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Biljart vereniging de Carambole bestaat 60 jaar

Eind augustus 1959 is de oprichtingsvergadering gehouden van
bv De Carambole. Dat betekent
dat deze club dit jaar haar zestigjarig bestaan gaat vieren.
“Zaterdag 23 maart zal dit jubileum worden gevierd. Het wordt
iets speciaals, dat we in besloten
kring gaan vieren met de leden
van de club en ‘aanhang’. We willen er nog niet te veel van verklappen,” aldus de speciaal opgerichte feestcommissie, waarin
hebben plaatsgenomen: voorzitter Cees Benschop, Kees Botman
en Ton Swart. Het zal een avond
worden vol sterke verhalen.

Vroeger
Jos Botman is vanaf de oprichting
lid en vanaf 1995 ere-voorzitter
van de club. Hij vertelt: “Vroeger
gingen op zondagmiddag de jongelui van een dorp naar het café
of dorpshuis. Daar werd een potje biljart gespeeld of een kaartje
gelegd. Verschillende cafés schaften een biljart aan. Wij hadden
toen al veel plezier in het spelletje. Café de Zwaan in Wervers-
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Biljarten en sterke verhalen het kan allemaal in Sarto. Tekst en foto: OdB/De Andijker
hoof was jarenlang de plek waar
we verzamelden. Naarmate de
interesse groeide is de club opgericht. Dat was in 1959.”

Hechte club
De Carambole heeft nu zijn
speelavonden alweer vanaf 1975
in Sarto. De biljartvereniging telt

ongeveer 22 leden. Het is een
hechte groep. Er is een goed bestuur van vijf man sterk, maar zij
zijn gewoon onderdeel van de

vereniging. Er is een goede samenwerking met alle leden en iedereen draagt zijn steentje bij.
“Wij zijn trots op alle vrijwilligers. Toch willen we er een paar
in het bijzonder noemen: Gerard
Stavenuiter. (vervolg op pag. 3)

Muziekvereniging Excelsior presenteert: ‘Noches de música y tapas!’

Na het bijna niet te evenaren en
zeer geslaagde uitverkochte jubileumconcert van 6 oktober vorig
jaar in de Klamp stond Excelsior
voor de vraag: wat nu te doen
met het themaconcert in april?
Bestuur en dirigent zijn aan het
brainstormen gegaan en net als
dirigent Nick Hoogland al zei in
het jubileumfilmpje: we hebben
nog veel ideeën.
Trouwens bent u benieuwd naar
dit filmpje om de avond nog een
keer in vogelvlucht te beleven? U
kunt dit bekijken op de website:
www.excelsior-andijk.nl.

Feit is natuurlijk dat het weer
geen ‘normaal’ themaconcert
moest worden. U bent ondertussen wel iets gewend van Excelsior. Na een Dansconcert, Dinnershows, Filmconcerten en het Jubileumconcert toch weer iets bedacht wat voor Andijk en omstreken weer uniek is. ‘Noches de
música y tapas!’ is het geworden.
Wat houdt dit nu in, zult u denken. De letterlijke vertaling is:
Avonden met muziek en tapas!
En dat is ook gewoon wat er gaat
gebeuren.
Omdat Cultura de thuisbasis van

Excelsior is, wordt het ook gewoon weer hier gehouden. Peter
Venema, beheerder en kok van
Cultura, zag ook hier mogelijkheden in en is al aan het nadenken
welke tapas hij gaat serveren.
Het worden weer 2 avonden, op
vrijdag 5 en zaterdag 6 april, want
om in deze sfeer te komen zit het
publiek natuurlijk niet op en rij
maar gezellig op een ‘terras’. Het
optreden van Excelsior wordt
weer zeer gevarieerd met Spaanse muziek. Voor een ieder wat
wils. Het wordt een avondvullend programma vol met verrassende optredens. Dit houdt alleen in dat er minder publiek in
de zaal kan en is het maximum

aantal per avond gesteld op 80
personen
Spaans terras
In Spanje zit je met een graad of
25 tot laat in de avond op een terras, smullen van tapas en een
glaasje vino tinto of blanco erbij.
Dan is het leven goed. In Cultura
wordt geprobeerd deze sfeer na
te bootsen en wordt u onderge-

dompeld in Spaanse sferen.
Peter gaat heerlijke tapas maken
en Excelsior speelt heerlijke
Spaanse muziek. Zo komen we al
vroeg in het jaar in vakantiestemming. Kortom, een heerlijke muzikale avond uit samen met familie en vrienden! Aanvang van de
Noches is om 20.00 uur, de deuren openen om 19.30 uur.
(vervolg op pag. 3)

Twee avonden met muziek en tapas in Cultura. Foto: aangeleverd.

Zondagmiddag 24 maart

Deborah Carter + Band
Cultura Andijk. Aanvang:15.00 uur
Info: www.clubjazzenpop.nl
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FAMILIEBERICHTEN
Too Much, Too Young, Too Fast
Airbourne
			

Siebe Viegers
5 juni 1992

15 februari 2019

Enkhuizen
Andijk 		
Utrecht		

Lotte Schipper
Thijs en Gre Viegers-Swagerman
Thijs en Ekim

Wegens omstandigheden is de datum
van de uitvaart nog niet bekend.

Onze lieve koekebakker is heengegaan...
Siebe we gaan je verschrikelijk missen
		
Ietje Swagerman - Rusting
		Harry Swagerman in liefdevolle herinnering
		

Rink Swagerman en Cees Basjes

Andijk, 15 maart 2019
Na weken van hoop en vrees werden we vrijdag jl.
toch opgeschrikt door het droeve bericht dat

SIEBE
is overleden.
We zullen Siebe blijven herinneren als een vrolijke,
kleurrijke buurjongen en wensen Thijs, Gre,
Thijs jr., Ekim en Siebe’s vriendin Lotte heel veel sterkte
nu ze zonder Siebe verder moeten.
			
De buren van het Schoutsland
			
Andijk, 15 maart 2019
Vol ongeloof moeten wij aanvaarden dat overleden is

Siebe Viegers
zoon van onze vrijwilligers Gre en Thijs.
Wij wensen zijn ouders, broer en vriendin en verdere
familie heel veel sterkte en kracht toe bij dit grote verlies.
John - Aafke   	
Martin - Petra     	
Ank - Jan            	
Wim - Ina            	

Piet - Truud
Piet - Wiggert
Trienke - Piet
Léon

IJSCLUB ANDIJK

Bezorgers De Andijker gezocht!
1 wijk rondom de Middenweg 147 kranten
1 wijk Meilag/Meander 135 kranten
Gaat in op 1 mei. Interesse? p.ligthart@andijker.nl

Biljartvereniging De Vlieringboys

We hebben over het algemeen niet zo slecht gespeeld.
C.J. Verhoogt kwam tot twee
goede pwinstpartijen, de rest
van de partijen was net niet tot
winst. G.P. Grent speelde boven
moyene in een Librepartij en
een voortreffelkijke winst in het

Driebanden. Verhoogt zes en
Grent vijf punten. De slotzin is:
“Als wij elkaar prezen zouden er
minder psychiaters zijn.”
Sportgroeten
G.P. Grent
Aflevering 1195

6 april: Kids-Dag Wervershoof

Nog maar een kleine 3 weken en
het is KIDS-DAG. Er wordt dit
jaar weer een hoop leuks georganiseerd. Natuurlijk is er weer de
bootcamp en speuren door de
winkels. Maar dit jaar is er ook
een echte kinderkermis attractie!!! Natuurlijk kan er geschminckt worden, en er komt een
KIDS-modeshow!! En nog meer,
maar we verklappen niet alles.

Weer veel te veel om op te noemen. We hebben nog een paar
vrije kramen die we extra kunnen
krijgen en ze zijn zeer vrolijk gekleurd (geen witte dakjes!!)
Dus kom ook staan met een
kraam en beleef deze gezellige
KIDS-DAG met ons mee.
Winkeliersvereniging
De Molenhoek - Wervershoof

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
Zaterdag 23 maart 19.00 uur:
3e weekend van de 40-dagentijd.
Eucharistieviering met de
Vriendenkring; voorganger: pastor P. Piets.
Thema: “Bekering”.
De collecte is voor de onkosten
van onze kerk. Dank daarvoor.
Welkom in de viering.
*Woensdag 20 maart 20.00 uur:
Lezing over adoptie in De Kapel
aan de Middenweg.
Toegang gratis. Iedereen welkom.
*Donderdag 25 en vrijdag 26 april
wordt het Triduüm in Wognum
gehouden.
Wilt u deelnemen, dan opgeven
tot 29 maart bij Tonny Smit tel.
593379.
Meer informatie in Kontakt.

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.
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Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur
Daar buiten op afspraak
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Kerkdiensten, zondag 24 maart
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. J. Staat, m.m.v. Living Proof
Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen
09.30 uur Ds. G. Heijkamp
16.00 uur Ds. G. Heijkamp
Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk
10.00 uur Pastor Gert Scholten, Organist: Andrew Orme
Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur
Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen
10.00 uur Cees Hanemaayer
De Kerk als eenheid
R.K. Kerk, zaterdag 23 maart
Bangert 6, Andijk
19.00 uur Euch. pastor P. Piets, de Vriendenkring
De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Johan de Boer
Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur Jacques Brunt

20 t/m 30 maart: Week van het
Christelijke Boek bij boekshop Josia

Van 20 tot en met 30 maart is het
de Week van het Christelijke
Boek. In deze periode ontvangt
iedereen bij boekshop Josia bij
aanschaf van tenminste € 12,50
aan boeken het speciaal voor
deze week geschreven actieboek
Lichtval van Marianne Grandia.

Actieboek Lichtval
Na veertien jaar huwelijk staan
Thijs en Jolanda niet langer naast
maar tegenover elkaar. Een ingrijpende verandering op het
werk van Thijs zet de boel op
scherp. Beiden staan voor een
keuze, die niet goed uitpakt.
Thijs vertrekt naar Groningen,
Jolanda blijft in Brabant, samen
met hun kinderen.
In de aanloop naar de eerste afspraak met een mediator die hen
zal helpen met het regelen van de
scheiding, blikken Thijs en Jolanda allebei vanuit hun eigen
emoties op hun huwelijk terug.
Waar en wanneer zijn ze elkaar
kwijtgeraakt? En is er nog een
weg terug?

Een verhaal over de kwetsbaarheid van liefde, dat je als lezer aan
het denken zet: wil ik gelukkig
worden of gelukkig maken?
Marianne Grandia
Marianne Grandia debuteerde in
2011 met de roman Witter dan
sneeuw, die direct werd bekroond met de Publieksprijs
Christelijke Boek 2012.
Inmiddels heeft ze twee non-fictieboeken, een novelle en vier romans op haar naam staan. De
laatste roman, Onder Zijn vleugels, verscheen in 2018. Grandia
(1965) werd geboren in Alphen
a/d Rijn en woont met haar man
in Woudrichem.
De Week van het Christelijke
Boek is een initiatief van de Brancheorganisatie voor het Christelijke Boeken- en Muziekvak
(BCB). De campagne stimuleert
het schrijven, uitgeven, verkopen
en lezen van christelijke boeken.
Sponsor van Week van het Christelijke boek

Advertenties: tot maandag 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

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
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NOTARIS SPREEKUUR BIJ NOORD HOLLANDS
DAGBLAD - GRATIS INFORMATIE VOOR LEZERS
Op maandag 25 maart a.s. zitten wij voor u klaar op de redactie van
het Noord Holland Dagblad. Lezers van deze krant kunnen dan bellen en allerhande vragen stellen. Dus heeft u een vraag over bijvoorbeeld erfenissen, schenkingen, een testament, een levenstestament,
samenwonen, trouwen of geregistreerd partnerschap? Bel dan gerust. Zie het artikel in het NHD van 18 maart jl. of lees het terug op
onze website.
ABONNEMENT NIEUWSBRIEF – COLUMNS
Via onze wekelijkse columns, die meestal ook nog met extra informatie in onze digitale nieuwsbrief staan, houden wij u in klare taal op
de hoogte van allerlei onderwerpen. De ene keer gaat het over juridische zaken, de andere keer over dingen die in onze omgeving gebeuren en hebben jullie onze cartoon van Suus&Siemen al gezien?
Op deze manier proberen wij u, op een duidelijke en leuke manier
van informatie te voorzien die voor u belangrijk kan zijn.Als de zaken
goed zwart op wit staan, geeft dat minder risico op conflicten, minder zorgen en levert het bovendien ook vaak nog een behoorlijke
belastingbesparing op.
GRATIS INLOOP: 21-03 Andijk 0228-592224/09-04
Benningbroek 0229-591264 van 9-17 en 19-21 uur.
Op afspraak kantoor Andijk ook op zaterdag geopend.

(vervolg van de voorpagina,
Excelsior)
Vrienden
Excelsior is in het rijke bezit van
vele Vrienden die de vereniging
financieel ondersteunen. Mede
daardoor is zij in de gelegenheid
om extra activiteiten te organiseren. Een heel mooi voorbeeld
hiervan zijn de muzieklessen op 2
basisscholen en om leerlingen
voor een gereduceerde prijs kennis te laten maken met het gegeven hoe leuk het is om samen
muziek te maken.
Omdat Excelsior hier heel blij
mee is worden de Vrienden beloond met een flinke korting op
de toegangsprijs op het themaconcert voor 2 personen.
In mei van dit jaar worden de inwoners van Andijk weer bezocht
met het verzoek om Vriend te
worden van de vereniging en zo
ook te kunnen profiteren van de
privileges. Maar tegen die tijd
hoort u meer hier over.
Kaartverkoop
De kaartverkoop voor beide
avonden is reeds gestart en alleen

verkrijgbaar via reservering. Aan
de deur zijn deze avonden geen
kaarten verkrijgbaar. Voor beide
avonden worden maximaal 80
kaarten verkocht.
Uit ervaring met de vorige concerten is gebleken dat de avonden
ruim voor de concertdatum al
uitverkocht waren, dus haast u!
Kaarten zijn verkrijgbaar via de
website: www.excelsior-andijk.nl
of als u niet in de gelegenheid
bent om via internet te bestellen
telefonisch bij Henny Doorenbos
(06-41396917).
Toegangsprijzen:
Regulier: € 17,50 per persoon
Vrienden van Excelsior: € 15,(max 2 kaarten)
In deze prijs is inbegrepen tapas
die geserveerd worden en
2 consumptiemunten voor de
drankjes (fris, bier of wijn) .
Mocht de avond van uw voorkeur
uitverkocht zijn, dan krijgt u
voorrang op de andere avond.
Reserveringen worden verwerkt
in volgorde van binnenkomst.
Zorg dus dat u op tijd bent met
bestellen.

SARTO
23 maart 20 uur
entree €10

Rory Gallagher

Tribute
Brute Force
& Ignorance
voorprogramma

de Petoempers

Judith Berkhout
Ten eerste vind ik het leuk
om u en jullie aan te geven
waar het de komende vergaderingen over gaat. Maar
naar aanleiding van de afgelopen raadsvergaring wil ik
ook nog even terugblikken.
Twee moties sprongen eruit
naar ons idee. Wij hebben
een motie ingediend ivm de
woning problematiek. Deze
gaat over een prachtige
inbrei locatie op het terrein van de Zeehoek achter
het zwembad. Hier kunnen 70 woningen worden
gebouwd voor starters en
ouderen. Deze motie hebben we toegelicht. Er werd
sympathiek op gereageerd,
maar de meerderheid van de
raad ging hier niet in mee,
vanwege de woonvisie die
de gemeente heeft. Waarvan
de BAMM vindt dat er wel
vanaf geweken kan worden,
omdat er veel woningzoekenden zijn. Daarnaast was
er nog een motie die betreft
het verplaatsen van de tennisvereniging de Kaag naar
de Westrand. Vorig jaar
ging dit voorstel niet door,
vanwege te hoge kosten
voor de gemeente. Wij zijn
het samen met meerdere
partijen totaal niet eens met
de manier van politiek voeren. Dit kwam kwalijk naar
voren. Dit mede doordat
het voorstel erg laat werd
ingediend en de overige
partijen weinig tijd hadden
om de motie voor te bereiden. Daarnaast kost het de
gemeente heel veel geld en
vinden wij het zonde dat
tennisvereniging de Kaag
de dupe is en als oplossing
wordt aangedragen om de
Westrand financieel te steunen. Ik hoop voor de toekomst dat wij als BAMM
goede en positieve ondersteuning kunnen bieden en
dat we daadwerkelijk met
alle partijen goed keuzes
kunnen maken voor de
gemeente. En dat de politiek op een juiste manier
wordt gespeeld ipv dat we
er een heel naar gevoel aan
over houden.
Daarnaast benoem ik nog
even dat u vandaag kunt
stemmen. Erg belangrijk,
want een stem telt wel degelijk mee. U stemt toch ook?
Groet,
Judith Berkhout
Namens BAMM
bamm@ziggo.nl

info@andijker.nl
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(vervolg van de voorpagina,
bilartvereniging)
Hij is al 36 jaar wedstrijdleider en
al jaren secretaris. Daarnaast regelt hij alles rondom de voorwedstrijden en finales. En- essentieel
bij biljartsport- hij maakt de biljarts schoon.” Ook zijn er mooie
woorden voor inmiddels oudvoorzitter Harry Scheerman die
recent -na 40 jaar bestuurder,
waarvan 23 jaar voorzitter- afscheid heeft genomen als bestuurslid.

beide benen op de grond!” Het is
een serieuze club, waarbij iedereen bereid is een ander te helpen
om beter te worden. De Carambole is een hechte en gezellige
vereniging. Het is dan ook niet
voor niets dat meer dan de helft
van de leden al meer dan 30 jaar
lid is van de vereniging. “In de
afgelopen 60 jaar hebben we lief
en leed met elkaar gedeeld. We
verwachten dan ook nog lang te
mogen blijven bestaan en hopen
op nieuwe leden”.

Beide benen op de grond
“Soms maak je een foute bal (’n
kraai) en hoor je het commentaar
van de toeschouwers aan de kant.
Iedereen heeft het gezien en
vindt er wel wat van. Speel je
even later een prachtige bal en
kijk je trots in het rond, heeft ‘zogenaamd’ niemand het gezien.
Want we houden je hier wel met

Ruimte voor (jeugd)leden
Ook jeugd en dertigers zijn welkom. Hoewel biljart een beetje
een grijs imago lijkt te hebben, is
het juist voor jongelui een hele
uitdagende sport en leuke sociale
bezigheid. Kun je het (nog) niet?
Wij leren het je graag! Kijk voor
meer info en contactgegevens op:
www.bvdecarambole.nl

Zondagmiddag 24 maart in Cultura

Deborah Carter + Band

Deborah Carter. Foto aangeleverd
Zangeres Deborah Carter is welbekend in de Nederlandse
jazzwereld - en daarbuiten. Zij
werd geboren in de U.S.A. en
groeide op in Hawaii en Japan. Zij
is wereldwijd te zien op jazz festivals en in jazz clubs, en geeft
dikwijls ook workshops. Zij toert
met haar eigen band, of als gaste
bij diverse formaties variërend
van solo pianist tot orkest. De afgelopen jaren was Deborah te
vinden op jazz podia in o.a. Japan, Brazilië, China, Duitsland,
India, Croatië, Canada, Spanje,
Rusland, Venezuela, Colombia,
Korea, Zuid Afrika, Indonesië,
Verenigde Emiraten e.v.a..
Naast haar activiteiten als performing artist is Deborah J. Carter
ook een veelgevraagd educator.
Zij geeft masterclasses over de
hele wereld, en heeft een aanstelling als lerares Jazz Vocalen aan
het prestigieuze Musikene Conservatorium in San Sebastian,
waarvoor zij enkele malen per
maand naar Spanje vliegt.
Deborah was reeds te horen in
diverse radio programma’s (Radio6, Volgspot Live - NCRV, Radio West) en verscheen op de TV

o.a. in De Wereld Draait Door en
Cor & Co, met Cor Bakker. Recentelijk toerde zij langs de Nederlandse theaters met New York
Round Midnight / Harlem
Swings. Eerder stond zij in de
Nederlandse theaters met onder
anderen: Fado Blue (Fernando
Lameirinhas) en The Legends
(o.a. Frits Landesbergen)
Het repertoire is samengesteld
uit muziek van de diverse CD’s
die Deborah Carter op haar naam
heeft staan. Jazz standards worden afgewisseld met onder andere haar eigen bewerkingen van
Beatles composities, en eigen
werk van bassist Mark Zandveld
met Deborah’s teksten.
Deborah wordt tijdens dit concert begeleid door: Mark Zandveld - bass cello, Gunnar Graafmans - vibraphone, Mateusz Pulawsky - guitar, Jurjen Bakker –
drums
Deur open 14.30 uur; Aanvang
15.00 uur. Entree € 10,- / Donateurs € 7,50 en onder de 25 jaar
vrij entree (inclusief kopje koffie
of thee vooraf ).
Tot ziens in Cultura
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Koopmanspolder, vogel- eldorado

Wintertalingen. Foto’s aangeleverd
De Koopmanspolder is eigendom
van Provincie Noord-Holland en
wordt beheerd door de Agrarische Natuurvereniging Hollands
Noorden.
Nu is het gebied afgesloten voor
publiek, maar u hoeft er helemaal
niet in want U kunt het allemaal
fantastisch zien vanaf de dijk!

Het is weer lekker nat in de
Koopmanspolder, en de vogels
geweldig vinden dat geweldig.
In de laatste weken vallen de
grote aantallen ganzen op, waaronder meest Grauwe Ganzen.
Een klein deel zal hier gaan broeden, maar dat gaat niet lukken

HO VEN IERS B E D R I J F

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
Watersnip.
-Tuin aanleggen of restylen? Bezoek onze
stand en pak extra beursvoordeel!

want de eieren worden verwijderd. Een ander deel zal op de
Vooroever gaan broeden, en die
zullen mogelijk wel kuikens krijgen. Deze zien we later dan weer
terug in de Koopmanspolder,
want de kuikens hebben gras nodig om op te groeien.
Andere soorten ganzen zien wij
ook: groepen bonte brandganzen
waarvan de meesten zullen doortrekken naar de toendra’s, en een
klein deel blijft achter om in de
omgeving te broeden.
De Canadese gans is er ook, groot
met een witte halve maan bij de
kop. Het gaat om kleine aantallen
die in de omgeving zullen pogen
te broeden. Als laatste kunnen we
aantreffen de kolgans, bruin met
een witte “kol” op de snavel.
In de afgelopen herfst en winter
waren er continu tientallen watersnippen aanwezig. Lastig te
zien en zelfs bij verstoring vliegen
ze pas laat op. Het zijn hele snelle
vogels die zich graag verstoppen
op de grens van water en land.
Beter te zien zijn de wintertalingen die hier ook continu met
tientallen aanwezig zijn.

ten, krakeenden en wilde eenden
aanwezig, allemaal slobberend in
het ondiepe water. Duikeenden
zijn er ook in en langs de slootjes,
zoals kuifeend, tafeleend en recent nog een groepje nonnetjes.
Nu het water recent iets gezakt is,
zijn de kievieten begonnen te
baltsen, om hun territorium af te
bakenen en vrouwtjes te lokken.
Over enkele weken kunnen we
daarom de eerste broedende vogels verwachten. Overigens
wordt het voor weidevogels
steeds moeilijker om hier succesvol te broeden. En dat komt omdat het gebied geïsoleerd ligt van
andere weidevogelgebieden, zodat bij gevaar van predatie ze niet
kunnen uitwijken.
Ander punt is dat de bomen die
grenzen aan de Koopmanspolder

Momenteel mogen de fraaie
mannetjes graag met elkaar rotzooien en dan zijn ze goed te
zien. Daarnaast zijn er kleinere
aantallen slobeenden, pijlstaar-
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ieder jaar een stukje hoger worden, zodat het voor roofvogels
steeds gemakkelijker wordt een
volwassen vogel of kuiken te pakken. En dan hebben we het niet
over de vos of rondzwervende
katten die ook hun tol kunnen
eisen.
Maar goed, er zijn meer vogels
dan alleen weidevogels, en volwassen vogels kunnen altijd nog
wegvliegen,………
Het wachten is nu dat de trek van
steltlopers naar het noorden op
gang komt; dit leidt soms tot verassende aantallen en soorten!
Marco van der Lee,
beheerder Koopmanspolder
Agrarische Natuurvereniging
Hollands Noorden

Koopmanspolder

Gr
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Zesstedenweg 188
1613 KD Grootebroek
Telefoon (0228) 52 16 92
info@rogema.com
www.rogema.com
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Totaal onderhoud
voor uw personen
en bedrijfsauto’s
Hoveniersbedrijf de Kroon
Dijkweg 128, 1619 HH Andijk
tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

maandag t/m vrijdag
geopend van
08.00 tot 17.00 uur
Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk
0228 – 59 2222
www.garagejong.nl

B. de Kroon
Klamptweid 21
1619 DA Andijk
Tel.: 06-18966539
E-mail: info@dekroonhovenier.nl

w w w.dek ro o n h ove n i e r. n l

eggen of restylen?

nze stand en pak extra beursvoordeel!

• 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

Westerstraat 65
Enkhuizen
06 37 42 54 54

•

Dé schadespecialist voor elke autoschade

•

Voor particulier en verzekeraar

•

Als kwaliteit en service voor u belangrijk zijn

•

Gratis vervangend vervoer/haal- en brengservice

Ondernemen in Andijk!
2019 - week 12
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Aanhangwagens

Fysiotherapie

info@andijker.nl
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Podologie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk
06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl

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

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

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

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

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

Kindercoaching

CV Monteur

Kleinschalige dagbesteding

Dorpshuis

Massagepraktijk

Fietsenwinkel

Natuurgeneeskunde

Fotokopie - drukwerk

Oefentherapie

Fysiotherapie

Erkend schildersbedrijf voor al uw
binnen- en buitenschilderwerk,
glas- en behangwerk!

• Lifestyle-test

Adv_Praktijk Andijk.indd 1

Kelly Groot

Adv_Praktijk Andijk.indd 1

20-04-2012 13:17:57
20-04-2012 13:17:57

Bel voor een afspraak: 06 53 74 82 94

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
Werner de Haan

Adv_Praktijk Andijk.indd 1

k Andijk.indd 1

20-04-2012

Adv_Praktijk Andijk.indd 1

Marc van den Braber
Hoekweg 20-04-2012
13
13:17:57
1619 EA ANDIJK
13:17:57
info@vandenbraber.nl
- www.vandenbraber.nl
20-04-2012 13:17:57

Schilder- Glas- en behangwerk
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
Vishandel

Voetreflexologie
Yoga

Zonnepanelen
Zonwering
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Vrouwen van nu

voorkant van het huis moest blijven staan. Ze reageerde hierbij
heel knap op opmerkingen uit de
zaal en kwam in de loop van de
avond ook steeds daar op terug
met de juiste namen daarbij.

Jolien Harders ontmoet Paul
van Loon en Prinses Laurentien
Boekpresentatie van schrijfwedstrijd Efteling

Wist u dat...
… zondag 24 maart de E
jeugd (vanaf 11.15 uur) en
de D jeugd (vanaf 12.10 uur)
handbal van Sporting Andijk
hun kampioenswedstrijd in de
Klamp spelen?
... iedereen welkom is om ze
aan te komen moedigen?
… zaterdag in Sarto de
Rory Gallagher tribute zal

Jolien bij de presentatie. Foto’s: Jim Harders
In 2017 was Jolien een van de
winnaars van de Sprookjesschrijfwedstrijd der Lage Landen, die was uitgeschreven door
de Efteling. Uit maar liefst 2800
inzendingen, werden 14 winnende sprookjes gekozen, waaronder
dus dat van Jolien. Zondag 17
maart was het dan zo ver; de
boekpresentatie van De Sprookjessprokkelaar vertelt, met aansluitend de musical van de
Sprookjessprokkelaar. En daar
mocht Jolien, samen met haar
man Jim, bij aanwezig zijn.
Stomverbaasd
Twee jaar geleden werd Jolien
verrast in Sprookjeswonderland
door Eftelingelfje Aloë, met het
nieuws dat ze een van de winnaars was. Jolien: “Ik was stomverbaasd, ik wist van niks en kon
van schrik niks meer zeggen. Op
de achtergrond stond mijn man
Jim te grijnzen; de Efteling had
contact met hem opgenomen om
mij te kunnen verrassen.” De 14
winnende sprookjes dienden als
inspiratie voor een nieuw boek
dat geschreven werd door kinderboekenschrijver Paul van
Loon en Prinses Laurentien, in
opdracht van de Efteling, dat in
2017 vierde al 65 jaar hoeder van
het sprookje te zijn.

Prinsessen & BN’ers
Bijna twee jaar later was het dan
eindelijk zo ver, de boekpresentatie in theater Chassé in Breda.
Jolien: “Dat ik twee jaar geleden
won, was al heel bijzonder, maar
deze dag was helemaal speciaal!
Ik mocht Prinses Laurentien en
Paul van Loon ontmoeten, van
wie ik het eerste gesigneerde
exemplaar kreeg.” Er was die dag
veel pers aanwezig, zoals RTL
Boulevard en SBS6. Ook was de
vakjury erbij, die destijds de winnende sprookjes had uitgekozen.
Die bestond o.a. uit Jochem van
Gelder, Plien van Bennekom en
Jan Rot. Jolien: “Mijn naam stond
geïllustreerd in het boek en Prins
Constantijn heeft me nog persoonlijk gefeliciteerd. Het was
een beetje onwerkelijk.” Het is
duidelijk: deze dag voelde het
voor Jolien zelf even alsof ze zich
in een sprookje bevond!

OPEN
DAG
www.olivefarmers.nl

Zaterdag 23 maart
van 09:00 tot 16:00

Olijfbomen een sieraad voor elke tuin of terras.
Goede kwaliteit, in diverse prijsklassen,
verschillende hoogtes en oeroude stammen

Gedeputeerde Laanweg 69 te Andijk

optreden?
… berichten van verloren en
gevonden voorwerpen gratis
worden geplaatst?
… Olive Farmers op de Ged.
Laanweg 69 zaterdag een
open dag heeft?
… de redactie op zoek is naar
kermisfoto’s uit het Cultura
tijdperk, en dat u deze naar
info@andijker kunt mailen?

Popkoor S!ngt

Popkoor S!ngt uit Wervershoof
viert op zaterdag 23 maart haar 2
jarig bestaan. Dit feestje vieren
wij in De Stek te Grootebroek.
Wij zijn een jong popkoor dat
onderleiding staat van de zeer
enthousiaste dirigent Alex Hylkema. Ons repertoire bestaat uit
heden daagse popmuziek.
Viert U het feestje met ons mee
en komt u ook gezellig luister en
kijken? We beginnen om 20.00
uur, de zaal gaat om 19.30 uur
open. De kaartjes kosten incl.
pauze drankje €10.- en zijn verkrijgbaar bij Reinos Wervershoofs & Streekhoof of via mail:
popkoorsingt@outlook.com

Andijkertjes

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

Foto aangeleverd
Dinsdag 12 maart was er een
avond van de Vrouwen van Nu,
afdelingen Oost en West.
Volgens de dagvoorzitter zouden
we vermaakt worden door Nicole
Kovacs uit Oude Niedorp. En dat
was inderdaad het geval, tijdens
de avond klonken er heel veel
lachsalvo’s.
Nicole kwam op als toiletjuffrouw en stelde zich voor als Marie Louise Assendelft la Pierre
van Wijk. Ze had een prijs gekregen voor haar uitvinding van
werken met twee emmers, 1 voor
de deuren en wasbakken en de
ander voor de toiletten. Met verschillende “versprekingen” van
woorden bracht ze dit met humor.
Geen tv
Daarna kwam de vraag wat we
vroeger, toen er nog geen tv was,
op zaterdagavond deden. Uit de
zaal kwam als antwoord: pinda’s
pellen. Prompt kreeg elke tafel
een schaaltje pinda’s en een krant
voor de doppen.
Het volgende was een quiz met
vragen gemaakt door het bestuur.
Hele aparte vragen en antwoorden.
b.v. Welke vis geeft z”n gebit aan
het verkeer? Antwoord: haaientanden. Vraag: wat is bruin en ligt
naast de w.c. pot? antwoord: een
drukfout. Degene die een goed
antwoord gaf kreeg 1 w.c. velletje
en wie de meeste velletjes had
kreeg een prijsje: een w.c. borstelset die volgens Marie Louise een
week in de vensterbank aan de

Geweldige improvisatie!
Na een korte onderbreking kwam
ze op als prinses B. en ging lintjes
uitdelen (een mooie oranje rozet)
Diverse dames werden zo in het
zonnetje gezet: Mw. Marijtje van
Gelder en mw. Wil Bakker respectievelijk 65 en 43 jaar lid , Lies
Tuijtel als kreatieve kaartenmaakster, Gerie Sas vanwege
haar altijd gezellige aanwezigheid, Ria Voorthuizen die vele jaren de financien beheerde, Greet
Davidse als verslaggeefster.
Passend gekleed
Na de pauze was Marie Louise
fitness-instructrice, passend gekleed. Van ons werd verwacht dat
we meededen met tsai-chi. Eerst
zou zij het voordoen, daarna
mochten wij, met 2 dames uit de
zaal als voorbeeld, meedoen.
Dit draaide uit op een kinderliedje, wat spontaan door de zaal
werd meegezongen.
Loterij
Bij de loterij die toen volgde waren er humoristische prijsjes: een
Nostalgische 52 delige spellenset
(kaartspel) en een uitje naar keuze (een gele of rode ui). Ze sloot
af met een verhaal over de camping waar ze ontbijt op bed van
haar man kreeg ( hij had een
luchtbed in de keuken gelegd en
zo kon ze ontbijten op bed.)
Nicole werd heel hartelijk bedankt voor deze geweldige avond
en kreeg een pot met tulpen,
waarna zij de zaal rondging en
iedereen een hand gaf om te bedanken voor de bloemen. GDD
P.S. In het verslag van de vorige
keer had ik i.v.m. de nieuwe privacy-wet voornamen met een
letter van de achternaam gebruikt. Verschillende lezers vonden dit niet vriendelijk overkomen. Hierbij mijn excuses.

Kunst- en Tuinroute 2019

Mei-blij!
Mei-maand = Blij-maand! Wie
wordt er in mei nu niet blij van de
natuur, van de vogels die (bijna)
allemaal een ei leggen?
Mei: een maand om naar uit te
kijken! Oók al omdat er in mei die
tóp-Andijker-dag is: de dag van
de Kunst- en Tuinroute!

Doet u mee?
Zaterdag 25 mei is dit jaar die
tópdag van vele ontmoetingen
met Andijkers die open tuin, atelier of huis hebben en anderen
laten meegenieten van dat waar
zij zelf ook zo van genieten: van
hun tuin, van hun hobby, van hun
creativiteit.

Ook dit jaar doet het K&T-team
weer een beroep op de Andijkers
om er met z’n allen een boeiende
route van te maken met veel sieren moestuinen, schilderijen, verzamelingen, foto’s, creaties van
klei, hout, metaal en noem-maarop. En: wilt u wel tentoonstellen
maar heeft u geen geschikte locatie, neemt u ook dan contact met
ons op! Doet u ook (weer) mee?
Aanmelden vóór 1 april!
De route is 25 mei open van
11.00u tot 17.00u. Informatie
over deelnemen en opgeven voor
deelname kan tot 1 april bij Claudia de Kroon, telefoonnummer
592619 of via e-mail: kunstentuinroute@gmail.com.
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Maan en Van Dik Hout op
De Avond van Andijk

De tweede grote naam is Van Dik
Hout. Deze Nederlandstalige
rockband bestaat dit jaar vijfentwintig jaar en viert dat op De
Avond van Andijk. In 1995 en
1996 stonden Martin Buitenhuis
en zijn mannen al op Dijkpop en
komen nu terug naar Andijk.

Maan. Foto aangeleverd
Dijkpop is inmiddels strak uitverkocht, maar de organisatie heeft
voor de avond voorafgaand aan
het festival twee headliners weten
te strikken voor De Avond van
Andijk. Maan en Van Dik Hout
komen 5 juli naar het gezelligste
familiefeest van West Friesland.
Maan zette haar eerste stappen in
de muziekwereld in het Tv-programma The Voice of Holland, dat
ze glansrijk won in 2016. Haar carrière had, dankzij haar succesvolle
finalesingle ‘Perfect World’ met
Hardwell, een enorme kickstart.

een groot succes met het nummer
‘Hij Is Van Mij’ met Bizzey. Het
nummer is al weken lang de
meest verkochte, gedownloade en
gestreamde plaat in Nederland.
Je zou bijna vergeten dat het pas
twee jaar geleden is dat we voor
het eerst kennis maakten met
Maan.

Wat volgden waren diverse singles en een dubbel EP. Zo had zij
een monster hit ‘Blijf bij mij’ met
Ronnie Flex (platina). Inmiddels
heeft ze drie uitverkochte clubtours achter de rug en als absoluut hoogtepunt deed Maan in
2018 een eigen show op Pinkpop.
Maan, Kris Kross Amsterdam en
Tabitha boeken op dit moment

Van Dik Hout is een van de meest
toonaangevende bands van de
Nederpop. De band brak in 1994
door met ‘Stil In Mij’ en scoorde
later ook hits als ‘Alles Of Niets’
en ‘Tot Jij Mijn Liefde Voelt’. Als
gelegenheidsformatie De Poema’s
met Acda & de Munnik werden
grote hits gescoord als ‘Mijn
Houten Hart’ en ‘Zij Maakt Het
Verschil’. De nieuwe single ‘Eén
nacht eeuwigheid’ is het eerste
nieuwe geluid van de band sinds
vijf jaar. Het is de voorbode van
meer materiaal wat dit jaar verwacht wordt.
De kaartverkoop is inmiddels van
start gegaan en zijn verkrijgbaar
via www.deavondvanandijk.nl of
bij de voorverkoopadressen
Rheino’s en Primera Andijk.

Van Dik Hout. Foto aangeleverd

Nieuwe dirigent Sursum presenteert zich

Andries de Haan. Foto aangeleverd
Op zaterdag 30 maart zal de nieuwe dirigent Andries de Haan zich aan de fans van fanfare Sursum
Corda presenteren. Normaal gesproken wordt een
programma samengesteld door de concertcommissie, waarin de dirigent wel een belangrijke stem
heeft, maar deze keer kreeg De Haan de vrije hand.
‘Het wordt een bonte verzameling, er is geen thema
op te plakken. Ik wilde van alles wat: een groot
werk, maar ook lichte, soms kluchtige werken.’
ADHD (Andries de Haan dirigeert) begint om acht
uur in Dorpshuis Centrum.

Nieuwe dirigent is een betrekkelijk begrip. De Haan
startte in september, maar dit is het eerste soloconcert met Sursum Corda. Hij woont in het Friese
Dronrijp, niet ver van de Afsluitdijk. De Haan heeft
een grote kennis van het beschikbare fanfarerepertoire, want hij is parttime muziekadviseur en beoordeelt muziekstukken. Daarnaast is hij fulltime dirigent. ‘Ik werk eigenlijk altijd in Noord-Nederland,
vooral in Friesland. Ik heb het conservatorium in
Alkmaar gedaan en wilde altijd nog eens in NoordHolland dirigeren. Na het conservatorium kwam ik
hier niet aan de bak vanwege gebrek aan ervaring. Nu
vreesde ik dat men mij te oud vond met mijn 56 jaar’,
aldus De Haan. ‘Ik wilde zelf de club beter leren kennen door een veelzijdig repertoire te kiezen. Ik wil
ook de mensen vermaken, want je speelt voor publiek, niet alleen voor jezelf. Daarbij wil ik de christelijke identiteit niet uit het oog verliezen.’ De Haan, die
ook nog orkesten dirigeert in Dokkum, IJlst en op
Terschelling, constateert wel wat verschillen met de
Friese amateurmusici. ‘Sursum is erg gedisciplineerd
en mondiger dan ik gewend was. Iedereen is zeer
betrokken en voor we een stuk spelen zijn er al vragen over hoe het gespeeld moet worden.’ Het meeste
kijkt hij uit naar het spelen van het orkestwerk The
Purcellian Fantasia van Jan de Haan (‘geen familie’),
gebaseerd op een stuk van Henry Purcell. ‘Dat is een
mooi, maar niet gemakkelijk stuk.’

info@andijker.nl
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De hele agenda kunt u
vinden op www.andijker.nl

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 officiële gedeelte Goochelaar Bert
Korvera. Dorpshuis Centrum 14.00 uur
• KVG Andijk, Feestavond, 70 jarig bestaan. 19.30 uur Sarto
• Op de koffie 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 afdeling 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
Oud papier
Zaterdag 23-03, 6 en 20-04, 4 en 18-05, 1, 15 en
• Martin Mans 29-06,
en Mark
in Geref.
Kerk7Andijk.
20.00
uur.
13Brandwijk
en 27-07, 10
en 24-08,
en 21-09,
5 en
Vrijdag 15 en zaterdag
16
maart
19-10, 2, 16 en 30-11, 14 en 28-12.
• Plastic:
Uitvoering Andijker
in Cultura
DinsdagToneel
2-04, 30-04,
28-05, 25-06, 23-07, 20-08,
Zaterdag 16 maart
17-09, 15-10, 12-11, 10-12.
• Verkoopdag hobbymaterialen, Bibliotheekzaal
Restafval: Dinsdag 16-04, 14-05, 11-06, 9-07, 6-08, 3-09, 1-10,
Dorpshuis centr. 10 – 16 uur
29-10, 26-11, 24-12
Zondag 17 maart
Gft:
overige
dinsdagen
• Koppelbiljarten
in ‘t Ankertje.
Aanvang 14 uur

• Countrymiddag
verzorgt
de Dutch
College
Let op: Op adressen
waardoor
het plastic
nogCountry
in zakken
wordt Danopgesers
in
Sarto,
vrij
dansen
van
13.30
tot
17.15
uur
haald zijn de data als volgt: vrijdag 8-03, 5-04, 3 en 31-05, 28-06,
Dinsdag 19 maart
26-07, 23-08, 20-09, 18-10, 15-11, 13-12
• KVG Andijk,Kijk
High
Teameer
20.00informatie
uur
voor
op hvcgroep.nl
Woensdag 20 maart
week
van het Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur
• KBO-SBA,
• Lezing in De Kapel door Rodrigo van Rutte, thema: Adoptie
week van het
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 koffie 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

CHRISTELIJKE boek

CHRISTELIJKE boek

20 t/m 30 maart

Gratis

APRIL

Woensdag 3 april
• KBO-SBA, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Vrijdagnovelle
5 april
• PCOB, Ik teken er voor, door Ineke Ruiter, Dorpshuis Centrum
14.30 uur.
Zondag 7 april
bij aankoop vanDorpshuis
minimaal Sarto, aanvang 14.00 uur
• Koppelbiljart,
€ 12,50 aan boeken
Dinsdag 9 april
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost. Eendagsbestuur,
Dorpshuis centrum, 19.45 uur
Vrijdag
12 april
Deze campagne wordt georganiseerd door
• KNA speelt de klucht: Chaos. 20.00 uur in Dorpshuis Centrum.
Zaterdag 13 april
• Club Jazz&Pop in Cultura
Middenweg 77 1619 BN Andijk
• KNA speelt de klucht: Chaos. 20.00 uur in Dorpshuis Centrum.
Telefoon: 0228-593530 | Website: www.boekshopjosia.nl
Zondag 14 april
• Band “The new Hurricanes” aanvang 15.00uur, Dorpshuis Sarto
Dinsdag www.weekvanhetchristelijkeboek.nl
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.
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Medembliks Geboortebos voor
groen en gezond (op)groeien.

info@andijker.nl
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Gemeenschaps Veiling Cultura vrijdag 19 april

De bekende flyers zijn weer bij u in de deur
gevallen, nu wel in een nieuw jasje, zo kunt
u meteen zien welke verenigingen er financiële steun van ons hebben ontvangen. Dit
betekent dat er weer volop gewerkt wordt,
door alle vrijwilligers, aan de komende veiling. Van 24 maart tot en met 1 april gaan
de wijklopers weer op pad en kunt u dus
iemand aan de deur verwachten.
Heeft u al iets leuks bedacht, misschien
samen met vrienden of de buren, we worden al nieuwsgierig. Het kan ook zijn dat
er niemand bij u is geweest, misschien was

u niet thuis, of wordt uw wijk niet gelopen
door een of andere reden, maar als u toch
nog iets wilt geven kunt u dit nog tot 1
april doorgeven aan het secretariaat, dan
wordt het nog in de catalogus opgenomen.
We hopen dat de datum, 19 april, al in uw
agenda staat, zodat onze afslagers, de heren Peter Swart en Richard de Beer, de
koopjes aan kunnen bieden aan een goed
gevulde zaal van Cultura. In verband met
de paasdagen is de veiling weer voor een
keer op de vrijdagavond.
Secretariaat; Mevr.R.vd Thiel, Not. Steenpoortestr. 41, 1619 CV Andijk, tel; 593229

Na het planten hingen de jonge ouders, raadslid Ria Manshanden en wethouder
Andrea van Langen wensen in de boom. Foto: Koos Dol/De Andijker
Op 13 maart 2019 is de eerste Geboorteboom in het Geboortebos in Medemblik
geplant. Deze koningslinde staat symbool
voor een gezonde en groene leefomgeving
voor elk kind. Het bos bevindt zich in het
Overhoekse bos in Wervershoof/Onderdijk en is vrij toegankelijk voor iedereen.
Naast hun symbolische waarde dragen
Geboortebomen bij aan een gezonde leefomgeving. De eerste boom is geplant voor
Isabel Euser die 1 februari jl. werd geboren
in Medemblik. Na het planten hingen de
jonge ouders, de wethouder Andrea van
Langen en het raadslid Ria Manshanden
wensen in de boom voor Isabel en alle toekomstige generaties. Wethouder Van Langen: “Mijn wens is dat veel (groot)ouders
ter gelegenheid van de geboorte van hun
(klein)kind een Geboorteboom planten.
Zodat een prachtig vol bos ontstaat. Want
hoe meer bomen, hoe groener de omgeving en hoe schoner de lucht voor de komende generaties.”
Aanvragen
Aanvragen van een Geboorteboom kan
voor kinderen die worden geboren in Medemblik of die na de geboorte in een ziekenhuis worden ingeschreven bij gemeente Medemblik. De boom kan besteld wor-

den via de website www.boomfeestdag.nl/
medemblik. Medemblik vraagt een eenmalige bijdrage in de kosten voor aanschaf
en onderhoud van € 75,-. Er is keuze uit
drie boomsoorten. Zo ontstaat een bos
met een prachtig kleureffect.
Feestelijk plant moment
Elke tweede woensdag van maart, op de
Nationale Boomfeestdag, is er een gezamenlijk plantmoment voor de ouders en
hun familie. De ouders na de aanplant een
certificaat en foto ter herinnering. Er komt
een bordje met de naam en geboortedatum van het kind bij de boom te staan. Zo
kan de persoonlijke boom altijd worden
teruggevonden.
Groen en gezond opgroeien
Voor de realisatie van het Geboortebos
werkt Medemblik nauw samen met Stichting Nationale Boomfeestdag. Deze stichting plant al Geboortebomen sinds 1990 in
diverse Geboortebossen verspreid door
heel Nederland. De stichting is trots dat,
met deze koningslinde, een nieuw Geboortebos is toegevoegd. “De Nationale
Boomfeestdag streeft ernaar dat ieder
kind kan opgroeien in een groene en gezonde wereld. Dat doel is met dit bos weer
een stukje dichterbij gekomen.”

Webshop geopend!
Flinke vroegboek korting

Koop nu je zwemabonnement via de
webshop op www.deweid.nl. Bij vroeg
boeken kan je online korting oplopen
tot 10 euro! Belangrijk: als je de inlogcodes niet meer weet voor de aanschaf
van zwembadpasjes kun je deze opvragen via webkassa@deweid.nl.

Weid biedt ook dit seizoen weer A/B- en
C-leszwemmen aan. De lessen zijn op
dinsdag en zaterdag van 17:00 tot 19:00 en
staten. Interesse of vragen? Check de website. Opgeven kan tot 4 mei via zwemlessen@deweid.nl. Afzwemmen is op 14 september van dit jaar.

28 april weer buiten zwemmen!
Over een paar weken start er weer een
heerlijk seizoen buiten zwemmen! De
Weid is dankzij de vrijwilligers al bijna
startklaar; nu alleen de laatste beurt nog.
Op 13 april is de schoonmaakdag van
10.00 tot 14.00 uur. Help je het zwembad
mee om de tafels en stoelen, speeltoestellen, perrons en dergelijke schoon te maken? Je hulp is van harte welkom!

Nieuw kassasysteem
Goed nieuws voor de kassa vrijwilligers.
Het kassasysteem dat inmiddels ruim 6
jaren oud was is vervangen door een splinternieuwe HP-installatie. Werkt een stuk
vlotter en daardoor gebruiksvriendelijker.
Vind jij het leuk om een paar keer in het
seizoen de kiosk de bemannen of bevrouwen? Je bent van harte welkom!

Zwemlessen ook in 2019!
Er wordt gezegd dat kinderen die in een
buitenbad leren zwemmen in het algemeen betere zwemmers worden en nog
wat weerbaarder zijn in buitenwater. De

Mail bij belangstelling even aan
info@deweid.nl. Bedankt!

Caroline Groot wereldkampioen!

Van 14 tot 17 maart werden de wereldkampioenschappen paracycling gehouden
in eigen land! Een heel mooi evenement
waar ik uit mocht komen voor Nederland
op de 500m, de 200m vliegend, de 3km en
de scratch.

leuk dat er vanuit het koninklijk huis aandacht besteed wordt aan de paralympische
sport!
Na het prachtige begin van het toernooi
won ik de volgende dag in een wereldrecord de 200m vliegend! Dit is een onderdeel binnen het omnium en dus geen wereldkampioen titel, maar dit is wel mijn
eerste wereldrecord!
Na 2 topdagen kwamen de duurafstanden
waar ik plaats moest maken voor de duurrenners. Ook in de scratch waren ze dit
jaar zo slim om het niet op een eindsprint
te laten aankomen. Ik heb een heel mooi
toernooi gehad met 1 wereld titel en 1 wereld record. Met team NL hebben we 1
gouden, 3 zilveren en 5 bronze medailles
binnengesleept! Caroline Groot

Wereldkampioen! Foto’s aangeleverd.
De eerste dag stond de 500m op het programma waar ik mijn wereldtitel verdedigde. De regerend wereldkampioen mag
altijd als laatste starten en dus begon ik
mijn race wetende welke tijden er gereden
waren. En het lukte! GOUD op de 500m!
En dus voor de 2e keer op rij: WERELDKAMPIOEN 500m! Prinses Margriet zat
op de tribune en kwam meteen naar het
middenterein om me te feliciteren, super

Caroline met prinses Margriet

Gezocht met spoed: bezorgers voor de ochtend krant
• 2 open wijken op Andijk – West
• 1 open wijk op Andijk – Oost in de fruitruinen en omgeving
• Het betreft wijken die van maandag tot en met vrijdag voor 07.00 uur
bezorgd moeten zijn en op zaterdag voor 08.00 uur.
• De wijken zijn varierend van 150 tot 180 euro naar gelang grootte/hoeveelheid.
• Het gaat om de NHD, Telegraaf, Volkskrant, AD, Trouw en nog een paar edities.
Meld je gelijk aan bij de depothouder op 06 12275992
•
•
•
•

Het mooie weer komt er aan, dus heerlijke start van het nieuwe jaar.
Uiteraard krijg je een fietstas van ons en alle kranten zijn ingestoken en klaar voor je.
Het depot waar je de kranten op moet halen zit op Kleingouw 43.
De leeftijd is vanaf 15 jaar tot en met 90 jaar.

