
duurzame energie opwekking
van groot belang. Niettemin
wilde ik hierover de mening
van de leden peilen, want
ook het open landschap en
natuurwaarden vinden we
immers belangrijk. Wat doen
die panelen met het bodem
en plantenleven, de roof en
weidevogels ? De volgende
hoofdpunten kwamen naar
voren. Niet alleen de opwekking van duurzame energie,
maar ook het open, weidse
landschap, de natuurwaarden
en de vollegronds voedselproductie blijven we belangrijk
vinden. Er ligt nog een enorme
potentie voor zonne-energie op
lege daken. Wat bv. te denken
van de lege daken van agrarische loodsen in de polder ?
Begin daar eerst maar eens
mee. Ook binnen ongebruikte
bouwvakken van agrarische en
bedrijfsbestemmingen, langs
wegen, dijken of op water
liggen nog mogelijkheden
genoeg. Kleinschalige zonneweiden tot zo’n 100 vierkante
meter kunnen wat ons betreft
overal. Ook fiets en wandelpaden met zonnecellen bieden
volop mogelijkheden. Naast
dat alles hebben wij aandacht
gevraagd voor het verminderen van energie gebruik.
Consuminderen noemen wij
dat. Wat hebben al die weiden voor zin als we daardoor
meer energie gaan gebruiken
? Energieproductie zien wij
graag hand in hand gaan met
energiereductie. Niet alleen
goed voor het milieu, maar ook
goed voor uw portemonnee.
Ria Manshanden
GroenLinks Medemblik
Ria.manshanden@ziggo.nl
www.GroenLinksmedemblik.nl,
facebook.com/GLMedemblik

Ook Volkssterrenwacht Orion is
tijdens dit landelijke evenement
op zaterdag 16 maart van 19.00
– 22.00 uur open voor publiek
om door telescopen de sterrenhemel bewonderen.
Beleef en bewonder met vrienden en familie de sterrenhemel
tijdens het grootste en langstlopende sterrenkijkevenement van
Nederland. Bij Orion is publiek,
zowel jeugd als volwassenen, van
harte welkom!
Soms vraag je je af wat zich boven
je hoofd daar afspeelt in het
heelal. Een tipje van de sluier
hierover wordt opgelicht bij
Volkssterrenwacht Orion.
Nog nooit de kraters van de maan
gezien van heel dichtbij? Kom
deze dan bekijken door de grote
telescopen, die bij Orion staan!
Deze giga grote telescopen staan
in de koepelruimte om naar het
heelal gluren; met eigen camera
of mobiele telefoon kan er via de
telescoop door bezoekers een
foto van de maan gemaakt worden: hoe leuk is dat?
De planeet Mars is ook te zien.
Op het dakterras van Orion staan
tevens een aantal telescopen opgesteld, waar publiek bij helder
weer doorheen kan kijken naar
de maan, plameten, sterrenhopen zoals de Plejaden, sterrennevels (waaronder de Orionnevel)
en er wordt uitleg gegeven over
sterrenbeelden.
De avond bestaat uit een boeiend
programma:

In het planetarium worden er
met een speciale planetariumbeamer een aantal prachtige presentaties over heelal en ruimtevaart vertoond en wordt er een
overzicht gegeven van sterrenbeelden. Ook kan er ingezoomd
worden op de maan, planeten en
de actuele sterrenhemel.
In de expositieruimte is er van alles te zien en te beleven over sterrenkunde, ruimtevaart en geologie (waaronder een mooie collectie meteorieten, mineralen, fossielen en dino-onderdelen); er
worden o.a. leuke natuurkundige
proefjes gedaan en er wordt uitleg gegeven over de breking van
het licht, statische elektriciteit en
magnetisme; ook kan er gekeken
worden door microscopen en een
interactief reisje gemaakt worden
door het heelal via het grote touchscreen.
Vrijwilligers van Orion zijn aanwezig om uitleg en informatie te
geven.
De toegang is gratis en er hoeft
van te voren niet te worden aangemeld. Orion is te vinden aan de
Veilingweg 21B ( op de 1e verdieping van het Streekbos Paviljoen
in Bovenkarspel ( aan de rand van
het natuur/recreatiegebied het
Streekbos). Meer info op www.
volkssterrenwachtorion.nl of via
06-48850445.
Ook sterrenwachten elders in
Nederland zijn tijdens deze landelijke sterrenkijkdagen open
voor publiek. Kijk voor het adres
op www.sterrenkijkdagen.nl

Zaterdag 16 maart - MESTACTIE
Zoals in februari al is aangekondigd, is komende zaterdag 16
maart de jaarlijkse mestactie van
Stichting Antwoord.
Vanaf 9.30 uur gaan groepjes vrijwilligers bepaalde delen van Andijk in om de mestzakken te venten. U kunt zakken organische
bodemvoeding kopen voor uw
tuin of gazon; is van een goede
kwaliteit. Maar vooral helpt u
mee om hoop en liefde van Jezus
Christus brengen in kwetsbare
gebieden waar kansarme kinderen, tieners en volwassenen leven
in armoede, onderdrukking of in
gevangenschap.
U kunt contact met ons opnemen
als u een bestelling wilt plaatsen

die we dan bij u brengen als dat
nodig is.
Heeft u de vrijwilligers gemist of
waren ze niet in uw straat? Na
zaterdag kunt u (de komende
tijd) bij ons op kantoor ook mestzakken kopen. Een zak van 7,5 kg
is € 9,00. Alvast bedankt voor uw
aankoop en financiële steun!
Stichting Antwoord, Bedrijvenweg 4, Andijk. Tel. 0228 597047.
Email info@antwoord.nl
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Samen met de klant groeien
via daghandel en voor een deel via vaste
contracten. De bloemkool leveren ze onder meer aan de groothandel, exporteurs,
supermarktketens en via eigen export.
Ze willen samen met de klant groeien, vertelt Slagter. “We streven naar 3 tot 5%
groei per jaar, wat neerkomt op circa
100.000 bloemkolen. Die groei willen we
in combinatie met klanten realiseren.
Daarbij is een kleine klant voor ons net zo
belangrijk als een grote.” Klanten willen ze
zoveel mogelijk ontzorgen. Goede afspraken maken en die nakomen, snelheid in
verladen, maatwerk en flexibiliteit zijn essentieel. “En uiteraard moeten de bloemkolen van de beste kwaliteit zijn.”

De bloemkooltelers van Fa. P.N. Slagter. Foto aangeleverd
Zelf afzet organiseren, groeien met de
klant en ondernemen met oog voor de
omgeving. Dat zijn de wegen die hebben
geleid naar het succes van het financieel
sterke bedrijf van bloemkooltelers Fa.
P.N. Slagter.
De broers Bas (60), Nico (56) en Ton (53)
Slagter stelden een doel toen ze in 1987
het ouderlijk bedrijf overnamen: ze wilden
rond hun 55e financieel onafhankelijk zijn.
Dat is gelukt, vertelt Ton Slagter.
De bloemkooltelers bouwden hun bedrijf
in de loop der jaren steeds verder uit en
zorgden met een doordachte strategie
voor een kerngezond bedrijf.

In het West-Friese Andijk telen ze bloemkool op 140 hectare. Ze begonnen in 1987
met 30 hectare en konden er door de jaren
heen percelen bijkopen. Naast de teelt van
(voor 98%) witte bloemkool, regelen de
ondernemers de afzet van twee andere
bloemkooltelers. Gezamenlijk zijn ze hiermee goed voor 8% van de Nederlandse
markt. Voor een klant in België verzorgen
ze de handel in ijsbergsla en broccoli.
Het financiële succes is voor een groot
deel toe te schrijven aan de organisatie van
de afzet, legt Ton Slagter uit. Het bedrijf is
niet aangesloten bij een telersvereniging
en regelt zelf de verkoop. Die loopt deels

Stem op Fa. P.N.Slagter via:
agrarischondernemer.nl/stemmen
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ders te praten om zo de sector meer op de
kaart te zetten.” Een sterkere sector helpt
iedereen die daarin actief is verder, vindt
Slagter, die ook columns schrijft voor vakblad Groenten en Fruit. De kunst is het
gemiddelde niveau in de sector omhoog te
krijgen en daar dan bovenuit te stijgen.
In 1998 deden de drie broers al eens mee
aan de verkiezing Agrarisch Ondernemer
van het Jaar. Ze eindigden bij de laatste vijf.
Er is nu een mooie aanleiding het nog eens
te proberen: het bedrijf bevindt zich in een
‘unieke overgangssituatie’, zegt Slagter. De
drie broers maken ruimte voor een nieuwe
generatie van maar liefst vijf neven. Dat
zijn Pé (28) en Kees (26), de zoons van Bas,
en Koos (28), Ruud (22) en Paul (20),
zoons van Nico. De overgang is wel even
wennen. Slagter: “Ik en mijn broers worden nu adviseurs. Best lastig om zaken los
te laten die je 32 jaar zelf hebt geregeld.
Gelukkig hebben we allemaal nevenactiviteiten. Bas werkt als bodemcoach, ikzelf
geef les op een middelbare tuinbouwschool en Nico is al voor een derde periode
wethouder in de gemeente Stede Broec.”

!
W
U
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Maar er is meer dan alleen groei en geld
verdienen. De ondernemers kijken verder
dan hun eigen bedrijf en sponsoren verenigingen, sportclubs en lokale evenementen. En er is geen Slagter in het familiebedrijf die niet aan vrijwilligerswerk doet.
Ook plezier in het werk telt. Er wordt hard
gewerkt, maar voor vakantie wordt tijd
gemaakt. Tijdens de jaarlijkse kermis in
hun woonplaats Lutjebroek ligt sowieso
alles drie dagen stil. Het personeel kan rekenen op goede arbeidsvoorwaarden en
bedrijfsuitjes.

Nieuwe webshop met alles
op het gebied van fietsen.
Aantrekkelijke
prijzen,
Voor de komende jaren staat
de bouw van
een nieuwe bedrijfshal op de agenda. Sowiesnel en gemakkelijk!
so blijft groei belangrijk voor de onderne-

ming, verwacht Slagter. “Groei in in grond
!
Daarnaast maken ze tijd vrij voor
promoin klanten. We hebben in 2017 nog een
UW vertelt en
E
I
tie van de vollegrondsgroenteteelt,
aankoop
kunnen doen van 40 hectare. DaarN
Slagter. “We zijn maar een kleine tak in de mee kunnen we weer een tijd vooruit. De
agrarische sector, waar de overheid onte- gelegenheid om te groeien moet zich voorrecht weinig oog voor heeft.
Ik ga daarom
niet omdat het moet,
Nieuwe
webshopdoen.
met Groeien
alles opdoen
het we
gebied
vaak naar bijeenkomsten om van
met bestuurmaar
in
combinatie
met
fietsen. Aantrekkelijke prijzen,onze klanten.”

FIETSWERELD
CADEAUBON

snel en gemakkelijk!

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

Een prettige kermis gewenst
namens
het hele team:voor snelle
De 2wielerwacht
André, Carina,
Dirk-Jan en
Martijn. met
en vakkundige
reparaties

Ook voor Focwa onderhoudsbeurt, packkeuring en verhuur.

DEEN is de ander niet
Handelsweg 33G
Tel. 06. 2182 3000
www.deenisdeanderniet.nl
www.wieverhuistmij.nl

t.w.v. €10,bij besteding v.a. € 35,HetKnip
adres
voor
uit en
leveruw
in!
gratis haal- en brengservice.

Geldig t/m 5 december, max. 1 bon per persoon.

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

Voor zonneschermen,
markiezen, reparatie
en onderhoud.
Dijkweg 378 • 1619 JM Andijk • 06 - 51 88 37 74
www.jocozonwering.nl • info@jocozonwering.nl

fiets, E-bike, verhuur
en reparatie!
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André van Duin Tweewielers

Tweewielers
André van
Duin Tweewielers
Zeeweg
43, Wervershoof
jaar
Zeeweg 43, Wervershoof
Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

Michel Haak
Sterappel 28
1619 KA Andijk

M 06 53 92 18 85
E michel@indehaak.nl

Ondernemen in Andijk!
2019 - week 11
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Aanhangwagens

info@andijker.nl

Fysiotherapie
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Oefentherapie

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

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

Koopman Oefentherapie • Ged. Laanweg 43, 1619PB Andijk
Tel: 0625116916 • koopmanoefentherapie.nl

F.J. de Boer • Hoekweg 21a Andijk
Tel. 0228 - 592075 • www.fjdeboer.com

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

Marian van Zwieten • Keizerskroon 1
Tel. 06 54 28 83 08 • www.podologiemarianvanzwieten.nl

In de Haak • Sterappel 28 Andijk
Tel. 06 - 5392 1885 • michel@indehaak.nl

Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk
Tel. 06-189 66539 • www.dekroonhovenier.nl

Van den Braber • Hoekweg 13, 1619 EA Andijk
Tel. 06 53 74 82 94 • www.vandenbraber.nl

Rogema • Zesstedenweg 188, 1613 KD Grootebroek
Tel. 0228 52 16 92 • www.rogema.com

LNC Huidverbetering • Krokus 22, Andijk
Tel. 06-373 1414 8 • www.salonlnc.nl

Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk
Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

Be Happy Hypno • Anita Kort
behappyhypno@gmail.com • 06 51 85 34 27

a
Autoschade Schepenwijk • De Dolfijn 17, 1601 ME Enkhuizen
Tel. 0228 - 31 67 63 • www.autoschadeschepenwijk.nl

Schouten optiek • De Hoek 1, 1693 AA Wervershoof
0228 581 258 • info@schoutenoptiek.nl

DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G
Tel. 06. 2182 3000 • www.wieverhuistmij.nl

De Nieuwe Bakkerij • Kleingouw 53
Tel. 0228-591556 • denieuwebakkerij@hotmail.com

DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G
Tel. 06. 2182 3000 • www.deenisdeanderniet.nl

Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein
www.kleinvolendam.nl • info@kleinvolendam.nl

Valk Service & Onderhoud • Tel. 0228 - 58 67 66
info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

PK Hair & Make-up • Buttervin 64 Andijk
06 11 73 88 60 • patty_kooij@hotmail.com

Jacquelien ter Veld • Burg. Doumastraat 57
06 289 282 01 • cwjtv@kpnmail.nl

Sarto • Bangert 4, 1619 GJ Andijk • Tel. 0228 - 59 16 13
info@sarto-andijk.nl • www.sarto-andijk.nl

Centrum voor Hoogbegaafdheid • www.hbcentrum.nl
info@hbcentrum.nl • Zwaagdijk-Oost

Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk
0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof
0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

De Huiskamer van Enkhuizen • Westerstraat 65, Enkhuizen
06 37 42 54 54 • www.dehuiskamervanenkhuizen.nl

Solarfabriek • Dijkweg 163, 1619 HJ Andijk
0228-597272 • www.solarfabriek.nl

Dijkprint • Industrieweg 1 Andijk
0228 - 59 29 34 • www.dijkprint.nl • info@dijkprint.nl

Massage Boven Jan • Dijkweg 138 Andijk
Tel. 0228 59 38 06 / 06 37 34 02 71 • massagebovenjan.nl

06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl

Praktijk Andijk • Landstraat 5, 1619 EX Andijk
Maandag
0228 - 59 11 22 • www.praktijkandijk.nl

Amrita- Holistisch Centrum • Natalja Mantel
Middenweg 10 Andijk
• 06-57245725 • www.amrita.nu
Zondag

Uw bedrijfsnaam in deze lijst?
info@andijker.nl of bel: 59 36 05

Accu’s

Garage

Administratie

Hovenier

Administratiekantoor

Huidverbetering

Autoschade

Hypnotherapie

Autoschade

Juwelier / Optiek

Kantoormeubelen

Brood en Banket

Kapster & Bruidsmake-up

CV Monteur

Kindercoaching

Dorpshuis

Kleinschalige dagbesteding

Fietsenwinkel

Massagepraktijk

Fotokopie - drukwerk

Natuurgeneeskunde

Fysiotherapie

20 aug

Aanvang .0 uur

08 sep

ZBUFSdag

Van 19.00 tot 21.00 uur

.HUPLV
Andijker rockband “Fruitmachine”
& local hero D.J. Panteloko

07 okt

BOKBIERMIDDAG

10 nov

()'(7!94/2/3)%

Terug in de tijd met muziek van “ROB
DE DRAAIER”, die alleen vinyl draait!

Aanvang 15.00 uur

Zondag

Receptie afscheid van

Leny & Louis
20 aug

.HUPLV

Maandag

Aanvang 20.00 uur

Andijker rockband “Fruitmachine”
& local hero D.J. Panteloko

Aanvang .0 uur

(AC DC tribute band)
Met in het voorprogramma NBR
Zondag
ouderwetse rock zoals het hoort!

07 okt
Aanvang 15.00 uur

Receptie afscheid van
kan
in Sarto
08 sepDat
10
Leny
& Louis
natuurlijk!
ZBUFSdag
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onze nKĳk voor meer info
Van 19.00 tot 21.00 uur

Zondag

nov

Aanvang 20.00 uur

BOKBIERMIDDAG
Terug in de tijd met muziek van “ROB
DE DRAAIER”, die alleen vinyl draait!

(AC DC tribute band)
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

bsite!

Volg ons ook
op facebook!

www.sarto-andijk.nl

www.sarto-andijk.nl

info@sarto-andijk.nl

Startvermogen op maat!

Bangert 4

Bangert 4

Kort Onderhoud • Dr. d' Arnaudstraat 22 Andijk
Tel. 06-2738 0707

Verhuizen
Vishandel

Voetreflexologie
Yoga

Zonnepanelen
Zonwering

Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk

“ D e N ieuw e B ak k erij ”
KLEINGOUW 53 - TEL. 591556

Opgelet: op deze dagen gelden
deze vaste aanbiedingen
Bakker-Ontbijtkoek

6 halen, 4 betalen

Dorpshuis & Café
Dorpshuis
& Café

info@sarto-andijk.nl

Verbouw-Onderhoud & Bouwadvies

Krentenbollen

mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!

Volg ons ook
op facebook!

Therapie op maat

Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk
Tel. 0228 - 75 57 43 • www.marijkejaspers.nl

Van €2,95 nu voor €2,00

onze nieuwe we

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

Schilder- Glas- en behangwerk

()'(7!94/2/3)%

Mooie zalen, gezellige sfeer,
bel voor meer informatie
voor uw feest of partij
naar 0228 59 16 13,
Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor almail:
uw feesten
en partijen
info@sarto-andijk.nl
of
Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor al uw feesten en partijen
Heeft u een locatie nodig voor uw partij, personeelsof
bedrijfsfeest,
vergadering,
kijkvooropuwwww.sarto-andijk.nl,
Heeft u een locatie nodig
partij, personeels- of bedrijfsfeest, vergadering,
jubileum
of Bangert
bruiloft? Wijeen
maken
van elke gelegenheid
een succes. Bel of
vereniging, jubileum of bruiloft? Wij makenvereniging,
van elke
gelegenheid
Bel
4,succes.
1619
GJ of
Andijk
mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!

Podologie

1619 GJ Andijk

1619 GJ Andijk

0228-59 16 13

Suikerbrood
Van €2,50 nu voor €1,50

0228-59 16 13

Accu’s voor verschillende
toepassingen zoals:
Auto • Truck • Motorﬁets • Tractor • Camper
Jetski • Grasmaaier • Aggregaat • Etc.

Gratis wifi kit
op ál onze omvormers!
t
Volg de opbrengs
via
n
ele
an
ep
nn
van je zo
obiel!
een app op je m
Voor meer info gaat u naar:

solarfabriek.nl
Hoekweg 21a • 1619 EB Andijk • 0228 - 59 20 75 • www.fjdeboer.com

T: 0228-597272 | Dijkweg 163 | Andijk
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Garage verkoop met Stichting
voor de allerarmsten

Sporten met korting bij fysio WFO

Sinds 1 februari 2019 is Fysio
WFO aangesloten bij het Nationaal Bedrijfsfitness plan. Werkgevers die willen bijdragen aan de
gezondheid van hun werknemers
kunnen zich hier ook bij aansluiten waardoor je als werknemer
kunt sporten met korting bij fysio
WFO. Informeer dus bij uw
werkgever of die zich al heeft
aangemeld bij het Nationaal Bedrijfsfitnessplan.

Hoe werkt dit?
Als uw werkgever zich heeft aangemeld voor het nationaal bedrijfsfitnessplan en u wilt bij ons
gaan sporten, dan ontvangt u als
werknemer van uw werkgever
een deelnameformulier dat u invult en weer inlevert bij uw werkgever.
De werkgever stuurt dit formulier naar Bedrijfsfitness Neder-

land en de klantenservice informeert Fysio WFO.
Fysio WFO neemt dan contact
met u op voor het maken van een
intake/afspraak en bespreekt met
u wanneer u wilt komen trainen.
Op de site www.sportenmetkorting.nl kunt u meer informatie
vinden en uiteraard kunt u ten
allen tijde contact met ons opnemen zodat wij u met alle vragen
kunnen helpen: Fysio-WFO,
0228 -582270, www.fysio-wfo.nl

Iets te koop?
Plaats een Andijkertje!

... De Andijker vanaf vandaag
ook af te halen is bij Knijn in
het winkelcentrum van
Wervershoof?

... de veiling Sarto een
topopbrengst had?

... er volgende week
gecollecteerd wordt voor het

Andijkertjes

Op elk slotje past een sleuteltje,
en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl
Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

Wist u dat...

Reumafonds?

Villavakantiepark IJsselhof Andijk
Een prima plek om familie of
vrienden te laten overnachten als u
zelf niet genoeg ruimte heeft. Het
kan ook al voor 1 nacht. Ook handig voor als u een feest geeft! www.
ijsselhof.eu of bel 591926. Ons IJsselhof team ontvangt u graag.

... Robin Berkhout meedoet
aan de landelijke finales van
Skills Heroes?

Een speciale kraam op de garage verkoop. Foto aangeleverd
A.S. zaterdag 16 maart is er weer
een garage verkoop bij Dijkbox
1d op de Industrieweg in Andijk
in samenwerking met Stichting
voor de allerarmsten waar dan
ook. Deze stichting, gerund vanuit Volendam, doet al vele jaren
ingebrachte goederen verkopen
om de allerarmste waar dan ook
het leven iets dragelijker te maken. U kunt tijdens de garage
verkoop een kraam verwachten
met kinderspeelgoed, leuke paas-

decoratie en o.a. ouderwets jams,
ingelegde stoofpeertjes , lentebloesem honing, kruidenthee.en
alles biologisch.
Naast dit is er weer veel nieuws
wat de tafels vult, van bric en
brac tot retro en verzameling
theelichtjes. DJ Hennie is er natuurlijk ook weer om de dag met
muziek te omlijsten en 11 kisten
vol met lp’s en singeltjes om door
te neuzen. Speciale aanbieding: 4
lp’s voor de prijs van 2 !!!

Verkoopdag hobbymaterialen

Zaterdag 16 maart is er weer een
verkoopdag hobbymaterialen in
de Bibliotheekzaal van Dorpshuis
centrum aan de Sportlaan.
Greet brengt veel artikelen hier
mee naar toe.
Er zijn aantrekkelijke aanbiedingen, zoals 5 knipvellen voor 1
euro, veel stansmallen, stempels
en embossingfolders met korting, de 1e met 30% korting, de 2e
met 35% korting, de 3e met 40%
korting, combineren van deze

artikelen mag. Hobbydots-stickers 3 voor 1 euro. Tevens veel
andere artikelen afgeprijsd.
Ook zijn er de nieuwste artikelen
op gebied van Stitch en Do, Dots
en Do, Sparkle dots, achtergrondvellen van Marjolein.
Kom eens kijken naar de mooie
tulpenkaarten, gemaakt met een
stansmal van het merk Leane
Creatief. En wat dacht u van
kaarten met uiltjes van plaatjes of
stof. U bent welkom tussen 10 en
16 uur.

Een Dierentuin en de Koning in Andijk?

Het lijkt haast een sprookje bij het lezen van de titel, maar er zit
toch echt een kern van waarheid in. In Andijk komt er een Dierentuin genaamd ZoowiZoo en als alles goed verloopt zal Koning Willem Alexander de opening van het apenverblijf verzorgen. Het is allemaal sterk afhankelijk van het bezoek van de
ambtenaar van de Rijksvoorlichtingsdienst of de dierentuin aan
alle wensen en eisen voldoet. Deze ambtenaar zal een bezoek
brengen aan de dierentuin om uiteindelijk de hamerslag te geven zodat we de Koning kunnen ontvangen in ons mooie dorp.

EEN SPAANSE AVOND
INCL. TAPAS EN DRINKEN
AANVANG: 20.00 UUR
VERKOOP VIA WEBSITE:
www.excelsior-andijk.nl
* VRIENDEN € 15,(max 2 kaarten)

* REGULIER € 17,50

De Vlieringboys
In deze biljartmiddag was C.J. Verhoogt in vorm,
prima partijen en eerlijk gezegd, hij verdiende
dat ook. Keurig Cees, Respect voor mijn sportvriend.
G.P. Grent kon niet door de mistbanken heen
komen met het gevolg C.J. Verhoogt
9 punten en G.P. Grent 0 punten. De
slotzin is: “Doe iets met je handen,
dat maakt je geest vrij.”

Met ongeloof leest u waarschijnlijk de eerst regels. Wij zullen het
daarom even voor u toelichten. Vrijdag 15 maart en zaterdag 16
maart heeft het Andijker Toneel namelijk zijn uitvoering. Dit speelt
zich af in dierentuin ZoowiZoo in Andijk. Een gedateerde dierentuin waar een renovatie wel op zijn plaats is. Doordat deze niet geweldig draait moet er flink bezuinigd worden.
In de dierentuin wordt er door onderhoudsman Gerrit hard gewerkt
aan het nieuwe onderkomen voor de apen. De opening van dit verblijf moet een feest worden, daarom heeft directrice Van Doorn
Koning Willem Alexander uitgenodigd om de openingshandeling te
verrichten. Secretaresse Linda vindt het geweldig dat de koning nu
eens bij haar op het werk op bezoek komt, in plaats van dat ze altijd
achter hem aan moet rennen, iets wat ze normaal gesproken met
veel overgave doet.
Maar voordat de koning komt, zal er een inspectie door de heer
Meerkens van de RVD moeten worden gedaan. Helaas mankeert er
nogal wat aan het reilen en zeilen in de dierentuin. Komt het wel
goed met de schietgrage dierenarts Heutma en zijn alle dieren wel in
goede handen bij verzorgster Carin? En of elke bezoeker nu wel zo
blij is met de behandeling van kassiére Rudy is ook nog maar de

vraag. Iedereen hoopt natuurlijk op goedkeuring
van de RVD, maar zijn Meerkens zijn bedoelingen
wel allemaal goed?
Kom genieten van deze dolkomische klucht waarbij
‘ lache, geniete en mooi an zitte’ garant staat. Reserveer uw kaarten via www.andijkertoneel.nl/kaarten.

speelt de klucht:

“Dolle
Beestenboel”
Schrijver: Henk Roede | Regie: Wendy Sinnige

15 & 16 MAART
CULTURA - ANDIJK
Aanvang 20.00 uur | Zaal open 19.30 uur

INFO + RESERVERINGEN: WWW.ANDIJKERTONEEL.NL
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Gratis meespelen bij alle 11 peuterspeelgroepen
van Berend Botje in Medemblik
samen te spelen, zingen, luisteren, dansen en knutselen, leren
de kinderen contact met elkaar
maken, samenwerken en samen
delen.

Kom eens kijken bij Berend Botje. Foto aangeleverd
Heb jij of ken jij iemand met samen met je peuter kennismaeen zoon of dochter van (bijna) ken met de peuterspeelgroep.
2 of 3 jaar? Kom dan eens kijken hoe leuk het is bij één van Wist je dat kinderen die naar de
de peuterspeelgroepen van Be- peuteropvang gaan de stap naar
rend Botje in de gemeente Me- de basisschool veel makkelijker
demblik! Op maandag 8 april maken? Op de peuterspeelgroep,
en donderdag 11 april is op elf voorheen peuterspeelzaal, doen
locaties in Medemblik een kinderen van 2 tot 4 jaar veel
meespeelochtend. Hier kun je nieuwe vaardigheden op. Door

Tijdens de meespeelochtend
kunnen jij en je kind zelf ervaren
hoe het er aan toegaat op de peuterspeelgroep. Er is een leuke activiteit voor de kinderen en voor
de ouders staat koffie en thee
klaar. Aanmelden is niet nodig,
de ervaren medewerkers staan
voor jullie klaar. Alle bezoekers
krijgen ook een leuke goodie-bag.
De deelnemende locaties zijn:
Abbekerk, Andijk, Benningbroek, Hauwert, Nibbixwoud,
Onderdijk, Opperdoes, Twisk,
Wervershoof (2 locaties) en Wognum.
Meer weten over deze Berend
Botje locaties? Kijk op www.berenbotje.nl/meespelenmedemblik.

Jong en oud genieten van elkaar!

Slechts 7 weken oud zijn de pups
die op bezoek gaan bij de oudere
dames en heren die verblijven in
de Omringlocatie Sint Nicolaas
in Lutjebroek. Vorige week waren
de zes broertjes en zusjes uit dit
zelfde nest reeds op bezoek bij de
bewoners van Omring locatie
Sint Jozef in Wervershoof.
“Het is fijn en leerzaam voor iedereen. Elke keer is het weer genieten. De dames en heren die
met hun gerimpelde, doorleefde
handen woelen in de warme,
pluizige vacht van de jonge hondjes. Het is een enorm contrast en
toch is er altijd een klik.”

Op bezoek
“Al eerder hebben we afspraken
gemaakt met de Omringlocaties
hier in de buurt van Wervershoof.
We hebben vaker een nest puppies,” vertelt Katinka Stroet uit
Wervershoof. “Voor de bewoners
is het bezoek van een groepje
jonge dieren geweldig. Het is een
hele belevenis. Sommige ouderen
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De hele agenda kunt u
vinden op www.andijker.nl

MAART

Woensdag 13 maart
• Elke woensdag midweekbreak van 17:00 tot 19:00 uur.
Dorpshuis Centrum. Deze week: Schnitzel Stroganoff
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
• Jaarfeest Dutch Country College Dansers in Sarto, vrij dansen
m.m.v. Eddy Gee en dochter Alicia. 13.00 uur, entree €6,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
• Elke woensdag midweekbreak van 17:00 tot 19:00 uur.
Oud papier Zaterdag 23-03, 6 en 20-04, 4 en 18-05, 		
Dorpshuis Centrum.
15 en 29-06, 13 en 27-07, 10 en 24-08, 7 en 21-09,
Donderdag 211,maart
5
en
19-10, 2, 12.00
16 en uur
30-11, 14 en 28-12.
• Soos, Dorpshuis Centrum,
Plastic: 23 maart
Dinsdag 2-04, 30-04, 28-05, 25-06, 23-07,
Zaterdag
20-08,
17-09,
• Rory Gallagher
Tribute
met15-10,
“Brute12-11,
Force10-12.
& Ignorance” aanvang
20.00uur, Dorpshuis
Restafval:
DinsdagSarto
19-03, 16-04, 14-05, 11-06, 9-07, 6-08, 3-09,
Zondag 24 maart
1-10, 29-10, 26-11, 24-12
• Gft:
Club Jazz&Pop/Cultura
Plus: Deborah Carter +Band
overige dinsdagen
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 13.30 uur
Let op: Op adressen waar het plastic nog in zakken wordt
Woensdag 27 maart
opgehaald zijn de data als volgt: vrijdag 5-04, 3 en 31-05, 28-06,
• Elke woensdag midweekbreak van 17:00 tot 19:00 uur.
26-07, 23-08, 20-09, 18-10, 15-11, 13-12
Dorpshuis Centrum.
Kijk
Vrijdag 29 maartvoor meer informatie op hvcgroep.nl
• Op de koffie bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van
den Bosch. Tussen
19.00 uurRory
en 20.00Gallagher
uur in Dorpshuis
Zaterdag
23 maart
inCentrum.
Sarto
Zaterdag 30 maart
• ADHD Voorjaarsconcert Sursum Corda, 20.00 uur
Dorpshuis Centrum
Zaterdag 30 en zondag 31 maart
• Cultura Plus : Expositie schilderijen en keramiek van Guus Köster,
Ankie van Lier en Marleen Köster-Mondt in Cultura

APRIL

Vrijwilligers begeleiden de puppy’s tijdens hun bezoek aan de
Omringlocaties. Foto’s: OdB/De Andijker
aaien de zachte vacht, andere kijken liever op een afstandje naar
de capriolen van de jonge, onstuimige dieren. Iedereen geniet op
zijn eigen manier. De pups krijgen
allemaal een bekende begeleider
mee, zodat er geen problemen
ontstaan. Iedereen moet er plezier aan beleven, ook de pups.”

Thai Bangkaew Dog
Moeder Yu Phin is een Thai
Bangkaew Dog. Samen met de
reu Rama heeft ze een nest van 12
pups afgeleverd. Ze zijn geboren
in december 2018 en nu ongeveer
7 weken oud. “Het is een flink
nest, maar liefst twaalf pups kwamen gezond en wel ter wereld.
Daar heb ik mijn handen aan vol,”
aldus fokster Katinka Stroet.
“Ze moeten allemaal gesocialiseerd worden en zoveel mogelijk
beleven op deze jonge leeftijd.
Daar hebben de hond en zijn eigenaar alleen maar profijt van.
Dit bezoek is slechts één van de
dingen die we met ze ondernemen.”
Pups beschikbaar
Enkele pups zijn nog op zoek
naar een warm mandje.
Interesse? Op www.fieterdefointjes.nl vindt u alle informatie die u
nodig hebt, indien u interesse
hebt in een pup van dit nest.

Het is fijn en leerzaam voor iedereen.

Wilt u meer informatie over wonen in een Omringlocatie kijk
dan op wwww.omring.nl

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.
• ’Noches de música y tapas!’ door Excelsior in Cultura. aanvang
20.00 uur
Zaterdag 6 april
• ’Noches de música y tapas!’ door Excelsior in Cultura. aanvang
20.00 uur
Rory Gallagher. Foto aangeleverd
Zondag 7 april
Zaterdag
23 maart
komen Brute
De biografie
• Koppelbiljart,
Dorpshuis
Sarto, aanvang
14.00 van
uur Brute Force and
Force
&
Ignorance
(is
een
Rory
Ignorance
uit
Duitsland zegt:
Dinsdag 9 april
Gallagher
Tribute
en De Eendagsbestuur,
Rory Gallagher stierf veel te
• Vrouwen
van Nuband)
Andijk-Oost.
Petoempers
het Sarto
Dorpshuisnaar
centrum,
19.45theauur vroeg en liet een leegte na in de
ter
in Andijk.
muziekwereld die niemand kan
Vrijdag
12 april
Petoempen
staat
1 2Chaos.
3 4 op20.00
vullen.
Ierse blues-rock
• KNA speelt
de voor
klucht:
uur inDe
Dorpshuis
Centrum.gitaapril
enZaterdag
neer en 13
weer
terug. Dat lijkt rist is terecht een voorbeeld voor
• Club Jazz&Pop.
van “Lefthand
Freddy” muzikanten. Zo
makkelijk,
maar datVette
lijkt blues
de Italivele ambitieuze
•
KNA
speelt
de
klucht:
Chaos.
20.00
uur
in
Dorpshuis
Centrum.
aanse keuken ook. Maar het is ook voor Brute Force
and IgnoZondag
14
april
niet makkelijk. Les is more is de rance, de Duitse tribute band die
• Band
new
aanvang
Dorpshuis
Sarto
kunst.
De“The
kunst
vanHurricanes”
het weglaten.
zich15.00uur,
vernoemde
naar een
numDinsdag
16
april
Het niet moeilijker maken dan mer van Rory. Marco Menzer op
• KVG
Workshop
maken. Sarto,
20.00Kerkeling
uur
het
is, is Andijk,
voor veel
bands (enpaastaart
men- drums,
Markus
op
Woensdag 17 april
sen) al moeilijk genoeg. Status zang en gitaar en Stefan Lukassen
• KBO-SBA, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Quo waren grootmeesters in het op bas spelen sinds januari 2007
• Vrouwen van Nu Andijk-West, bloemworkshop voor Pasen, 20.00
weglaten
maar wat ze speelden samen. Markus was in verschiluur, Cultura
was
loeistrak
en niet meer dan lende formaties al eerder op de
Vrijdag 19 april
nodig.
Menig
band
heeft Cultura
zich al Nederlandse Tributes, de eerste
• Gemeenschapsveiling
verkeken
in april
het ‘even naspelen keer in 1999 in Leeuwarden. En
Zondag 21
van
Status Quo’ Als
kleineAanvang
sindsdien
duikt hij op bij de In• Koppelbiljarten
in ‘tdat
Ankertje.
14 uur
beetje
saus in
spaghetti niet ternationale tributes in Ierland,
Woensdag
23de
april
precies
goed is, is het niet
te kau- naar
Engeland,
• LSBO-Zonnebloem,
Dagtocht
Het oudeFrankrijk,
ambachtenNederland
en
Speelgoedmuseum
TerhoeSchuur,en
Gem.
Barneveld.
DorpshuisBF&I
wen.
Het gaat niet ominde
thuisbasis
Duitsland.
Centrum
Sarto,om
09.30
uur Organisator
is Zonnbloem.
veelheid
hetengaat
precies
spelen vooral
muziek uit de periVrijdag
26
april
goed. En dat zijn de Petoempers. ode dat Rory met Taste speelde.
• Opmaar
de koffi
e bijen
Andijker
CDA
Els van
Kom
kijken
luisteren
inraadsleden
ZaterdagPiet
23Ligthart
maart: en
Zaal
open
den
Bosch.
Tussen
19.00
uur
en
20.00
uur
in
Dorpshuis
Centrum.
Sarto.
20.00, entree € 10,-, Sarto Andijk
• Woensdag, vanaf eind april tot half september PCOB Fietstocht
Dames. 19.00 uur.
Zondag 28 april
• Tulpenwandeltocht, 8 km. en 15 km. Start: Zorgboerderij de Tulp
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Bas de Wit gezicht van West-Friesland
Bas de Wit #7
VVD Noord-Holland

Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen
voor de Provinciale Staten, waar Bas namens de VVD kandidaat is. Meer huizen
bouwen, is hét speerpunt van Bas de Wit
(25) uit Andijk. ”Ik hoor van leeftijdsgenoten dat zij tot wel 6 jaar of langer op
een wachtlijst staan voor een huurwoning.
Koopwoningen zijn onbetaalbaar geworden. Ouderen vinden geen passende woning meer.”

“Deze regio moet voor zichzelf opkomen,
anders laten we Amsterdammers bepalen wat
er in West-Friesland wél en niet mag. Dat
maakt de Statenverkiezingen zeer belangrijk
juist voor deze regio. Daar maak ik me sterk
voor namens de VVD.”
Aan ambitie geen gebrek
De ambitie zat er al vroeg in bij Bas. Op de
middelbare school zeiden zijn klasgenoten al
dat hij later zijn eigen politieke partij zou oprichten en mee zou doen aan de landelijke
verkiezingen. Zelf wist hij al snel dat de VVD
zijn partij zou worden. Inmiddels is hij al 7
jaar lid en staat hij op plek 7 voor de voor de
komende Statenverkiezingen.
Opgegroeid in de bollen
Hij groeide op in het bollenbedrijf van zijn
ouders in Andijk. “Jaren achtereen heb ik op
de rooimachine gestaan in het oogstseizoen.
Later mocht ik op de trekker rijden. Waar
veel klasgenoten tijd met elkaar doorbrachten na school, ging ik vaak nog even aan het
werk.” Wat het hem heeft gebracht? “Het
heeft me geleerd dat dingen niet vanzelf gaan,
maar dat je met een rotsvast vertrouwen in je

Natuurgebied Twisk/Oostermare loopt weer vol met de bekende Steltlopers. In grote
groepen strijken ze neer in de waterberging om even te herstellen van een lange vlucht.
Hierna zullen ze na een tijdje uitzwermen naar hun broedlocaties in de polders.
Grutto’s, Kluten, Scholeksters en ook de Kievit zitten bij elkaar in het ondiepe water de
winterse buien te verwerken. Foto: Henk Groenewoud

Samen spelen,
leren & ontdekken
op onze peuterspeelgroep in
basisschool De Piramide
n

Wij hebbe
plekjes
vrij!

Meer info: berendbotje.nl

toekomst jezelf moet blijven ontwikkelen.”

Open, eerlijk en duidelijk
Bas wist al vrij snel dat hij het bedrijf van zijn
vader niet wilde overnemen. Trots is hij dat
zijn jongere broer Peter dat wel wil doen. Zelf
had hij een duidelijke politieke ambitie. De
politiek is voor hem een manier om bij te
dragen aan onze samenleving. Vanaf zijn
12de tot en met zijn 24ste jaar is hij als vrijwilliger betrokken geweest bij de voetbal in
Andijk. Eerst alleen als scheidsrechter, vervolgens als jeugdtrainer en later ook in het
bestuur. “Een voetbalvereniging kan met
recht een lokale gemeenschap verenigen. Het
is mooi om daar onderdeel van te zijn, ook
wanneer je soms moeilijke keuzes moet maken. Dat maakt soms veel los in het dorp. Ik
heb er altijd naar gestreefd om daar open,
eerlijk en duidelijk in te zijn.”
Statenverkiezingen belangrijk voor de regio
“Open, duidelijk en eerlijk is een benadering
die aanslaat aan in deze regio,” merkt Bas op.
“Westfriezen zijn nuchtere, harde werkers
met een gezonde dosis zelfspot. Op mijn
werk merk ik hoe mooi die eigenschappen
zijn.” Die eigenschappen hebben soms ook
een keerzijde. Bas: “We zijn gewend onszelf
te redden door hard te werken, maar we vergeten wel eens dat de Randstad links stemt en
voor je het weet het provinciehuis bestuurt.
Dan wordt deze regio tot rustgebied verklaard. Dat moeten we voorkomen.”
Gebruik uw stem tijdens de
verkiezingen voor de Provinciale Staten
op 20 maart 2019.

