
Pieternel is geboren in Zeeland 
en is sinds haar achtste woon-
achtig in Noord-Holland.  “Ik 
heb op verschillende plekken 
in Noord-Holland gewoond en 
als laatste op de Veluwe. Daar 
konden mijn man Willem en ik 
niet echt aarden en toen ons 
huis uiteindelijk verkocht werd 
zijn we in Andijk terecht geko-
men.” Daar runt ze nu haar 
(web)winkel en brengt ze veel 
tijd door met haar mopshond-
jes. 

Een heerlijk dorp
Pieternel en haar man zijn el-
kaars jeugdliefde en inmiddels al 
37 jaar samen waarvan dit jaar 30 
jaar getrouwd. Ze zijn in Andijk 
terecht gekomen, omdat ze klein-
schalig en in een leuk dorpje wil-
de gaan wonen. “En Andijk was 
over de dijk de kortste route naar 
het werk van mijn man.” Toen de 
kinderen nog klein waren woon-
den ze ook in een klein dorpje en 
dat beviel hen prima. Inmiddels 
wonen haar drie kinderen en in-
middels zes kleinkinderen, ver-
spreid door het land. Toen Pie-
ternel hier net kwam wonen 
heeft ze zich meteen aangemeld 
als lid van de Vrouwen van Nu en 
is ze als vrijwilliger aan de slag 

gegaan achter de balie van ver-
zorgingshuis Sorghvliet. Daar-
naast liep ze toen al veel met de 
honden. Door deze activiteiten is 
ze snel ingeburgerd. “Ik vind het 
hier lekker wonen, iedereen komt 
gewoon achterom.” 

Mopshondjes 
Aan de poort heeft ze een bordje 

hangen met twee hondjes, waar-
van er eentje een piratenkapje op 
zijn oog heeft.  Haar hondjes zijn 
bijna negen jaar en één van de 
hondjes mist een oog. “Hij had 
drie jaar geleden een beschadi-
ging aan zijn oog. We zijn veel bij 
de dierenarts geweest en deze 
heeft nog geprobeerd om het oog 
te redden maar dit mocht helaas 

niet baten.” Pieternel vertelt dat 
een hond daar minder moeite 
mee heeft dan een mens, ze pas-
sen zich snel aan. “Als je hem aan 
de verkeerde kant benaderd 
schrikt hij wel maar verder heeft 
hij er weinig last van en is hij net 
zo vrolijk en lief als dat hij daar-
voor was.” De hondjes Bobbie en 
Boris komen bij een fokker van-
daan, hebben papieren en zijn 
raszuiver. “Ze kunnen goed met 
kinderen. Als je voorbij komt lo-
pen, blaffen ze wel, de driftkik-
kers, maar ze zijn ontzettend lief.” 

Webwinkel 
Pieternel runde vroeger een 
woonwinkel in Apeldoorn en was 
toen vaak zeven dagen per week 
van huis. “Ik had wel personeel 
hoor, maar naast het runnen van 
de winkel moet je ook de inkoop 
en administratie doen. Dat was 
wel zwaar.”  Nu heeft ze een web-
winkel in cadeauverpakkingen. 
“Die had ik al, maar heb ik ge-
woon meeverhuisd naar Andijk. 
Mensen kunnen online bestellen 
maar ook bij mij aan de deur af-
halen. Ze heeft een showroom 
aan huis en de hondjes liggen er 
vaak gewoon bij. “Als het bord 
buiten hangt ben ik thuis en kun 
je zo langskomen!” 

Pieternel geeft ook creatieve 
workshops en kinderfeestjes bij 
haar thuis en is voor haar bedrijf  
‘Inpakken en uitdelen’  actief op 
sociale media zoals Facebook, 
Instagram en Pinterest.  Ze was 
het bijna vergeten te vertellen, 
maar naast haar vrijwilligers-
werk, honden en haar webwinkel 
hebben ze nog drie bijenkasten in 
de tuin. Met een beetje mazzel 
kunnen ze straks weer verse ho-
ning uit de kasten halen.
“Ik zal me niet snel vervelen!” 

Pieternel vindt het hier heerlijk

Pieternel met haar mopshondjes, “ik vind het hier lekker wonen”. 
Foto: Koos Dol/De Andijker

Bel ons 
voor 

meer info 
over de 
actie! 

0228-592253 

Mr. R.M. Mantel-KooistraMr. A.W.M. Overtoom

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

GRATIS INLOOP 9-17 
en 19-21 uur: 19/3 Andijk 

10/3 Benningbroek

www.mantelvoors.nl

De afgelopen weken zijn er een aantal klachten bin-
nengekomen over het ophalen van het oud papier 
rondom de wijk Mantelhof. Omdat hier nog volop 
gebouwd wordt rijdt op dit moment de oudpapier-
auto niet de wijk in. Dit geeft veel overlast mede 
door de weersomstandigheden van de afgelopen 
weken, de harde wind.

Er is overleg geweest met Roele de Vries, die de au-
to’s bemand. Na beoordeling ter plaatse door een 
medewerker van Roele de Vries is onderstaand naar 
voren gekomen betreffende het aanbieden van het 
oud papier in de wijk Mantelhof:

Narcis: Dit is nog een bouwstraat en (nog) niet toe-
gankelijk voor de papierwagen. Bewoners van de 
Narcis kunnen, tot dat de straat rijklaar is opgele-
verd, hun papier aanbieden op de hoek van Krokus 
/ Narcis / Hyacint. Zie kaart bij de rode kruisen.

Krokus: Papier s.v.p. op 1 van deze 4 verzamelpun-
ten aanbieden. Op de stoep t.h.v. kruising Narcis / 
Hyacint / Krokus, of op de hoek t.h.v. Krokus 11 of 
Krokus 25.

Zondagmiddag 8 maart

Barrelhouse
(ouderwets goeie blues)

Cultura Andijk. Aanvang:15.00 uur

Het wordt deze week bezorgd bij 
de donateurs van Stichting Oud 
Andijk maar afgelopen weekend is 
het eerste exemplaar al officieel 
door voorzitter Jos Kuin overhan-
digd aan ‘good old’ Klaas Burger, 
hier rechts op de foto. Deze eer viel 
hem te beurt ondermeer vanwege 
zijn jarenlange inzet voor de in-
standhouding en kennisoverdracht 
van het verleden van Andijk.

Jos Kuin en Klaas Burger. Foto’s aangeleverd

Vers van de pers: 
Jaarboek Oud Andijk 2020

Ophalen oud papier wijk Mantelhof

Nieuws 
of tips?

info@andijker.nl
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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 8 maart 10.00 uur: 2e 
zondag van de 40-dagentijd.
Eucharistieviering met de Vrien-
denkring; voorganger: pastor G. 
Koning. Thema: “Verlicht”.
De collecte is voor onderhoud 
van ons kerkgebouw. Dank daar-
voor. Welkom in de viering.
*Overleden: Gerda Houdijk-
Steenkamer.
* In de nacht van 21 op 22 maart 
wordt de Stille Omgang in Am-
sterdam weer gelopen.
Verdere inlichtingen en opgave 
bij: Henk Hauwert, tel. 592278. 
Zie ook in Kontakt. 

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

Daar buiten op afspraak

AANLEVEREN 
KOPIJ

Advertenties: 
tot maandag 12.00 uur: 

info@andijker.nl. 

Kopij en fotomateriaal: 
tot maandag 12.00 uur 

info@andijker.nl

Familieberichten: 
(rouw- en geboorteberichten) 

tot dinsdag 8.30 uur
info@andijker.nl

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

Op donderdag 5 maart a.s. is er in 
de bibliotheek in de Schoof (Ker-
kelaantje 1) weer een taalcafé 
voor anderstaligen tussen 14.00 
en 15.30 uur.
Het taalcafé vindt 1x per maand 
plaats en wel op iedere eerste 
donderdag van de maand. Er zijn 
geen kosten aan verbonden. Eerst 
kennismaken en dan rustig aan 
starten met een kringgesprek. 
Eventueel kan je iets meenemen, 
een boekje of foto’s om het ge-
sprek op gang te helpen. Het 

spreken zal gaandeweg beter 
worden, zeker wanneer men via 
de opgegeven sites gaat oefenen.
Vast een kijkje nemen op deze si-
tes? Surf dan naar www.oefenen.
nl of www.jekanmewat.nl. Op 
beide sites kunt u vast oefenen 
met Nederlands lezen en spre-
ken. 

Geïnteresseerd om mee te praten 
in het Taalcafé? Mail dan naar 
hanneke.versteege@gmail.com 
of sms naar 06-14049503

Een warme handdruk, even een arm om ons heen,
een kaart, een brief, bloemen,

of wat het ook maar is geweest.
Het is voor ons een troost in deze moeilijke tijd.

  
Voor al uw belangstelling en medeleven  

na het overlijden van onze lieve vader en opa

Piet de Blank
betuigen wij u hiermee onze oprechte dank.

Johan

Marga en Manus

Peter, Rosa, Max

Tineke en Maurice, Bob, Sarah

Maart 2020.

Kerkdiensten, zondag 8 maart

Gereformeerde Kerk  
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. J. Staat, Avondmaal
14:30 uur ds. J. Staat, Avondmaal in Sorghvliet

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

Woensdag 11 maart (Biddag voor gewas en arbeid)
14.30 uur ds. G. Heijkamp
19.30 uur ds. G. Heijkamp

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
10.00 uur Ds. Nicoline Letteboer uit Julianadorp
 Organist: Christine Janssen

Iedere woensdag inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente  
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Cees Hanemaayer 

R.K. Kerk    
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Euch. pastor G. Koning, de Vriendenkring

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Jack Nugter

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur  Simon van Groningen

Taalcafé Wervershoof in de De Schoof

1970         2020 Zijn onze ouders Gerrit en Ria Voorthuijzen / 
Van Lubek  50 jaar getrouwd. Een dag om 
even bij stil te staan 

1970
0

2020

  6 Maart

Veel liefs, 

De kinderen &

Kleinkinderen 
Dijkweg  23 
1619 HB Andijk

6 maart
Zijn onze ouders 

Gerrit en Ria Voorthuijzen / Van Lubek  
50 jaar getrouwd. 

Een dag om even bij stil te staan 

Veel liefs, 
de kinderen & kleinkinderen

Dijkweg  23 
1619 HB Andijk

Sinds geruime tijd gaat aan de 
veiling van Sarto een kindervei-
ling vooraf. Om de kinderen en 
ouders te motiveren om na deze 
speciale veiling niet naar huis te-
rug te keren, kunnen de kinderen 
voor een gezellig spelletjescircuit 
terecht in de kleine zaal, waar van 
alles te beleven valt. 

Door het toenemende aantal kin-
deren dat de veiling bezoekt, is 
het helaas niet mogelijk om alle 
kinderen iets te laten kopen bij de 
afslagers. Dit kan bij sommige 
kinderen wat teleurstelling te-
weegbrengen. Maar gelukkig 
kunnen zij, na hun eigen veiling, 
terecht in de kleine zaal waar ze 
nog een kans maken om leuke 
prijzen te winnen bij de Bingo. Er 
zijn al leuke prijsjes aangeboden 

door mensen uit het dorp en aan-
geschaft door de veilingcommis-
sie. Ook kunnen zij zich verma-
ken met diverse spelletjes zodat 
alle kinderen met een goed ge-
voel naar huis kunnen keren. 
Dit jaar is er voor de kinderen van 
de bovenbouw een extra uitda-
ging: ze kunnen bekers versieren 
met de stippentechniek. (aange-
boden door de familie De Boer.) 
En een aantal kinderen kunnen 
elkaar uitdagen met een spelletje 
op de Nintendo Switch. Natuur-
lijk zijn ook de vertrouwde oud-
hollandse spelletjes er, die ver-
maak brengen voor iedereen. 
Voor eenieder wat wils dus. 

Kom vrijdag 13 maart dus allen 
naar de veiling van Sarto, we be-
ginnen om 19.15 uur.

Vermaak voor de jeugd tijdens 
en na de Veiling van Sarto 

Gevonden: pinpas
 

Voor het pand Kleingouw 2 is een pinpas gevonden 
op naam van F I J J Puriel. De eigenaar kan de pas 

(identificatie verplicht) ophalen.

Het pand is niet altijd open, mail om een afspraak 
te maken: ivonne.schouten@medemblik.nl

Gevonden: fiets
Wanneer de eigenaar kan 
zeggen wat er in de mand 
zit kan hij hem ophalen. 

Meer informatie: 
info@andijker.nl

Twee Stormmeeuwen, nog in-
winterkleed, zwommen geza-

menlijk in het IJsselmeer achter 
vakantiepark het Grootslag. Ze 
zijn te herkennen aan de dunne 
band op de snavel en wat donkere 
tekening op de rug en kop. Van 
verre hoorde je ze al krijsen en 
zag je ze om elkaar heen dartelen. 
We noemen dat baltsgedrag. 
Eind februari is gaat dit paar zich 
met gezinsuitbreiding bezighou-
den. Broedtijd is eind april, van-
daar dat deze zich nu op vrijers 
pad zijn.

De twee stormmeeuwen.  
Foto: Douwe Greydanus

Krols in de kop

Nieuws of tips?

info@andijker.nl
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8 MAART INTERNATIONALE VROUWENDAG
THEMA 2020: VRIJHEID

Internationale vrouwendag staat voor solidariteit en strijdbaarheid 
van vrouwen. De eerste viering was in 1911. Ieder jaar is er een 
thema of actualiteit. Al jarenlang strijden vrouwen voor zelfbeschik-
king, individuele rechten en vrijheid. In 1912 was de eerste Interna-
tionale Vrouwendag in Nederland. In 1921 stelde het Internationale 
Vrouwensecretariaat voor om een vaste datum te kiezen voor de 
vrouwendag. Dit werd 8 maart, mede vanwege de grote vrouwensta-
king in Sint Petersburg. Ook in Nederland schijnt nog veel ongelijk-
heid te zijn tussen vrouwen en mannen. Ik ben benieuwd of vrouwen 
in Noord-Holland dat ook zo voelen. Wil je je mening delen, stuur 
dan een mail naar r.mantel@mantelvoors.nl (deze wordt niet gepu-
bliceerd of anders anoniem beschreven).

Grote opmars van vrouwen in het notariaat
In het notariaat zien we in ieder geval steeds meer vrouwen. Ooit 
was dit bij uitstek een mannenberoep. Dat is verleden tijd. Bij ons 
kantoor staan sinds kort 2 vrouwen aan het roer. Sandra Voors heeft 
onlangs het kantoor in Benningbroek van Aad Overtoom overgeno-
men. Gelukkig blijft Aad Overtoom nog gewoon aan het kantoor 
verbonden.

Mooie traditie: Neem op 8 
maart een bosje tulpen mee 
voor je vrouw, je moeder of ie-
mand anders die je blij wil ma-
ken. Deel dit artikel op social-
media of mail ons via www.
mantelvoors.nl, wie weet brengen we dan een grote bos tulpen bij je 
thuis (we verrassen 10 personen).
GRATIS INLOOP 9-17 + 19-21 uur: dinsdag 10/3 Benning-
broek 0229-591264 / donderdag 19/3 Andijk 0228-592224

Bas de Wit

Stikstofproblemen: 
auto knalt tegen de muur

In mei 2019 knalden we als 
Nederland met onze auto te-
gen de muur. De Raad van 

State deed uitspraak over de 
manier waarop de overheid 

vergunningen verstrekt voor 
o.a. woningbouw, infrastruc-
tuur en de agrarische sector. 
De RvS vond dat de natuur 

onvoldoende beschermd werd 
tegen stikstofuitstoot. Plots 

konden projecten geen door-
gang vinden, met grote gevol-
gen voor ondernemers of wo-

ningzoekenden. 

Politiek creëert onzekerheid
Er werden grote woorden ge-
sproken, waarbij sommige po-

litieke partijen met hun uit-
spraken niet alleen onzeker-

heid creëerden voor onderne-
mers, maar er ook voor zorg-

den dat zij massaal in de weer-
stand gingen. Wat zou jij doen, 
als een regeringsfractie roept 
dat de veestapel wel gehal-

veerd kan worden terwijl jij nu 
net met koeien je brood ver-
diend? En ook in andere sec-

toren is de pijn nog altijd voel-
baar. Denk aan bouwbedrijven 

die personeel niet langer aan 
het werk kunnen houden. 

Kijk naar alle onderdelen van 
de auto voor een oplossing!
Mijn oproep aan het kabinet 

en de provincie is daarom: pak 
door, en kijk naar alle onder-

delen van de auto voor een op-
lossing! Onder de motorkap 
betekent dat dat we onderne-
mers vragen om de komende 
jaren naar kansen te kijken 

voor het verminderen van stik-
stofuitstoot. De overheid moet 
de middelen beschikbaar stel-
len om daarbij te helpen. Tege-

lijkertijd mogen we ook ver-
wachten dat de organisaties 
die met ons belastinggeld de 
natuur moeten onderhouden, 
hun verantwoordelijkheid ne-
men. Het onderhouden van de 
natuur is immers niet vrijblij-

vend. 

In Noord-Holland de auto 
weer laten rijden

De provincie gaat de komende 
maanden per natuurgebied in 
gesprek met ondernemers en 
natuurorganisaties. Dit moet 
voor meer duidelijkheid gaan 

zorgen. Vanuit de VVD blijven 
wij dit kritisch volgen. We ver-
wachten dat de auto weer gaat 

rijden, en dat we onderweg 
geen passagiers kwijtraken. 

We willen immers de gemaak-
te natuurafspraken nakomen, 
maar altijd met behoud van 

ruimte voor ondernemerschap. 
Het belastinggeld voor natuur-
onderhoud moet immers eerst 

verdiend worden. 

Bas de Wit
Statenlid VVD

week van het

CHRISTELIJKE boek

week van het

CHRISTELIJKE boek

 4 t/m 14 maart 
Gratis novelle 

Brood en stenen
bij aankoop 

van minimaal 
€ 15,00 aan boeken

Deze campagne wordt georganiseerd door

www.christelijkeboeken.nl
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Op zondag 8 maart nodigt mo-
delvliegclub Pegasus kinderen 
met hun ouder(s) uit van 14.15 
uur  tot 15.00 uur in sporthal de 
Klamp te Andijk.
Ook deze keer zal er voor de be-
langstellende bezoeker een mo-
gelijkheid zijn om, dit keer met 
kleine werpvliegtuigen, ervaring 
op te doen. Wie blijft het langst in 
de lucht of, legt in glijvlucht, de 
grootste afstand af.
Deelname is gratis en afhankelijk 

van het aantal beschikbare werp-
modellen.
Na 15.00uur zullen de leden van 
Pegasus zelf nog 2 uur van de zaal 
gebruik maken met hun eigen 
modellen.

Wel schoenen dragen waarmee 
in de sporthal gelopen mag wor-
den. Welkom bij Pegasus op zon-
dag 8 maart!

Zie ook www.mvcpegasus.nl

Modelvliegclub Pegasus in De Klamp

Tessa Botman is op de ijsbaan in 
Hoorn Nederlands kampioen ge-
worden op de marathon, Sjaak 
had een week later het NK Mas-
ters in Utrecht en werd Neder-
lands Kampioen op de 1500, 3000 
en 5000 meter. Hij won daar ook 
het allround klassement. 

In het weekend van 29 februari 
en 1 maart ging Janno de strijd 
van het Nederlands Kampioen-
schap bij de neo senioren in En-
schede aan. Hij is op de 500 en 
1000 meter Nederlands kampi-
oen geworden. Wat een mooie 
prestaties, gefeliciteerd!

Links Janno Botman, rechtsboven Sjaak Botman en rechtsonder  
Tessa Botman op het podium. Foto’s aangeleverd

3 Nederlands kampioenen 
bij familie Botman

Op 8 maart wordt er weer een 
grote kunstmarkt gehouden in de 
Schoof te Wervershoof! Vanaf 
12.00 – 17.00 uur is iedereen van 
harte welkom. Kosten voor en-
tree? Helemaal niets. 
 
Dat kunst al tijden lang niet meer 
alleen voor de elite is, moge dui-
delijk zijn.  Bij de Schoof vinden 
wij dat kunst, cultuur en alles wat 
daarbij behoort voor iedereen 
toegankelijk moet zijn. Wij heb-
ben regionale kunstenaars bena-

derd om bij ons te komen expose-
ren, daar is goed gehoor aan ge-
geven!
Bij ons wordt deze dag geëxpo-
seerd met onder andere de vol-
gende disciplines: Schilderkunst, 
beeldhouden, keramiek, epoxy 
sieraden, sieraden van oud be-
stek. Voor een muzikale invulling 
komt jazz zangeres Yolanda van 
Zoolingen live optreden.
  
Het volledige programma is te 
vinden via www.deschoof.net. 

Kunstmarkt de Schoof

Goed gebundeld met een touw-
tje of in een doos. Gebruikt u 
een krat, dek het dan even toe 
met iets zwaars zodat de in-
houd niet kan wegwaaien. Lie-
ver niet in boodschappenkrat-
ten of sinaasappelkistjes (oa 
gevaarlijk door de nietjes).

Maak de dozen en kratten niet te 
zwaar, zo maakt u het makkelij-
ker voor de vrijwilligers die elke 
14 dagen het papier bij u komen 
ophalen.

Als het papier niet op de juiste 
plek staat, of het is te zwaar of 
verkeerd aangeboden dan zijn de 
lopers genoodzaakt om het te la-
ten staan. Jammer voor u, want u 
blijft met uw papier zitten en 
jammer voor de verenigingen, 
minder inkomsten.

Wat mag er bij het oudpapier:
kranten, tijdschriften en recla-
medrukwerk, kartonnen dozen, 
kleine kartonnen verpakkingen 
van bijvoorbeeld thee, macaroni 
en waspoeder, golfkarton, oude 
(telefoon)boeken, kantoorpapier, 
wc-rolletjes, enveloppen, recla-

mefolders, papieren zakken, eier-
dozen en cadeaupapier geschikt 
om opnieuw te gebruiken.

Wat mag er niet bij het oudpa-
pier: 
behang en vinyl, kassabonnen, dit 
hoort bij restafval
drinkpakken (melk, sap); dit 
hoort in de oranje bak
geplastificeerd papier, sanitair 
papier (bijvoorbeeld papieren 
zakdoekjes, toiletpapier, servet-
ten en luiers), verontreinigd pa-
pier (zoals pizzadozen met etens-
resten) Dit hoort allemaal bij het 
restafval.

Geen verpakkingsmateriaal zoals 
tempex en plastic
Schoon, droog papier en karton 
kan tot wel 6 keer hergebruikt 
worden! 75% van het papier dat 
we in Nederland maken komt 
van gerecycled papier. Recycling 
bespaart grondstoffen. Door te 
hergebruiken kan een boom die 
CO2 opneemt blijven staan. 

Er is een wereld te winnen met 
oud papier. Laten we er daarom 
samen voor zorgen!

Spelregels oud papier
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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

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!

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.

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

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

In 2019 vierde Barrelhouse het 45 
jarig bestaan met veel optredens, 
2020 brengt daar geen verande-
ring in, spelen is wat Barrelhouse 
het liefst doet. Blues leent zich bij 
uitstek om vol uit te halen: uit-
bundige swing, fijn hamerende 
piano, vonken uit de gitaren. Tin-
eke weet er ook weg mee, zij kan 
het geheel nog extra opzwepen. 
Maar de blues heeft ook zijn ro-
mantisch intieme kant. Barrel-
house weet hoe klein je een blues 
kunt spelen, ook met z’n zessen. 
Hoe intiem dat kan worden en 
hoe de lyrics dan een grotere rol 
krijgen. De essentie van de blues 
is een stem en een gitaar. Voor 
Barrelhouse is dat een stem en 

een band, vol elektrisch of intiem 
akoestisch. Tineke Schoemaker 
zingt met grote vanzelfsprekend-
heid een vurige blues, fel ge-
timed, of een ontroerend klein 
nummer, zacht en licht hees. 

Bezetting:
Tineke Schoemaker; vocals, Joh-
nny LaPorte; gitaar, Guus LaPor-
te; gitaar, Han van Dam; piano, 
Bob Dros; drums, Jan Willem 
Sligting; bass, accordeon

Enkele feiten:
- 46 jaar in dezelfde bezetting
- Meer dan 2000 concerten
- Tineke Schoemaker number 1
 female blues singer 

 (Dutch Blues Foundation 2012)
- Dutch Blues Hall of Fame 2012
- 12 albums, 1 DVD
- Plaat opnames met Albert 
 Collins, Altai Hangai (Mongo-
 lië), Gary Lucas (Captain Beef-
 heart), Five Blind Boys of 
 Mississippi.
- Edison Jazzism Publieksprijs
  2017 voor album Almost There
- The Complete Album 
 Collection, 45 Years on the Road
Reden genoeg om te zorgen dat je 
er bij bent
Zondagmiddag 8 maart bij Club 
Jazz&Pop in Cultura Andijk
Aanvang: 15.00 uur; Deur open 
14.30 uur
Entree € 10,-/Donateurs € 5,-.

Barrelhouse. Foto aangeleverd

Zondagmiddag 8 maart fantastisch optreden van “BARRELHOUSE” 
bij Club Jazz&Pop in Cultura Andijk

Wil je meedoen aan dit unieke 
concert

Heb je altijd al eens willen 
zingen, maar was de stap net 

te groot?
Doe nu mee aan dit project!

Muziekvereniging Excelsior en 
Musical popkoor Broadway 
brengen op 25 en 26 september 
de “Night of the music” in 
sporthal de Klamp in Andijk. 
De leden van Excelsior uit de 
regio Andijk en de zangers en 
zangeressen van Broadway uit 
Hoorn en ver daarbuiten, zet-
ten samen op een unieke wijze 
de regio West-Friesland muzi-
kaal op de kaart: “Muziek Ver-
bindt”.

In dit muzikale project worden 
een aantal unieke arrangemen-
ten gebracht die speciaal voor 
deze avond zijn bewerkt door 
de dirigenten Nick Hoogland 
en Patrice van Opstal. Daar-
naast brengen beide verenigin-
gen vanzelfsprekend een aantal 
stukken uit ieders eigen brede 
repertoire variërend van klas-
siek tot pop en van musical- tot 
filmmuziek. Een hoogtepunt is 
zeker de gezamenlijke medley 
uit ‘Soldaat van Oranje’ en de 
muziek uit ‘Saving Private 
Ryan’, waarmee ook 75 jaar Be-

vrijding een plekje krijgt in dit 
muzikale spektakel.

Voor dit unieke concert is bij 
Musical Popkoor Broadway 
nog plaats voor jou! Of je nu 
nieuwsgierig bent of reeds kunt 
zingen – je bent welkom op 
donderdag 19 Maart in de Gro-
te Beer (wijkcentrum Grote 
Waal te Hoorn). Vanaf dat mo-
ment haak je aan bij dit unieke 
project en krijg je de unieke 
kans om te ervaren hoe leuk, 
gezellig en ontspannend zingen 
kan zijn! We willen vooral ook 
mannen over de streep trekken; 
een speciale “zangworkshop 
voor mannen” zal dan ook wor-
den georganiseerd. 

Broadway geeft voor dit project 
toegang tot de onlineoefenmo-
gelijkheden via tablet of smart-
phone; daarnaast voorziet zij 
ieder die mee gaat doen van een 
‘buddy’, een doorgewinterd 
koorlid die helpt waar nodig. 
Daarnaast geniet je van onze 
befaamde solistenavond op 24 
april, en ervaar je alvast de sfeer 
van een optreden op de stads-
feesten van 15 juni. Geef je op 
– stuur nu een mail naar info@
broadwayhoorn.nl.
We zien je graag op 19 maart
www.broadwayhoorn.nl

Doe mee aan “Night of the 
music” 25 en 26 september
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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

Auto's
Profijtauto • Industrieweg 1 Andijk 

info@profijtauto.nl • www.profijtauto.nl

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

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

Fietsenwinkel
Dekker Tweewielers • Middenweg 54a, 1619 BN Andijk

0228 - 74 52 22 • www.dekker-tweewielers.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
Autoservice Andijk • Handelsweg 29 Andijk
0228 - 59 22 22 • www.autoserviceandijk.nl

Groenten - Bloemen
De Bosmantel • www.bosmantel.nl
06 20 41 40 66 • info@bosmantel.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.lnchuidverbetering.nl

Hypnotherapie
Be Happy Hypno • Anita Kort

behappyhypno@gmail.com • 06 51 85 34 27

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

0228 581 258 • info@schoutenoptiek.nl

Kantoormeubelen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G

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

Kindercoaching
Centrum voor Hoogbegaafdheid • www.hbcentrum.nl

info@hbcentrum.nl • Zwaagdijk-Oost

Klusbedrijf
Westfriese Kluscentrale • 06 38 17 33 88

help@wfkc.nl • www.wfkc.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
Anton Overweel • www.vishandel-antonoverweel.nl

info@vishandel-antonoverweel.nl • Tel. 06 51 11 08 60

Vishandel
Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

www.kleinvolendam.nl • info@kleinvolendam.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

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) 

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) 

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

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.

Eén telefoontje of bericht
kan uw klus klaren

06 38 17 33 88 / help@wfkc.nl

Kleingouw 17,  1619 CA Andijk
www.wfkc.nl

@westfr iesekluscentrale
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Wist u dat...

... 28 maart Oôs Joôs komt 

optreden in de Klamp?

... Mario Dijkhuizen morgen, 

donderdag 5 maart, 

50 jaar wordt?

...het afgelopen zondag weer

uiterst gezellig was in

Cultura met Henk van Gelder

in ons Schrijverscafé?

… modelvliegclub Pegasus a.s. 

zondag in sporthal de Klamp 

een demo geeft?

… André van Duin wederom 

een fiets schenkt aan de 68ste 

veiling van Sarto welke op 

13 maart gehouden wordt?

…  Michael Nobbe 

deze maand weer een 

taartactie heeft?

… Andijk weer een 

glazenwasser rijker is?

 

Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

Auto’s van 1e eigenaar
Volkswagen T-Roc schakelwagen

Bouwjaar november 2018

Nieuw binnen 
Peugeot 2008 schakel wagen.

Bouwjaar juli 2018

Nieuw binnen 
Nissan Qashqai Tekna schakelwa-

gen. Bouwjaar juli 2019

Alle auto’s worden met (fabrieks) 
garantie verkocht.

Profijtauto, Industrieweg 1 Andijk
Meer auto’s op: www.profijtauto.nl

Vakkundig
schadeherstel

Handelsweg 7
1619 BJ Andijk

Tel: 06 21 83 22 62
info@ronkarremanautoschade.nl
www.ronkarremanautoschade.nl

Vrijblijvende
taxatie van

schade

Afhandeling
met de

verzekering

U kunt bij ons ook terecht voor:

Restauratie van Oldtimers

Budgetreparatie (met tweede-

hands of imitatie-onderdelen)

Leenauto mogelijk bij

schadeherstel

De geschikte lokatie voor:

 Huwelijksvoltrekkingen
 Lezingen
 Concerten
 Uitvaarten
 Repetities
 Tentoonstellingen
 Vergaderingen

Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl

Contactpersoon:
Dhr. Jan Gorter
0228 - 592957

Tjalling James organiseert een le-
zing/filmavond bij IVN West-
Friesland op woensdagavond 11 
maart om 20.00 uur. Hij vertelt er 
over zijn privé reiservaring door 
dit noordelijke (IJs)eiland met 
zijn indrukwekkende natuur.  

Filmbeelden van Reykjavik tot bij 
de enorme gletsjer Vatnajökull 
aan de zuidkant. Dit vulkanische 
eiland splijt zichtbaar westwaarts 
naar Amerika en oostwaarts  
naar Europa met 2,5 cm per jaar. 
58 Minuten afwisselende  film-
beelden van geisers, kokende 
modderbronnen, spectaculaire 
watervallen, afbrokkelende glet-
sjers en soms schokkende film-

beelden vanuit een hobbelende 
Four Wheeldrive rijdend over 
enorme zandspoelvlaktes. 

De levende natuur vertegen-
woordigd door Papagaaiduikers 
en andere vogels, een glimp van 
een Orka, zeehonden en een 
Poolvos. Amper bossen, wel veel 
mossen. Een boeiend en groeiend 
eiland in de Atlantische Oceaan 
ervaren door Tjalling James in 
augustus 2019.
Aanvang 20.00 uur bij IVN in de 
Terpzaal van het Streekbos Pavil-
joen. Kosten € 5,- p.p. incl. koffie. 
Aanmelden uiterlijk 6 maart via 
j.l.verhoeven@ivn-westfriesland.
nl

Kerið krater. Foto: Tjalling James 

IJsland-impressie

Dertien studenten van het Hori-
zon College zijn gekwalificeerd 
voor de landelijke finales van 
Skills Heroes. Dit zijn nationale 
vakwedstrijden voor mbo-stu-
denten. De finales worden van 4 
t/m 6 maart gehouden in Leeu-
warden.
Van de diverse opleidingen  strij-
den studenten van het Horizon 
College om de nationale titels. 
Per opleiding doen circa 8 mbo-
studenten mee aan de landelijke 
finale van Skills Heroes. De stu-
denten die zich nu gekwalificeerd 
hebben behoren tot de nationale 
top in hun vakgebied. 

De West-Friese finalisten 
Bouwtimmerman: Robin Berk-

hout. Woonplaats: Andijk (hui-
dig Nederlands kampioen) 
Schilder: Stijn Appel. Woon-
plaats: Opmeer 
Junior Accountmanager: Barry 
de Nijs. Woonplaats: Bovenkar-
spel 
Applicatie- en Mediaontwikke-
laar: Merijn Casper Lioen. 
Woonplaats: Zwaag

Europees Kampioenschap 
Bij het behalen van het Neder-
lands kampioenschap kunnen 
studenten van het Horizon Col-
lege afgevaardigd worden naar 
EuroSkills, het Europees Kampi-
oenschap in Oostenrijk. Die af-
vaardiging verschilt per oplei-
ding. 

V.l.n.r: Robin, Stijn, Barry en Merijn. Foto aangeleverd

Studenten Horizon College 
strijden om nationale titels

2 mei gaat De Weid weer open
Nog even geduld maar dan kan 
het weer. Nog zo’n 8 weken en 
dan kan Andijk en omstreken 
weer heerlijk buiten zwemmen in 
het leukste bad in de regio! De 
Weid kondigt de opening van de 
Webkassa straks ruim van tevo-
ren aan en voor vroegboekers is 
er weer een interessante korting 
op de abonnementsprijzen.

Speeltoestel staat!
Afgelopen zaterdag is een mijl-
paal bereikt in de aanleg van de 
Peutertuin in De Weid. Leuk om 
te zien hoe deze investering voor 
de jongste gezinnen nu vorm 
krijgt. Goed gedaan vrijwilligers! 
Binnenkort volgt nog de plaat-
sing van een boom en het leggen 
van het kunstgras. Volgens plan-
ning is de peutertuin voor de 
opening gereed. 

Schoonmaakdag 11 april 
aanstaande
Hulp gevraagd bij de jaarlijkse 
poetsbeurt van de speeltoestel-
len, tafels, stoelen, perrons, en-
tree enzovoort. Er is voor ieder-
een iets te doen, of je nu een 
uurtje komt helpen of langer. 
Schoonmaken van circa 10.00 
uur tot circa 14.00 uur. Help je De 
Weid gereed te maken voor sei-
zoen 2020?

Vrijwilligers gezocht!
De Weid kan niet bestaan zonder 
de hulp van vrijwilligers. Vele 
tientallen mensen zetten zich be-
langeloos in gedurende het sei-
zoen. Toch kan De Weid nog wel 
mensen gebruiken! Met name 
voor de bezetting van de kassa/
kiosk. Heb je een aantal keren in 
het seizoen gelegenheid? Meld je 
dan even via info@deweid.nl

De peutertuin begint nu echt vorm te krijgen. Foto aangeleverd

Over 2 maanden buiten zwemmen!
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• Elke woensdag midweekbreak van 17:00 tot 19:00 uur. Zie bord 
Dorpshuis, facebook en de website: dorpshuiscentrum.nl

MAART
Woensdag 4 maart
• Seniorenbond Andijk , Klaverjassen + Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur
Zondag 8 maart
• Barrelhouse bij Club Jazz&Pop in Cultura
• Modelvliegclub Pegasus in de Klamp, 14.15 tot 15.00 uur
Dinsdag 10 maart 
• KVG Andijk Proeverij, Sarto,  20.00 uur
Donderdag 12 maart 
• Breek de Week, de Lichtboei, Hoekweg 12, 17.30 uur
Vrijdag 13 maart 
• Veiling Sarto
Zaterdag 14 maart 
• Lente Kriebels Concert | Sursum Corda, 20.00 uur Dorpshuis
Zondag 15 maart 
• Line dance Jaarfeest m.m.v. Robbie Masters (live muziek), Sarto
• Koppel biljarten in ‘t Ankertje aanvang 14.00 uur
Woensdag 18 maart
•  Vrouwen van Nu Andijk-West, Gezamenlijke avond met de afde-

ling Oost. “Keep it Simple” uit Andijk, 20.00 uur, Cultura
• Seniorenbond Andijk , Bingo en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur
• Filmavond in De Kapel: ‘Left luggage’, aanvang 20.00 uur.
Donderdag 19 maart
• Ouderensoos, Dorpshuis
Vrijdag 20 maart 
• Maandelijkse Andijker pubquiz, Dorpshuis
Dinsdag 24 maart
• KVG Andijk, klaverjassen, Sarto, 19.45 uur
Vrijdag 27 maart
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum
• Eetcafe met gastkoks Henk de Boer en Jaap Kwantes, Dorpshuis
Zondag 22 maart  
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Zaterdag 28 maart 
• Themaconcert Excelsior ontmoet: JONG TALENT! Cultura, 20.00 

uur
• Oôs Joôs in de Klamp
Zondag 29 maart
• De Maskers 2.0 en Ad Swart (Dutch Roy Orbison) in Sarto

APRIL
Woensdag 1 april
• Seniorenbond Andijk ,  Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto, 

13.30 uur
• Stilteviering met woorden, muziek en stilte. Parochiekerk, 19.30
Vrijdag 3 april
• Klaverjassen in Dorpshuis Centrum
Zaterdag 4 en zondag 5 april 
• Expositie in Cultura van schilderes Anke Peddemors en fotograaf 

Jean Paul Bardelot
Zaterdag 4 april
• Kidsdag Wervershoof, 12-16 uur, Raadhuisplein
Zondag 5 april
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Dinsdag 14 april
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost, Deze avond wordt verzorgd door 

het 1 dags Bestuur. Dorpshuis, 19:45 uur 
• KVG Andijk Lente workshop, Sarto,  20.00 uur.
Woensdag 15 april
• Seniorenbond Andijk  , Bingo en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur
• Vrouwen van Nu Andijk-West, Moedige Moeders Volendam, 

20.00 uur, Cultura
Zaterdag 18 april
• Gemeenschapsveiling Cultura
Zondag 19 april 
• Line dance middag, Sarto, 13.30 uur
• Koppel biljarten in ‘t Ankertje aanvang 14.00 uur
Dinsdag 21 april
• Seniorenbond Andijk, Bezoek Buysman Kruiden. Kadijkweg 41, 

13.00 uur
Vrijdag 24 april
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum
Zaterdag 25 april 
• 8mans soul/funkband “The Jig” bij Club Jazz&Pop in Cultura
Zondag 26 april   
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Dinsdag 28 april
• KVG Andijk, klaverjassen, Sarto, 19.45 uur
Woensdag 29 april
• Seniorenbond Andijk, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto, 

13.30 uur.
Dinsdag 30 april
• LSBO en Zonnebloem. Vaartocht met de Koperen Hoorn. 09.30 

uur
• Vanaf eind april tot half september, PCOB Fietstocht Dames. 

Dorpshuis Centrum, 19.00 uur.

MEI
Zondag 3 mei   
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Dinsdag 12 mei
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost, Stichting Wings of Change  met 

lezing over deze organisatie. Dorpshuis, 19:45 uur
Woensdag 13 mei
• Seniorenbond Andijk , Bingo en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur
Zondag 17 mei
• Line dance middag, Sarto, 13.30 uur
• Koppel biljarten in ‘t Ankertje aanvang 14.00 uur
Dinsdag 19 mei 
• KVG Andijk Uitje naar de Bataviawerf in Lelystad, verdere info 

volgt nog.

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

Oud papier:  Zaterdag 07 en 21-03, 04 en 18-04, 02 16 en 30-05,  
 13 en 27-06, 11 en 25-07, 08 en 22-08, 05 en 19-09,  
 03, 17 en 31-10, 14 en 28-11, 12-12.
Plastic:  Dinsdag 31-03, 28-04, 26-05, 23-06, 21-07, 18-08,  
 15-09, 13-10, 10-11, 08-12.
Restafval:  Dinsdag 17-03, 14-04, 12-05, 09-06, 
 07-07, 04-08, 01 en 29-09, 27-10, 24-11, 22-12.
Gft:  overige dinsdagen, let op: i.p.v. dinsdag 5 mei,   
 wordt het die week op zaterdag 2 mei opgehaald!

Let op: Op adressen waar het plastic nog in zakken wordt 
opgehaald zijn de data als volgt: vrijdag 06-03, 

03-04, 01-05, 26-06, 24-07, 21-08, 18-09, 16-10, 13-11, 11-12.
Meer informatie op hvcgroep.nl

Kom ook naar de 68e Veiling Sarto 
vrijdag 13 maart 19:15 uur

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

NIEUW!

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

snel en gemakkelijk!

Een prettige kermis gewenst 
namens het hele team:

André, Carina, Dirk-Jan en Martijn.

Geschonken door:

Rivel Dallas alu Frame, 
7 versnellingen t.w.v. € 659,-

met als afslagers 
Peter Swart en 

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

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

na het 500ste koopje 
plaatsvindt, kans op een:

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

Op zondagavond 8 maart  – In-
ternationale Vrouwendag - wordt 
door Soroptimistclub Hoorn e.o., 
in samenwerking met de Em-
maus parochie te Nibbixwoud en 
Wognum de film ‘SOLD’ in de 
Hieronymuskerk, Kerkweg 1a, 
1687 PJ Wognum, vertoond. 

De film, geproduceerd door 
Emma Thompson, vertelt het 
verhaal van Lakshmi, een 13 jarig 
meisje dat alles riskeert om weer 
te leven in vrijheid, nadat ze on-
der valse voorwendselen van 
haar bergdorp in Nepal terecht 
komt in een bordeel in India en 
daar gedwongen wordt tot pros-
titutie. Een aangrijpend drama, 
dat een realistisch beeld schetst 

van het lot van 1,2 miljoen jonge  
meisjes in India, die nog dagelijks 
worden uitgebuit en misbruikt.
Aanvang: 19.30 uur; inloop vanaf 
19.00 uur met koffie/thee.

Entree is gratis; er wordt een vrij-
willige bijdrage gevraagd voor 
ons West-Friese project ‘Stop 
Huiselijk Geweld’. 
U bent van harte welkom en wij 
hopen dat jullie deze prachtige 
film willen komen bekijken. 
Breng zeker moeders, zussen, 
tantes, vriendinnen, buurvrou-
wen mee. Ook mannen zijn van-
zelfsprekend meer dan welkom.
Na afloop van de film is er gele-
genheid om na te praten met een 
hapje en een drankje.

Internationale Vrouwendag

Helaas gaat Henny ons verlaten. 
Om dat gat op te vullen 
zijn wij op zoek naar een  

ca. 6 uur per week
(2 dagdelen / ochtenden)  

www.gruiter.nl

Handelsweg 6   1619 BJ  ANDIJK

0228-591494 - gruiter@gruiter.nl

Interieurverzorg(st)er

interesse, neem contact met ons op,

4 t/m 14 maart: Week van het 
Christelijke Boek bij boekshop Josia

Van 4 tot en met 14 maart is het de Week van het 
Christelijke Boek. In deze periode ontvangt ie-
dereen bij boekshop Josia bij  aanschaf van ten-
minste € 15,00 aan boeken het speciaal voor 
deze week geschreven actieboek Brood en stenen 
van Arie Kok. 

Actieboek Brood en Stenen
Als zijn zoon Ortie wordt aangereden, staat Arie bij 
de scherven van zijn bestaan. Afkomstig uit een 

geslacht van arbeiders heeft hij zijn hele leven al 
moeten vechten om het hoofd boven water te hou-
den. Zijn langgekoesterde wens een eigen bakkerij 
te beginnen werd werkelijkheid. Maar de oorlog 
kwam, en de strijd om het dagelijks brood voor zijn 
grote gezin werd steeds zwaarder. Het intense ver-
driet om Ortie dwingt Arie om de balans van zijn 
leven op te maken.

Een waargebeurd verhaal, gebaseerd op de dagboe-
kaantekeningen van de grootvader van de auteur.
 
Arie Kok
Arie Kok schreef drie romans: Morie (2013), Nacht-
motet (2015) en Zoete zee (2018). Hij is werkzaam 
als freelance auteur, journalist en schrijfdocent. 
Eerder was hij hoofdredacteur van EO-Visie en De 
Nieuwe Koers.

De Week van het Christelijke Boek is een initiatief 
van de Brancheorganisatie voor het Christelijke 
Boeken- en Muziekvak (BCB). De campagne stimu-
leert het schrijven, uitgeven, verkopen en lezen van 
christelijke boeken.
Sponsor van Week van het Christelijke boek

 

 

 

 

 
Middenweg 77 1619 BN Andijk 

Telefoon: 0228-593530 | Website: www.boekshopjosia.nl 
 

Surf & Turf. Oosterse biefstuk 
met gegrilde scampi op oos-
terse wijze!!! 

Elke woensdag vanaf 17:00 
uur  € 10,00 

gezellig@dorpshuiscentrum.nl / 0228591289 
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Hij wordt bij festivals en concoursen wel 
eens vreemd aangekeken. Niet vanwege 
zijn lengte, die aanzienlijk is, maar Menno 
Rustenburg is met zijn negentien jaar niet 
de doorsnee bespeler van een besbas, dat 
zijn meestal ‘gearriveerde’ leden. De An-
dijker zou heel goed wel eens de jongste 
bassist uit de regio kunnen zijn.

Het is alweer vier jaar geleden dat de toen 
vijftienjarige Rustenburg, die in die tijd 
trompet speelde, het advies kreeg het eens 
op de besbas te proberen. ‘Volgens Niels 
Marchal, toen de dirigent, had ik veel te 
veel lucht voor een trompet. Ik kon die op 
de trompet niet kwijt.’ De ontwikkeling 
van Rustenburg op de trompet stokte. De 
besbas is het grootste reguliere koperen 
blaasinstrument. Hij voelde zich al snel op 
zijn plek. Er werd een karretje achter zijn 
fiets gemaakt waarmee hij dit instrument 
kon vervoeren.

Als jongetje was de leerling van de Iden-
burgschool al op de fanfare gegaan. Na een 
muziekproject op school kon hij op proef-
les en begon hij met de trompet. ‘Nu leg ik 
met de bas het fundament onder de klank, 
dat vind ik ook mooi om te doen.’ 

Op zaterdag 14 maart speelt Sursum het 
traditionele voorjaarsconcert (Dorpshuis 
Centrum, aanvang 20 uur), al is het voor-
jaar officieel nog niet begonnen. Na de 
optredens voor de Kerst met het stuk 
Scrooge weer het eerste optreden in An-
dijk. Een van de stukken die worden ge-
speeld is Dancescriptions van Peter Kleine 
Schaars waarmee Sursum Corda in het 
najaar het West Friesland Muziekfestival 
won. ‘Dat is mijn favoriete stuk, het is lek-

ker uitdagend’, aldus Rustenburg. Verder is 
het programma vooral afwisselend. De 
club wil zich ontwikkelen in verschillende 
muziekstijlen, waardoor er behalve mu-
ziek van het Leger des Heils ook een tango 
en een bewerking van muziek van Deep 
Purple te horen is.

Rustenburg werkt na het optreden toe 
naar zijn eindexamen vwo. Volgend jaar 
wil hij naar de TU in Delft. Behalve mu-
ziek spelen voetbalt hij ook nog. Hij is 
centrale verdediger in de A1 van Sporting 
Andijk en soms invaller in het eerste team. 
‘De uitdaging voor volgend jaar is om er 
plezier in te blijven houden, terwijl ik in 
Delft woon.’ 

Jongste bassist van regio speelt bij Sursum Corda

Menno Rustenburg (19): fundament leg-
gen met de bas. Foto aangeleverd

Het lijkt de normaalste zaak van de we-
reld: gelijke rechten voor mannen en 
vrouwen, trouwen met de liefde van je 
leven en uitkomen voor je mening. In 
Nederland vinden we dat zo gewoon, 
dat we bijna vergeten dat veel mensen 
die vrijheid niet hebben. 
Amnesty International komt op voor 
mensen die worden vervolgd, gemarteld 
of onderdrukt voor wat ze zeggen of wie 
ze zijn.

Wat wil Amnesty? 
Amnesty streeft naar een rechtvaardige 
wereld waarin iedereen gelijke rechten 
heeft en in vrijheid kan leven. Met acties, 
lobby, campagnes en rapporten oefent de 
organisatie druk uit op machthebbers die 
de rechten van mensen schenden. Dat 
blijkt een effectieve methode. Gewetens-
gevangenen komen vrij, doodvonnissen 
worden omgezet, discriminerende wetten 

worden aangepast, marteling stopt, daders 
worden berecht.

Waarom een collecte?
Amnesty wil altijd en overal kunnen zeg-
gen wat ze wil. Tegen welke autoriteit of 
machthebber dan ook. Daarom neemt de 
organisatie voor onderzoek en actie geen 
geld aan van overheden of politieke groe-
peringen. Juist daarom is de opbrengst van 
de jaarlijkse collecte voor Amnesty van 
onschatbare waarde. 

Geef om vrijheid
Mensenrechtenorganisatie Amnesty In-
ternational houdt in 2020 voor de acht-
tiende keer haar landelijke collecte. In de 
week van 9 tot en met 14 maart 2020 komt 
de collectant ook bij u aan de deur. 
U kunt een bijdrage in de collectebus doen 
of u kunt met behulp van een QR-code 
betalen via uw mobiele telefoon.

Collecteweek Amnesty Anternational: 9 t/m 14 maart

Meer info: berendbotje.nl

Wij hebben 
plekjes vrij!

Samen spelen,  
leren & ontdekken
op onze buitenschoolse opvang 
in basisschool De Piramide
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