
Samen met zijn vrouw heeft 
Theo 36 jaar op de Simon Koop-
manstraat in Wervershoof ge-
woond. Afgelopen december zijn 
ze aan de Kleingouw in Andijk 
beland. De afgelopen weken was 
Theo druk met zijn nieuwe kip-
penhokken en ook deze zijn in-
middels af, zodat zijn ‘Sebright’ 
kippen een mooie plek in de tuin 
hebben. Theo is al jaren timmer-
man en heeft de hokken zelf ge-
maakt. 

Kippen
“Toen we net getrouwd waren 
heb ik een kippenhokje gebouwd, 
m’n zwager zei “ga maar mee” en 
toen hebben we een koppeltje 
kippen gekocht, dat is inmiddels 
bijna veertig jaar terug”, vertelt 
Theo. Inmiddels is dit uitge-
groeid tot vijfentwintig Sebright 
kippen in 3 verschillende kleur-
slagen en allerlei ras- krielkippen 
en allerlei kleuren legkippen voor 
de verkoop. 

Tentoonstellingen
De kippen zitten op kleur in de 

hokken en Theo vertelt dat dit 
voor de kweek is in het voorjaar. 
Van oktober tot februari zijn er 
kleindieren tentoonstellingen 
door het hele land, waar men de 

kippen kan laten keuren. “Ze let-
ten overal op; type en bouw, de 
kleur, de omzoming van iedere 
veer,de  kam vorm en de kleur 
van de pootjes. ”  Alles is erfelijk 

en voor Theo is het de sport om 
de ideale Sebright te creëren. Dit 
gaat hem goed af. “Ik heb al veel 
gewonnen!” 

Broedmachine
Theo legt uit dat veel kippenras-
sen niet meer zelf broeden,  dit is 
hun niet aangeleerd. “Ik heb 
daarom zelf een broedmachine 
staan, na drie dagen kun je, als je 
goed kijkt met een lampje, zien of 
het eitje bevrucht is en na drie 
weken ongeveer komt er dan een 
kuikentje uit.”

Verenigingen
Theo is erevoorzitter van de Ne-
derlandse Sebright club. “Ik ben 
daar zestien jaar voorzitter ge-
weest en heb de voorzittersha-
mers doorgegeven. Voor be-
stuursvergaderingen word ik nog 
wel gebeld, omdat ik wel kritisch 
ben denk ik”, lacht Theo. Ook is 
hij aangesloten bij de Kleindie-
rensportvereniging Winkel & 
Omstreken. 
“Als je met de kippen naar ten-
toonstellingen gaat moet je je 

aansluiten bij een verenigingen, 
je krijgt dan een fokkerskaart en 
dan kan je je inschrijven, wel 
moeten de kippen zijn ingeënt.”

Te koop
In de schuur heeft Theo allerlei 
sierkippen. Deze zijn te koop 
voor ‘huis- tuin en keukenge-
bruik’ en daarnaast koopt hij ook 
in. Zelfs voor ander soort sier-
pluimvee kan men bij Theo te-
recht. “Inmiddels weet ik feilloos 
waar wat te halen valt en weten ze 
mij ook te vinden.” De kippen 
gaan meestal 3 of 4 jaar mee, 
maar laatst sprak Theo iemand 
om nieuwe kippen zijn laatste kip 
18 jaar oud  geworden. “Dat is 
echt een uitzondering hoor!”  
 
Mocht je zelf geïnteresseerd zijn, 
kun je contact opnemen met 
Theo op het nummer 06 225 732 
90.

Theo Hauwert, met kippen en al van Wervershoof naar Andijk
Mr. R.M. Mantel-KooistraMr. A.W.M. Overtoom

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

d e  s l e u t e l  t o t  b e z i t

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

Verkoop | Aankoop | Advies | Taxatie

Theo Hauwert is erevoorzitter van de Nederlandse Sebright club.  
Foto Koos Dol/De Andijker

Gratis inloop: 9-17/19-21 uur. 
18-04 Andijk

09-04 Benningbroek

Langs de weg: het wordt lente!

Foto: Koos Dol/De Andijker

Nieuws 
of tips?

info@andijker.nl
of bel

59 36 05

Let op:
dit weekend 

gaat de 
zomertijd 
weer in!

De voorbereidingen voor de 2 
Spaanse avonden ‘Noches de mú-
sica y tapas!’ zijn in volle gang. 
Een variëteit aan Spaanse muziek  
passeert deze avond de revue. 
Originele, romantische en heden 
ten daagse nummers zoals Gloria 
Estefan, Spanisch Eyes of Adios 
Nonino. Genieten op ons ‘Spaan-
se terras’ met lekkere hapjes.
De kaartverkoop is in volle gang 
maar als u verzekerd wilt zijn van 
een plaats, wacht dan niet te lang 
met bestellen.
Kaarten zijn alleen in de voor-
verkoop verkrijgbaar en NIET 
aan de zaal. www.excelsior-an-
dijk.nl of 0641396917.

Spaanse avonden Excelsior
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FAMILIEBERICHTEN 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 31 maart 10.00 uur: 4e 
zondag van de 40-dagentijd.
Woord-Communieviering met 
Gemengd koor; voorgangers van 
groep Andijk. Thema: “Ontmoe-
ten”.  De collecte is voor de onkos-
ten van onze parochie.
Welkom in de viering en bij het 
koffiedrinken!
*Dit weekend gaat de zomertijd 
weer in. Vergeet u niet de klok 1 
uur vóóruit te zetten?

AANLEVEREN 
KOPIJ

Advertenties: tot maan-
dag 12.00 uur 

info@andijker.nl. 

Kopij en fotomateri-
aal: tot maandag 12.00 uur 

info@andijker.nl

Familieberichten: 
(rouw- en geboorteberich-

ten) tot dinsdag 8.30 uur
info@andijker.nl

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
telefoon:  0228-593605
e-mail: info@andijker.nl
website: www.andijker.nl
redactie: Jolien Harders 
 Olga de Boer
 Ank van der Thiel
lay-out:  Karin Venekamp
foto’s:  Peter Ligthart, 
 Koos Dol, Douwe  
 Greydanus, 
 Olga de Boer

Niets uit deze uitgave of voorgaande uitgaven van 
“De Andijker” mag op enigerlei wijze worden geko-
pieerd, gepubliceerd of op andere wijze openbaar 
worden gemaakt zonder uitdrukkelijke, schriftelij-
ke en voorafgaand verkregen toestemming van de 
uitgever. De uitgeverij, cq. de redactie kan nimmer 
verantwoordelijk gehouden worden voor ‘Ingezon-
den stukken’ of stukken die ter publicatie worden 
aangeboden. De redactie behoudt te allen tijde het 
recht voor artikelen te redigeren, in te korten of 
voor plaatsing te weigeren, zulks zonder opgaaf 
van redenen. Daarnaast behoudt de uitgeverij te 
allen tijde het recht voor artikelen op een andere 
datum te plaatsen. Met betrekking tot adverten-
ties, los of contractueel, zijn de levering- en ad-
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Andijker van toepassing. Deze zijn gedeponeerd 
bij de Kamer van Koophandel te Hoorn.
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

Daar buiten op afspraak

Kerkdiensten, zondag 31 maart

Gereformeerde Kerk

Middenweg 4, Andijk

10.00 uur ds. J. de Kok te Wilsum

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  Ds. Herrianne Allewijn uit Landsmeer

 Organist: Wim Broer

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente

Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 

10.00 uur  Gerard van der Schee 

R.K. Kerk

Bangert 6, Andijk

10.00 uur Wo-Com. groep Andijk, Gemeng koor

De Bovenzaal

De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu

19.00 uur   Jan Groot

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG

Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek

10.00 uur   Arno van Engelenburg

Uitvaartvereniging
De Laatste Eer

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

Wie al jong begint met sporten 
en daar plezier aan beleeft, blijft 
dat zijn hele leven doen. Ouders 
kunnen hun kinderen hierbij hel-
pen.

Sporten is goed voor kinderen. 
Het verbetert hun conditie, gaat 
overgewicht tegen, is goed voor 
hun zelfvertrouwen en leert hen 
omgaan met emoties zoals boos-
heid en verdriet bij het verliezen. 
Bovendien maken kinderen al 

sportend nieuwe vriendjes en 
vriendinnetjes. Om sport onder 
de aandacht te brengen bij de 
kinderen zal onze lerares Layla de 
scholen benaderen om gastlessen 
te verzorgen. Op deze manier kan 
uw kind kennis maken met onze 
vereniging. Uiteraard zijn alle 
kinderen van ook harte welkom 
in 1 van onze gymzalen om een 
proefles te volgen. 
Zie gymvvw.nl voor ons lesaan-
bod.

Als mijn levenseinde nadert, denk ik aan wat ik volbracht,
eer ik oud, moe en tevreden sluimer naar de eeuwige nacht

of het goed was of slechts matigof het goed was of slechts matig
of te geestig, of te statig

’t komt er dan niet meer op aan.
Alleen, ik heb mijn best gedaan.

                                                                  J.Visser-Roozendaal                                                                  J.Visser-Roozendaal

Zoals ze graag wilde, op haar eigen vertrouwde stekkie, Zoals ze graag wilde, op haar eigen vertrouwde stekkie, 
is overleden onze onvergetelijke moeder, is overleden onze onvergetelijke moeder, 

oma en overoma

Lize Nelly Hazewindus-MosLize Nelly Hazewindus-Mos
Lies

echtgenote van Joop Hazewindus, † 2011echtgenote van Joop Hazewindus, † 2011

8 februari 1936 Andijk 22 maart 20198 februari 1936 Andijk 22 maart 2019

Andijk: Riet van der Thiel-HazewindusRiet van der Thiel-Hazewindus
Klaas van der ThielKlaas van der Thiel
   Jeroen en Bianca   Jeroen en Bianca
   Erik en Marieke   Erik en Marieke

Stompetoren: Betty Meyer-HazewindusBetty Meyer-Hazewindus
Tim Meyer
   Cindy en Larissa    Cindy en Larissa 
   Wendy en Wim   Wendy en Wim
       Stan

Kerkepad 23, 1619 AE AndijkKerkepad 23, 1619 AE Andijk

Lies is thuis, waar we deze dagen in kleine kring bij elkaar willen zijn.Lies is thuis, waar we deze dagen in kleine kring bij elkaar willen zijn.

Het laatste afscheid is donderdag 28 maart om 10.30 uur 
in crematorium Schagen, Haringhuizerweg 3 te Schagen.

Na afl oop ontmoeten wij u graag in de koffi ekamer van 
het crematorium waar ook gelegenheid is tot condoleren.

Van Lies voor iedereen een welgemeend "DANK JE WEL" 
voor alle anloup, liefde, hulp en aandacht!

63 jaar Kerkepad
Zolang, Lies, heb jij kleur en warmte gegeven aan onze straat.

Verdrietig zijn wij om het overlijden van onze allerliefste

Lies
Open huis, open deur, open armen en open hart. 
Dank daarvoor, we zullen je ontzettend missen!

Riet & Klaas, Betty & Tim, kleinkinderen en achterkleinkind 
wensen wij heel veel sterkte.

De buren van het Kerkepad.

Meer dan vijftig jaren vriendschap.

Lieve Lies
We zullen je missen.

Cor en Finy Droog

Kinderen en sport

Tot groot verdriet is overleden ons erelid

Lies Hazewindus - Mos 

Wij wensen haar familie heel veel sterkte.

Het bestuur en de leden van 
Andijks Gemengd Koor 

Vond u het ook zo fijn om na een 
lange dag weer thuis te komen? 
Een maaltijd te gebruiken? En ‘s 
avonds naar bed te gaan? Ik wel! 
Maar alleen al in Jemen hebben 
14 miljoen mensen dit niet!
Er wachten miljoenen mensen op 
deze broodnodige levensbehoef-
ten.
ZOA schoot afgelopen jaar te 
hulp toen Indonesië verschillen-

de keren opgeschrikt werd door 
hevige aardbevingen en een 
tsunami. ZOA is werkzaam in 16 
landen in Afrika - Azië en het 
Midden Oosten.
In deze week word er gecollec-
teerd om onze medemens te hel-
pen. Wilt u ook een  bijdrage ge-
ven? Alvast bedankt.
Meer informatie vind u op de 
website: www.zoa.nl

Collecteweek voor de ZOA HULP - 
HOOP - HERSTEL 25 t/m 30 maart

Uitleg tabernakel 
in bijbelse tijden

Op woensdagavond 3 april om 
19.45 uur is er in de Gerefor-
meerde kerk Andijkeen uitleg 
over de tabernakel met maquette 
door Nico Rasch. Altijd al willen 
weten hoe de tabernakel er eigen-
lijk uitzag? Dit is uw kans. Harte-
lijk welkom! Toegang gratis.

De Vlieringboys
Er werd over het algemeen niet 
slecht gebiljart. Toch waren de 
resultaten aan de magere kant. 
De oorzaak hiervan; net mis en 
net achterom, kwam helaas te 
veel voor. 
De beide spelers C.J. Verhoogt 
en G.P. Grent uitslag 5-3 voor 

C.J. Verhoogt. 
De slotzin is: “Humor is ook een 
manier om iets se-
rieus te zeggen.”

Sportgroeten 
G.P. Grent
Aflevering 1196

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2019 - week 13 Pagina 2



SOMS IS EEN VERHOGING VAN DE WOZ-WAARDE 
WEL GUNSTIG

Op dit moment staan er weer veel advertenties in de krant van 
instanties die op basis van “no cure no pay”, namens u bezwaar 
kunnen maken tegen de door de gemeente vastgestelde WOZ-
waarde. De WOZ-waarde is de waarde die de gemeente geeft aan 
uw woning op basis van onder meer de verkoopprijs of de prijs 
van vergelijkbare woningen in uw omgeving, de oppervlakte en 
inhoud en het bouwjaar van de woning. Op basis hiervan wordt 
bepaald hoeveel onroerend zaakbelasting u moet betalen en ook 
de gemeentelijke heffingen zijn hierop gebaseerd. De belastingdienst 
gebruikt de WOZ-waarde voor het bepalen van het eigenwoning-
forfait. Ook voor de erfbelasting gaat de fiscus voor het bepalen van 
de waarde van de woning waar de overledene tot aan diens overlij-
den in woonde, uit van de WOZ-waarde. Wanneer u het niet eens 
bent met de WOZ waarde, dan kunt u hiertegen bezwaar indienen 
bij de gemeente, maar ….
soms is een verhoging van de WOZ-waarde wél gun-
stig.

Heeft u bijvoorbeeld verhuisplannen, dan zal vaak een huis met een 
hogere WOZ-waarde, meer gewaardeerd worden op de woning-
markt. Ook komt u met een hogere WOZ-waarde wellicht in aan-
merking voor een rentekorting bij het aangaan van een hypotheek. 
Kijk dus goed van te voren of het wel slim is om bezwaar te maken, 
indien u vindt dat de WOZ-waarde aan de hoge kant is.
Meer info: www.mantelovertoom.nl digitale nieuwsbrief

GRATIS INLOOP: 
18/04 Andijk 
0228-592224 
- 09/04 
Benningbroek 
van 9-17 en 
19-21 uur. 
Op afspraak is 
kantoor Andijk 
ook op zaterdag 
geopend.

Silva Visser

Het volk heeft gesproken.

Allereerst bedank ik de 
stemmers dat ze gebruik 
hebben gemaakt van hun 
stemrecht en de stemmers 
op de ChristenUnie in het 

bijzonder. In veel gemeentes 
en ook in Medemblik heb-

ben we winst geboekt en dat 
voelt goed. Maar wat een 

uitkomst. In Noord-Holland 
gaat ook het Forum voor 

Democratie aan de kop en 
worden de coalitiegesprek-
ken gestart. In Medemblik 

is een enorme winst geboekt 
voor FvD en dat uit niets. 
Ja, daar kun je van alles 

van vinden maar dit vindt 
de stemmer, het volk. En dat 
moet je respecteren. Ook al 
snapte ik niet veel van de 

speech van Thierry Baudet. 
Is dat nu de stem van het 
volk? En wat was dan de 

boodschap?

De stemmer zegt: stop 
met de huidige politiek en 
luister naar ons. Een antis-
tem. En dit geluid klinkt al 
jaren. Dus het moet anders. 
Luisteren is sowieso moei-
lijk voor veel politici. De 

communicatie tussen elkaar 
heet debatteren. Stellingen 
neerzetten en de ander in 

een hoek krijgen. Er zijn ook 
winnaars van zo’n debat, 

voorbereidingen met voor-
ingenomen standpunten, 

oefenen en je goed inlezen 
in de zwaktes van de ander. 
Dat is niet luisteren. Dat is 

bekvechten. 

Ook in Medemblik hebben 
we nog genoeg punten die 
vragen om naar elkaar te 

luisteren, het beste te kiezen. 
Wat niet wil zeggen dat de 
grootste schreeuwer gelijk 
krijgt. De  oplossing moet  

recht doen aan alle burgers 
en niet iedereen zal volledig 

tevreden zijn.  De burger 
heeft spreekrecht voor de  
vergadering en daar wordt 
goed gebruik van gemaakt. 
Doen! Of kom met ons in 

gesprek. 

We gaan in ieder geval door 
met ons geluid en blijven 
luisteren om uw en jullie 

steun waard te zijn. 

Silva Visser
ChristenUnie

ChristenUnie.medemblik@
gmail.com

Zaterdag 6 april van 12.00 tot 16.00 uur
Raadhuisplein, Wervershoof
Gezellige dag met:
- Marktkramen met verkoop en workshops
- Speurtocht
- Snoepkraam
- Kleurplaten wedstrijd- Kleurplaten wedstrijd
- Kids bootcamp
   (vooraf opgeven bij Knijn)

- Mini kermis
- Dans demonstratie
- Kinder modeshow
   door Scoobie Doo, Kleine vonkjes en Mooyers mode

- Schminken- Schminken

De collecte van Amnesty Inter-
national, die van 11-17 maart 
2019 plaatsvond in Andijk, heeft 
857 euro opgebracht. Alle gevers 
hartelijk dank!

Amnesty is een onafhankelijke 
organisatie en neemt voor haar 
onderzoek, lobby en actie geen 
geld aan van overheden of poli-
tieke groeperingen. Juist daarom 
is de opbrengst van de jaarlijkse 
collecte van onschatbare waarde. 
Wereldwijd voert Amnesty actie 
voor vrijheid, gelijkheid en recht-

vaardigheid. Zonder uw steun is 
deze strijd niet mogelijk.
Via de website www.amnesty.nl 
kunt u eenvoudig zelf in actie ko-
men door het ondertekenen van 
een petitie, het online versturen 
van een brief naar autoriteiten of 
een kaart aan een gevangene. 
Ook is het mogelijk dergelijke 
brieven en kaarten handmatig te 
schrijven via de schrijfgroep in 
Onderdijk. Voor meer informatie 
hierover kunt u telefonisch con-
tact opnemen met mevrouw C. 
Grooteman-Weel, 0228-581659.

STICHTING VEILING DORPSHUISmaakt bekend dat, 
in verband met de vorig jaar gehouden veiling,  

verzoeken om financiële bijdragen door het Andijker 
verenigingsleven kunnen worden aangevraagd en uiterlijk 

op vrijdag 12 april 2019 dienen te zijn ingeleverd bij: 
 

Yfke Abbekerk (penningmeester) 
Hofkesland 24, 1619 DH Andijk. 

E-mail: veilingdorpshuis@gmail.com

Cultura Plus organiseert
Zaterdag 30 en zondag 31 maart

een EXPOSITIE met schilderijen 
en keramiek van Guus en Marleen Kőster 
en Ankie van Lier

in Cultura van 13.00 tot 17.00uur
Gratis toegang

Zaterdag 30 maart geeft muziek-
vereniging Sursum Corda weder-
om een spetterend voorjaarscon-
cert voor donateurs en andere 
belangstellenden. Het program-
ma is samengesteld door dirigent 
Andries de Haan. Sinds septem-
ber staat de Fries voor het orkest. 
De Haan heeft gekozen voor een 
zeer afwisselend programma. Er 
wordt een groot concertwerk ge-

speeld, maar ook zullen een 
mars, enkele solowerken en pop-
muziek klinken. Het hele concert 
zal worden verzorgd door Sur-
sum zelf. Er wordt geen entree 
geheven, maar er is de mogelijk-
heid een vrijwillige bijdrage te 
geven. Ook is er een loterij. Het 
concert is in Dorpshuis Centrum. 
De zaal is open om half acht, het 
concert begint om acht uur.

Op zondag 31 maart start skee-
lerseizoen 2019 bij Radboud Inli-
ne-Skating. Om 10:30 beginnen 
we met de open dag op onze loca-
tie in Medemblik, gelegen aan 
Opperdoezerpad 2 . We hopen u 
te kunnen verwelkomen in onze 
nieuwe kantine en anders kunt u 
de bouwvorderingen bekijken. 

Tussen 10:30 tot 12:30 zijn er di-
verse clinics waaraan iedereen 
kan deelnemen om beter te leren 
skeeleren, maar vrij skeeleren 
kan natuurlijk ook. Ervaar hoe 
leuk skeeleren is en probeer de 
snelle baan in Medemblik, waar 
het Nederlands kampioenschap 
op 1 juni wordt gereden, zelf uit. 
Skeelers zijn bij ons gratis te leen 
maar je mag ook je eigen skates 
meenemen. Helm en handbe-
scherming verplicht (ook te leen, 
zover de voorraad strekt).

Voor deze dag kunnen ook weer 
spullen in worden gebracht voor 

de populaire tweedehands markt, 
en is er verkoop van de clubkle-
ding. Om 13:00 start een wed-
strijd voor de jeugd van 6-17 jaar, 
het Jeugd Skate Toernooi. Aan 
het JST kan iedereen deelnemen, 
ook al ben je (nog) niet lid van 
Radboud of heb je nog niet zo 
veel ervaring (inschrijven vanaf 
11:30). De open dag wordt ca. 
17:00 uur afgesloten met de prijs-
uitreiking. Meer info op http://
www.jeugdskating.nl/ 

Al rijdt je niet mee met het toer-
nooi, dan is het ook leuk om even 
te kijken hoe dat er aan toe gaat. 
Ondertussen is het ook mogelijk 
een hapje en drankje te kopen bij 
onze catering tegen schappelijke 
prijzen. 

Wij vertellen deze dag graag 
meer over de mogelijkheden om 
bij de vereniging te trainen, en 
wie weet wordt jij later wel de 
nieuwe Irene Schouten.

Start skeelerseizoen

Foto aangeleverd

Opbrengst collecte Amnesty

Voorjaarsconcert Sursum Corda
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Binnenkort opent 
ons dierenverblijf!

Grootebroek Industrieweg 15G 

Op Zaterdag 30 Maart om 09:00 uur openen we ons nieuwe 
dierenverblijf De Hooibergh. Kom je ook? 

Binnenkort opent 
ons dierenverblijf!

Grootebroek Industrieweg 15G 

Op Zaterdag 30 Maart om 09:00 uur openen we ons nieuwe 
dierenverblijf De Hooibergh. Kom je ook? 

Grootebroek	Industrieweg 15G, tel. 0228-525454 

2 012181 332403

Kortingsbon	

15 
KORTING	

%	

Grootebroek		

Zaterdag 30 maart
start bij Welkoop
Grootebroek het
voorjaar. 

 

 
 
 

Grootebroek	Industrieweg 15G, tel. 0228-525454 

Zaterdag 30 maart vieren wij dat het
voorjaar gaat beginnen. Profiteer met
15% korting op alles*. Wij openen ook
die dag onze nieuwe Hooibergh. Een
groot dierenverblijf waar wij leuke
kleine diertjes in zullen huisvesten. *De
actie is niet geldig op lopende aanbie-
dingen of uitgesloten artikelen. 2 012181 332403

Alleen geldig op 30 maart bij
Welkoop Grootebroek van 9:00
tot 17:00

Kortingsbon	

15 
KORTING	

%	

Grootebroek		

Zaterdag 30 maart
start bij Welkoop
Grootebroek het
voorjaar. 

 

 
 
 

Grootebroek	Industrieweg 15G, tel. 0228-525454 

2 012181 332403

Kortingsbon	

15 
KORTING	

%	

Grootebroek		

Zaterdag 30 maart
start bij Welkoop
Grootebroek het
voorjaar. 

 

 
 
 

Groen, gezond en als je het slim 
aanpakt nog goedkoop ook, wie 
wil dat nou niet? Steeds meer 
tuinen liggen tegenwoordig vol 
met tegels, maar een groene tuin, 
vol bloemen en planten, is eigen-
lijk in alle opzichten veel beter. 
Beter voor bijvoorbeeld bijen, 
beter voor de afwatering en beter 
voor de gezondheid – al spittend 
en schoffelend haal je de bewe-
gingsnorm immers met gemak! Je 
kan bloemen neerzetten, kiezen 
voor een prieeltje vol schaduw of 
bijvoorbeeld tomaten en aard-
beien gaan kweken. 
Ideeën genoeg, maar hoe begin je 
met zoiets? En hoe pak je het slim 

aan, zodat je met weinig moeite 
veel resultaten boekt? Hovenier 
Sander Hoogland, van Floridus 
Tuin & Groen, weet hier alles van 
en deelt zijn kennis graag met 
eenieder die geïnteresseerd is. 

Zondag 31 maart is hij tussen 
14:00 en 16:00 uur aanwezig in 
het Streekbos Paviljoen voor een 
heuse tuin-inloopmiddag. Wilt u 
weten welke planten het minste 
werk vergen? Met welke bloemen 
u de meeste vlinders lokt? Hoe je 
de boel zo inricht dat het wat gro-
ter en ruimer oogt? Kom langs en 
kom het te weten, u bent van 
harte welkom!

Van tegeltuin naar 
groen paradijs

Tuinbloemen. Foto: Toos Brink

Eind maart, bijna april. De winter 
loopt op haar laatste benen, de 
lente rammelt aan de deur. De 
blaadjes beginnen voorzichtig 
weer met groeien, de zon laat 
zich vaker en langer zien en de 
vogels worden meer en meer ac-
tief. 

Voor kinderen en (groot)ouders 
die dit mooie moment willen vie-
ren is er zaterdag 30 maart in het 
Streekbos Paviljoen een klein 
feestje. Het verhaal begint om 
18:30 uur bij IVN West-Friesland 

en de toegang is gratis. 

Aansluitend wordt er gezamen-
lijk door het Streekbos gewan-
deld van het licht naar de sche-
mering. IVN-vrijwilligers vertel-
len een spannend verhaal over 
winterheks Holica, waar afscheid 
van genomen wordt, over de 
kleuren van de regenboog en 
over de komst van de lentefee. 
Als afsluiting mag iedereen een 
wenshart maken. Een vrijwillige 
bijdrage voor de onkosten is wel-
kom. 

Leve de lente!

Heks Holica. Foto: Toos Brink

Als wij over het kale land kijken 
dan zien we vaak hazen achter 
elkaar aan rennen en ook wel 
boksen met elkaar.
Er wordt dan gestreden om een 
vrouwtje en wanneer de copula-
tie (paring) plaats vind. Na on-
geveer 41 dagen kunnen de jon-
gen op de wereld gezet worden.
Dit zijn nestvlieders dat bete-
kentdat ze geboren worden met 
oogjes open en een vacht en ge-
lijk in staat zijn om het nest te 
verlaten zelfstandig.
Mocht u jonge hazen aan treffen 
raak ze NIET aan, moeder 
houdt ze in de gaten en ze zijn 
niet zielig zoals sommigen dan 
denken.
De jongen zijn geurloos voor 
roofdieren maar kwetsbaar baar 
wanneer ze door de mens ge-
pakt worden. Overdag liggen ze 
verspreid van elkaar in een leger 
verstopt (hoger gras) en ver-
trouwen volkomen op hun 
schutkleur. Tegen de avond-
schemer verzamelen ze zich 
weer en komt moeder de kleine 
voeden dus er is absoluut geen 
reden tot zorg. D. Greydanus.

Rammeltijd
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“We zijn op de Dijkgraaf Grootweg aan de 
slag gegaan, vanaf de Gedeputeerde Laan-
weg tot aan de Cornelis Kuinweg hebben 
we 8 (acht!) volle vuilniszakken met zwerf-
vuil gescoord! Voor 99.99% zaken, zoals 
blikjes en flesjes waarvoor geen statiegeld 
geheven wordt”, meldden een paar deelne-
mers aan de landelijke Opschoondag van 
afgelopen zaterdag aan de Dorpsraad An-
dijk. “Geweldig wat zij gedaan hebben. 
Hierdoor is een hoop troep opgeruimd!”, 
aldus een woordvoerder van de dorpsraad, 
“Er zouden meer mensen dit moeten doen!”

Zwerfvuil 
”Je ziet het helaas overal op het dorp dat 
mensen en schoolgaande jeugd dingen 
achteloos weggooien. Opvallend is ook dat 
veel automobilisten op de terugweg naar 
huis hun wagen nog even ‘opruimen’ door 

de blikjes, flesjes en andere troep vanuit de 
auto in de berm gooien”, aldus een woord-
voerder van de dorpsraad. “Kennelijk wil 
men niet de moeite nemen de troep thuis 
in de klikobak gooien.”

De dorpsraad ziet het liefst meer mensen 
die willen meedoen aan de landelijke Op-
schoondag: “We begrijpen best dat je de 
rotzooi van een ander opruimen niet be-
paald een leuke bezigheid kunt noemen, 
maar het is wel de plek waar we wonen, 
werken en leven. Ouders zouden hun 
schoolgaande kinderen er ook op moeten 
wijzen lege zakjes chips, lege flesjes en 
blikjes niet lukraak weg te gooien maar in 
de blikvanger of thuis of op school in de 
vuilnisbak. Hopelijk zijn er volgend jaar 
meer Andijkers die mee willen doen aan 
de landelijke Opschoondag!”

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

Vanaf 9 april zijn wij geopend en 
gaat de verkoop van start! 

Wij staan voor u klaar voor 
professioneel advies en hulp bij de 

aanschaf van uw nieuwe fiets.

Diverse keuze uit verschillende merken 
van groot naar klein.

Ook voor al uw reparaties aan ieder 
merk fiets kunt u bij ons terecht.

Tweewielers

ANDIJK

              M iddenweg 54a

1619BN Andi jk

w w w.dek ker-tweewielers.n l

Middenweg 54a, 1619 BN Andijk
0228-745222

www.dekker-tweewielers.nl

Er is een hoop troep opgeruimd. Foto aangeleverd

Acht vuilniszakken zwerfvuil langs 
een stuk van de Dijkgraaf Grootweg

Zaterdag 30 maart stelt Stichting Oud 
Wervershoof het Raadhuis weer open voor 
publiek. Deze zaterdag zijn er schilderijen 
van Ria Boon, tekeningen van Laura Co-
pier en keramiek van de leerlingen van 
Bets de Vries te bewonderen.
 
Ria Boon-Schaper is al menig jaar lid van 
een schildersclub in Nibbixwoud. Daar 
ontwikkelde zij haar specialiteit met het 
schilderen van portretten. Zij deed dit 
eerst met pastelkrijt en is met olieverf 
doorgegaan. In opdracht heeft zij menig 
portret gemaakt of zelfs een huis, maar zij 
beheerst het ook om huisdieren of een 
landschap op doek te zetten. Met behulp 
van één of meer foto’s lukt het haar om iets 
unieks te creëren op doek waarop het ka-
rakter van de geportretteerde treffend 
wordt uitgebeeld. 

Het werk van Laura Copier kenmerkt zich 
voornamelijk door indringende portret-
ten. Zij doet dit pas twee jaar, met verba-
zend mooie resultaten. Laura maakt al 
langer grafische tekeningen, die op een 
andere manier tot stand komen, waarover 
ze zelf zegt: “De tekening ontstaat in het 
proces, van tevoren is er niets uitgedacht”. 
Ze blijft haar tekeningen net zo lang aan-
passen tot de lijnen en vorm precies de 
juiste ‘flow’ hebben. Vrijwel al het werk 
van Laura is zwart/wit en dat is een be-
wuste keuze.

Kleien is de nieuwe yoga! De cursisten van 
atelierbd hebben hard gewerkt om het 
voor elkaar te krijgen om weer te kunnen 
exposeren in het Oude Raadhuis van Wer-
vershoof. Vorige keer was het heel gezellig 
om met alle cursisten te exposeren. Het is 
altijd leuk om je werk te kunnen laten zien 
aan vrienden en bekenden. En aan ieder-
een die geïnteresseerd is in Kunst.

Verder zijn er de foto’s van het werk van de 
Wervershoofse kunstenaar Arie Karsten 
(1916-2006) te bezichtigen. Naast zijn 
schilderijen van oude huizen en dorpsge-
zichten van Wervershoof, maakt vooral de 
serie schetsen over de Hongerwinter veel 
indruk, evenals de gebrandschilderde hou-
ten panelen met oorlogstaferelen, die 
Stichting Oud Wervershoof van de familie 
Karsten geschonken kreeg. 
Er is een lift in het gebouw aanwezig; als 
wij boven even een seintje krijgen, helpen 
we u graag. We zijn open van 11.00 – 16.00 
uur en de entree is zo als altijd gratis.
Raadhuisplein 1 Wervershoof.Werk van Laura Copier.  Foto aangeleverd

Expositie Ria Boon, Laura Copier en 
leerlingen Bets de Vries in het Oude Raadhuis

Ook dit jaar hebben wij weer een uit-
gebreid assortiment tuin-hortensia's.

Met ongeveer 75 soorten zijn wij al 12 
jaar een begrip én van de grootste hor-
tensia specialisten van Noord-Holland. 
Of u nu zoekt naar een klimhortensia, 
een bolbloemhortensia of een pluimhor-
tensia, wij kunnen ze in allerlei kleuren 
leveren, in 5 liter of 10 liter pot. Ook ge-
ven wij u deskundig advies over het ver-

zorgen van zowel  nieuwe als oude plan-
ten.  Speciale actie: van 27-3 tot 31-3,  5 
hortensia's halen, slechts 4 betalen. U 
vindt ons op de P.J. Jongstraat 70 in Lut-
jebroek, waar wij een groot assortiment 
hebben staan die dagelijks wordt aange-
vuld vanuit de kwekerij. Grotere aantal-
len worden in Noord-Holland gratis 
thuis bezorgd. 

Cees en Wilma Veenbrink

Ze zijn er weer!

Wilma en Cees Veenbrink hebben hortentia's in alle soorten en maten voor 
leuke actieprijs. Foto: Olga de Boer/De Andijker.
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Dijkweg 378 • 1619 JM Andijk • 06 - 51 88 37 74
www.jocozonwering.nl • info@jocozonwering.nl

Voor zonneschermen, 
markiezen, reparatie 

en onderhoud.
Michel Haak  M 06 53 92 18 85
Sterappel 28  E  michel@indehaak.nl
1619 KA Andijk  

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

DEEN is de ander niet 
Handelsweg 33G  
Tel. 06. 2182 3000

www.deenisdeanderniet.nl
www.wieverhuistmij.nl

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

Ook voor Focwa onderhoudsbeurt, packkeuring en verhuur.

Wij zijn een RDW en Focwa erkend bedrijf.

06 13 41 62 40
Ook voor uw trekhaak, banden, uitlaten en onderhoudsbeurten.

Handelsweg 31a - 1619 BJ Andijk
www.omc-andijk.nl

verhuur v.a. €2,50 per uur.

Laat nu ook uw reservesleutel maken bij OMC-Andijk

Het adres voor uw 
fiets, E-bike, verhuur 

en reparatie!

De 2wielerwacht voor snelle 
en vakkundige reparaties met 
gratis haal- en brengservice.

20
jaarTweewielers

Nieuwe webshop met alles 
op het gebied van fietsen. 

Aantrekkelijke prijzen, 
snel en gemakkelijk!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

t.w.v. €10,-
bij besteding v.a. € 35,-

Knip uit en lever in!
Geldig t/m 5 december, max. 1 bon per persoon.

FIETSWERELD
CADEAUBON

NIEUW!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

NIEUW!

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

snel en gemakkelijk!

Een prettige kermis gewenst 
namens het hele team:

André, Carina, Dirk-Jan en Martijn.

550 deelnemers en € 10.000,- 
voor het goede doel waren de 
mooie cijfers van de Westfriese 
Struuntocht in Enkhuizen.

Vrolijk fd was samen met Nh1816 
Verzekeringen hoofdsponsor bij 
de primeur van de struuntocht. 
Bij de start van de 7 km lange 
wandeltocht achter het station 
maakte de organisatie de op-
brengst bekend voor de Kinder-
kledingbank in Hoorn en Stede 
Broec en voor de Stichting Leer-
geld West-Friesland. Namens 
Nh1816 reikten we een cheque 
uit van € 1.000,- aan elk goed 
doel.

De wandeling slingerde door het 
sfeervolle oude centrum van En-
khuizen langs prachtige, vaak 
historische plekjes. Zo ging de 
tocht door de Zuiderkerk en de 
Westerkerk en konden de wande-
laars de scheve stadsgevangenis 
(1612) bezoeken. Een kruidenbit-
ter in de Dromedaris en je eigen 
broodje roosteren met de scou-
ting  waren aangename verras-
singen. Het einde van de wandel-
tocht was bij stadsbrouwerij De 
Werf waar het nog lang gezellig 
bleef.

Met onze bijdrage aan de West-
friese Struuntocht willen we een 

stukje van onze maatschappelijke 
betrokkenheid tonen. Met kanto-
ren in Andijk en Enkhuizen heb-
ben wij veel relaties in West-
Friesland en zijn we blij met de 
opbrengst voor de minder be-
deelde gezinnen in onze regio. 
We deden met succes een beroep 
op de coöperatie Nh1816 voor 
een extra donatie. Nh1816 is een 
verzekeringsmaatschappij, heeft 
geen externe aandeelhouders en 
hoeft niet de hoogste winst na te 
streven. Een goed deel van het 
resultaat van de verzekeraar 
vloeit terug in de samenleving 
door de steun aan evenementen 
als de Westfriese Struuntocht. 

Vrolijk fd en Nh1816 vinden el-
kaar in maatschappelijke betrok-
kenheid, maar zijn ook in hun 
dienstverlening een goede com-
binatie.  Wij bieden samen een 
ruime dekking voor uw particu-
liere risico’s tegen een goede 
prijs. Maar ook voor uw hypo-
theek, zakelijke verzekeringen en 
bankzaken bent u bij Vrolijk fd 
aan het juiste adres. 

Struunt u gerust eens bij ons bin-
nen voor een ouderwetse kop 
koffie en een persoonlijk gesprek 
in onze vestiging in Andijk of  
Enkhuizen. 

Vrolijk fd en Nh1816 
sponsoren Struuntocht

Arend Vrolijk overhandigt de cheque. Foto aangeleverd

De Nederlandse glastuinbouw 
is werelds! Van oorsprong tot 
afzet, van import tot export, 
en van wereldse tradities tot 
wereldse gerechten. Tijdens 
Kom in de Kas op zaterdag 6 
april kan de consument ken-
nis maken met deze verras-
sende wereld die achter het 
glas van de kas schuil gaat. In 
regio Grootslag nemen zes 
bedrijven deel. 

Gastvrije tuinders
Enthousiaste glastuinbouw-
ondernemers laten deze dag 
zien hoe zij dag in dag uit 
bezig zijn om kleurige bloe-
men en verrassende potplan-
ten en groenten te kweken Je 
kunt van alles vragen aan de 
kweker zelf. Hoe hij de pro-
ducten kweekt, maar ook 
waar de producten naar toe 
gaan en hoe ze worden ge-
bruikt. De deelnemende be-
drijven hebben   chrysanten, 
jonge planten, orchideeën, 
paprika’s, tulpen. Nieuw in 
het gebied is het gebruik van 
aardwarmte.  ECW Geo An-
dijk heeft zeer recent een 
aardwarmtecentrale in be-
drijf genomen. 
Hier wordt warm water ge-
wonnen van circa 80 graden 
Celsius uit bronnen op circa 
2000 meter diepte. De warm-

te wordt via een 7 km lang 
leidingnetwerk naar 11 glas-
tuinbouwbedrijven gebracht, 
die daarmee voor 40 % in hun 
jaarlijkse warmtebehoefte 
worden voorzien. Voor dit 
project is een unieke samen-
werking tussen de glastuin-
bouwbedrijven en ECW opge-
zet. Zeer de moeite waard 
om dit te bezoeken.

Over Kom in de Kas
De deelnemende bedrijven 
zijn: Gitzels plantenkweke-
rij, VD Holland paprika, Sun-
shine Orchids orchideeën, 
Niels Kreuk tulpen, Fred van 
Paassen chrysanten en ECW 
Geo Andijk.

De openingstijden zijn van 
10.00 tot 16.00 uur op zater-
dag 6 april. Parkeren kan bij 
de deelnemende  bedrijven, 
maar het advies is om zoveel 
mogelijk op de fiets te ko-
men. Kom in de Kas is gratis 
toegankelijk en wordt mede 
mogelijk gemaakt door 
GroentenFruit Huis, Royal 
FloraHolland, Interpolis en 
Rabobank. Volg Kom in de Kas 
ook via Facebook, Instagram 
en Twitter. 

Voor meer informatie kijk op 
www.komindekas.nl

Kom in de Kas vol wereldse wonderen
op zaterdag 6 april 2019 van 10.00- 16.00
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Ondernemen in Andijk!
Aanhangwagens

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

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

Tel. 0228 - 592075 • www.� deboer.com

Administratie
In de Haak • Sterappel 28 Andijk 

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

Administratiekantoor
Rogema • Zesstedenweg 188, 1613 KD Grootebroek

Tel. 0228 52 16 92 • www.rogema.com

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

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

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

Brood en Banket
De Nieuwe Bakkerij • Kleingouw 53

Tel. 0228-591556 • denieuwebakkerij@hotmail.com

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

info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

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

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

Fietsenwinkel
André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof

0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

Fotokopie - drukwerk
Dijkprint • Industrieweg 1 Andijk

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

Fysiotherapie
Praktijk Andijk • Landstraat 5, 1619 EX Andijk

0228 - 59 11 22 • www.praktijkandijk.nl

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

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

Hovenier
Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk 

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

Huidverbetering
LNC Huidverbetering • Krokus 22, Andijk

Tel. 06-373 1414 8 • www.salonlnc.nl

Hypnotherapie
Be Happy Hypno • Anita Kort

behappyhypno@gmail.com • 06 51 85 34 27

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

0228 581 258 • info@schoutenoptiek.nl

Kantoormeubelen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G

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

Kapster & Bruidsmake-up
PK Hair & Make-up • Buttervin 64 Andijk

06 11 73 88 60 • patty_kooij@hotmail.com

Kindercoaching
Centrum voor Hoogbegaafdheid • www.hbcentrum.nl

info@hbcentrum.nl • Zwaagdijk-Oost

Kleinschalige dagbesteding
De Huiskamer van Enkhuizen • Westerstraat 65, Enkhuizen

06 37 42 54 54 • www.dehuiskamervanenkhuizen.nl

Massagepraktijk
Massage Boven Jan • Dijkweg 138 Andijk

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

Natuurgeneeskunde
Amrita- Holistisch Centrum • Natalja Mantel

Middenweg 10 Andijk • 06-57245725 • www.amrita.nu

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

Tel: 0625116916 • koopmanoefentherapie.nl

Podologie
Marian van Zwieten • Keizerskroon 1

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

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

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

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

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

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

Tel. 06-2738 0707

Verhuizen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G 

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

Vishandel
Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

www.kleinvolendam.nl • info@kleinvolendam.nl

Voetre� exologie
Jacquelien ter Veld • Burg. Doumastraat 57

06 289 282 01 • cwjtv@kpnmail.nl

Yoga
Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk

0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Zonnepanelen
Solarfabriek • Dijkweg 163, 1619 HJ Andijk

0228-597272 • www.solarfabriek.nl

Zonwering
Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk

06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl

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

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

Startvermogen op maat!
Accu’s voor verschillende

toepassingen zoals:
Auto • Truck • Motorfi ets • Tractor • Camper 

Jetski • Grasmaaier • Aggregaat • Etc.

Gratis wifi kit
op ál onze omvormers!

Voor meer info gaat u naar:

solarfabriek.nl
T: 0228-597272 | Dijkweg 163 | Andijk

Volg de opbrengst

  van je zonnepanelen 
via

   een app op je mobiel!

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor al uw feesten en partijen 
Heeft u een locatie nodig voor uw partij, personeels- of bedrijfsfeest, vergadering, 
vereniging, jubileum of bruiloft? Wij maken van elke gelegenheid een succes. Bel of 
mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!

www.sarto-andijk.nl  info@sarto-andijk.nl  Bangert 4  1619 GJ Andijk  0228-59 16 13  Volg ons ook 
op facebook!

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

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

20 aug
Maandag

Aanvang . 0 uur
Andijker rockband “Fruitmachine” 
& local hero D.J. Panteloko

(AC  DC tribute band) 
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08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

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

20 aug
Maandag

Aanvang . 0 uur
Andijker rockband “Fruitmachine” 
& local hero D.J. Panteloko

(AC  DC tribute band) 

Dat kan in Sarto 
natuurlijk!

Mooie zalen, gezellige sfeer, 
bel voor meer informatie 

voor uw feest of partij 
naar 0228 59 16 13, 

mail: info@sarto-andijk.nl of 
kijk op www.sarto-andijk.nl, 

Bangert 4, 1619 GJ Andijk

“ D e N i euw e B a k k eri j ”
 KLEINGOUW 53 - TEL. 591556

Opgelet: op deze dagen gelden 
deze vaste aanbiedingen

  Bakker-Ontbijtkoek

 Van €2,95 nu voor €2,00

 Krentenbollen

 6 halen, 4 betalen

 Suikerbrood

 Van €2,50 nu voor €1,50
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Samen spelen, 
leren & ontdekken
bij onze gastouders natuurlijk!

Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

Robin Berkhout uit Andijk is Nederlands 
kampioen timmerman voor mbo-studen-
ten. De finale van deze vakwedstrijden, 
Skills Heroes, vond plaatst van 20 t/m 22 
maart in de RAI in Amsterdam. Robin 
volgt zijn opleiding bij het Horizon Colle-
ge in Heerhugowaard en zijn leerbedrijf is 
bouwbedrijf Desaunois in Zwaagdijk.
 
Andere studenten uit de regio West-Fries-
land die aan de finale van Skills Heroes 
meededen waren Josse Luiken uit Hoorn 
en Jacqueline van de Water uit Avenhorn. 
Josse eindigde in zijn categorie Sport & 
Bewegen op de vierde plaats. Jacqueline 
werd bij de apothekersassistenten vijfde.
 
Behoorlijk moeilijk
Robin Berkhout, die vorig jaar de tweede 
plaats behaalde, is trots op zijn nationale 
titel. ‘Ik ben erg blij om Nederlands kampi-
oen te zijn en ik heb enorm genoten van de 
wijdstrijd. We kregen de opdracht om een 
kapconstructie te maken. Dit zijn allemaal 
balken die samen een dak vormen. De op-
dracht was behoorlijk moeilijk. Op het 

laatst gingen we gelijk op en moest ik hard 
werken om mijn tegenstanders voor te 
blijven.’
 
Drie nationale kampioenen
In totaal kwalificeerden 12 studenten van 
het Horizon College zich voor de landelij-
ke finales van Skills Heroes. Drie studen-
ten van het Horizon College veroverden 
de nationale titel. Naast Robin Berkhout 
(timmerman) zijn dat Bas Klarenbeek (pa-
tissier) en Ashley van den Berg (doktersas-
sistent). Per opleiding deden acht mbo-
studenten mee aan de landelijke finales 
van Skills Heroes.
  
Wereldkampioenschap Rusland
Met zijn nationale titel op zak maakt Ro-
bin kans op deelname aan het WK, 
Worldskills in Kazan in Rusland. Vrijdag 
12 april wordt bekendgemaakt of Robin 
deel gaat uitmaken van het Skills Team 
Nederland. ‘Het zal fantastisch zijn als ik 
naar het WK mag, maar dan moet ik nog 
enorm veel trainen want het niveau ligt 
daar een heel stuk hoger.’

Robin Berkhout op het podium. Foto aangeleverd

Robin Berkhout Nederlands kampioen timmerman

De zon schijnt, je zit lekker buiten een 
kop koffie te drinken en je geniet van de 
eerste bloemen die alweer beginnen te 
bloeien. Verwen je tuin extra door de 
aarde te verrijken met een supergrond-
stof: compost! Deze supergrondstof 
maakt HVC van jouw ingeleverde gft & 
etensresten. Etensresten, uitgebloeide 
bloemen en koffieprut vormen namelijk 
de basis voor compost. Om je te bedan-
ken voor het scheiden van gft & etens-
resten bieden HVC en de gemeenten 
tijdens de Compostdag op 30 maart 
gratis compost aan! 

Gratis scheppen
Tijdens de Compostdag op zaterdag 30 
maart kan je tussen 08.00 tot 15.00 uur 
gratis compost ophalen bij HVC in Mid-
denmeer (Koggenrandweg 1). Jouw gft & 
etensresten vormen de basis voor compost 
en groen gas. Je kan een aantal zakken of 
een aanhanger meenemen om het com-
post in te vervoeren.

20 kilo compost uit een volle gft-bak
Iedere volle gft-bak van 140 liter staat ge-
lijk aan zo’n 15 tot 20 kilo compost. Door 
compost te vermengen met tuinaarde ver-
betert de structuur van de grond en zorgt 
dat de grond regenwater goed kan opne-
men. Bovendien activeert compost het le-
ven in de bodem en slaat het voedingsstof-
fen voor planten op. Ook gaat compost 
bodemziekten tegen.
 
Gft heeft waarde!
Een gemiddeld huishouden heeft 160 kilo 
gft per jaar. Een deel daarvan belandt in de 
gft-bak. Maar er beland ook nog een groot 
deel in de restafvalbak, en dat is zonde. 
Want een volle gft-bak levert voldoende 

groen gas om 21 dagen lang mee te koken 
of bijna een dag het huis mee te verwar-
men. Naast compost van gft & etensresten 
kan er ook van jouw grof tuinafval com-
post worden gemaakt. Drie kruiwagens 
grof tuinafval staan gelijk aan zes zakken 
compost. Lever grof tuinafval daarom in 
bij het afvalbrengstation.

Meer informatie
De compostactie van HVC vindt plaats op 
zaterdag 30 maart van 08.00 tot 15.00 uur 
bij de vergistingsinstallatie in Midden-
meer (Koggenrandweg 1,1775 RG). Inwo-
ners van gemeenten Hollands Kroon, 
Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Kog-
genland, Medemblik, Opmeer, Stede 
Broec mogen gratis compost komen 
scheppen. LET OP: Het is verplicht om 
een aanhanger af te dekken met een zeil of 
net. Hierop staat een forse boete als je dit 
niet doet. Meer informatie over gft & 
etensresten en het scheiden van afval vind 
je op www.hvcgroep.nl/gft. Op www.com-
postdag.nl is meer informatie over de 
compostdag te vinden.

 Foto aangeleverd

Gratis compost scheppen bij HVC 
tijdens Compostdag

Bij Onderdijk zijn al weer verschillende 
Lepelaas neer gestreken om daar hun nes-
ten op te schudden.

Als u lepelaars ziet zijn er verschillende die 
met opvallende poot ringen rondstappen. 
Waarom worden ze van ringen voorzien 
zult u zich afvragen. In dit geval bij het 
Vooroever te Onderdijk worden de jonge 
lepelaars geringd door bevoegde ringers 
van Staats Bos Beheer. 

Wanneer de vogels gezien worden geeft 
men de ringen per poot door aan de afde-
ling vogel onderzoek Lepelaars die dan 
kunnen vaststellen wanneer ze zijn ge-
ringd hoe oud ze zijn en waar ze op hun 
trektocht worden afgelezen. Hierdoor 
krijgt de melder (dat kan ook u zijn) een 
beeld van het gedrag en waar ze naar toe 
gevlogen zijn om te overwinteren. Fantas-
tisch om deze weer veilig terug te zien na 
hun niet zonder gevaren lange trektoch-
ten. Douwe Greydanus. 

Voorjaar

Foto Douwe Greydanus

Ken je het verhaal van Goudlokje en de drie beren? 
Dat er geen pap meer was voor de kleine beer? 
Op de Piramide konden we zien hoe de drie beren op 
zoek gingen naar iets anders dan elke dag pap! De reis 
ging van “Italy”, naar onder andere “America” en ein-
digde in “the Netherlands”.

Onder leiding van Miss Rebecca en Miss Naomi werd 
een prachtige, Engelstalige theatershow neergezet. 
Compleet met zang en dans. Foto aangeleverd

Food around the world
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Guus heeft 18 jaar voor de klas gestaan als 
leraar tekenen en handvaardigheid, heeft 
daarna een zeilmakerij in Enkhuizen ge-

rund en nu alle tijd voor schilderen en 
beeldhouwen. Hij schildert met olieverf.
Flarden van denkbeelden over kleur, vorm, 
lijn en alles wat hem bezig houdt, zo ont-
staat een vrije manier van schilderen met 
prachtig resultaat.

Marleen  is 5 jaar geleden hobbymatig be-
gonnen met keramieken bij Galerie “De 
Sleutel” in Enkhuizen.
Ze was heel nieuwsgierig naar het proces 
van maken, bakken, glazuren, weer bak-
ken, en eenmaal begonnen wist ze van 
geen ophouden meer! Ontzettend leuk om 
met je handen bezig te zijn, zodat je geen 
tijd hebt om aan andere dingen te denken.
Ook is het heel spannend hoe je werk uit 
de oven tevoorschijn komt, zijn het de 
kleuren die je in gedachten had of valt het 
tegen, het blijft een verrassing.
Inmiddels is Marleen over gegaan naar 
Bets de Vries in Wervershoof.

Ankie heeft een atelier in Wervershoof, 
waar zij ook tekencursussen geeft. De laat-
ste 15 jaar heeft zij zich toegelegd op het 
medium pastelkrijt, haar favoriete materi-
aal. Hier ontstaat direct contact met het 
papier omdat je vingers als penseel dienen. 
Zij maakt voornamelijk sfeervolle en 
sprankelende portretten in opdracht, 
waarin zij de essentie van de persoon tref-
fend weet te vangen.

Ben je nieuwsgierig geworden dan ben je 
op zaterdag en zondag 30 en 31 maart van 
harte welkom in Cultura Andijk tussen 
13.00 en 17.00uur.

Gratis toegang
Tevens kans, middels een loterij, op een 
werkstuk beschikbaar gesteld door de 
schilders, dus temeer een reden om even 
aan te komen in Cultura voor een bezoek 
aan deze expositie.

VOL WERELDSE WONDEREN 

zaterdag 6 april 2019
10:00 - 16:00 uur • Andijk /wervershoof
Glastuinbouwgebied het grootslag

www.
komindekas.nl

Guus Köster. Foto’s aangeleverd

Zaterdag 30 en zondag 31 maart organiseert Cultura Plus een EXPOSITIE in Cultura
met schilderijen en keramiek van Guus en Marleen Köster uit Andijk en Ankie van Lier uit Wervershoof.

Marleen Köster. 

Ankie van Lier. Werk van Guus Köster. 

Werk van MarleenKöster. 

Werk van Ankie van Lier. 

Prachtige handbal zondag voor Sporting Andijk. Onze felicitaties voor de E en D jeugd

E en D-jeugd kampioen!
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 Wist u dat...

... het nog kan tot 1 april, 

uzelf opgeven voor de Kunst- & 

Tuinroute 25 mei?

… Sursum Corda op 30 maart 

een voorjaarsconcert geeft in 

Dorpshuis Centrum?

… de Welkoop in Grootebroek 

op 30 maart een dierenverblijf 

gaat openen?

… berichten van verloren en 

gevonden voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

… zwerfvuil echt 

een probleem is?

… u zaterdag 6 april weer wel-

kom bent bij Kom in de Kas?

… u 30 maart gratis compost 

kunt scheppen bij HVC?

… de Kloetwandeloop 7 april 

van start gaat?

… de redactie op zoek is naar 

kermisfoto’s uit het Cultura 

tijdperk, en dat u deze naar 

info@andijker kunt mailen?

... aankomend weekend de 

zomertijd weer in gaat?

 
Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40 

Iets te koop?
Plaats een Andijkertje!

Als je het niet kent rijd je er zo 
voorbij, Stichting Wings of 
Change aan de Schoolweg 4 in 
Andijk. Naast opvang van roof-
vogels biedt zij een volwaardige 
arbeidsmatige en belevingsge-
richte dagbesteding aan mensen 
met een ‘rugtasje, mensen van 
allerlei leeftijden. Deze deelne-
mers, met een diversiteit aan 
persoonlijkheden, helpen er 5 
dagen per week mee onder bege-
leiding van professionals, onder-
steund door bevlogen vrijwilli-
gers. 

Klusjes op het terrein, huiswerk-
begeleiding, chauffeuren, zorgen 
voor dieren, zorgen voor- en vlie-
gen met de roofvogels, of gewoon 
lekker in het inloophuis De Soci-
ale Huiskamer, waar altijd iets te 
doen valt. Iedereen telt er mee en 
wordt gezien.

Vrijwilliger Jannes: Ik heb een 
fulltime baan in de Cloud en een 
hele berg energie en ambitie. 
Mijn jongste zoon is na de zo-
mervakantie met zijn schooltas 
op zijn fiets gestapt naar grote-
school. Met deze mijlpaal is mijn 
thuiswerk-dag meer een dag-
met-mogelijkheden geworden. 
Deze situatie heb ik gelukkig aan 
zien komen, en heeft mij aan het 
denken gezet. Ga ik een dag extra 
naar kantoor, of ga ik  deze dag 
besteden om iets nieuws te leren? 
Iets specifieker misschien, ik wil 
naast IT (technische kant) ook de 

mens (sociale kant) gaan belich-
ten. Zodoende ben ik begin 2018 
begonnen met het oriënteren op 
vrijwilligers werk.

Precies toen startte Wings of 
Change het Huiskamer project. 
Breed in de media en nog dicht 
bij huis ook. Voor mij de uitgele-
zen kans om te gaan ontdekken 
wat er toch achter die bosssages 
van de Schoolweg gebeurt. Na 
first-contact besloten om eens 
een paar ochtenden proef te 
draaien. Zelf noemde ik dat mijn 
stage. En nog succes ook. Ik heb 
niet gewacht tot na de zomer va-
kantie, maar ben gewoon geble-
ven en een deel van mijn betaalde 
job opgezegd. Papa-dag werd 
stage-dag, en is nu Wings-dag. 
Elke woensdag is het weer een 
verassing wat we gaan doen. 
Maar zeker is dat je het samen 
gaat doen!

Nieuwsgierig geworden en heb je 
1 of meer dagdelen over? Ben je 
werkloos, gepensioneerd of heb 
je misschien een of meerdere 
dagdelen over in je baan als ver-
pleegkundige, ICT’er, landbou-
wer, timmerman, etc., dan kan 
vrijwilliger zijn bij Wings of 
Change een verrassende en dy-
namische nieuwe kijk geven op je 
omgeving.

Neem dan contact op met info@
wingsofchange.nl of bel 0228-
222136 

Ook meedoen met Wings of Change?

Vrijwilliger Jannes. Foto aangeleverd

Afgelopen zaterdag is er door 
kolfclub Onder Ons gespeeld om 
het clubkampioenschap. Acht-
tien leden hebben hieraan deel-
genomen. Er is gespeeld met 
voorronden om te bepalen wie er 
in de finale mochten uitkomen. 
Na de eerste voorronde stond de 
kampioen van 2018 op de eerste 
plaats met 55 punten, direct ge-
volgd door Jan Dop met 53 pun-
ten. Daarachter 4 leden met 51 
punten; deze punten waren gesla-
gen met voorgift. Spelen met 
voorgift is een systeem om het 
verschil in klassen enigszins te 
compenseren. Per klasseverschil 
worden er dan 3 punten extra 
toegekend; de zelf geslagen pun-
ten worden tot maximaal 51 pun-
ten aangevuld. Het komt dus 
voor, dat je niet de volledige 
voorgift krijgt toebedeeld van-
wege dit maximum.

Na nog een voorronde waren de 
9 finalisten bekend; Jan had totaal 
102 punten verzameld en ging 
daarmee aan kop. De latere win-
naar volgde met 99 punten. De 
ander finalisten hadden 92 (1x), 
91 (3x), 90(2x) en 88 punten ge-
slagen. Deze punten gingen mee 
naar de finale.

Voordat we die eindronde speel-
den, hebben we de ledenvergade-
ring gehouden, waar naast de ge-

bruikelijke agendapunten ook 
twee voorstellen van de Kolfbond 
moesten worden beoordeeld. 
Hierin werd door de leden een 
duidelijk standpunt ingenomen, 
zodat de bestuursdelegatie op de 
a.s. Bondsvergadering dit besluit 
kan laten weten.

Na de vergadering hebben we van 
een voortreffelijk buffet genoten.
Dit was weer keurig verzorgd 
door onze baanhouders Peter en 
Mirjam Venema. Met een tevre-
den en voldaan gevoel werd er 
begonnen aan de finale; na de 
eerste twee partijen stonden 5 
van de spelers vlak bij elkaar en  
stak Cok van Es hier bovenuit 
met 137 punten en behaalde 
daarmee de derde plaats.

De uiteindelijke kampioen zou 
dus komen uit de laatste partij; de 
strijd tussen de nrs 1 en 2 ging 
vrij gelijk op, waarbij het verschil 
in voorgift nadrukkelijk een rol 
speelde. De allerlaatste klap gaf 
uiteindelijk de beslissing. Jan had 
zichzelf een kasbal bezorgd (voor 
de puntenklap ligt de bal dan in 
het vak achter de paal) Piet den 
Hartog kwam uit op 142 punten  
en Jan sloeg z’n eerste poedel van 
de hele dag. Hij bleef hiermee 
staan op 141 punten en werd 
daarmee een goede tweede in dit 
kampioenschap.

Piet den Hartog clubkampioen 
kolfclub Onder Ons

Laat bezoekers meegenieten 
van uw tuin, verzameling of 
creativiteit!

Aanmelden uiterlijk 1 april: tel. 
0228 59 26 19 (Claudia de 

Kroon) of mail uw gegevens en 
tel.nr. naar kunstentuinroute@
hotmail.com. 
Namens organiserend team én 
de bezoekers alvast hartelijk 
dank!

Kunst- en Tuinroute Andijk 
25 mei 2019

Piet den Hartog (r) ontvangt de beker van Cor Bakker. Foto: Jan Dop

Sportief Wandelen Stede Broec 
organiseert op 7 april 2019 haar 
jaarlijkse Kloet Wandel Loop. 
Deze wandeltocht is reeds jaren 
een traditie geworden.
Er zijn  afstanden van 5 km, 10 
km, 15 km en 25 km.
De routes van de 5 km en 10 km 
gaan door Stede Broec. De routes 
van de 15 km en 25 km lopen 
door Stede Broec en het Weelen 
gebied.
De startlocatie is Resto ”De 
Kloet” aan de Raadhuislaan 8, 
1613 KR Grootebroek.
De starttijden zijn :
25 km van 9.00 tot 10.30 uur
5 km van 10.00 tot 12.00 uur;
10 km van 10.00 tot 12.00 uur;
15 km van 10.00 tot 12.00 uur.
De startlocatie sluit om 15.30 u. 

Voor de mensen die fit willen 
zijn of fit willen worden is deze 
wandeltocht een ideale manier 
om dit doel te bereiken. Ook is 
wandelen een goede manier van 
bewegen om te trachten in sa-
menhang met verstandige voer-
ding hartklachten, hoge bloed-
druk of diabetes te trachten te 
voorkomen of tegen te gaan.

Sportief Wandelen Stede Broec 
heeft elke dinsdag haar training.
Om 19.00 uur wordt gestart bij 
Happy Days aan de Industrieweg 
te Grootebroek.
Informatie omtrent de wandel-
tocht en Sportief Wandelen Stede 
Broec kan worden verkregen bij 
jedosa@xs4all.nl of via telefoon-
nummer 06 4495 4698.

Kloet Wandel Loop
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MAART
Woensdag 27 maart 
• Elke woensdag midweekbreak van 17:00 tot 19:00 uur. 

Dorpshuis Centrum. 
Vrijdag 29 maart
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 uur en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum.
Zaterdag 30 maart
• 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
Woensdag 3 april
• KBO-SBA, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
• Uitleg tabernakel. 19.45 uur, Geref kerk, Middenweg 4
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
• Jaarfeest W.F. Linedancers, De Schoof Wervershoof, 20.00 uur
Zondag 7 april            
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Dinsdag 9 april 
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost. Eendagsbestuur, 

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

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

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

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

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

Dames. 19.00 uur.
Zondag 28 april
• Tulpenwandeltocht, 8 km. en 15 km. Start: Zorgboerderij de Tulp
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 13.30 uur

MEI
Woensdag 1 mei
• KBO-SBA, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Zondag 5 mei             
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Dinsdag 14 mei
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost. De hr. S. Gerber over zijn leven 

met een dwarslaesie, Dorpshuis centrum, 19.45 uur
• PCOB, Bedrijfsbezoek aan Buysman Kruiden. Kadijkweg 41. 10.00 

uur Woensdag 15 mei, KBO-SBA, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 
13.30 uur.

Woensdag 15 mei
• Vrouwen van Nu Andijk-West, deze avond gaan we ontromme-

len met ontrommelcoach Mascha Lapien, 20.00 uur, Cultura
Zondag 19 mei
• Koppelbiljarten in ‘t Ankertje. Aanvang 14 uur
Dinsdag 21 mei              
• KVG Andijk, Uitje Casino. Sarto, 14.30 uur
Woensdag 22 mei              
• Maria viering, vertrek om 19.00 uur bij Sarto
Zaterdag 25 mei
• Club Jazz&Pop in Cultura
Woensdag 29 mei
• KBO, Klaverjassen(laatste van seizoen) en Jeu de Boules, Sarto 

13.30 uur.

JUNI
• Juni/juli/augustus Zomeractiviteiten in en om Sorghvliet, zie 

publicaties. Organisatie; Sorghvliet en breed samenwerkingsver-
band ouderen.

• Elke woensdag KBO-SBA, Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Zaterdag 1 en 15 juni
• Jeugdtoernooi Sporting Andijk
Zondag 16 juni
• Club Jazz&Pop in Cultura
• Koppelbiljarten in ‘t Ankertje. Aanvang 14 uur
Dinsdag 18 juni                
• KVG Andijk, Fietstocht. Sarto, 18.45 uur
Vrijdag 28 juni
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 uur en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum.

JULI
Vrijdag 5 juli

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

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

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

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

De geschikte lokatie voor:

 Huwelijksvoltrekkingen
 Lezingen
 Concerten
 Uitvaarten
 Repetities
 Tentoonstellingen
 Vergaderingen

Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl

Contactpersoon:
Dhr. Jan Gorter
0228 - 592957

Koop nu je zwemabonnement via 
de webshop op www.deweid.nl. 
Bij vroeg boeken kan je online 
korting oplopen tot 10 euro! 
Leuk is dat iedere tiende koper 
naar keuze een echte De Weid 
handdoek of boodschappentas 
ontvangt. Inmiddels zijn er al 
zo’n 50 abonnementen besteld en 
gingen de cadeau’s naar : Suzan-
ne Boon, Aveline de Kroon, 
Wietske de Greeuw 
Ivonne Prins en Jolijn Schouten. 
Ben jij de volgende? Ingeval je de 
inlogcodes niet meer weet voor 
de aanschaf van zwembadpasjes 
kun je deze opvragen via  web-
kassa@deweid.nl

Buitenbaden zoeken toezicht-
houders!
De vijf buitendaden in Medem-
blik zoeken samen nog (betaalde) 
toezichthouders voor het nieuwe 
seizoen. Beschik je over een 
EHBO en/of BHV diploma en 
ben je zwemvaardig? Neem dan 
contact op met Elwin Houwen 
via 06-11055091 of mail!

Opgeven zwemlessen 2019
De 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 
starten op 14 Mei. Interesse of 
vragen? Check de website. Opge-
ven kan tot 4 mei via zwemles-

sen@deweid.nl. Afzwemmen is 
op 14 september van dit jaar.
Ook vrijwilliger worden? Mail bij 
belangstelling even aan info@de-
weid.nl. Bedankt!

Maak kennis met onze dirigent en zijn muziekkeuze

Voorjaarsconcert Sursum Corda Andijk
30 maart 2019 20.00 uur in Dorpshuis Centrum Andijk 

Zaal open om 19.30 uur entree is gratis

Maak kans op een echte De Weid handdoek. Foto aangeleverd

Koop nu je zwemabonnement 
Flinke vroegboek korting en iedere tiende koper prijs!

Europese Kampioenschappen 
Wielrennen in 2019 naar Alkmaar
De gemeente Alkmaar gaat in samenwerking met de 
Europese Wielerbond (UEC) De Europese Kampi-
oenschappen Wielrennen in 2019 organiseren. Deze 
worden op 7 t/m 11 augustus in Alkmaar verreden. 
De Europese Kampioenschappen zijn tevens de start 
van het programma “Alkmaar Fietst”. Dit is een bre-
der plan om de Alkmaarse fiets- en wielerinfrastruc-
tuur te verbeteren en het fietsen verder te stimuleren. 

Vincent Thijssen, directeur Alkmaar Sport: ‘’Dank-
zij deze fijne samenwerking zijn wij erin geslaagd 
om de Europese Kampioenschappen Wielrennen 
naar Alkmaar te halen. Een mooie toevoeging is het 
ambassadeurschap van onze internationale wieler-
helden en échte Noord-Hollanders, Laurens ten 
Dam en Niki Terpstra’’. 

Naast de al bekende onderdelen, is dit jaar de Mix 
Team Relay een nieuw onderdeel en zal voor het 
eerst verreden worden in Alkmaar. 
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NVM Open Huizen Dag  
Zaterdag 30 maart 2019 van 11.00 tot 15.00 uur 

U bent van harte welkom bij onderstaande panden:

Verkoop Aankoop Verhuur Taxaties

De Vesting Makelaars Molenweg 5, 1601 SR Enkhuizen

T. 0228 712 300   info@devestingmakelaars.nl   www.devestingmakelaars.nl

Dé makelaar 

met persoonlijke 

aandacht

Grachtenpand gelegen 
aan de oude haven

Dijk 68 te Enkhuizen
€ 1.450.000,- k.k.
 ∞ Vrijstaande woning in het centrum

 ∞ Woonoppervlakte: 450 m2

 ∞ Perceeloppervlakte: 347 m2

 ∞ 9 slaapkamer / 2 studio’ s

Compleet verbouwd

Westerstraat 183  
te Enkhuizen
€ 295.000,- k.k.
 ∞ Vrijstaande woning in het centrum

 ∞ Woonoppervlakte: 109 m2 

 ∞ Perceeloppervlakte: 136 m2

 ∞ 3 slaapkamers

Statig herenhuis

Kuipersdijk 64 te Enkhuizen
€ 469.000,- k.k. 
 ∞ Vrijstaande woning in het centrum

 ∞ Woonoppervlakte: 192 m2 

 ∞ Perceeloppervlakte: 199 m2

 ∞ 5 slaapkamers

In rustig-autoluw-hofje

Frieseweid 35 te Enkhuizen
Bieden vanaf € 210.000,- k.k.
 ∞ Hoekwoning in een woonwijk

 ∞ Woonoppervlakte:  152 m2 

 ∞ Perceeloppervlakte: 133 m2

 ∞ 5 slaapkamers

Rijks monumentaal

Westerstraat 214  
te Enkhuizen
€ 245.000,- k.k. 
 ∞ Vrijstaande woning in het centrum

 ∞ Woonoppervlakte: 82 m2 

 ∞ Perceeloppervlakte: 92 m2

 ∞ 3 slaapkamers

Uitzicht op het IJsselmeer

Oosterhavenstraat 52  
te Enkhuizen
€ 248.500,- k.k.
 ∞ Vrijstaande woning aan Oosterhaven

 ∞ Woonoppervlakte: 69 m2

 ∞ Perceeloppervlakte: 30 m2

 ∞ 2 slaapkamers

Monumentaal

Oosterhavenstraat 44  
te Enkhuizen
€ 385.000,- k.k. 
 ∞ Vrijstaande woning in het centrum

 ∞ Woonoppervlakte: 84 m2 

 ∞ Perceeloppervlakte: 107 m2

 ∞ 2 slaapkamers

Recent gerenoveerd

Eg 24 te Enkhuizen
€ 296.000,- k.k. 
 ∞ 2-onder-1-kapwoning in woonwijk

 ∞ Woonoppervlakte: 116 m2 

 ∞ Perceeloppervlakte: 213 m2

 ∞ 4 slaapkamers
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