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Met ingang van de komende edi-
tie, op 4 juli aanstaande, is Pop 
Vriend Seeds de nieuwe hoofd-
sponsor van festival Dijkpop. Dit 
jaar treden o.a. Lil Kleine, The 
Shavers, Bazart, DJ Mesto en de 
Valvetronic Brassband op tijdens 
het bijzondere evenement aan de 
Kleingouw in Andijk. 
 
Zaadveredelingsbedrijf Pop 
Vriend Seeds, geworteld in An-
dijk, en Joost Buis van Dijkpop 
tekenden vandaag een samen-
werkingsovereenkomst waarmee 
het bedrijf zich voor enkele jaren 
aan Dijkpop verbindt. Onderdeel 
van het partnership is dat het 
hoofdpodium de naam Popeye 
stage zal dragen.  
 
Creatief partnership
Dijkpops Joost Buis is blij met de 
samenwerking met Pop Vriend 
Seeds: ‘Pop Vriend is echt zo’n 
bedrijf waar Andijk trots op is. Ze 
doen zaken over de hele wereld 
maar we delen de - misschien wel 
typisch West-Friese - mentaliteit 
van no-nonsens, aanpakken en 
gewoon doen. Je merkt ook dat ze 
het festival kennen; we werken 
samen aan leuke en vernieuwen-
de ideeën om deze 37e editie 
weer memorabel te maken’. 

Eigenzinnig
Ook Pop Vriend Seeds koos be-
wust voor samenwerking met 

Dijkpop. Marketing manager 
Kim Gieling: ‘Dijkpop is een be-
grip, veel van onze collega’s ko-

men er al jaren. Het is een festival 
van hoge kwaliteit, ze varen een 
eigen koers en zijn een tikkeltje 
eigenzinnig, daar herkennen we 
ons in. Net als wij zijn ze sterk 
gegroeid, met behoud van hun 
heel eigen karakter. Dijkpop is 
een van de vele dingen waar we 
als regio trots op mogen zijn’. 
 
(Inter)nationale line up
Dijkpop beleeft dit jaar zijn 37e 
editie. Het heeft een vaste plek op 
de festivalkalender veroverd met 
een jaarlijks sterke en gevarieer-
de line up van (inter-)nationaal 
vermaarde artiesten. Op eerdere 
edities traden onder andere op 
Douwe Bob, Novastar, Thijs 
Boontjes Dans- en Showorkest, 
Herman Brood, Racoon, K’s 
Choice, Donnie, Kensington, de 
Jeugd van Tegenwoordig, Kriss 
Kross Amsterdam, The Opposi-
tes, Ronnie Flex, Typhoon, Bush, 
Bløf, Beth Hart. Bijzonder is dat 
de organisatie geheel drijft op 
meer dan 300 vrijwilligers uit de 

regio. In de afgelopen jaren wa-
ren alle kaarten ruim voor aan-
vang van het festival uitverkocht. 
www.dijkpop.nl 
 
Wereldmarktleider spinazie
Pop Vriends Seeds werd in 1956 
opgericht in Andijk door Popke 
Vriend. Het bedrijf richt zich op 
de hoogwaardige veredeling van 
een beperkt aantal gewassen en is 
daarin uniek. Met deze strategie 
is Pop Vriend sinds enkele jaren 
wereldmarktleider in spinazie-
zaad. De nieuwe naam van Dijk-
pops hoofdpodium verwijst hier-
naar met een knipoog. Op het 
Dijkpopterrein kunnen bezoe-
kers Pop Vriend straks op een 
speelse manier beter leren ken-
nen. Ook viert Pop Vriend haar 
jaarlijkse zomerfeest op de 
Avond van Andijk (3 juli) op het 
festivalterrein. 

www.popvriendseeds.com 

Pop Vriend Seeds nieuwe hoofdsponsor Dijkpop
Partnership met Andijkse zaadveredelaar

Paul Kuin a.k.a. The Bean Machine, Research Assistant Marker 
Technology. Foto aangeleverd
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Vol trots presenteert het Kermis 
comite Andijk Oôs Joôs. Oôs 
Joôs - da’s rock & roll, maar den 
in ’t Westfries. De broers Knoin 
starten hun toernee 2020 in An-
dijk. Op zaterdag 28 maart klin-
ken Bloemkôle, AC de Graaf, 
Snert en uiteraard Hier voif bun-
der, duizend roed in Andoik in 

sportcafé De Klamp. Deer wil je 
vezelluf toch bai weze! De kaar-
ten zijn verkrijgbaar via de web-
site www.oosjoos.nl en kosten € 
12,50. Aan de deur kosten de 
kaarten € 15,-. De zaal gaat om 
20:00 uur open en de aanvang is 
21:15 uur. We make dr een skof-
tige eivend van!

28 maart in de Klamp: Oôs Joôs. Foto aangeleverd

Joôs, hewwe hullie ut al heurt? 
Oôs Joôs kom nei Andoik….

De Bangertschool is bezig met 
het inrichten van een ‘Maaklo-
kaal’.
Het Maaklokaal wordt een werk-
plek waar leerlingen creatief en 
technisch bezig kunnen zijn, on-
derzoek kunnen doen, kunnen 
koken en kunnen werken aan 
ICT geletterdheid zoals pro-
grammeren.

Via de Westfriese Beursvloer zijn 
de Bangert en het bedrijf Valk 
Service en Onderhoud met el-
kaar in contact gekomen. Het 
bedrijf gaat een techniek work-
shop op school aanbieden en 
heeft een hele kist gereedschap 
beschikbaar gesteld voor het 
Maaklokaal.
Als tegenprestatie zal de school 
een kunstwerk maken met be-
hulp van deze gereedschappen.
Een project waar creativiteit en 
techniek samen komen. Een 
prachtig voorbeeld hoe het be-
drijfsleven en scholen tot een 
mooie samenwerking kunnen 
komen om kinderen in aanraking 
te brengen met technische beroe-
pen!Joery Valk overhandigde het gereedschap. Foto aangeleverd

Bangertschool krijgt gereedschap cadeau voor Maaklokaal
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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 15 maart 10.00 uur: 3e 
zondag van de 40-dagentijd.
Viering van inkeer en omkeer met 
Gemengd koor; voorganger: pas-
tor A. Dekker.
De collecte is voor onze kerk. 
Dank daarvoor.
Dinsdag 17 maart 10.00 uur:
Ontmoetingsochtend in de dag-
kerk.
Allen van harte welkom.
*Vrijdag 13 maart a.s. is alweer de 
68e Gemeenschapsveiling in Sar-
to. Het is elk jaar weer een gezel-
lige avond met veel koopjes en 
een uitstekende sfeer. Hopelijk 
dat velen hun steentje zullen bij-
dragen, zodat verschillende ver-
enigingen en onze parochie op 
een welkom bedrag kunnen reke-
nen.

Colofon
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Advertenties: 
tot maandag 12.00 uur: 
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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

Kerkdiensten, zondag 15 maart
Gereformeerde Kerk  
Middenweg 4, Andijk

Woensdag 11 maart (Biddag voor gewas en arbeid)
19.30 uur ds. A. Treur te Vinkeveen
Zondag 15 maart
10.00 uur ds. H. Poot te Groningen, m.m.v. Living Proof

Gereformeerde Gemeente 
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen

Woensdag 11 maart (Biddag voor gewas en arbeid)
14.30 uur  ds. G. Heijkamp
19.30 uur  ds. G. Heijkamp
Zondag 15 maart
09.30 uur  ds. G. Heijkamp
16.00 uur  leesdienst

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
10.00 uur Pastor Ton Heijboer uit Hoorn
 Organist: Heije Wubs

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 Viering van inkeer en omkeer met Gemengd koor; 
 pastor A. Dekker.

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Piet van der Lugt

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

Akke, onze buurvrouw, is er niet meer. 

We zullen haar missen op de buurt en wensen Sietse 
en de rest van de familie heel veel sterkte toe de komende tijd.  

    Klaas en Mieke Mantel
    Dik en Marianne Mulder
    Nick van Dijk en Saskia Karels
    Frans en Ineke Ruiter
    Marco en Roos Mantel  

‘Ik zie een poort wijd open staan’

Intens verdrietig, dankbaar voor alle dierbare herinneringen 
en met diep respect voor de manier waarop zij omging met de 
niet te herstellen ziekte, hebben wij afscheid moeten nemen 

van mijn lieve vrouw, onze lieve moeder en trotse oma  

Akke Harders-Groot
Sietse Harders sinds 23 maart 1967

16 april 1945 Andijk 5 maart 2020
 

Sietse

René en Theresa
Melvin
Shana
Jason

Marijke en Martin
Jesse
Lucas

Erwin en Marjan
Shirley
Chantal

Knokkel 72
1619 AK Andijk

Vandaag, op woensdag 11 maart om 13.30 uur wordt de 
afscheidsdienst gehouden in bovengenoemde kerk.
Aansluitend aan de dienst is de begrafenis op de 
Oosterbegraafplaats aan De Weet te Andijk.
Voorafgaand aan de dienst is er voor de mensen van veraf 
gelegenheid om ons te condoleren van 12.45 tot 13.15 uur in de 
kerk, ingang onder de toren.

Dank aan het Omring Thuiszorgteam voor 
alle geweldige zorg en aandacht.

Aan een intensieve vriendschap, op de kleuterschool al ontstaan,
is een einde gekomen. 

Ik heb afscheid moeten nemen van mijn allerbeste vriendin 

Akke 

      Ineke 

Wij wensen Sietse, kinderen en kleinkinderenzorg en bijstand 
van Boven toe omdit verlies te verwerken en te dragen.         

     Ineke en Jaap

Verdrietig en ontdaan namen wij kennis van het overlijden van  

Akke Harders-Groot
echtgenote van Sietse Harders 

Als echtgenote van de grondlegger van Oriëntal Andijk BV heeft 
zij als stille kracht heel veel voor het bedrijf en ons betekend. 
Haar betrokkenheid, gastvrijheid, belangstelling en hartelijkheid 
blijven bij ons als een dierbare herinnering.
Onze gedachten en medeleven gaan uit naar Sietse,
de kinderen en hun partners en de kleinkinderen.

 
Medewerkers en hun partners 
Oriëntal Andijk BV

Met bewondering en respect voor de manier waarop zij haar ziekte 
heeft gedragen hebben we afscheid moeten nemen van onze 

geliefde schoon (zus) en tante            

Akke Harders-Groot
   Jaap Groot
   Diet Groot- Groot in herinnering

   Nico en Fia Groot- Schenk

   Jan Arie Groot in herinnering
   Alie Groot- Burger en Dick Swagerman 
   Kerst Simon Groot in herinnering

   Tinie en Do Bot-Groot

   Neven en nichten

“Eens als de bazuinen klinken”

Verdrietig, maar met mooie herinneringen hebben we afscheid 
moeten nemen van onze lieve schoonzus en tante              

Akke Harders-Groot
   Marijtje Wierstra - Harders
   Jan Wierstra in herinnering

   Fré Plug - Harders
   Dick Plug in herinnering

   Lieuwe Harders
   Johanna Harders - Bogte

   Neven en nichten

Wij wensen Sietse en zijn gezin sterkte.
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We staan er vaak niet bij stil, 
maar de bomen om ons heen zit-
ten vol verhalen. Verhalen over 
wortels, over takken, schors, nes-
telende vogels en paddenstoelen. 
Over wilgen, beuken, populieren 
en over al die talloze andere leden 
van de grote “bomen-familie”. 

Bij het IVN in Bovenkarspel zijn 
ze dol op bomen en zetten ze 
graag een paar spreekwoordelijke 
“bomen op” over alle wetens-
waardigheden die er rondom bo-
men vallen te vertellen. In het 
kader van Boomfeestdag organi-
seren ze daarom een speciale bo-
menwandeling, vol bomenwee-
tjes, op zondag 15 maart. Twee 
IVN-gidsen wandelen mee en le-

ren geïnteresseerden van alles 
over de wonderen die schuilgaan 
achter het schors en onder het 
bladerdak. De wandeling begint 
om 14:00 uur en start bij het 
Streekbos Paviljoen. Deelname 
kost 2 euro per persoon (kinde-
ren gratis!) en aanmelden is niet 
nodig. Namens de bomen: tot 
ziens!

DE EXECUTEUR
Zijn naam klinkt wat luguber, maar de executeur heeft een nobel 
doel: namelijk, het goed afhandelen van uw testament. 

Waarom zou je een executeur benoemen?
Stel je bent alleenstaand en hebt geen kinderen (meer), of er zijn 
minderjarige of jongvolwassen kinderen. Stel men heeft veel erfgena-
men of veel bezittingen en vermogen, dat na overlijden verdeeld 
moet worden of iemand heeft een goed doel als erfgenaam be-
noemd of men wil heeft veel legaten in het testament opgenomen. 
(Als men speciale spullen of geldbedragen aan iemand wil nalaten, 
noem je dit legaat), dan is het aan te bevelen een executeur te be-
noemen. Bovendien is het prettig als van tevoren duidelijk is, wie er 
na overlijden de touwtjes in handen heeft.

Hoe benoem ik een executeur?
Dat doe je in een testament via de notaris. 

Er zijn 3 soorten executeurs:
1. De begrafenis executeur. Regelt alleen de uitvaart.
2. De gewone executeur. Regelt bijvoorbeeld de uitvaart, 
 de afhandeling van uw nalatenschap, zorgt voor een goed 
 onderkomen voor huisdieren, betaalt schulden, keert legaten uit  
 en doet de aangifte erfbelasting. De verdeling van de bezittingen,  
 zoals het geld, huis en waardevolle spullen doen de erfgenamen.
3. De executeur-afwikkelingsbewindvoerder. Heeft 
 dezelfde taken als een ‘gewone’ executeur met nog extra 
 bevoegdheden. Vaak gaat het om het verdelen van de erfenis of  
 het overdragen van onroerend goed. De extra bevoegdheden  
 worden opgenomen in het testament.

Filmpje executeur: 
www.mantelvoors.nl hier 
staat ook de link naar de 
bron: notaris.nl - 

GRATIS INLOOP Andijk: 
do 19/03 9-17 en 19-21 uur.

Zondag had muziek tem-
pel Cultura de nederland-

se band Barrelhouse te 
gast.

Er waren plus/mines 300 
fans die genoten van een 

prachtig optreden.

De band Barrelhouse be-
staat al meer dan 45 jaar 
in de zelfde samenstelling 
en dat zegt wat over het 
spelen van muziek, het 

verbind ook en daarom is 
muziek spelen en maken 

ook een belangrijk onder-
deel van de samenleving.
Daarom hebben we mu-
ziekscholen waar onze 
jeugd naar toe kunnen. 

Helaas is de muziekschool 
West-Friesland in zwaar 
weer terecht gekomen

Door bezuiniging van de 
subsidies die de scholen 

van de gemeentes kregen 
zullen ze dit jaar moeten 

gaan sluiten.

Onze gemeente wil wel 
geld gaan uitgeven om ex-
terne bureaus in te huren 
voor verschillende zaken 
zoals een onderzoek naar 
de haalbaarheid van een 
plan om het winkelcen-
trum van Wervershoof 
weer nieuw leven in te 

blazen. 
Ook voor het accommo-

datiebeleid wil het college 
een bureau inhuren. Dit 
kost per onderzoek 50k 
en wat we uit ervaring 
weten is dat de inhoud 

van deze rapporten
niets toevoegt of al ge-

woon bekend is.
Dit geld kan beter ge-

bruikt worden.

De BAMM zal zich daar-
om gaan inzetten om de 
muziekschool te redden.

Het is belangrijk dat onze 
kinderen muziek kunnen 

blijven maken/leren.
We hopen dat we onze 
collega raadsleden kun-
nen overtuigen van de 

nood
waar onze muziekschool 

in verkeerd en dat we als-
nog het tij kunnen gaan 

keren.

André Meester
Fractievoorzitter

BAMM

Het themaconcert van Muziek-
vereniging Excelsior heeft dit jaar 
als thema: Excelsior ontmoet: 
JONG TALENT!
West-Friesland barst van jonge 
talenten en op zaterdag 28 maart 
verlenen 2 jonge talenten hun 
medewerking aan het concert.

Annah Posthumius
Annah (1999) komt uit Enkhui-
zen en begon reeds op 8-jarige 
leeftijd met vioolspelen. In 2016 
is zij toegelaten tot de Sweelinck 
Academie (Jong Talent afdeling 
van het conservatorium in Am-
sterdam).
Naast klassiek speelt zij ook veel 
andere genres waaronder pop, 
folk, filmmuziek, rock en jazz.
Annah speelt tijdens dit concert 
2 indrukwekkende stukken waar-
onder ‘Schindlers List’.

Melle Lingerak
Daarnaast zorgt singer/songwri-
ter Melle voor een ontspannende 
noot. Melle is afkomstig uit Scha-
gerbrug. Een aanstormend talent 
waar u zeker veel van gaat horen 

in de toekomst. Met zijn gitaar en 
prachtige stem laat hij vele harten 
sneller slaan… Hij zingt met Ex-
celsior een aantal nummers 
waaronder het alom bekende 
‘She’ van Charles Aznavour.

Excelsior
Uiteraard laat Excelsior zich ook 
van een zeer gevarieerde kant 
zien. O.a. met jazz, pop en veel 
dansmuziek met vooral een 
Oost-Europees tintje. Denk aan 
de Balkan zigeunerstijl. Een uit-
daging door maatsoorten die het 
orkest nog nooit gezien had. 

Kaartverkoop
Excelsior ontmoet de jonge talen-
ten in Cultura, aanvang is 20.00 
uur. Kaarten voor dit concert zijn 
verkrijgbaar via de website: 
www.excelsior-andijk.nl. 
prijs: Regulier: € 7,50 en Vrien-
den € 6,50. ’s Avonds aan de zaal € 
8,50

Heeft u geen internet, dan kunt u 
bellen naar 0228-593208  (Henny 
Doorenbos)

Excelsior ontmoet: JONG TALENT!

Als u dit leest: nog 2 dagen voor 
de veiling van Sarto. Na een 
paar maanden voorbereiding 
gaat het komende vrijdagavond 
weer gebeuren. Eerst natuurlijk 
de hele vrijdag de laatste voor-
bereidingen. En dan: een super-
gezellige avond in Sarto. Een 
dynamische avond vol beweging 
van handen die plotseling de 
lucht ingaan! Eerst van de kin-
derveiling. Die staan ook nog 
wel te dansen op de stoelen, of 
worden opgetild door ouders. 
Later, na nummer 35, wordt dat 
wel iets rustiger, maar we hopen 
toch dat de koopjes die bijeen-
gebracht zijn door heel veel 
gulle gevers, weer volop aftrek 
vinden. 

Bij binnenkomst staat de koffie 
voor u klaar. U kunt tot 10 uur 
uw lot inleveren voor de verlo-
ting ná het 500e kavelnummer, 
om de prachtige fiets van André 
van Duin te winnen. Beweging 
in de zaal met alle handen die de 

lucht ingaan om mee te bieden! 
Maar ook achteraf als u bijvoor-
beeld gaat fietsen met de onder-
nemers of Piet en Joke, bowlen 
in het Grootslag, kolven in Cul-
tura, watersporten bij Niels, 
Mieke, Margit en Gerald, 
zwemmen in de Weid, beach-
volleybal met VVW of strijden 
om de Westfriese Curlingbokaal 
in Wervershoof. Vrijdagavond 
zien we natuurlijk het liefst heel 
veel handen in beweging, maar 
daarna is er het hele jaar door 
met wat u gekocht heeft op de 
veiling ook veel plezier te bele-
ven. Dat geldt natuurlijk ook 
voor iedere organisatie die een 
bijdrage uit de opbrengst ont-
vangt. De veiling geeft ook dit 
jaar weer een drankje bij het 
bereiken van een opbrengst van 
6500 euro of een veelvoud daar-
van. We hopen dat de bediening 
van Sarto het daar maar druk 
mee mag hebben! We zien u 
graag a.s. vrijdag, tot dan! U 
bent van harte welkom!

Aanstaande vrijdag: veiling Sarto

Gelders roos. Foto: Toos Brink

IVN organiseert speciale bomenwandeling

NL Doeners. Foto: Gert Jan van Leijden

IVN West-Friesland gaat weer 
klussen op zaterdag 14 maart tij-
dens de Nationale NL Doetdag.        
DOE MEE met deze grootste 
vrijwilligersactie, net zoals ruim 
3000 andere deelnemers in Ne-
derland. IVN zoekt volwassen 
vrijwilligers die een dagdeel wil-
len werken in het Egboetswater. 
Deelnemers zijn vanaf 9.30 uur 
welkom in het Egboetje (N240 
afslag Hauwert), Liederik 15, 
1678 JC Oostwoud. Er wordt tot 
ongeveer 14.00 uur geklust. I.v.m. 
voldoende gereedschap graag 
vooraf aanmelden bij Ruud 
Dijkstra, telefoon 0612509953 of 
r.dijkstra@ivn-westfriesland.nl

Het Recreatieschap Westfries-
land heeft de kavel beschikbaar 
gesteld voor excursies aan scho-
len en educatie aan volwassenen. 
Het is op een natuurlijke manier 
ingericht om zoveel mogelijk 

soorten insecten, vogels en ande-
re dieren waar te nemen. Het ter-
rein is de laatste jaren veel gevari-
eerder geworden, maar onder-
houd blijft nodig. 

Wat moet er zoal gebeuren? 
Het knusse Egboetje presentabel 
maken voor het nieuwe seizoen,  
bomen en struiken snoeien, 
stormafval opruimen, takkenril-
len opgehogen. Het natuurpad 
door het terrein goed begaanbaar 
maken voor groepen en school-
kinderen. Of de paddenpoel 
schonen, er valt genoeg te doen! 

Maak je nuttig en neem vrienden, 
familie of collega’s mee om het 
Egboetsterrein voorjaarsklaar te 
maken. Voor gereedschap wordt 
gezorgd, evenals voor koffie, 
koek en soep. Trek laarzen en 
makkelijke (regen)kleding aan en 
neem een lunchpakket mee.  

NL-Doet Natuurwerkdag 

Gevraagd, binnenstalling 
voor mijn bootje van 5 .5 meter.

Vanaf april, voor de zomermaanden.

Fred Verver 06 53 63 65 29
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Dealer van: 
Gazelle, Batavus, Sparta, Qwic, Pegasus en Cortina

Openingstijden
Maandag  Gesloten
Dinsdag  09:00 - 18:00
Woensdag  09:00 - 18:00
Donderdag  09:00 - 18:00
Vrijdag  09:00 - 18:00
Zaterdag  09:00 - 17:00
Zondag  Gesloten

Tweewielers

ANDIJK

              M iddenweg 54a

1619BN Andi jk

w w w.dek ker-tweewielers.n l

Middenweg 54a, 1619 BN Andijk
0228-745222

www.dekker-tweewielers.nl

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

Cornelis Kuinweg 22
www.bosmantel.nl

Groenteplantjes!
Vanaf 12 maart

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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

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

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

Erkend schildersbedrijf voor al uw 
binnen- en buitenschilderwerk, 

glas-, spuit- 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 

 

 

Peter Schouten. Deze bekende 
Wervershover is een sociaal dier. 
Zijn maatschappelijke betrok-
kenheid maakt dat hij graag 
werkt met mensen die een extra 
steuntje nodig hebben. Als mede-
eigenaar van Soci-Com draagt hij 
constructief bij aan het succes 
van organisaties, een betere 
maatschappij en het levensgeluk 

van mensen. Op 12 maart vertelt 
hij wat hem beweegt. In zijn le-
ven, zijn werken en zijn grote 
hobby; het rally rijden.

Peter (1964) werkte als adviseur 
bij verschillende bedrijven. Toen 
hij met Soci-Com in contact kwam 
voelde hij direct een klik. Dat 
heeft te maken met het feit dat hij 

op de lagere school zelf altijd de 
underdog was. En met zijn doch-
ter, die PDD-NOS autisme heeft. 
Soci-Com helpt mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt aan 
een betaalde baan.

Sociale betrokkenheid als ver-
dienmodel
Als ondernemer met een succes-
vol metaalbedrijf en een uitzend-
bureau in Hoorn werkte Peter 
veel met stagiaires. Vaak waren 
dat leerlingen van de praktijk-
school of een speciale school 
voor jongeren met gedragspro-
blematiek. 
‘Ik heb me  dat nooit zo gereali-
seerd, maar met Soci-Com heb 
ik  de warmte die ik voel  voor 
mensen die een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken, omgevormd 
tot verdienmodel. Wij slagen er 
steeds beter in om de bakken van 
het UWV en de gemeentes waar-
in de participatie doelgroep zich 
bevindt, leeg te maken.’ Peter is 
bij Soci-Com verantwoordelijk 
voor HRM en financiën.

Winnaar WBG Runner Up
Soci-Com won voor 2017 de 
WBG Runner Up prijs. Een 
enorme erkenning voor de bij-
drage die het bedrijf levert aan de 
armoedebestrijding in West-
Friesland. Een kroon op het werk, 
maar nog slechts het begin voor 

Peter. Hij is altijd op zoek naar 
projecten waarmee hij een ver-
schil kan maken. 

Maatschappelijke impact
Mede daarom doet hij regelmatig 
mee met autorally’s, samen met 
zijn kinderen. Om maatschappe-
lijk nog meer impact te maken. 
Samen met Soci-Com en kunste-
naar Boxie deelde hij vorig jaar 
dozen uit op scholen in de landen 
waar ze doorheen reden. Teken-
dozen met als doel Samen de 
Wereld Een Stukje Mooier te 
Maken (SDWESMM). Een initia-
tief dat prachtig aansluit bij zijn 
bedrijf én zijn persoonlijke mis-
sie. Kom luisteren naar zijn ver-
haal op 12 maart.

Presentatie en netwerken 
Het OVW Café start om 18.00 
uur in ’t Fortuin aan de Dorps-
straat 190 te Wervershoof. Bent u 
geen lid van de ondernemersver-
eniging, maar wel geïnteres-
seerd? Kom vrijblijvend kennis-
maken. Naast de presentatie is er 
volop ruimte voor vrij netwerken 
en kunt u kosteloos genieten 
van  het buffet. De drankjes zijn 
voor eigen rekening. Graag tot 
ziens!

Café Restaurant ’t Fortuin, 
Dorpsstraat 190, 1693 AK Wer-
vershoof  - www.ovw.nl 

OVW Café 12 maart: presentatie Peter Schouten van Soci-Com
‘Samen de wereld een stukje mooier maken is mijn dagelijkse werk’

Peter Schouten. Foto: Pieter Prins

Nog even en dan gaan de vrij-
willigers van Stichting Ant-
woord het dorp weer in om 
zich in te zetten voor het kin-
derproject in Mozambique.

Zaterdagochtend tussen 09.30 
en 12.00 uur zullen zij diverse 
straten van Andijk bezoeken 
en vragen of u een zak organi-
sche bodemvoeding wilt ko-
pen. U helpt zo mee om hoop 
te brengen in het leven van 
jonge kinderen die in zeer 
zware omstandigheden leven, 
elke dag.

De 7,5 kg zakken organische 
bodemvoeding zijn uitstekend 
voor uw tuin of gazon én u 
helpt de jongen kinderen in 
Mozambique! U kunt nu al bij 
ons op kantoor een zak kopen; 
een zak van 7,5 kg kost € 10,00.

Een gift is ook mogelijk! Dat 
kan online via onze site, via 
bankoverschrijving of cash als 
de vrijwilligers bij u langs ko-
men.
Heeft u de vrijwilligers gemist 
of waren ze niet in u wijk/
straat, laat het ons weten. We 
komen graag uw bestelling 
brengen of u kunt het bij ons 
op kantoor ophalen. Heel veel 
dank! Stichting Antwoord, Be-
drijvenweg 4, Andijk. 0228 
597047. info@antwoord.nl

Zaterdag 14 maart 
mestactie in Andijk!
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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 

E-bike specialist
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
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• Lifestyle-test
 Kelly Groot

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan

Adv_Praktijk Andijk.indd   1 20-04-2012   13:17:57

www.vishandel-antonoverweel.nl
E. info@vishandel-antonoverweel.nl

T. 06 5111 0860 of 06 1542 1555

Wilt u tijdens de Paasdagen 
genieten van één van 

onze schotels?

Kijk dan op onze website 
www.vishandel-antonoverweel.nl 

en bestel tijdig

Kijk dan op onze website 

maandag t/m vrijdag 
geopend van 

08.00 tot 17.00 uur
 Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk

0228 – 59 2222

www.autoserviceandijk.nl

voorheen Garage Jong
Heb je alles al geprobeerd, 

maar zit je nog steeds niet goed in je vel? 
Samen kunnen we hier iets aan doen! 

Amrita-Holistisch Centrum voor Natuurgeneeskunde
• Kruidengeneeskunde / Bloedtesten 
• Medicinale voedingstherapie (TCM)
• Energetische therapie
• Acupunctuur zonder naalden
• Ontspannings- & meditatietechnieken  

Bel voor een afspraak: 06-57 24 57 25

• 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

• 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

• 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

Natalja Mantel / Middenweg 10 / 1619 BL Andijk
www.amrita.nu  
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Wist u dat...

… het afgelopen zondag

een waar “gekkenhuis”

was in de bomvolle 

cafézaal van Cultura ?

...Bert Tesselaar vandag 

70 jaar is geworden?

... sommige bewoners met een 

longaandoening hun huis niet 

uitgaan omdat andere mensen  

een houtkachel stoken?

... Jan de Hont en de maskers 

te zien en te horen zijn op 29 

maart in Sarto, en dat ook het 

meer dan 100 jaar oude hit La 

Comparsa voorbij zal komen?

... berichten van gevonden en  

verloren voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

... André van Duin tweewielers 

voor de 68ste veiling Sarto 

wederom een fiets sponsort?

... we soms hele leuke bedank-

jes krijgen op de redactie?

 
Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

Komen er mensen bij u loge-
ren maar heeft u eigenlijk niet 
genoeg ruimte? Denk dan eens 
aan Villavakantiepark IJsselhof, 

Proefpolder 4-720 in Andijk. Het 
kan al voor 1 nacht. Ook handig 
voor als u een feest geeft! www.
ijsselhof.eu of bel 591926. Ons 

IJsselhof team ontvangt u graag.

Profijtauto, Industrieweg 1
1619 BZ Andijk

www.profijtauto.nl

Nieuw binnen
Skoda Fabia 1.0 automaat
Bouwjaar 2019, 5.540 km

Nissan Quashqai Tekna
Bouwjaar 2019, 7420 km

1.3 handgeschakeld, 140 pk

Wordt verwacht
Nissan Quasqai Tekna+ automaat

1.3 automaat, 160 pk
Bouwjaar 2019, 6565 km

Audi Q2 
1.5 automaat, Bouwjaar 2019

H�  adr�  voor uw �  �s, e-bike, verhuur en reparatie!

Op zondag 29 maart start skee-
lerseizoen 2020 bij Radboud Inli-
ne-Skating. Om 10:30 beginnen 
we met de open dag op onze loca-
tie in Medemblik, gelegen aan 
Opperdoezerpad 2. Tussen 10:30 
tot 12:30 zijn er diverse leuke oe-
feningen onder begeleiding van 
onze trainers waaraan iedereen 
kan deelnemen: zo wordt je nog 
behendiger op de skeelers. Je 
kunt zelfs een leuke stempelkaart 
krijgen waarbij je alvast een paar 
vaardigheden kunt laten stempe-
len op de baan. Zelf vrij skeeleren 
kan natuurlijk ook. 

Ervaar hoe leuk skeeleren is en 
probeer de snelle baan in Me-
demblik, waar de Nederlandse 
topskaters op 10 april een lande-
lijke baanwedstrijd zullen rijden, 
zelf uit. Skeelers zijn bij ons gratis 
te leen maar je mag ook je eigen 
skates meenemen. Helm en 
handbescherming verplicht (ook 
te leen, zover de voorraad strekt) 
en ook alle andere bescherming 
(arm, knie) kan geleend worden. 
Voor deze dag kunnen ook weer 
spullen in worden gebracht voor 
de tweedehands markt. Zet een 
prijs (en ook je naam ivm de beta-
ling) op je skates of skeelerkle-
ding waar je bent uitgegroeid, 

dan proberen wij deze te verko-
pen. Ook is de nieuwe Radboud 
clubkleding tijdens de open dag 
te koop. 

Heb je de smaak van het skaten te 
pakken, dan kan je om 13:00 
meedoen met een wedstrijd voor 
de jeugd van 6-17 jaar. Dit is de 
openingswedstrijd van het Jeugd 
Skate Toernooi. Aan het JST kan 
iedereen deelnemen, ook al ben 
je (nog) niet lid van Radboud of 
heb je nog niet zo veel ervaring 
(inschrijven mogelijk vanaf 
11:00). Meer info op http://www.
jeugdskating.nl/

Wij vertellen deze dag graag 
meer over de mogelijkheden om 
bij de vereniging te trainen. Er 
zijn meerdere trainingsmomen-
ten in de week in Wervershoof en 
Medemblik, voor jeugd, van be-
ginners tot wedstrijdrijders, 
maar ook voor recreanten (15+) 
en G-skaters. We zijn er trots op 
meerdere leden te hebben kun-
nen opleiden tot skaters van we-
reldniveau: zoals de huidige Eu-
ropees kampioen puntenkoers 
Bente Kerkhoff maar ook toppers 
die nu succesvol zijn in het 
schaatsen: Koen Verweij, Jan 
Blokhuijsen en Irene Schouten. 

Het skeelerseizoen start in Medemblik. Foto aangeleverd

Open dag Radboud Inline-Skating

De bloemen staan weer in de 
knop, de eerste lammetjes zijn al 
weer geboren en wie weet komt 
de eerste zomerse dag er snel aan. 
HET VOORJAAR IS BEGON-
NEN! Om dit voor jaar goed te 
beginnen, hebben de winkeliers 
van “winkelend Wervershoof” 
een smakelijke actie bedacht, zo-
dat ook U het voorjaar kan vie-
ren. De winkeliers van “Winke-
lend Wervershoof” zullen in de 
maand maart 4 x een heerlijk 
taart verloten onder alle consu-
menten die een aankoop doen bij 
één of meerdere deelnemende 
winkels. Wat moet u hiervoor 
doen? Koop van 1 tot en met 31 
maart een product bij één van de 
deelnemende winkels, en vul op 
de kassabon uw naam en tele-
foonnummer in, en laat deze bon 

achter bij de deelnemende win-
kels. Elke maandag in de maand 
maart zal uit één van de ingele-
verde bonnen, een winnaar wor-
den getrokken. De winnaar zal 
dan persoonlijk op de hoogte 
worden gebracht, en hij of zij zal 
dan in overleg met bakkerij Swart 
een heerlijke taart kunnen afha-
len. Koop dus óók in maart uw 
producten ‘op het mooie dorp 
Wervershoof ’ en maak kans op 
zo’n heerlijke taart! kijk voor alle 
informatie op   www.winkelend-
wervershoof.nl 

Win in maart een taart

Over een kleine maand is het 
weer zover, KIDSDAG 2020! Wat 
hebben we dit jaar weer een leuk 
programma en workshops o.a. fi-
guurzagen, taartjes maken, siera-
den maken.  Daarnaast hebben 
we weer diverse kramen op kin-
deren gericht. (en sommige de 
ouders natuurlijk). 

Gelukkig kunnen de kinderen 
ook weer mooie reizen maken, 
middels de vliegtuigjes van de 
kermisattractie!!!  En uiteraard is 
ook de inwendige mens niet ver-
geten en is er weer genoeg lek-

kers te smikkelen en te smullen.

Ook zal er een modeshow voor 
kids georganiseerd worden en de 
kleurplaten zijn inmiddels op alle 
scholen uitgedeeld voor de kleur-
wedstrijd. Mocht je je nog niet 
hebben aangemeld, laat je ho-
ren!!! Een kraam (1x4 mtr.) kost 
slechts € 30,=De markt is van 12-
16 uur op het Raadhuisplein bij 
het winkelcentrum De Molen-
hoek. 

Kleurplaat
Speciaal voor de KIDS-DAG op 4 
april a.s. hebben we een kleur-
wedstrijd voor alle kinderen van 
de basisschool. Heb je nog geen 
kleurplaat? Haal er dan snel een-
tje op bij Kleine Vonkjes baby, 
kinder en dameskleding of Knijn 
inkt, boeken en meer of kijk op 
de FB pagina van Winkelend 
Wervershoof En lever hem weer 
in voor 11 april a.s. en wie weet 
win jij een mooie prijs!!!  
Dowload hem via: www.winke-
lendwervershoof.nl/data/docu-
ments/tekening-pasen-2020.pdf 
of via de link op de website van de 
Andijker!

Kidsdag Wervershoof zaterdag 4 april

De gemeente Medemblik is op 
zoek naar een oplossing om de 
wandelpaden op de Oosterbe-
graafplaats in Andijk weer van de 
algen te ontdoen. Door het ver-
bod op chemische bestrijdings-
middelen en de zachte winters 
hebben de algen vrij spel om zich 
te hechten aan de schelpen die 
zijn gebruikt als verharding van 
de paden.

Tot dat er een definitieve oplos-
sing is gevonden om de algen-
groei aan te pakken zal Medem-
blik de eerste ronde van onkruid-
bestrijding eerder gaan inplan-
nen waarna de begraafplaats er 
weer verzorgd zal komen uit te 
zien.

Het college zegt in een reactie op 
vragen van het CDA dat zij weten 
dat de begraafplaats aan groot 
onderhoud toe is, daarom stelt de 

gemeente ook een onderzoek in 
en wordt er een plan van aanpak 
gemaakt. De belangrijkste aan-
dachtspunten zijn:
- Het herstellen van de entree
  en parkeerplaats
- Herstel van de paden
- Vervangen van beplanting
- Het verlagen van de grondwa-
 terstand op de begraafplaats.

Het college hoopt op deze manier 
dat de begraafplaats weer voldoet 
aan de technische inrichtingsei-
sen voor begraafplaatsen, er vol-
doende capaciteit is voor de ko-
mende 25 jaar en de inrichting 
veilig is.

Het college wil tijdens de begro-
tingsraad 2021/2022 hiervoor 
een krediet aanvragen bij de ge-
meenteraad, maar vraagt tijdens 
de lentenota al een voorberei-
dingskrediet aan.

Medemblik zoekt oplossing Oosterbegraafplaats
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• Elke woensdag midweekbreak van 17:00 tot 19:00 uur. Zie bord 
Dorpshuis, facebook en de website: dorpshuiscentrum.nl

MAART
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 u
• 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
Vrijdag 17 april 
• Toneelvereniging K.N.A. “De Schoonmaaksters”. 20:00 uur, zaal 

open 19:30 uur, Dorpshuis Centrum Andijk
Zaterdag 18 april
• Gemeenschapsveiling Cultura
• Toneelvereniging K.N.A. “De Schoonmaaksters”. 20:00 uur, zaal 

open 19:30 uur, Dorpshuis Centrum Andijk
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
• Tulpenwandeltocht, 8 en 15 kilometer
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.
Woensdag 20 mei
•   Vrouwen van Nu Andijk-West, We gaan vanavond om een “bak-

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

Oud papier:  Zaterdag 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 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).

concert
Sursum Corda
o . l . v .  A n d r i e s  d e  H a a n

2 0 . 0 0  u u r  D o r p s h u i s  C e n t r u m

entree €7,50 | €5,00 donateurs en kinderen

14 maart 2020

www.sursumcorda-andijk.nl

Het toegeven dat lezen en schrijven een pro-
bleem is en vervolgens de stap zetten er daad-
werkelijk iets aan te doen, is voor velen te groot 
om in een keer te nemen. Met de bijeenkomsten 
van de Contactgroep Laaggeletterdheid wil Vrij-
willigerspunt mensen die laaggeletterd zijn, 
waarvan de moedertaal Nederlands is (NT1-ers), 
met elkaar in contact brengen. Maar ook hun 
partners en familie een plek geven waar zij met 
hun ervaringen terecht kunnen en een luiste-
rend oor vinden. Op woensdag 8 april vindt de 
eerste contactavond in Wervershoof plaats. 

De impact van laaggeletterdheid
Tijdens de contactavond gaat het niet over leren le-
zen en schrijven. We delen ervaringen over wat het 
niet kunnen lezen en schrijven voor invloed heeft 
op het dagelijks leven van mensen die laaggeletterd 
zijn. Maar ook over de impact die dat heeft op de 
nabije omgeving zoals familie, collega’s en vrienden. 
Vragen als ‘Hoe kom ik de schaamte voorbij?’ en 
‘Wat betekent laaggeletterdheid voor mij en mijn 
directe omgeving?’ worden tijdens de contactavond 
besproken. Tineke Bakker van Vrijwilligerspunt 
begeleidt de avond. Tineke: “Wij willen met de Con-
tactgroep Laaggeletterdheid realiseren dat mensen 
die moeite hebben met lezen en schrijven, een plek 
hebben om elkaar te ontmoeten en ervaringen te 
delen. Je hoeft je namelijk niet te schamen als je 
laaggeletterd bent. Juist door erover te praten, gaan 
er deuren voor je open. En zeker wanneer je directe 
omgeving daardoor meer begrip krijgt voor laagge-
letterdheid. Maar ook andersom: dat diegenen die 

moeite hebben met lezen en schrijven begrijpen 
hoe het is voor de partner en familie om aan de zij-
lijn te staan. Ook aan hen wordt tijdens de contact-
avond een luisterend oor geboden. We creëren met 
de contactgroep een veilige plek, waar respectvol 
over het onderwerp met elkaar wordt gesproken.” 

Taalambassadeur Hans van Dijk
Tijdens de contactavonden is ook taalambassadeur 
Hans van Dijk, winnaar van de TaalHeldenprijs 
2019, aanwezig. Hij is laaggeletterd, maar schaamt 
zich daar niet meer voor. Wel werkt hij iedere dag 
hard om steeds zelfredzamer te worden. Een lastig 
te bewandelen pad, maar door de steun van zijn 
kinderen houdt hij het vol. Door zijn verhaal te ver-
tellen tijdens de contactavonden, hoopt Vrijwilli-
gerspunt dat meer mensen begrip krijgen voor 
laaggeletterdheid en ervaringen met elkaar worden 
gedeeld.   

Eerste contactavond op 8 april
Op woensdag 8 april vindt de eerste contactavond 
van de Contactgroep Laaggeletterdheid plaats in 
Sociaal Cultureel Centrum de Schoof, Kerkelaantje 
1 in Werverhoof. Na deze eerste bijeenkomst zal 
iedere woensdag van de maand een contactavond 
plaatsvinden op een locatie in Westfriesland. De 
deelname is gratis en is van 19.30 – 21.00 uur. Laag-
geletterden, maar ook partners en familie die te 
maken hebben met laaggeletterdheid, zijn van harte 
welkom op deze bijeenkomst. Aanmelden kan via 
Tineke Bakker, tineke.bakker@vrijwilligerspunt.
com of telefonisch via 0229-216499, maar men kan 
ook spontaan binnenlopen op de contactavond zelf. 

Tineke Bakker. Foto aangeleverd

Vrijwilligerspunt start Contactgroep Laaggeletterdheid

De Stille Omgang in 2020 heeft 
plaats in de nacht van 21 op 22 
maart 2020. Het is dit jaar een 
bijzonder jaar: we herdenken dat 
675 jaar geleden het Mirakel van 
Amsterdam heeft plaatsgevon-
den. 

Intentie: Dit jaar is de intentie: 
“De luisterende mens is AAN-
WEZIG bij de Ander….”

Organisatie 
De vertrektijd voor deelnemers, 
die mee willen rijden met de bus 
is afhankelijk van de opstap-
plaats. Vanaf 19.00 uur gaan de 
bussen uit Venhuizen langs ver-
schillende dorpskernen met een 
opstapplaats richting Amster-
dam. De kosten zijn € 18,- te vol-
doen bij het instappen van de 
bus.

De Heilige Mis in de om 21.30 
uur in de St. Nicolaaskerk (tegen-
over het Centraal Station).
Hoofdcelebrant tijdens de viering 
is Bisschop-coadjutor Mgr. dr. 

J.W.M. Hendriks van Haarlem - 
Amsterdam.
Twee koren, Voces Cyriaci en de 
Schola Cantorum Hoorn verzor-
gen de gezangen. Daarna wordt 
de Stille Omgang gelopen.
Na afloop van de Stille Omgang 
zijn er koffie en broodjes in de 
Lutherse kerk aan het Spui.
Opgave kan gedaan worden tot 
18  maart.

Voor inlichtingen en opgave:                                                                                                                                          
Onderdijk:  Vera Steltenpool, 
0228-526294     
Andijk: Henk Hauwert, 
06-22445350        
Wervershoof: 
Margriet de Vries, 0228-581891             
                                                                                       
De bus vertrekt om:
Onderdijk: RK Kerk, 19.35 uur
Andijk: Sarto, 19.40 uur
Wervershoof: Winkelcentrum 
20.00 uur
Zwaagdijk-Oost: 
RK Kerk, 20.15 uur

Informatie: stille-omgang.nl

Stille Omgang
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Tijdens de jaarvergadering/ledenbijeen-
komst 21 februari 2020 van de PCOB heb-
ben de leden afscheid genomen van het 
bestuur dat al vele jaren actief was voor de 
afdeling Andijk. Er zijn woorden van dank 
betuigd.   Een oorkonde, bloemen, en een 
cadeaubon uitgereikt voor Bert Niejenhuis 
(secretaris), Jan de Jager (penningmees-
ter), Geke van Dokkum (Lief en leed), Joop 
Klumpenhouwer (PR) en Hennie Vriend 
(notuliste). Erelid Jaap Meyles werd nog-
maals bedankt voor zijn vele jaren inzet als 
voorzitter.
Er is een nieuw team gevonden die het 
komende jaar het gaat proberen om de 
Pcob Andijk in leven te houden. Dit team 

bestaat uit Jan Roelof Koen, Caroline 
Groot-Kooiman, Ina Minnes-Vriend, 
Truus Wierstra-Zuidam, Ida Hulzebos, 
Truus Mantel-Vriend en Annemarie Kooi-
man-Oegema. Deze middag werd het 35 
jarig bestaan gevierd. 

Na de vergadering werd er het Bingo ge-
speeld. Er waren vele prijzen en als pre-
sentje had de afdeling voor iedereen een 
bosje tulpen dus iedereen ging tevreden 
naar huis. En kijken al weer uit naar de 
volgende ledenbijeenkomst op 28 maart 
waar Douwe Greydanus een lezing zal ge-
ven over het mooie West Friesland. Anne-
marie Kooiman

Jaarvergadering/ledenbijeenkomst PCOB

Er werd afscheid genomen van het bestuur dat vele jaren actief was. Foto aangeleverd

In 2017 hebben we het eerste deel van het 
groepsverblijf geopend. Toen konden er 
30 personen overnachten, verdeeld over 3 
slaapkamers. In september 2019 hebben 
we nog 2 kamers gerealiseerd met eigen 
sanitair. Nu is er plaats voor 42 personen.
Aangezien de beneden ruimte voor 42 
personen te klein werd om daar naast eten 
ook te relaxen hebben we een nieuwe 
ruimte boven gerealiseerd, de huiskamer 
van het groepsverblijf!

Deze ruimte is ingericht met een gezellige 
bar, tv, een lekkere zitbank en een schaak-
bord in de grond! Hoe dat eruit ziet, dat 
ziet u op de open dag op 15 maart!

Tevens kunt u dan ook de camping bekij-
ken waar ook onze pipowagens en de safa-
ritent met eigen toilet gesitueerd staan!

De open dag is van 11.00 tot 15.00 op de 
Gouw 11 in Bovenkarspel

15 maart opening nieuwe huiskamer 
Groepsverblijf de Gouwe Droom!

Welkom op onze open dag, 15 maart aanstaande. wFoto aangeleverd

Woonzorglocatie Sorghvliet in Andijk 
heeft deze week een regionale primeur. 
Omring opent daar op 12 maart een eer-
ste e-Skillslab, waar medewerkers hun 
vaardigheden met zorgtechnologie kun-
nen oefenen en verbeteren.

Marja Pappot van Omring legt uit dat e-
health en zorgtechnologie het werk in de 
zorg ingrijpend veranderen. “Veel zorg-

verleners zien daar tegenop”, vertelt ze. 
“De meesten hebben het in hun opleiding 
niet of nauwelijks meegekregen en vin-
den zichzelf helemaal niet handig met 
moderne technologie.”

Door middel van het e-Skillslab kunnen 
medewerkers onder begeleiding oefenen 
en ervaring opdoen, zonder dat een cliënt 
hoeft te wachten of iemand hen op de 

vingers tikt. In de praktijk houdt dit in 
dat ze beter leren om te gaan met ICT-
toepassingen rondom de zorg. 

Gloednieuw zorgcentrum
Dat Omring heeft gekozen om dit e-
Skillslab bij Sorghvliet in Andijk te ope-
nen is niet geheel toevallig. Locatiemana-
ger Sjon Kuipers vertelt dat er in septem-
ber een gloednieuw zorgcentrum wordt 
geopend. “Daar gaan we veel meer ge-
bruik maken van technologie.”

“Het e-Skillslab bereidt onze medewer-
kers voor op deze toekomst”, zegt hij. “We 
kunnen de bewoners een maximum aan 
vrijheid bieden, terwijl we tegelijkertijd 
onze medewerkers kunnen ontlasten.”
Bij Sorghvliet wordt de komende maan-
den een wisselend aanbod aan zorgtech-
nologie uitgestald in een speciale oefen-
ruimte. Hier worden lessen en workshops 
aangeboden en medewerkers kunnen 
oefenen om de technologie beter onder 
controle te krijgen. 

Omring opent eerste e-Skillslab bij Sorghvliet

De mbo-studenten Robin Berkhout en 
Merijn Casper Lioen van het Horizon 
College zijn Nederlands kampioen in 
hun vakgebied. Zij deden mee aan Skills 
Heroes, dit zijn landelijke vakwedstrij-
den voor mbo-studenten. Robin Berk-
hout uit Andijk veroverde voor de 
tweede keer op rij de titel bij de timmer-
mannen. Merijn Casper Lioen uit Zwaag 
won het goud bij de Applicatie- en Me-
diaontwikkelaars. 

In totaal deden dertien studenten van het 
Horizon College mee aan de landelijke fi-
nales van Skills Heroes. De finales werden 
van 4 t/m 6 maart gehouden in Leeuwar-
den. 

Titel verdedigen
Robin Berkhout volgt zijn theorielessen bij 
het Horizon College en werkt in de prak-
tijk bij bouwbedrijf Desaunois via oplei-
dingspartner ESPEQ. Voor de tweede keer 
veroverde Robin de titel: ‘Ik ging neutraal 
de wedstrijd in en ik had geen last van de 
druk om mijn titel te verdedigen. Toen de 
wedstrijd begon voelde ik wel een klein 
beetje spanning. 

De opdracht was het maken van een kap-
constructie en omdat ik wist wat ik moest 
doen ben ik gelijk aan de bak gegaan. De 
opdracht was overigens best lastig. Drie 
kwartier voor het einde van de wedstrijd 
heb ik het werkstuk opgeleverd en ik was 
erg tevreden over het resultaat en uiter-
aard ben ik erg blij dat ik gewonnen heb.’

De studenten van het Horizon College 
hebben met de finales van Skills Heroes 
een geweldige prestatie neergezet en be-
horen zij, met of zonder medaille, tot de 
jonge toppers van Nederland in hun vak-
gebied. 

Studenten Horizon College nationaal kampioen

Robin Berkhout. Foto Rob Duin

In De Kapel willen wij erbij stilstaan dat 75 
jaar geleden concentratie- en vernieti-
gingskamp Auschwitz, hét internationale 
symbool van de Holocaust, werd bevrijd. 
Dat doen we door het vertonen van een 
tweetal films. 

De eerste film wordt 18 maart vertoond: 
‘Left Luggage’. De rode draad in ‘Left Lug-
gage’ is de vraag hoe om te gaan met het 
aangedane kwaad.  De hoofdpersonen 
gaan op een verschillende manier om met 
het trauma van de holocaust. De kwestie 
die hierachter schuilt, is het debat omtrent 
vergeten en vergeven.  Moet je groot 
kwaad als de holocaust zomaar vergeten 
om verder te kunnen of moet je de holo-
caust blijven herinneren, maar wel probe-
ren om het aangedane leed te vergeven, 
hoe moeilijk en abstract dat ook is? 

Dit seizoen willen we het thema ‘vergeven’ 
centraal stellen. Dit thema roept verschil-
lende andere thema’s wakker, waaraan we 
ook aandacht zullen schenken: schuld en 
schaamte. 

Left Luggage: Het verhaal van Chaja, een 
kinderoppas, die terechtkomt in een ortho-
dox joods gezin in het Antwerpen van de 
jaren zeventig. Chaja, die filosofi e stu-
deert, is op zoek naar meer houvast dan de 
boeken haar kunnen bieden. Dagelijks 
wandelt ze met de kleuter Simcha, een ont-
roerend buitenbeentje in een orthodox 

joods gezin, naar de vijver in het stadspark 
om zijn geliefde eendjes te bezoeken. Met 
een oude vriend van haar vader voert zij 
geestige gesprekken over de komst van de 
messias, terwijl haar vader zelf op zoek is 
naar de koffers die hij lang geleden heeft 
begraven. Na een dramatische gebeurtenis 
besluit Chaja van studierichting te veran-
deren.

Woensdag 18 maart
Inloop om 19:30 uur, 
de film start om 20:00 uur. 
Toegang is gratis. Koffie/thee €1.50

Filmavond in De Kapel 18 maart
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