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Op 6 mei 2019 hopen ze samen 
met familie, vrienden en be-
kenden hun briljanten huwelijk 
te kunnen vieren. Op die dag is 
het echtpaar 65 jaar getrouwd. 
Een felicitatie waard!

Als jong meisje woonde Afie in 
Wolfheze. Op driejarige leeftijd is 
zij naar Andijk verhuisd. “Mijn 
vader was schilder en nam een 
bedrijf over in Andijk. Vanaf toen 
heb ik altijd op Andijk gewoond.” 
Jaap is geboren in Rotterdam, 
maar had altijd al binding met 
Andijk. 

“Mijn ouders woonden hier op 
Andijk, maar moesten gedwon-
gen verhuizen toen in 1920 de 
dijk werd verbreed. Zo’n 400 hui-
zen moesten daarvoor wijken. Zo 
belandden wij met het gezin in 
Rotterdam en daar werd ik gebo-
ren. Mijn familie woonde nog 
steeds op Andijk, dus de binding 
bleef.”

Hongerwinter
Tijdens de periode, die we nu 

kennen als de hongerwinter, 
kwam Jaap Butterman lopend 

vanuit Rotterdam naar familie op 
Andijk. Hij was toen 13 jaar. 
“Hier was eten voldoende en ik 
kon werken in het bedrijf van 
mijn oom tegen kost en inwo-
ning. Ook mijn oudere broer was 
al voor de oorlog bij mijn oom 
aan het werk gegaan. 

Vader en moeder overleden en op 
jonge leeftijd werd ik wees. Wij  
-broers en zus samen- zijn toen 
gaan wonen in de stolp van 
Schuurman aan de Kastanjelaan 
op Andijk. Wij draaiden daar ons 
eigen huishouden. We woonden 
daar op zichtafstand van Afie.”

Opgewacht na de gym
Jaap had als 18 jarige zijn oog la-
ten vallen op zijn iets jongere 
buurmeisje. “Als je iets wilt, zal je 
actie moeten ondernemen,” lacht 
hij. Zo geschiedde. Na de gymles 
stond hij haar op te wachten en 
inmiddels zijn zij 65 jaar ge-
trouwd. Samen hebben zij op di-

verse plekken op Andijk ge-
woond, waarvan de langste tijd – 
maar liefst 52 jaar- in het oude 
huis van opa en oma aan ‘het Be-
tonpad’. 

Sinds 4 jaar wonen zij in een 
schitterend appartement aan de 
Middenweg. “Die kans deed zich 
voor en we zijn erg blij op deze 
nieuwe stek. Hoewel dat best wat 
voeten in aarde heeft gehad om 
die beslissing te nemen.”

Vieren met elkaar
Het briljanten paar viert het 65 
huwelijk in het Dorpshuis. “We 
zijn heel blij dat we met elkaar, de 
kinderen, hun partners en de 
kleinkinderen dit feest mogen 
vieren. We gaan er volop van ge-
nieten!”

Briljant Huwelijk voor echtpaar Butterman – Haak

Op 6 mei 2019 is het echtpaar Jaap en Afie Butterman – Haak  
65 jaar getrouwd. Tekst en foto: Andijker/Olga de Boer

Bij Zwartgroen is het voorjaar 
weer volledig aangebroken. Nu is 
er in het “voormalig Welkoop” 
pand ook potgrond, tuinaarde en 
graszaad verkrijgbaar! “We heb-
ben daarbij gekozen voor A-
kwaliteit van Bioflor. Daarmee 
kunnen we de consument in An-
dijk nog beter bedienen”, aldus 
Edwin Winter van Zwartgroen. 

Afgelopen jaar hebben we het as-
sortiment al uitgebreid met di-
verse tuinbenodigdheden als 
tuingereedschap en schroeven. 
We vonden deze stap een mooie 

aanvulling op ons tuin-assorti-
ment.
Daarnaast is de showroom verder 
ingericht met de nieuwe 2019 
collectie “tuininrichting”; scha-
duwdoek, terrasschermen, per-
gola’s en glazen schuifwanden. 
Nieuwe merken, kleuren en uit-
voeringen. Alles op maat lever-
baar.

Naast levering kan een en ander 
ook geïnstalleerd worden op lo-
katie. Kom langs om de nieuwe 
collectie zelf te zien en voelen aan 
de Industrieweg 5 in Andijk!

Het assortiment van Zwartgroen is uitgebreid met o.a.  
bemeste tuinaarde en potgrond. Foto aangeleverd.

Nog “meer tuin” bij Zwartgroen!

Van 8 tot en met 14 september 
2019 is de jaarlijkse collecte van 
het Prinses Beatrix Spierfonds. In 
deze week zetten vrijwilligers 
door heel Nederland zich in voor 
de strijd tegen spierziekten. Het 
Prinses Beatrix Spierfonds krijgt 
geen overheidssteun en is volle-
dig afhankelijk van de inzet van 
vrijwilligers. Samen maken we 
wetenschappelijk onderzoek naar 
spierziekten mogelijk. Het fonds 
zoekt hiervoor in  ANDIJK nog 
tientallen extra collectanten. 

“Met de opbrengst van de collec-
te kunnen we een behandeling 
voor spierziekten dichterbij bren-

gen. Voor één spierziekte hebben 
we een levensreddend medicijn 
gevonden en voor een aantal an-
dere staan we aan de vooravond 
van een doorbraak. Collecteren 
duurt gemiddeld maar 2 uur per 
jaar en samen kunnen we het ver-
schil maken voor mensen met 
een spierziekte,” aldus  Rosalien 
Dol collectevrijwilliger bij het 
fonds.
 
Collecteren tegen spierziekten = 
600 spieren + 2 uurtjes tijd. 
Geïnteresseerde vrijwilligers 
kunnen zich aanmelden via 0228-
592835 of www.prinsesbeatrix-
spierfonds.nl/wordcollectant

Prinses Beatrix Spierfonds zoekt 
nog tientallen collectanten DIJKBOX

UNITS
ANDIJK 06-22 37 53 73

Te koop 
Te huur

Bedrijfsunit 50m2

Verdieping 50m2

Handelsweg 37F
Kontakt: 06 22 375 373
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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

Zaterdag 4 mei 19.40 uur: 
Ontvangst herdenkingsbijeen-
komst bij het monument op het 
André Voltenplein. Iedereen wel-
kom!
Zondag 5 mei 10.00 uur: 3e 
zondag van Pasen. Dag van de 
Vrijheid.
Eucharistieviering met Gemengd 
koor; voorganger: pastor J. van 
Dril. Thema: “Ik heb U lief”.
De collecte is voor onze parochie. 
Dank daarvoor.
Welkom in de viering en bij het 
koffiedrinken!
*Overleden: Arie Bergen.
*Tijdens de gedenkdagen 4 en 5 
mei staan we niet alleen stil bij 
het gebeurde uit het verleden, 
maar het vraagt ook te blijven 
werken aan een samenleving van 
verdraagzaamheid. 
Vrede en vrijheid zijn niet van-
zelfsprekend!

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
telefoon:  0228-593605
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Niets uit deze uitgave of voorgaande uitgaven van 
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

Daar buiten op afspraak

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

6-5-1954          Het leven samen is heel bijzonder,          6-5-2019
zo veel dingen delen met elkaar.
Tegenwoordig bijna een wonder,

maar zij doen dat al 65 jaar!

Wij zijn heel dankbaar en blij dat we mogen meemaken dat onze
 (schoon)ouders en opa en oma

Jaap en Afie 
Butterman-Haak

65 jaar 
getrouwd zijn.

We gaan dit heuglijke feit 11 mei met elkaar vieren.

    Kinderen en kleinkinderen

Middenweg 73b, 1619 BN

Kerkdiensten, zondag 5 mei
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. J. Staat, viering Heilig Avondmaal
14.30 uur ds. J. Staat, viering Heilig Avondmaal 
 in verzorgingshuis Sorghvliet

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  
 m.m.v Kidsgear children uit Oeganda

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur  Johan de Boer

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Euch. pastor J. van Dril, Gemengd 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  John Jansen

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

Verhuisd
  Klaas en Annie Koster van Viskuil 2 
  naar Sorghvlietlaan 72, 1619 XC Andijk

Mario en Sandra Groot - Rohof
zijn 6 mei a.s. 25 jaar getrouwd.

Hartelijk gefeliciteerd! Twan Groot
Hofkesland 4, 1619 DH Andijk

Kortgeleden heeft notaris Rinske 
Mantel het donatienummer over 
2018 getrokken van de Stichting 
Sport en Cultuur, waar  € 500 op 
is gevallen.
Het is nummer 179 geworden en 
dat behoort toe aan Kitty Smit. 
Kitty is al jaren een trouwe dona-
teur van Cultura.
Afgelopen week heeft penning-
meester Tineke Morsch haar 
thuis opgezocht en het mooie 

bericht gebracht en zijn ze samen 
op de foto gezet.  Bij deze, Kitty, 
namens het bestuur nogmaals 
van harte gefeliciteerd. 

Nieuwe donateurs kunnen zich 
melden bij Tineke telefoon 
591252 of per email jcm.
morsch@quicknet.nl voor €10 
per donatienummer. Misschien 
bent u dan volgend jaar de geluk-
kige winnaar. 

€ 500 voor donateur van Cultura

Tineke Morsch (l) en Kitty Smit. Foto aangeleverd

Sinds een paar jaar hebben we 
drijvende eilanden in de  sloot 
naast onze tuin. Deze eilanden 
zijn geïnspireerd op de eilanden 
in de vijvers in Disneyland. Ze 
zijn gemaakt van piepschuim en 
ze hebben een anker zodat ze niet 
teveel gaan driften. Dit voorjaar 
heb ik ze helemaal volgeplant 
met Primula’s omdat deze bloem 
heel goed tegen vocht kan. Afge-
lopen week maakte ik weer een 
rondje door de tuin en ja hoor, op 
een van de eilanden was een 
meerkoetenpaar aan het broe-
den. Ze hadden een mooie oprij-

laan gemaakt en in het midden 
het nestmateriaal gelegd en er 
zitten 5 eieren in het nest. Het 
ziet er prachtig uit, al zijn de Pri-
mula’s vertrapt. We hopen dat de 
koeten dit jaar wel jongen kun-
nen grootbrengen. De afgelopen 
10 jaar is dat maar twee keer ge-
lukt, vanwege katten, snoeken, 
ratten en reigers. Zo is het leven, 
maar jonge koetjes zijn zo schat-
tig. Als pubers wordt het al wat 
minder, maar de eerste weken is 
echt geweldig.
Har Stemkens en Henk Smits, 
Buurtje.

De meerkoet temidden van de bloemen. Foto aangeleverd

Meerkoeten op drijvend eiland
Zoals jullie misschien al in de 
krant en op sociale media hebben 
kunnen lezen was de gemeente 
op zoek naar een nieuw bestuur 
voor het jongerencentrum the 
Future.
Per heden heeft Bert Steenman 
besloten om het jongerencen-
trum nieuw leven in te blazen. 
Sandra Arendz, van de g-soos zal 
Bert wat ondersteunen de ko-
mende tijd en helpen om wat 
jongeren naar het jongerencen-
trum te krijgen. Tot aan de zo-
mervakantie zal het jongerencen-
trum elke woensdagavond van 
19.00 tot 21.00 uur open zijn voor 
alle jongeren.

Ook aankomende woensdag-
avond in de meivakantie zal het 
jongerencentrum open zijn. Dus 
hebben jullie zin om een jullie ei-
gen plekje hier in Andijk te creë-
ren kom dan gezellig langs. En 
ouders zijn natuurlijk welkom 
om eens te komen kijken waar 
hun kinderen zich vermaken. En 
denken ouders nou, het lijkt mij 
ook wel leuk om eens als vrijwil-
liger te staan dan kunt u zich bij 
Bert opgeven. Of via onze face-
booksite even een berichtje stu-
ren. 

Groetjes Bert Steenman en 
Sandra Arendz  

Hallo jongeren van Andijk en omstreken
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TESTAMENT AANPASSEN NA SCHEIDING OF 
ONTBINDING SAMENLEVINGSCONTRACT?

Had u nog geen testament en is uw relatie geëindigd?
Dan bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Is dit wel uw wens? 

Had u al een testament en is uw relatie geëindigd?
Staat in uw testament dat uw partner (één van) uw erfgenamen is? Pas 
nadat de scheiding rond is vervalt dit. Tot die tijd erft uw aanstaande 
ex nog gewoon van u. Kijk daarom na of er in uw testament een ont-
snappingsclausule is opgenomen en vraag de notaris om advies.

Heeft u kinderen? 
Dan kan het zijn dat bij uw overlijden en het overlijden van uw kind 
(tegelijkertijd of nu u), uw ex-partner erfgenaam is. Wilt u dit uitslui-
ten, pas dan uw testament aan.

Let op: Zolang u nog niet gescheiden bent, bent u nog steeds el-
kaars erfgenamen, zelfs als het echtscheidingsconvenant al is inge-
diend bij de rechtbank. Is uw samenlevingscontract nog niet is ont-
bonden en heeft u uw partner in uw testament als erfgenaam be-
noemd, dan geldt hetzelfde.

Gratis controle testament: 
U kunt gebruikt maken van ons 
gratis half uur of de gratis inloop 
om uw huidige testament te laten 
controleren of om advies te vragen 
voor uw situatie.

Meer info: nieuwsbrief, gratis abonnement via www.mantelover-
toom.nl – Laatste lezing Maand van het (Levens)Testament 14 mei 
Van der Valk Hoorn, aanmelden kan via presentaties@mantelover-
toom.nl of telefonisch 0228-592224 / 0229-591264

Silva Visser

Vergrootglas

Recentelijk is door een 
aanbesteding de zorg voor 

jeugd met ernstige gedrags-
problemen, aan Horizon 

gegund. Horizon heeft een 
duidelijke en (wellicht) een 
goede visie op jeugdzorg, 
althans op papier. In de 

praktijk moet dat nog blij-
ken. 

Horizon heeft de visie dat 
jongeren en ouders meer 
regie moeten krijgen over 

hun eigen jeugdzorgtraject. 
Er staan geen hoge hekken 
meer om weglopen tegen te 
gaan enz. Een nobel steven 

maar de praktijk is weerbar-
stig. Ouders en advocaten 
klagen over de Horizon-
aanpak in Bakkum en de 
rechter plaatst een aantal 

jongeren (weer) bij Parlan, 
de vorige zorgverstrekker. 

Reactie van Horizon is: aan-
loopproblemen en wij liggen 

onder een vergrootglas.
Maar wat met de jongeren 
zelf, daar hoor ik tot nu toe 
niks over. Je mag best pro-
beren een andere werkwijze 

toe te passen in de hoop 
dat het goed aanslaat. Maar 
jongeren zijn geen proefko-
nijnen. Zij betalen altijd de 
prijs van dit traject, terwijl 

deze groep uiterst kwetsbaar 
is. Gelukkig heeft de rech-
ter ingegrepen. Het vonnis 
was klip en klaar: zorg en 

veiligheid onvoldoende afge-
stemd.

En zo wordt er weer 
geschoven met jongeren, 

ergens weer ondergebracht 
en dat is waarschijnlijk niet 
hun eindstation. Dus daar 

gaan we weer. Je moet niet 
met jongeren zeulen, zij heb-
ben rust en veiligheid nodig, 
stabiliteit voor hen en voor 

hun thuisfront. Het arti-
kel in het Noord Hollands 
Dagblad van 29 april meldt 
dat deze basiswaarden niet 

aan de jongeren wordt gebo-
den. Dat kan en mag niet. 
Niet voor niets hebben we 
regionaal alle aandacht aan 
de aanbesteding geschon-

ken. Wat jammer dat na de 
gunning de praktijk anders 
blijkt. We zullen dit nauw-
lettend volgen en bevragen.

Kom in gesprek met ons. 

Silva Visser
ChristenUnie.medemblik@

gmail.com

Tijdens de Avond van Andijk 
gaan we terug in de tijd. Marsha 
& Friends brengt een flashback 
aan Fleetwood Mac en onze ver-
trouwde Locals zullen het beste 
uit de Seventies laten herbeleven.
Wie herinnert zich het legendari-
sche album Rumours van Fleet-
wood Mac niet?... Bij menigeen 
prijkt dit album in zijn platen-
kast. Denk aan Dreams, Don’t 
stop, The Chain en Go your own 
way. Waar normaal Marsha & 
Friends diverse feesten voorziet 
van de juiste muzikale omlijsting 
is er met deze bezetting gekozen 
om een volledige show te wijden 
aan de prachtige tijdloze muziek 
van Fleetwood Mac. Onder lei-
ding van Marsha Steltenpool 
brengt deze groep van ervaren 
muzikanten een ode aan zowel de 
Peter Green als de Buckingham / 
Nicks versie van Fleetwood Mac.

De Locals zijn natuurlijk weer 
van de partij tijdens de Avond 
van Andijk. Dit jaar de muzikale 
muziekhelden pure nostalgie met 
de grootste artiesten uit de 70’s 
zoals Creedence Clearwater Re-
vival, Led Zeppelin, Bob Marley, 
Tina Turner, Stevie Wonder, 
ABBA, Rolling Stones, Donna 
Summer, Eagles, Queen, Deep 
Purple en nog veel meer.

Naast Marsha & Friends en de 
Local 70’s zullen Maan, Van Dik 
Hout en Claude (The Voice Kids) 
De Avond van Andijk weer tot 
een groot feest maken.

Kaarten voor de Avond van An-
dijk zijn verkrijgbaar via www.
deavondvanandijk.nl en voor een 
origineel hardcopy ticket kun je 
terecht bij Rheino’s en Primera 
Andijk.  

A Tribute to Fleetwood Mac en de 
Local 70’s op de Avond van Andijk

The Locals v.l.n.r: Enrico Kors, Jos Kolenberg , Alex Mol, Frank Bakker, 
Marit Verdonschot, Edwin Venekamp, Harm Steltenpool, Els v.d. 

Lubbe en Barry Woestenburg. Niet op de foto: Edwin Jans, Ruud Lippe

Marsha & Friends v.l.n.r: Ben Kribben (van Dik Hout), Johan 
Keeman, Marsha Steltenpool, Marianne Ligthart, Alex Bakker (Pearl 

Jamming) Pieter Baas. Foto’s aangeleverd

Op zaterdag 4 mei 10:00 uur is er 
een presentatie over Tilly Tulp in 
de bibliotheek van Stede Broec 
(Stationslaan 2) Bovenkarspel. 
Daar zijn tevens ook de leuke 
poppen te koop en wordt het 
boekje gepresenteerd over Tilly 
Tulp! U komt toch ook met de 
kleintjes! U bent van harte wel-
kom!

Presentatie over Tilly Tulp

Tilly Tulp. Foto aangeleverd

De Wilskracht, de elektrisch aan-
gedreven schuit van IVN West-
Friesland vaart al decennia lang 
met groepen voor schoolactivitei-
ten en publieksactiviteiten vanuit 
het Streekbos. De boot, sinds 
2014 volledig aangepast en goed-
gekeurd aan Europese veiligheids-
normen, is volop in gebruik op het 
water van het Streekbos of de 
Weelen. Onderhoud en aanpas-
singen kosten geld en een prijsver-
hoging kon niet uitblijven. Maar 
gelukkig is Gé Bentvelsen, ex-
voorzitter en eigenaar ABZ Seeds 
Andijk, bereid gevonden om de 
educatieve vaartochten (meest 
zondagactiviteiten) te sponsoren 
zodat deze vriendelijk geprijsd 
kunnen blijven. (Jong)volwasse-
nen betalen slechts € 2,50 en kin-
deren tot 12 jaar kunnen voortaan 
gratis meevaren. Hij ondersteunt 
hiermee het belang van natuur-
educatie voor kinderen.  

Uit wetenschappelijk Europees 
onderzoek blijkt dat mensen die 
een studiekeuze/carrière hebben 
gemaakt in plantenveredeling, 
tuinbouw of aanverwante sector 
vaak in hun jeugd al interesse in 
natuur hebben opgedaan. Het 
IVN speelt hier graag op in om te 
vertellen over het o.a. het riet, de 
plompenbladen maar ook de die-
ren onder en boven water.   

De Wilskracht is de meest toe-
passelijke plek om het sponsor-
contract te ondertekenen door 
voorzitter Geert Veldhuis en Gé 
Bentvelsen. Dit gebeurde van-
daag, met schipper/coördinator 
Han Oranje als lachende derde 
op de foto. 
Met de schuit er op uit? Zie voor 
meer informatie over varen, 
groepsboekingen of zondagacti-
viteiten, www.ivn-westfriesland.
nl/vaarexcursies 

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst

Sponsorcontract IVN-ABZ Seeds. Foto: Toos Brink
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Westerstraat 65 
Enkhuizen

06 37 42 54 54

•  Kleinschalige dagbesteding voor 55 plussers 

•  Prachtige tuin met kleine dieren

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

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

• Mogelijkheid om een warme maaltijd te 
 nuttigen 

•  We doen veel buiten activiteiten

dehuiskamervanenkhuizen.nl

Zesstedenweg 188
1613 KD Grootebroek

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

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

tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

B. DE KROON

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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

kun je van het logo rechtsboven een advertentie maken

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

Gr

Tuin aanleggen of restylen?

Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

maandag t/m vrijdag 
geopend van 

08.00 tot 17.00 uur
 Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk

0228 – 59 2222

www.garagejong.nl

Totaal onderhoud 
voor uw personen
en bedrijfsauto’s

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

Zonnepanelen op uw huis? 
Voor advies en plaatsing bent u 
aan het juiste adres bij de So-
larfabriek in Andijk. Ronald 
Drenth vertelt: “Bijna elk huis 
is geschikt voor zonnepanelen, 
maar bijna is niet altijd! Daar-
om komen wij graag bij de 
mensen thuis om de situatie op 
te nemen en een passend advies 
te bespreken.” 

Bij het plaatsen van zonnepane-
len moet er goed rekening gehou-
den worden met de situatie ter 
plaatse. Het is belangrijk dat de 
klant zich goed en vooral eerlijk 
laat voor¬lichten. “Een eerlijk en 
duidelijk voorgelichte klant is een 
tevreden klant. Want dan krijgt je 
wat je wilt.” 

Nieuwe krachten aan boord 
Ronald Drenth richt zich mo-
menteel vooral op de verkoop 
van panelen en het voorlichten 
van klanten. Inmiddels is er een 
collega die de operationele ta-
ken uitvoert alsook een verko-
per die de verkoop naar een ho-
ger level gaat tillen. In dat kader 
zijn we inmiddels op zoek naar 
een “junior verkoper buiten-
dienst” om aan de vraag te kun-
nen blijven voldoen. Met meer-
dere installatieteams zorgen we 
in de regio maar ook daarbuiten 
dat iedere klant er weer zonnig 
bij komt te zitten.

Samenwerking  
met diverse partners 
“Ooit begon het bedrijf Solarfa-
briek met alleen zonnepanelen, 
dat is uitgebreid met LED ver-
lichting. Sommige taken kunnen 
we niet alleen doen. Daarvoor 
hebben we een netwerk met an-
dere lokale bedrijven. Zodoende 
kunnen we iedereen een totaal-
plan aanbieden. Is er dakrenova-

tie nodig, moet er asbest verwij-
dert alvorens panelen te plaat-
sen? Wij regelen het. Tegenwoor-
dig willen mensen graag weten of 
het overstappen naar een warm-
tepomp rendabel is en of dat mo-
gelijk in hun huis. Ook daar kun-
nen wij u bij helpen. Voor het to-
tale aanbod kijkt u op de website 
van de Solarfabriek. Zo kunnen 
wij een duurzaam energieplan 

aan u aanbieden, volledig op 
maat voor uw situatie.” 

Salderingsregeling benutten 
“De overheid heeft bepaald dat 
mensen die zonnepanelen aan-
schaffen vóór het jaar 2020, ge-
bruik kunnen blijven maken van 
de salderingsregeling. Daarna 
kan de wet worden aangepast. 
Hoe die wet er dan uit gaat zien, 

kunnen we alleen maar naar gis-
sen. Dus wie zonnepanelen over-
weegt doet er verstandig aan die 
datum in de gaten te houden.” 

Leerbedrijf vol Megawatts 
Ronald : “Wij zijn een Erkend Leer-
bedrijf en mogen onze eigen men-
sen opleiden. Dat vinden we heel 
prettig om te doen. Je kunt mensen 
een mooi vak leren, maar kunt daar 
ook goed personeel aan overhou-
den. Nieuwe handige handen heb-
ben we regelmatig nodig.” “We 
hebben inmiddels al bij heel wat 
klanten zonnepanelen mogen plaat-
sen zowel bedrijfsmatig als particu-
lier. Te samen leveren de panelen 
die wij plaatsten leveren tussen de 
1,5 en 2 Megawatt op. Dat is enorm. 
We gaan er dit jaar voor om dit op te 
schalen en misschien zelfs wel te-
verdubbelen,” aldus de heren. 

Vrijblijvende offerte 
Neemt u gerust contact met ons 
op als u interesse heeft in één van 
de aangeboden diensten of pro-
ducten. Wij komen graag langs 
voor een energie- of duurzaam-
heidsscan en bieden u een duide-
lijke, vrijblijvende offerte aan. 
Solarfabriek, Dijkweg 163, 1619 
HJ Andijk. Telefonisch te berei-
ken op 06-51 58 01 00 / (0228) 59 
72 72 of per e-mail info@solarfa-
briek.nl. Voor meer informatie 
kijkt u op de geheel vernieuwde 
website: www.solarfabriek.nl.

Solarfabriek ziet toekomst zonnig in

Ronald Drenth: “Bijna elk huis is geschikt voor zonnepanelen”.  Foto: Koos Dol/De Andijker
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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

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
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• Lifestyle-test
 Kelly Groot

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan
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Erkend schildersbedrijf voor al uw 
binnen- en buitenschilderwerk, 

glas- en behangwerk! 

 

Bel voor een afspraak: 06 53 74 82 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

• Wil je op natuurlijke wijze beter worden?
• Wil je vakkundige en persoonlijke 
  ondersteuning met een duurzaam resultaat?
• Wil je je weer completer voelen?
• Tijd om nu stappen te ondernemen!
• Hiermee help ik je op weg naar natuurlijk herstel.

Bel voor een afspraak: 06-57245725
Natalja Mantel
Middenweg 10
1619 BL Andijk
www.amrita.nu
natalja@amrita.nu
      AmritaHolistischCentrum

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde
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Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40 

 

Wist u dat...

 ... u kunt stemmen voor de 

Rabobank Clubkas actie en 

zo o.a. Sursum Corda, AGK, 

Cantabile, Asonia Judo en De 

Weid financieel kunt steunen?

...er op 4 mei om 10:00 uur 

een presentatie is voor de 

kleintjes in bibliotheek 

Stede Broec over Tilly Tulp?

... de verkopers van 

Zonnebloemloten vanaf deze 

week langskomen?

...The CC Project, dat optreedt 

in het Dorpshuis op 5 mei, 

haar roots in Andijk heeft?

In de week van 13 t/m 18  mei 
2019 gaan ruim 30.000 collectan-
ten op pad met maar één doel: zo 
veel mogelijk geld ophalen voor 
de strijd tegen longziekten. Ook 
in Andijk wordt de collecte voor 
het Longfonds georganiseerd. 
Collecteert u mee? 

Het Longfonds is in Andijk op 
zoek naar collectanten. Collecte-
ren kost u gemiddeld twee uur 
van uw tijd. Meestal is dit in uw 
eigen buurt.
In Nederland heeft ruim een mil-
joen mensen een longziekte. 

Voor hen is ademhalen een te-
rugkerende of voortdurende 
strijd. Een strijd die ze niet alleen 
kunnen winnen. Daarom strijdt 
het Longfonds voor gezonde 
lucht en gezonde longen. 

Wilt u mee collecteren? Neem 
dan contact op met Esther de 
Vries (59 70 06, devriezen@
quicknet.nl) of Henny Dooren-
bos (06- 4139 6917, h.dooren-
bos@quicknet.nl)

Al vast bedankt namens het 
Longfonds

Het Longfonds zoekt collectanten

Het zwemseizoen is begonnen! 
Op 14 Mei aanstaande starten de 
zwemlessen net als voorgaande 
jaren weer in De Weid. Inschrij-
ven kan nu nog via zwemlessen@
deweid.nl. Check de website of 
mail!

Rabo clubkasactie, stemt u op 
De Weid?
Dankzij vrijwilligers en donaties 
kan De Weid voortbestaan! 
Bent u lid van Rabobank West-
Friesland? Dan ontving u rond 23 
april een stemkaart met unieke 
code op de deurmat. Hiermee 
kunt u nu stemmen op zwembad 
De Weid! Goed nieuws is dat u dit 
jaar zelfs 2 stemmen kunt uit-
brengen en daarnaast ook nog op 

een andere favoriete club kunt 
stemmen.  Hoe meer stemmen, 
hoe meer geld dit oplevert voor 
alle jonge én oudere zwemmers in 
Andijk! Bedankt voor uw steun!

Noteer ’m vast: 
de Zwem-4-daagse
Dit jaar van 3 tot en met 7 juni. 
Ga weer voor die plak, de roem 
en gezondheid die de zwem-
4-daagse automatisch brengt. 
Begin juni is het zover.

Ook vrijwilliger worden? Graag! 
Mail even bij interesse; 
info@deweid.nl.

Fysio-WFO doet mee met on-
derzoek naar effectiviteit be-
handelmogelijkheden van nek- 
en/of schouderpatiënten.

Nek- en/of schouderpijn komt 
veel voor. Bij de gemiddelde fy-
siotherapiepraktijk is dat 13,6 % 
van alle klachten. Fysiotherapie is 
een effectief middel voor pijnver-
mindering en functieverbetering 
bij mensen met nek- en/of schou-
derklachten. Hiernaast zijn aan-
wijzingen dat de zorg, specifiek 
op de persoonlijke voorkeuren 
gericht, meer effect heeft. Dit 
noemen we gepersonaliseerde 
zorg. Hierbij sluiten de inhoud 
van de zorg en de aanbiedings-
vorm aan bij de mogelijkheden, 
wensen en zorgbehoefte van de 
individuele patiënt.

Er wordt ten eerste beoordeeld of 
er risico is dat de klachten lang-
durig aan kunnen houden bij het 
krijgen van de nek- en/of schou-
derklachten. Op dit risico wordt 
de vorm van de zorg afgestemd. 
Hierbij wordt ook aandacht be-
steed aan gedrag omtrent de pijn, 
kennis verstrekken over wat pijn 
is, stressmanagement.

Ten tweede wordt de aanbie-
dingsvorm beoordeeld. Er kan 
Blended fysiotherapie aangebo-
den worden als de patiënt daar-
voor geschikt is. Hierbij wordt 
naast de reguliere fysiotherapie 

een app gebruikt door de patiënt, 
waarbij zelfmanagement en the-
rapietrouw bevorderd worden. 
Met de app wordt gezond be-
weeggedrag gestimuleerd, wor-
den huiswerkoefeningen aange-
boden met duidelijke instructies 
en wordt informatie verstrekt 
over nek- en /of schouderpijn. 
Als de patiënt de app niet kan/wil 
gebruiken, kan er ook gebruik 
gemaakt worden van dezelfde in-
formatie vanuit een oefenboek.

Als u last hebt van nek- en/of 
schouderklachten en u behan-
deld wilt worden kunt u eventu-
eel deelnemen aan deze nieuwe 
vorm van fysiotherapie. Hierbij 
wordt gevraagd of u deel wilt ne-
men aan het onderzoek.

Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met de prak-
tijk: 0228-582270 of groepsprak-
tijken.wfo@planet.

U kunt ook voor alle andere be-
weegproblemen bij ons terecht 
en heeft daarvoor GEEN verwij-
zing nodig van de huisarts.

Onderzoek bij Fysio-WFO

Nu inschrijven voor zwemles 
A,B en C diploma!

Vrijblijvend adviesgesprek

Binnen een week heeft u bij de So-
larFabriek de offerte in huis.

Binnen 4 weken geïnstalleerd.

BTW teruggave en aanmelding 
Liander wordt door ons verzorgd

info@solarfabriek.nl 
(0228) 59 72 72
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Zoals de meeste mensen wel weten verzamel ik al ca 
50 jaar alle soorten ansichten en foto’s van Andijk.
Een paar jaar geleden kreeg ik een foto te zien van 
allemaal kinderen in een schuit (foto 1). Ik dacht de 
kleuterschool gaat een dagje uit de polder in en op 
een weiland spelletjes doen en een melkbus mee 
met limonade. Maar wie ik ook vroeg, er was nie-
mand die mij kon vertellen welke kleuterschool het 
zou kunnen zijn.

Alle kleuterscholen waren van net na de oorlog. Ik 
dacht er zal toch wel iemand zijn die in ieder geval 
een van de kinderen zou kunnen herkennen. Er 
werden wel wat namen geopperd, maar die bleken 
het bij navraag bij betrokkene toch niet te zijn.

Een paar maanden geleden kreeg  ik een stapeltje 
foto’s, waarvan men niet wist wie het waren en of 
het nog iets voor mij was. Bij het bekijken zag ik 
weer dezelfde schuit met mensen, maar nu van een 
andere kant genomen. Ze kwamen uit het haventje, 

tussen de oude schuur van Akkerbouw en de schui-
tenhelling van Klaas op’t Land varen Met op de 
walkant, naast Akkerbouw, ca 40 personen die de 
kinderen uitzwaaiden (Foto 3). Tot mijn stomme 
verbazing stond er achterop één van de foto’s: “Ver-
trek hongerkinderen uit Andijk terug naar Am-
sterdam 1943” 

Dat was dus de reden dat we geen van de kinderen 
herkenden. Een paar van de oudere mensen, die op 
de kant staan, zullen waarschijnlijk kinderen in huis 
hebben gehad (foto 2). Het oudere echtpaar rechts 
zijn de ouders van zuster Marie Groot, Klaas Groot 
en IJtje Prins, met daarnaast Iep Kooiman - Bultsma 
met haar dochtertje Tine Kooiman.

De man met de kloet is Jan Koen van Hiltje Doef en 
naast hem Jaap Bootsman.  Verder herkennen we 
Aaf Bloemendaal en Alie Bloemendaal – Boeder en 
Neeltje Brinksma – Schenk.

Nu we dit wisten zijn er nog wat namen van kinde-
ren, die in Andijk zijn geweest, boven gekomen. Bij 
Uitterdijk en Meijles, welke aan beide kanten van 
het Hornpad woonden waren twee zusje Gerda en 
Fina Franco ieder apart in een huis. Chrisno Nim-
poeno was bij de familie Prins in huis in de Geuzen-
buurt en Henk en Hennie Bos (Bosch) uit Weesp 
verbleven bij Jan en Trien Groot toen Dijkweg 46 in 
huis. Of dat de kinderen zijn die ook in deze schuit 
zitten, zou kunnen maar dat weet ik niet. Mocht u 
meerdere mensen op de wal herkennen dan hoor ik 
het graag.
Hessel de Greeuw, Dijkweg 80

• Woensdag, vanaf eind april tot half september PCOB Fietstocht 
Dames. 19.00 uur.

MEI
Woensdag 1 mei
• KBO-SBA, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
• TV ATLAS, Ouder-Kind-Toernooi voor alle leeftijden en ook niet-

leden mogen meedoen. aanvang 15.00 uur.
Vrijdag 3 mei             
• Urker mannenkwartet, 20.00 uur. Gereformeerde kerk. Andijk
Zondag 5 mei             
• Kidsgear Children’s Choir. 10.00 uur, De Kapel, Middenweg 48
• Bevrijdingsfeest Dorpshuis Centrum, 13.00 uur
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Donderdag 9 mei             
• Breek de Week, Hoekweg 12 aanvang 17.30 uur
Vrijdag 10 mei 
• Grote Pubquiz, Dorpshuis Centrum
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: Buysman Kruiden. Kadijkweg 41. 10.00 u
Woensdag 15 mei
• KBO-SBA, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
• Vrouwen van Nu Andijk-West, deze avond gaan we ontromme-

len met ontrommelcoach Mascha Lapien, 20.00 uur, Cultura
Donderdag 16 mei
• Ouderensoos, Dorpshuis Centrum
Vrijdag 17 mei 
• Eetcafé, Dorpshuis Centrum
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: “Tristan” 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
Zaterdag 8 juni
• TV ATLAS, Classis Clinic Tennis door Edwin Elzinga. 13.00 uur
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
• De Avond van Andijk. www.deavondvanandijk.nl
Zaterdag 6 juli
• Dijkpop. www.dijkpop.nl
Zondag 21 juli
• Koppelbiljarten in ‘t Ankertje. Aanvang 14 uur

AUGUSTUS
Donderdag 15 augustus 
• KBO-SBA Voor de Bangertboulers, Kermis Jeu de Boules Sarto 

13.30 uur.
Zondag 18 augustus
• Koppelbiljarten in ‘t Ankertje. Aanvang 14 uur

SEPTEMBER
Woensdag 4 september
• KBO-SBA, Klaverjassen, begin van competitie. Sarto 13.30 uur. 
Dinsdag 10 september 
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost. Een creatieve avond, workshop, 

Dorpshuis centrum, 19.45 uur
Zondag 15 september
• Koppelbiljarten in ‘t Ankertje. Aanvang 14 uur
Woensdag 18 september
• KBO-SBA, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
• Vrouwen van Nu Andijk-West. Schrijfster Marry Schoon be-

spreekt haar werk met een � inke dosis humor. 20.00 uur, Cultura
Vrijdag 20 september
• KBO-SBA Jaarvergadering, Daarna, De Vrolijke Nootjes. Sarto, 

13.30 uur.
Dinsdag 24 september 
• KVG Andijk, Verzorgde spellen avond. Sarto, 20.00 uur
Vrijdag 27 september
• 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 28 september
• Club Jazz&Pop in Cultura

OKTOBER
Woensdag 2 oktober
• KBO-SBA, Klaverjassen en Jeu de Boules. Sarto 13.30 uur.
Zondag 6 oktober 
• Schrijverscafé in Cultura aanvang 15.00uur
Donderdag 10 oktober 
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost. “plastic madonna,  de hr. P. Smith 

vertelt over Plastic afval, Dorpshuis centrum, 19.45 uur
Vrijdag 11 oktober

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

Oud papier  Zaterdag 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 28-05, 25-06, 23-07, 20-08, 
 17-09, 15-10, 12-11, 10-12.
Restafval:  Dinsdag 14-05, 11-06, 9-07, 6-08, 3-09, 1-10,   
 29-10, 26-11, 24-12
Gft:  overige dinsdagen

Let op: Op adressen waar het plastic nog in zakken wordt opge-
haald zijn de data als volgt: vrijdag 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

‘Hongerkinderen 1943’

Door het werk van onze wijklo-
pers en de gulle giften van vele 
mensen is er weer een mooie ca-
talogus tot stand gekomen, waar 
mee de afslagers Peter Swart en 
Richard de Beer vrijdag 19 april 
wel raad wisten. Gelukkig een 
mooi aantal mensen in de zaal en 
onder toezicht van notaris Mevr. 
Rinske Mantel, gingen de koopjes 
grif van de hand.

Nieuw dit jaar was de sponsor-
muntenactie, er stond een bouw-
werk met voor iedere vereniging 
een plastic buis waarin munten 
gedaan konden worden door de 
kopers, zij kregen bij iedere 25 
euro van hun koopje een munt, 
die zij naar eigen inzicht in een 
buis konden stoppen. Voor de 
verenigingen heeft ieder muntje 
dan een waarde van 2 euro. Hier 
kwamen leuk reacties op en werd 
druk gebruik van gemaakt. Hier-
uit zijn de volgende scores geko-
men; St Nicolaas comité 45 mun-
ten (90 euro), Volksdansgroep 
Andijk 2 mnt. (4 euro), Sporting 
Andijk 91 mnt. (182 euro), De 
Weid 65 mnt. (130 euro), Tennis-
vereniging Atlas 20 mnt. (40 

euro), Jazz en Pop 49 mnt. (98 
euro), Andijker Toneel 8 mnt. (16 
euro), Gymvereniging VVW (51 
mnt. (102 euro), Excelsior 48 
mnt. (96 euro), Cantabilé 104 
mnt. (208 euro), Kolfclub de 
Vrouwenkliek 70 mnt. (140 
euro), De Zonnebloem 25 mnt. 
(50 euro), Schildersclub Andijk 
1munt (2 euro), Biljartclub Cul-
tura 1 munt (2 euro), Huttendorp 
66 mnt. (132 euro), KVG 20 mnt. 
(40 euro), Jeugdschaatsen 23 
mnt. (46 euro), VVN 1 munt= 2 
euro, KBO 12 munt (24 euro), 
Vrouwen van Nu Oost 58 mnt. 
(116 euro), Vrouwen van Nu 
West 24 mnt. (48 euro), Cultura 
Plus 17 mnt. (34 euro)
De prijs voor het originele koopje 
ging dit jaar naar Piet Neuvel, hij 
maakte een prachtige, 2.30 hoge, 
tuinlantaarn, die voor €480,= 
werd verkocht.  Het winnende lot 
voor de vroeg aanwezigen ging 
naar Sandra Tensen, zij ontving 
hiervoor een proefabonnement 
voor 3 maanden van Vue bio-
scoop voor 2 personen.
Het laatste koopje ging om 00.30 
uur onder de hamer, samen met 
de giften werd toen het mooie 

bedrag van € 27.800,= bereikt, 
waar we uiteraard weer heel blij 
mee zijn.
Siem Visser sloot af met een be-
dankje voor iedereen, de vereni-
gingen zullen weer blij zijn met 
onze ondersteuning en zeg het 
voort, dat de veilingavond leuk is 
en nodig, zodat er volgend jaar 
misschien nog meer mensen bij 
zullen zijn. Hij dankte vooral ook 
nog Drukkerij Vijn voor het 
sponseren van onze banners, ze 
zagen er weer prachtig uit en het 
team van Cultura voor de goede 
verzorging.
Het bestuur bedankt iedereen 
die, op welke manier dan ook, 
heeft geholpen om deze avond 
tot stand en tot zo’n mooi einde 
heeft weten te brengen. Wij kun-
nen niets zonder al die hulp, 
maar samen heel veel.

Wij zijn nog op zoek naar wijklo-
pers, denk hier eens over na en 
neem contact op met het secreta-
riaat of een van de bestuursleden 
voor aanmelding of voor infor-
matie.
Namens Gemeenschapsveiling 
Cultura, Riet van der Thiel

Het bestuur van Gemeenschapsveiling 
Cultura bedankt iedereen!!

U ziet ze vast wel eens: een paal 
met een kast er op o.a. in fruit-
tuinen en op akkers staan. Deze 
huisvesting is speciaal voor de 
Torenvalk. Als deze een partner 
vindt kan hij een nest vestigen en 
legt 4 tot 9 eieren in de periode 
april/ mei. Zelf maken ze geen 
nest dus er moet in de kast wel 
wat materiaal liggen waar ze hun 
ei kwijt kunnen zonder dat dit 
alle kanten oprolt.
Deze valken jagen op muizen, in-
secten, kleine vogels en andere 

diertjes die op het terrein rond-
scharrelen. Muizen laten een uri-
nespoor achter dat ultraviolet 
oplicht. Hierdoor kunnen de val-
ken duidelijk detecteren waar de 
muizen recent actief waren. Al 
biddend in de lucht zoeken ze het 
spoor af en duiken dan plots naar 
beneden waar ze de muis met 
hun sterke klauwen dood knij-
pen. Deze wordt naar de kast ge-
transporteerd en aan de jongen 
gevoerd.
Douwe Greydanus.

Jonge torenvalken in de nestkast. Foto Douwe Greydanus

Jonge torenvalken
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Uit onze voorjaarsproeven komen weer prachtige aardbeiplanten 
beschikbaar. Deze zomer plukt u daar al heerlijke vruchten van.

Daarom organiseren wij weer een:

Uit onze voorjaarsproeven komen weer prachtige aardbeiplanten beschikbaar. 
Deze zomer plukt u daar al heerlijke vruchten van. 

Daarom organiseren wij weer een:

AARDBEI-PLANTEN VERKOOP
U bent van harte welkom op:

Zaterdag 2 mei van 10.00 tot 13.00 uur
ABZ Seeds, Vleetweg 12, 1619 PR Andijk

De opbrengst uit deze verkoop is voor:

U bent van harte welkom op:
Zaterdag 4 mei van 10.00 – 13.00 uur

ABZ Seeds, Vleetweg 12, 1619 PR Andijk

De opbrengst uit deze verkoop is voor:

Uit onze voorjaarsproeven komen weer prachtige aardbeiplanten beschikbaar. 
Deze zomer plukt u daar al heerlijke vruchten van. 

Daarom organiseren wij weer een:

AARDBEI-PLANTEN VERKOOP
U bent van harte welkom op:

Zaterdag 2 mei van 10.00 tot 13.00 uur
ABZ Seeds, Vleetweg 12, 1619 PR Andijk

De opbrengst uit deze verkoop is voor:

Stichting Wings of Change Andijk 
en Oranje Comité Grootebroek/

Bovenkarspel

Vrijdag 26 april zijn zeven actieve vrijwil-
ligers uit de gemeente in het Oranjezon-
netje gezet. Dit gebeurde tijdens een fees-
telijke bijeenkomst op Lintjesdag in het 
gemeentehuis. Zeven sociaal ingestelde 
inwoners die vrijwillig bereid zijn veel te 
doen voor de samenleving. Betrokken 
mensen die voor alles en iedereen klaar-
staan. Zij werden door besturen, familie, 
vrienden en kennissen voorgedragen voor 
het lintje. De burgemeester bedankte de 
inwoners voor hun inzet. Hij reikte hen de 
versierselen uit bij hun benoeming tot Lid 
in de Orde van Oranje Nassau.

In Andijk waren er drie mensen die een 
lintje ontvingen: 

Piet Ligthart (68)
Piet Ligthart is al ruim 28 jaar actief als 
vrijwilliger bij diverse organisaties. Dit 
begon als voorzitter van de parochie Ma-
ria Middelares van alle Genaden in Andijk. 
Vervolgens als voorganger bij avondwaken 
en bij de woord-communievieringen. Ook 
is de heer Ligthart voorzitter en zanger bij 
het koor ‘De Vriendenkring’. Lighthart is 
bovendien voorzitter van bestuur Dorps-
huis Sarto en voorzitter van de kantine-
commissie van Sporting Andijk. Hij staat 
hier elke zondag in de kantine en is aanwe-
zig bij sportdagen. Met de maandagoch-
tendploeg verzorgt hij het onderhoud van 

het complex. Sinds enkele jaren leest hij 
eens per week de krant voor aan bewoners 
van woonzorgcomplex Sorghvliet in An-
dijk. Tenslotte is de heer Ligthart sinds 
2005 raadslid namens het CDA. Eerst voor 
gemeente Andijk en na de fusie voor ge-
meente Medemblik. 

Joke Honselaar – Polhuis (72)
Al 40 jaar zet mevrouw Honselaar zich als 
vrijwilliger actief in voor diverse organisa-
ties. Sinds 1978 vult zij belastingbiljetten 
in. Dit doet zij in de maanden januari t/m 
mei voor de FNV-leden. Daarnaast helpt 
zij ouderen met het invullen van de belas-
tingaangifte. Om op de hoogte te blijven 
van de belastingwetgeving volgt mevrouw 
Honselaar jaarlijks een cursus. 
Als COPD patiënt is zij sinds 2003 is zij 
betrokken bij het Longfonds (voorheen 
Astmafonds). Ze was penningmeester in 
de Regioraad Noord-Holland Noord en 
initiatiefnemer van de jaarlijkse COPD-
lunches. Ook was zij oprichter van het 
Longpunt in Westfriesland en nam het 
initiatief voor een zwemgroep.
Mevrouw Honselaar zit in de cliëntenraad 
van het Waterland Ziekenhuis, geeft voor-
lichting aan scholen en aan de EHBO-ver-
eniging en organiseert lotgenotencontac-
ten. Ook is zij vrijwillig kantoormedewer-
ker bij de christelijke camping De Betteld 
in Zelhem. 

Foto (Theo Annes): onder v.l.n.r. Tiny en Siemen Goedhart – Jong, Kees Hink, Marije 
Reijs – Verhoeven, Piet Ligthart / boven v.l.n.r. : Burgemeester Frank Streng, Andrea van 

Langen – Visbeek, Joke Honselaar – Polhuis.

Lintjesregen in Medemblik

Joke Honselaar lijdt al meer dan 40 jaar 
aan de longziekte COPD. Ondanks haar 
zeer beperkte longinhoud en conditie zet 
zij zich vrijwillig in voor bovengenoemde 
organisaties en doelgroepen. 

Andrea Van Langen – Visbeek (51)
Mevrouw Van Langen – Visbeek heeft 
zich gedurende 12 jaar ingezet als VVD-
raadslid. Vanaf 2006 voor de gemeente 
Andijk en vanaf 2011 voor gemeente Me-
demblik. Sinds 2018 is zij wethouder in 
Medemblik. Portefeuilles: Ruimtelijke 

Ordening, Omgevingswet, Groenbe-
heer, Grondzaken, Herinrichting kop 
Nieuwstraat Medemblik. 
In 2016 werd mevrouw Van Langen Sta-
tenlid voor de provincie Noord-Holland. 
Eerst ter vervanging voor Femke Lager-
veld en per februari 2016 werd zij be-
noemd tot nieuw Statenlid tot de verkie-
zingen van maart 2018. Vóór haar wethou-
derschap had zij diverse leidinggevende 
functies bij onder meer Bedrijfsverzor-
ging,  Service Plus, Stichting Welzijn Ou-
deren en als laatste bij Wonen Plus.

Bioflor Potgrond - 40 liter
Een uitgebalanceerde pot-
grond voor kamer-terras-
balkon en perkplanten, 
ook voor vaste planten!

1 zak 3,95
2 zak 6,95

Nieuw bij Zwartgroen!
Tuinaarde, potgrond en graszaad 

van Bioflor – topkwaliteit!

Industrieweg 5  •  1619 BZ  •  Andijk
(0228) 74 81 23  •  www.zwartgroen.nl

Bioflor Tuinaarde - 40 liter
Geschikt voor het ophogen 
van de grond en het egali-
seren van de tuin.

1 zak 2,75
2 zak 4,95

Sinds 2003 wordt er jaar-
lijks gestreden om de G 
en A trofee.   De dames 
Griet Veenstra en Annie 
Venekamp zijn jaren lid 
geweest van de Vrouwen-
kliek en beste sponsors 
voor de vereniging.

Als aandenken is er een 
trofee in het leven geroe-
pen en ieder jaar wordt er 
weer om gestreden. Het 
was deze keer weer span-
nend, de eerste serie werd 
er heel goed gekolfd maar 
in de tweede serie werden 
er toch punten verspeeld. 

Eerste werd met 76 pun-
ten Hannie Bakker, op 
tweede plaats stonden 
Anneke Berkhout en Nel 
Kreuk ieder met 75 pun-
ten. In de barrage werd 
Anneke tweede en Nel 
derde.V.l.n.r. Anneke, Hannie en Nel. Foto aangeleverd

De G en A trofee bij Kolfclub de Vrouwenkliek

Fijne grassoort voor een 
mooi, sterk en goed 
bespeelbaar gazon.

250gr - 7,80 (12.5m2) 
500gr - 11,95 (25m2) 
1kg - 19,95 (50m2)

Bioflor Graszaad (sier & speelgazon)
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