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GRATIS INLOOP 9-17 
en 19-21 uur: 11/2 Benning-

broek - 20/2 Andijk.

Op 1 februari 2020 opent in de 
Jachthaven van Andijk ‘De 
Buurtjes’ zijn deuren direct 
naast restaurant ‘1619 Eten en 
Drinken’. Een nieuwe ambiance 
om te eten, met dezelfde kwali-
teit en gezelligheid, maar met 
een laagdrempelig concept 
voor een smakelijke hamburger 
of uiteraard een gezellige bor-
rel.

Lennart Gerdes, eigenaar van 
beide restaurantdelen verzekerd: 
“Geen zorg, het vertrouwde con-
cept van ‘1619 Eten en Drinken’ 
blijft gewoon bestaan. Er komt 
alleen iets nieuws bij om aan de 
vraag te voldoen. Kom en ervaar 
zelf hoe heerlijk een kwaliteits-
burger als maaltijd kan zijn.”

Locatie is prachtig
Na een dagje op- en rondom het 
water of als afsluiting van een 
gezellige dag in de regio is deze 
plek dé uitvalsbasis met prachtig 
uitzicht over het IJsselmeer. 
Lunch is mogelijk bij ‘De Buur-
tjes’ vanaf 12 uur en vanaf 17.30 
uur opent ook de à la carte keu-
ken van ‘1619 Eten en Drinken’ 
zijn deuren.

Een over(h)eerlijk burger
Als u naar de haven rijdt treft u 
ruime, gratis parkeermogelijkhe-
den. Vervolgens kunt u met de 
trap of lift naar het restaurant. 
Aan de ene kant vindt u een grote 
ruimte voor zeker 50 personen 
waar een à la carte wordt geser-
veerd, waarbij u zelf uw 3-gangen 

diner kunt samenstellen of alleen 
een hoofdmaaltijd kunt nuttigen . 
Aan de andere kant, volledig los 
van het grote reeds bestaande 
restaurant opent nu ‘De Buurtjes’. 
Een informele plek waar iedereen 
aan kan schuiven voor een heer-
lijke burger van kip, rund of vege-
tarisch. “We maken bijna alles 
zelf en presenteren met trots 
onze smakelijke burgers voor een 
vaste prijs van € 16,50.
 
Er zijn combi-deals met één spe-
ciaal biertje mogelijk voor € 18,75 
en u kunt er ook voor kiezen uw 
hamburger te upgraden met zoe-
te aardappelfriet en zelfs met een 
dubbele hamburger. Onze vege-
tarische hamburger is ook een 
schot in de roos! Dit is een burger 

op basis van biet waarbij wij gei-
tenkaas, gedroogde tomaat en 
basilicummayonaise serveren.”

Wat blijft: 
‘1619 Eten en Drinken’
Het restaurant ‘1619 Eten en 
Drinken’ blijft bestaan. ‘’Tijdens 
de bekendmaking van het aan-
vullende concept reageerden veel 
gasten geschokt,’’ aldus Lennart. 
“Niet nodig. De bedrijfsvoering 
blijft dan onveranderd. Wel heeft 
het restaurant een kleine meta-
morfose ondergaan, waaronder 
nieuwe stoelen en een verfris-
send behang. U kunt hier nog 
steeds genieten van de à la carte 
kaart waarbij u uw 3 gangen di-
ner zelf kunt samenstellen voor  
€ 34,50.”

Waar en wanneer
Zowel het nieuwe ‘De Buurtjes’ 
als het vertrouwde ‘1619 Eten en 

Drinken’ vindt u aan de Jachtha-
ven van Andijk. Het adres is 
Nieuwe Haven 2,  1619 JW An-
dijk.  Bereikbaar op telefoon-
nummer 0228-597701. Reserve-
ren is verstandig als u zeker wilt 
zijn van een tafeltje. 
 
Momenteel geopend van donder-
dag tot en met zondag vanaf 
11.30 uur, maar die openingstij-
den verruimen gaande weg het 
seizoen. Vanaf april ook op de 
woensdag geopend vanaf 16:00 
uur.

Kwaliteitshamburger in de Jachthaven van Andijk!

Lennart Gerdes heet u van harte welkom voor een smakelijke hamburger bij het nieuw geopende  
‘De Buurtjes’ in de Jachthaven van Andijk. Tekst en foto: OdB

De opkomende zon kleurde de lucht en het water op 20 januari weer prachtig. Foto: Corina Sas

Langs de weg...

Op 1 februari opent: De Buurtjes. Foto aangeleverd
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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 2 februari 10.00 uur: 
Opdracht van de Heer.
Woord-Communieviering met 
Gemengd koor; voorganger: pas-
tor A. Dekker.
Thema: “Gaan in Vrede”.
De collecte is voor onderhoud 
van ons kerkgebouw. Dank daar-
voor. Welkom in de viering en bij 
het koffiedrinken!
Zondag 2 februari 10.00 uur: 
Oecumenische dienst in de 
Gereformeerde Kerk. Voorganger: 
dominee Koos Staat m.m.v. leden 
van de Raad van Kerken.
*Overleden: Simon de Vries.
*Het resultaat van actie Kerk-
balans is tot nu toe € 18.300,-.
Geweldig, u heeft weer laten 
zien, dat u de parochie een warm 
hart toedraagt.
Heel hartelijk dank aan allen, die 
hiertoe hebben bijgedragen!

Colofon
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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

Kerkdiensten, zondag 2 februari

Gereformeerde Kerk  

Middenweg 4, Andijk

10.30 uur dhr. J. Staat in samenwerking met Raad van Kerken

19:00 uur Johan de Visser Jeugd & Jongerenwerk

Gereformeerde Gemeente 

Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen

09.30 uur  ds. G. Heijkamp

16.00 uur  ds. G. Heijkamp

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 

De Kapel, Middenweg 48, Andijk 

10.00 uur Pastor Gert Scholten, Organist: Andrew Orme

Iedere woensdag inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente  

Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 

10.00 uur Cees Hanemaayer, Avondmaal

R.K. Kerk    

Bangert 6, Andijk

10.00 uur Wo-Com. pastor A. Dekker, Gemengd koor

De Bovenzaal

De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Cees Hanemaaijer - Efeze!

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG

Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek

10.00 uur  Arno van Engelenburg

Voor uw medeleven en betrokkenheid na het overlijden van 
Gurien willen wij u hartelijk bedanken, het heeft ons goed gedaan.

  Fam. Kwantes

Intens verdrietig, maar dankbaar dat wij ons leven  
met hem hebben mogen delen, geven wij u kennis van  

het overlijden van mijn lieve man, onze betrokken  
en altijd behulpzame vader, schoonvader en opa

Johannes Jan Overbeeke
Han

Nieuwerkerk, 14 oktober 1940 Andijk, 22 januari 2020

Nella Overbeeke-Bakelaar

Ellen en Piet
 Dennis
 Laura en Jordi

Meander 56 
1619 XT Andijk

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden  
op de Oosterbegraafplaats te Andijk.

Veel dank aan het team van huisartsenpraktijk  
Bartstra & Kant voor alle zorg en aandacht.

Verdrietig en geraakt zijn wij door het bericht dat 
Han Overbeeke is overleden. 

Han was vele jaren bestuurslid van de PCOB afdeling Andijk.

Wij wensen zijn vrouw, dochter en schoonzoon en de kleinkinderen 
veel sterkte, troost en Gods nabijheid om dit verlies te kunnen dragen.

   Bestuur van de PCOB afdeling Andijk

Er zijn geen woorden voor een moeder
van wie je weet: zij redt het niet
je ziet in haar ogen dat het gemis
van het vertrouwde, lange samen, te groot voor haar is
je streelt haar wang, spreekt lieve woorden
je bent bevangen door verdriet.
De leegte van het ‘niet meer samen’ wegnemen kun je niet.

Het einde van het lange leven  
‘samen’ benam ook haar het leven. 

Ze kon niet verder zonder haar geliefde Theo.

Kort na het overlijden van haar lieve man,  
mijn vader en schoonvader, onze opa en mijn overgrootvader 
moeten wij nu ook afscheid nemen van mijn lieve moeder,  

schoonmoeder, onze oma en mijn overgrootmoeder

Corrie Vleugel-Lamper
Cornelia Apolonia

65 jaar echtgenote van Theo Vleugel , † 5 januari 2020

Wemeldinge, 1 februari 1932 Andijk, 23 januari 2020

Ko en Klazien
Jetske en Joris, Tijmen

Mathijs en Christine

Correspondentieadres:  
Dampkring 477, 1705 TC Heerhugowaard

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Dank aan het team van woonzorgcentrum Sorghvliet  
voor alle goede zorg en aandacht.

Dit jaar is deze oecumenische 
dienst op zondag 2 februari 2020 
om 10.00 uur in de Gereformeer-
de Kerk, Middenweg 4, Andijk.
Voorganger is dominee Koos 
Staat m.m.v. leden van de Raad 
van Kerken
Organist: Henk Vogelsang
In zang en gebed, bezinning en 
Schriftlezing is er een Gezamen-
lijke Getuigenis voor eenheid en 
verbondenheid.

Elk jaar is er een ander land dat 
de liturgie voorbereidt en aan-
biedt om te gebruiken. Dit jaar is 
het Malta. Het thema is Buiten-
gewoon. Geinspireerd door de 
buitengewone vriendelijkheid 
naar Handelingen 28:2.
Als christenen van verschillende 
kerken bent u van harte welkom!

Raad v. Kerken Andijk, Onderdijk, 
Wervershoof, Zwaagdijk-oost

Week voor Gebed voor de Eenheid

Graag willen we iedereen bedanken voor alle bloemen, 
kaarten en persoonlijke felicitaties bij ons 60-jarig huwelijk.

Het was geweldig.

                                           Piet en Jannie van Kampen

Zolang we herinneringen hebben, 
blijft gisteren bestaan.

We zullen je missen Han.

     Cees en Rimi
     René en Emmie
     Harry en Winnie

Eduard Gorter en Veronique Gorter-Karsten 

zijn 3 februari 2020 25 jaar getrouwd.

Wij - hun zusters, schoonzusters, broers en zwagers Gorter - 
willen hen daarmee van harte feliciteren!

Hun adres: Flamingolaan 29, 1619 VC Andijk
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Woningnood: 
Onwil van de gemeente

Er kunnen veel meer wonin-
gen in onze gemeente wor-

den gebouwd voor jongeren 
en ouderen, zolang onze ge-

meente dat maar wil.
Het motto van de gemeente 

op de nieuwjaarsreceptie 
was: ‘Samen bereik je meer’. 
Dus waarom werkt de ge-
meente voor dit vraagstuk 

niet samen met bouwonder-
nemingen? De gemeente 

kan veel handiger én goed-
koper gebruik maken van de 

expertise van bekende 
bouwondernemingen. Deze 
ondernemingen zijn name-

lijk gewend om hindernissen 
snel en doelmatig op te los-

sen.
Neem bijvoorbeeld de aan-
leg van de nieuwe Westfri-
siaweg. Het Rijk liet hier-

voor Heijmans het hele we-
genproject van A tot Z uit-
dokteren en ook uitvoeren.
Van de - door de provincie 
toegezegde - nieuw te bou-

wen woningen (40.000 stuks 
in Noord-Holland), kan de 

gemeente Medemblik er 
veel krijgen. Als de gemeen-
te maar voldoende lef toont 
door de juiste woonbehoefte 
aan te geven en ook handelt 

volgens haar eigen motto 
van de nieuwjaarsreceptie: 

‘Samen bereik je meer’.

André Meester, 
fractievoorzitter BAMM

ALS DE NOTARIS HET HEEFT OVER 
COMPOS MENTIS BETEKENT DIT DAT: 
“JE ER MET JE HOOFD BIJ MOET ZIJN”.

Compost mentis komt uit het Latijn en betekent “in het bezit van 
zijn geest”, of “bij zijn verstand” of “bij volle bewustzijn”. Het is een 
ander woord voor wilsbekwaamheid. Bent u dat niet, dan kan de 
notaris ook niets meer voor u doen. Het is dus belangrijk om zaken 
in goede gezondheid te regelen. 

Mag ik wat spreektijd?
Een paar jaar geleden kwam een mevrouw met haar dochter op één 
van onze lezingen. Zij vroegen om wat spreektijd. “Wij komen niet 
uit eigen belang, maar voor het publiek”. Haar man/vader zou de dag 
na onze lezing onder bewind worden gesteld. Hij was niet meer 
wilsbekwaam. In de krant hadden ze gelezen over het bestaan van 
een levenstestament. “Dan was het bewind via de rechter niet nodig 
geweest”, zei ze: “Wij wisten niet dat we het op deze manier hadden 
kunnen regelen, toen mijn man nog wel gezond was. Voor ons is het 
te laat, maar voor u nog niet.”

De regie zelf in handen houden
Met een levenstestament kan men zelf de regie in handen houden en 
is men niet afhankelijk van de regels van de kantonrechter. Bij bewind 
moet voor iedere uitgave boven de € 1.500, de bewindvoerder 
vooraf toestemming vragen en jaarlijks rekening en verantwoording 
afleggen, aan de kantonrechter.
Let op: ook echtgenoten zijn niet automatisch tekeningsbevoegd 
voor elkaar!

Mantel&Overtoom Notarissen. 
Gratis inloop of afspraak gratis 
half uur, neem contact op Andijk: 
0228-592224/Benningbroek 
0229-591264 of ga naar 
www.mantelovertoom.nl

Driek Oudheusden ruimt het zwerf afval op langs de Beldersweg. 
Foto: Koos Dol

Langs de weg...

Vrijdagmiddag 31 januari weer 
een interessante bijeenkomst 
van de PCOB. Deze middag 
komt mevrouw Ina Broekhui-
zen-Slot aan de hand van foto’s 
vertellen over de kenmerken 
van Westfriesland. Ze draagt, 
met humor en ernst, eigen tek-
sten voor over heden en verle-
den en ze geeft uitleg over het 
dialect. 

Mw. Broekhuizen staat bekend 
om haar teksten in het Westfries, 

zij heeft veel artikelen, romans, 
verhalen- en gedichtenbundels 
gepubliceerd. Of u nu geboren 
Westfries bent of ‘import‘: een 
lezing van mw. Broekhuizen wilt 
u niet missen!

Niet-leden zijn ook van harte 
welkom op deze ledenmiddag. 
De toegang is gratis. Vrijdagmid-
dag 31 januari, aanvang half drie. 
Ditmaal in de Kapel, Middenweg 
48. Dus niet, zoals gebruikelijk, in 
het Dorpshuis. 

De mannen van ESK Tegelzetters druk in het bad. Foto aangeleverd
Nog maar drie maanden en dan 
kan er weer buiten worden ge-
zwommen in De Weid! De  ‘groen 
en techniek’-vrijwilligers zijn 
druk in de weer met de twee gro-
te klussen voor deze winter; de 
peutertuin en het vernieuwen 
van de tegelwand aan de diepste 
kant van het bad. Dankzij de 
zachte winter tot nu toe zit daar 
aardig de vaart in! 

Vrijwilligers gezocht
De kassa/kiosk in De Weid wordt 

gedraaid door vrijwilligers; iede-
re dag twee personen die beiden 
een paar uur kaartjesverkoop en 
koffie en snoep voor hun reke-
ning nemen. Een hartstikke leuke 
vorm van vrijwilligerswerk! Heb 
je interesse om een aantal keren 
te helpen in het seizoen? Mail 
even naar info@deweid.nl 

Winterklussen De Weid gaan goed!

Zommaar wat Westfries bij de PCOB

Zaterdagavond 21 maart vanaf 19:00 is er weer een 
Westfriese Struuntocht in Enkhuizen. Tijdens de 
tocht wandelt u  soms zelfs dwars door bijzonde-
re,  monumentale, panden. U ontdekt verborgen 
straatjes, bedrijven, scholen en moderne architec-
tuur. “Al wandelend, ontdekt en beleeft u van alles,” 
belooft Henk Driessen, voorzitter van de stichting 
Westfriese Struuntocht. 

3 goede doelen: Stichting Babyspullen, Praktijk-
school Stede Broec, de Baanbreker
Met deze wandeling willen we geld ophalen  voor 
goede doelen. Dit jaar kozen we drie doelen. Het 
mooie: we ondersteunen hiermee we inwoners van 
alle leeftijden in Westfriesland. Van de aller-aller-
kleinste via Stichting Babyspullen, opgroeiende tie-
ners via Praktijkschool Stede Broec tot  volwasse-
nen bij de Baanbreker.   Letterlijk stappen in een 
prachtige stad in Westfriesland . Figuurlijk dragen u 
stappen bij aan een beter Westfriesland! 

Westfriesland, Enkhuizen in de spotlights
 Daarnaast is het een mooie manier iedereen te la-
ten kennis maken met de prachtige regio Westfries-
land. Deze tweede editie is weer Enkhuizen. U kunt 
(weer?)  kijken daar waar u normaal niet zo gauw 
komt. De organiserende partijen zijn trots op wat 
Enkhuizen te bieden heeft. “Dat willen we aan ie-
dereen laten zien; hoe mooi Westfriesland en Enk-
huizen is,”vertelt secretaris Natalie Huijsman.  

Route anders, maar begin- en eindpunt niet
“Maar de route zal anders zijn dan vorig jaar. We 
roepen alle deelnemers van vorig jaar dan ook op 
vrienden, familie en kennissen te vragen mee te lo-
pen in deze tweede editie.” Zet daarom zaterdag 21 
maart alvast in uw agenda!
“Het is de tweede keer dat we de Westfriese Struun-
tocht organiseren. De route is vastgesteld. Het is een 
geheel andere route dan vorig jaar, maar het begin- 

en eindpunt blijft wel  hetzelfde als vorig jaar. De 
start is bij het station Enkhuizen. Het eindpunt is 
Brouwerij de Werf, waar u nog gezellig kunt napra-
ten tijdens de after-party”, legt Henk Driessen uit. 

Muziek, toneel en dans
Secretaris Natalie Huijsman vult aan: “We zijn na 
de vaststelling van de route, nu de route aan het in-
vullen met afwisselende activiteiten en beziens-
waardigheden. We benaderen organisaties in West-
friesland of ze een bijdrage willen leveren.  Bent u 
zelf lid van een muziek-, toneel- of dansgroep of 
heeft u een eigen zaak, en zou u willen meedoen 
deze avond? Laat het ons dan weten via een e-mail 
naar westfriesestruuntocht@gmail.com”.

Route = verrassing
De exacte route blijft tot het laatste moment een 
verrassing. In ieder geval komt u op de route langs 
of door horeca-instellingen, winkels, musea, monu-
mentale panden, bedrijven en scholen.  Deelnemer 
vorig jaar: “De  slogan “Ontdek het onverwachte” is 
echt waargemaakt. Ik ben geboren en getogen in 
Enkhuizen en ik zag plekken waar ik nog nooit ge-
weest ben.”  

Wandelt u (weer) mee?
Tickets Westfriese Struuntocht
Tickets zijn tot 1 februari nog te koop voor de spe-
ciale voorverkoopprijs van 12,50 euro. Daarna kost 
een ticket 15 euro. U kunt de tickets kopen via 
www.westfriesestruuntocht.nl/tickets

Goede doelen Westfriese Struuntocht bekend
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Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

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 

 

 

Anoek Harder (23) merkte dat 
ze diepgang en zingeving miste 
in haar leven. “Zo’n gevoel van 
is dit het nou? Slapen opstaan 
eten werken en weer opnieuw? 
“Vaak wel een Whatsappje of 
een kort gesprekje in het voor-
bij gaan. “Hoe is het ermee,” 
vraagt iemand je dan. “Als je 
zegt dat het goed gaat, is het 
gesprek eigenlijk al voorbij. Ie-
dereen is druk en afgeleid.”

Vanuit die behoefte is Anoek ge-
start met een Facebookgroep 
voor Jongeren uit West-Friesland 
en directe omgeving. “Daar kan 
iedereen zich aanmelden die zich 
geroepen voelt. We hebben niet 
veel regels, maar reclame is niet 
toegestaan en  we vragen ‘goed 
fatsoen’. Er wordt hier respectvol 
omgegaan met elkaar en elkaars 
mening. Je ontmoet er gelijkge-
stemden, kunt er melding maken 
van een activiteit, je verhaal kwijt 
of juist je vragen stellen. Positivi-
teit en verbinding staan centraal.”

Soms weet je het niet
Anoek vertelt: “Zelf liep ik tegen 
een aantal dingen aan. Ik ben ge-
voelig voor sfeer en energieën. 
De wereld om me heen ervaarde 
ik als druk, te veel prikkels en ik 
ervaarde een hardheid waarin te 
snel en te vaak een oordeel  gege-
ven werd. Concreet en in prakti-
sche zin weet ik nog niet wat ik 

wil, maar ik weet nu wel wie ik 
ben en wat ik wil uitdragen. Dat 
heb ik geleerd door mijn burnout 
en doordat ik in therapie ben ge-
gaan. 

De studie Sociaal Pedagogische 
Hulpverlening heeft mij vooral 
geleerd over gedrag van mensen. 
Zonder oordeel naar mensen te 
kijken en nieuwsgierig te zijn 
naar wat er achter het gedrag ligt. 
Ik heb ook geleerd dat ik mensen 
wil helen van trauma’s en onver-
werkte pijn en verdriet. Door 
liefdevol aanwezig te zijn en een 
stukje mee te wandelen op ie-
mand zijn pad. Graag draag ik bij 
aan een oplossing in plaats van 
aan een probleem.”
Mijn motto voor 2020
“Mijn motto voor het nieuwe jaar 
luidt: minder veroordelen, meer 
verbinden. Daar heb ik zelf be-
hoefte aan en daar zet ik me voor 
in. Dat deel ik ook met anderen 
omdat ik ervaar dat ik daarin ze-
ker niet de enige ben. Vanuit mijn 
gevoel, vanuit spiritualiteit  en 
behoefte naar verbinding onder-
neem ik van alles. 

Je kracht vinden
Vergis je niet in de kracht die 
schuilt in elk mens. Of de kracht 
die iemand kan ervaren door het 
geven van en het kunnen ontvan-
gen van complimenten en waar-
dering. Openheid kan heel be-

vrijdend zijn. “De facebookgroep 
heeft mij in elk geval al twee heel 
waardevolle relaties opgeleverd 
met Steven Korpel (32) en Joost 
Botman (25). Bij hen vind ik een 
stuk herkenning en er is een klik. 
Samen zijn we de drijfveer achter 
de Facebookgroep en hopen we 
dat we meer jongeren deze erva-
ring kunnen bieden.”

FB Jongeren van Westfriesland
De facebookgroep van Jongeren 
uit West-Friesland en omgeving 
is bedoeld voor jongeren uit de 
regio die met elkaar in contact 
willen komen en willen delen 
over wat hen bezig houdt. Een 
veilige omgeving waar respectvol 
met elkaar omgegaan wordt. Een 
fijne omgeving voor nieuwe ont-

moetingen en delen over het le-
ven! 

Kijk op: www.facebook.com/
groups/jongerenvanwestfries-
land/ De groep heeft inmiddels 
meer dan 110 leden. 
Meld je aan als je daar behoefte 
aan hebt, je bent van harte wel-
kom!

Het hoeft niet oppervlakkig, er is zoveel meer!

Anoek Harder is de Facebook groep gestart en nodigt jongeren uit zich aan te melden. Tekst en foto: OdB 
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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

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

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

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 51110860

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
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Krokus 22, Andijk • 06 373 1414 8 
www.LNChuidverbetering.nl

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

T. 06 5111 0860 of 06 1542 1555

Aanbieding Januari

Roerbak zalm met marinade 
naar keuze 400 gr. € 9,95

Rijkgevulde Bretonse vissoep 
+/- 450 ml van € 3,95 voor 
€ 2,95 en drie voor € 7,50

Kijk op onze website voor overheerlijke recepten

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 Dorpshuis centrum een 

nieuw mailadres heeft; 
gezellig@dorpshuiscentrum.nl?

… u op de Industrieweg 1, 
ca. 35 gratis grindtegels van 
60 x 40 cm kunt ophalen?

… vandaag ook onze krant de 
Streker voor u klaar ligt 

bij ons op kantoor?

…. berichten van gevonden en 
verloren voorwerpen gratis in 
deze krant en on-line worden 

geplaatst?

....dat u bij het Andijks 
Gemengd koor een maand 

gratis kan meezingen?

... de verlichting van de klok-
ken op de toren bij het oude 
gemeentehuis slecht werkt?

... het project Levenslicht op 1 
en 2 februari van 19.00-21.00 

te zien is bij de Kapel?

 
Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

Villavakantiepark IJsselhof Andijk 

Een prima plek om familie of
vrienden te laten overnachten als u 
zelf niet genoeg ruimte heeft. Het 
kan ook al voor 1 nacht. Ook han-
dig voor als u een feest geeft! www. 
ijsselhof.eu of bel 591926. Ons IJs-

selhof team ontvangt u graag.

Vanaf woensdagavond 5 februari 
starten in De Schoof de repetities 
van het nieuwe koor ‘Creatie-
kracht’. Hou jij van zingen, vrij-
heid, improviseren en verlang je 
ernaar om te creëren vanuit je-
zelf? Dan is dit koor iets voor jou.

Bij ‘Creatiekracht’ gaat het om 
jouw creativiteit en jouw stem. 
Hier bestaat alleen jouw manier 
van zingen. Centraal staat dat je 
zingt in verbinding met jezelf. Dat 
je de vrijheid vindt om jouw eigen 
klank en melodie te uiten. Vanuit 
moeiteloosheid en ontspanning. 
Dan ga je zingen zoals je nooit 
voor mogelijk hebt gehouden. Er 
zijn geen voorgeschreven stem-
partijen. Wel een hoofdmelodie 
waarop je naar hartenlust kunt 
improviseren om je eigen klank te 
vinden. Zo creëren we samen 
steeds ons eigen lied.

Wendy Kamminga begeleidt dit 
proces met geduld en liefde 
waarbij ze gebruik maakt van 
haar kennis en ervaring als zan-
geres, stembevrijder, dirigent, 
coach en spiritueel mens. Een 
deel van de repetitie staat in het 
teken van lichaamswerk, tech-

niek en bewustwording wat je 
vervolgens kunt gebruiken bij het 
zingen. We zingen uiteenlopend 
repertoire: pop, musical, cir-
clesongs, gospel, canons en man-
tra’s. Ervaring met zingen is niet 
nodig. Jouw bereidheid om op 
jezelf en jouw binnenwereld af te 
stemmen, wel.

Wat brengt het koor je? 
Naast heel veel zingen brengt dit 
koor je vreugde, speelsheid, con-
tact met je gevoel en intuïtie, li-
chaamsbewustzijn en kennis hoe 
je dit inzet bij zingen, verbetering 
van je techniek , vrijheid in je zin-
gen en een veilige omgeving om 
dingen uit te proberen.

Informatie en aanmelden
Repetities zijn wekelijks (uitge-
zonderd schoolvakanties) op 
woensdagavond van 19.30-21.45 
uur in De Schoof in Wervershoof. 
Richtprijs is € 5,- per repetitie. 
Verder mag je zelf weten wat je 
geeft, wat het je waard is. 

Meld je aan door een mail te stu-
ren naar wendykamminga@
gmail.com of bel voor meer in-
formatie 06-425 37 633.

Nieuw en uniek koor van start in De Schoof

Bruine bonen en spliterwten, Foto: Toos Brink

In het kader van ‘Wereldpeul-
vruchtendag’, uitgeroepen door 
de Verenigde Naties, organi-
seert IVN West-Friesland op 
zondag 9 februari een speciale 
inloopmiddag voor kinderen en 
hun ouders, in de benedenzaal 
van het IVN in het Streekbos 
Paviljoen. Vanaf 14:00 uur is 
Frans Jongeleen aanwezig om 
van alles over bonen, erwten en 
andere peulvruchten uit te leg-
gen.

Wat zijn peulvruchten? Alle 
soorten bonen en erwten wor-
den peulvruchten genoemd bij-
voorbeeld sperziebonen, snij-
bonen, bruine bonen, sojabo-

nen, doperwten, linzen en nog 
veel meer. Hoe zien de diverse 
soorten eruit? In welke fasen 
verloopt hun kiemproces? En 
hoe kunnen kinderen thuis zelf 
boontjes kweken? Ze zijn eet-
baar, hartstikke gezond én ze 
kunnen van een klein, gedroogd 
boontje uitgroeien tot een vol-
ledig nieuwe plant, een plant 
mét nieuwe bonen. Hoe doen ze 
dat? Wat zijn bonen precies? En 
klopt het dat een bonenrijk di-
eet goed is voor het milieu?

Kom langs en ga het ontdekken! 
De inloop is gratis, al wordt een 
vrijwillige bijdrage natuurlijk 
altijd op prijs gesteld.

Lust je nog peultjes?

Zondag 2 februari, organiseert het inloophuis in 
Medemblik voor de 2e keer, de Wereldkankerdag 
Lichtjestocht in Medemblik. Met een route door de 
oude stad. Met deze wandeling willen de lopers de 
kankerpatiënten onder ons, een hart onder de riem 
steken. Ook de familie, naasten en de mantelzor-
gers, die van uitslag naar uitslag leven worden niet 
vergeten. Op deze avond herdenken we in stilte ook 
de patiënten die niet meer onder ons zijn, die de 
ziekte niet mochten overleven. 

Gelukkig genezen steeds meer mensen, die dan min 
of meer hun leven weer kunnen oppakken. Maar 
lang niet altijd. Late effecten van een behandeling 
hebben soms levenslange consequenties. Conse-
quenties die niet altijd zichtbaar zijn!    Kanker zet 
het leven ineens stil. Van de ene op de andere dag 
leven de betrokkenen in een rollercoaster. Patiënt 
en partner zijn?  En weten wat dan goed voor je 
is? Is voor weinig mensen een haalbare realiteit. Het 
Inloophuis kan dan hulp bieden. In een niet klini-
sche omgeving, kan iedereen terecht voor advies en 
een ontmoeting met lotgenoten, naasten en part-
ners. En niet te vergeten een stuk ontspanning. De 
meeste bezoekers beschouwen het als een ‘warm 
bad’. 

De lichtjes wandeltocht staat in het teken van licht, 
een lichtpuntje aan de horizon. Waar iedereen voor 
uitgenodigd wordt, om mee te lopen. De start is om 
18:00 bij het inloophuis aan de Oosterhaven 11 in 
Medemblik.  U mag een eigen lichtje meenemen. Er 
zijn ook witte lampions te koop en daar steun u het 
inloophuis ook nog eens mee. Kinderen lopen ook 
graag mee, dus die zijn ook van harte welkom.

 Voor wie loop jij mee? 

Voor jezelf als patiënt, voor een naasten  
of een overleden geliefde. Voor hoop of stil 

verdriet. Voor het leed, wat kanker heet. 

Wanneer: zondagavond 2 februari  
Tijd: van 18:00 -19:30 

Waar: Oude binnenstad Medemblik 
Start: Inloophuis Medemblik-Oosterhaven 11

 WERELDKANKERDAG LICHTJES TOCHT
Medemblik 2020

Wereldkankerdag Lichtjestocht Medemblik

Ben jij tussen de 9-12 jaar? Houd 
je ook van dansen en zingen?

De meiden Lieke en Lisa hadden 
een idee. En daar zijn ze keihard 
mee aan de slag gegaan! 
Samen zijn ze begonnen aan een 
club waarbij zingen en dansen, 
maar vooral het plezier daarvan 
voorop staat! Ze noemen zichzelf 
“Dance to Sing”. Via flyers en 
Facebook hebben ze al een op-
roep gedaan voor meer meiden 

en jongens. Er zijn al een aantal 
aanmeldingen binnen gekomen. 
Maar we weten allemaal, hoe 
meer zielen hoe meer vreugd! 
 
Lijkt jou het leuk om eens mee te 
doen? Neem dan graag contact 
op met de Schoof via michiel@
deschoof.net of via 0228-581876.  
De eerste bijeenkomst staat ge-
plant op 7 februari. In de Schoof, 
te Wervershoof. Starttijd: 18.30 
uur.

Dance to Sing in de Schoof

Kip in de tuin tijdens de vogeltelling. Foto Douwe Greydanus

In de tuin een drukte van diverse 
gevederde vrienden. Plots paniek 
onder de mussen die over de 
grond scharrelden. Nog nooit 
eerder verscheen bij ons in de 
tuin een gevederde bruine bol op 
pootjes bij de voederplek.

Een heuse kip die de mussen ach-
terna zat om het voer op te eisen 
ook de volgende dag was ze weer 
van de partij en nu nog een ei. 
Jammer, deze vogel kwam niet op 
de lijst van Vogelbescherming 
voor. Douwe Greydanus

Tuinvogeltelling

Oproep (sport)verenigingen
Sportclubs en verenigingen laat u horen!
Heeft jouw vereniging iets bijzonders te vertellen? Vieren jul-
lie een jubileum? Is de trainer geslaagd voor zijn ‘Proeve van 
Bekwaamheid’? Organiseren jullie een leuk toernooi of zijn 
jullie kampioen geworden? Zoeken jullie nieuwe leden?
Laat je horen. In De Andijker is plek voor elke club, elke ver-
eniging, elk buurtinitiatief.

Stuur ons een e-mail op info@andijker.nl of bel naar 0228-
593605, vertel ons waarom jij zo trots bent op jouw Cluppie. 
Wie weet zie je het verhaal terug in de enige echte Andijker.
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• Elke woensdag midweekbreak van 17:00 tot 19:00 uur. Zie bord 
Dorpshuis, facebook en de website: dorpshuiscentrum.nl

JANUARI 
Woensdag 29 januari
• Bijeenkomst Kernvisie Andijk, georganiseerd door Dorpsraad. 

Dorpshuis Centrum. aanvang 20:00 uur
Vrijdag 31 januari 
• Ledenvergadering PCOB-Andijk. Westfriese taal en cultuur met 

Ina Broekhuizen-Slot in de Kapel  Middenweg 48. 14.30 uur
• 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

FEBRUARI
Zaterdag 1  en zondag 2februari
• Het project Levenslicht van 19.00-21.00 uur bij de Kapel
Zondag 2 februari
• MTB-Vooroevertocht, 30 of 40 km. Vertrek 9.00-10.00 uur bij 

vv VVW, Theo Koomenlaan 7, Wervershoof 
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Woensdag 5 februari
• Seniorenbond Andijk , Klaverjassen + Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur
Vrijdag 7 februari
• Klaverjassen in Dorpshuis Centrum
Dinsdag 11 februari
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost, Jaarvergadering en Bingo. 

Dorpshuis, 19:45 uur 
• KVG Andijk, Sarto, Eendagsbestuur verdere info volgt nog
Woensdag12 februari
• Tulpenactie voor Moldavië
Vrijdag 14 februari 
• Pubquiz 20:30 uur bij Dorpshuis Centrum
Zondag 16 februari 
• Stephanie Struijk bij Club Jazz&Pop in Cultura
• Line dance middag, Sarto, 13.30 uur
• Koppel biljarten in ‘t Ankertje aanvang 14.00 uur
Woensdag 19 februari
•  Vrouwen van Nu Andijk-West, Jaarvergadering, na de pauze een 

Quiz, 20.00 uur, Cultura
• Seniorenbond Andijk , Bingo en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur
Donderdag 20 februari 
• Ouderensoos aanvang 12:00 bij Dorpshuis Centrum
Zaterdag 22 februari   
• Verkoopdag hobbymaterialen, 

Bibliotheekzaal Dorpshuis Centrum, 10-16 uur
Zondag 23 februari   
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Dinsdag 25 februari
• KVG Andijk, klaverjassen, Sarto, 19.45 uur
Vrijdag 28 februari
• Eetcafé a la carte reserveren vanaf 17:30 uur dorpshuis Centrum
• 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

MAART
Zondagmiddag 1 maart 
• Schrijverscafé bij Cultura Plus in Cultura
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Woensdag 4 maart
• Seniorenbond Andijk , Klaverjassen + Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur
Zondag 8 maart
• Barrelhouse bij Club Jazz&Pop in Cultura
Dinsdag 10 maart 
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost, Gezamelijke avond met de Vrou-

wen van Nu Andijk –West. Dorpshuis, 19:45 uur 
• KVG Andijk Proeverij, Sarto,  20.00 uur
Vrijdag 13 maart 
• Veiling Sarto
Zaterdag 14 maart 
• Barrelhouse bij Club Jazz&Pop in Cultura
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
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
Zondag 22 maart  
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
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
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

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

Oud papier:  Zaterdag 08 en 22-02, 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 04-02, 03 en 31-03, 28-04, 26-05, 23-06,  
 21-07, 18-08, 15-09, 13-10, 10-11, 08-12.
Restafval:  Dinsdag 18-02, 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 07-02, 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

Op dinsdagavond zijn kinderen en volwassen 
bezig met het beoefenen van judo en/of jiu-jitsu 
bij Asonia. Deze sporten vallen onder de noemer 
verdedigingssport. Misschien is het ook wel iets 
voor jou? Kom eens kijken of doe een paar proef-
lessen mee. Want voor deze sport geldt: je leert 
het alleen door het te doen.

Judo voor iedereen
Jong of oud, meisje en jongen? Judo is geschikt voor 
iedereen, al vanaf 5 jaar. De bedoeling is om elkaar 
met een judoworp op de speciale mat te werpen of 
je tegenstander met behulp van een grondtechniek 
onder controle te houden. Als judoka gebruik je de 
kracht van je tegenstander om hem of haar te over-
meesteren. Belangrijk is hierbij dat je dit doet zon-
der de ander te blesseren, want judo is een zeer be-
schaafde sport.

Trainer Arie Rustenburg
Al lange tijd komt Arie Rustenburg vanuit Wierin-
gerwerf op de dinsdag naar Andijk. “Ik geloof dat ik 
hier ben begonnen in 2005,” zegt Arie. Arie heeft 
zijn eigen Budoschool Kansei-Goshin-Do en traint 
ook in Wieringerwerf, Medemblik en Heerhugo-
waard. Zelf beoefent hij de sporten graag. “Maar de 
kennis op een frisse, vrolijke en enthousiaste ma-
nier overbrengen aan anderen is minstens zo leuk 
als het zelf beoefenen.”

Sport, spel en een kunst
Judo leert je om rekening te houden met elkaar. Het 
leert je bovendien om niet bang te zijn. Je bent li-
chamelijk actief, het hele lichaam wordt gebruikt. 
Vooral voor de jeugd is dit tijdens hun ontwikkeling 
onmisbaar; leren vallen, duwen, rollen. Er moet se-
rieus voor geoefend worden, maar echt iedereen 
kan het leren.

Jiu-jitsu voor kids en volwassenen
Deze verdedigingssport leert je allerlei verdedi-
gingstechnieken: van trappen en stoten, ontwijken 
en armklemmen. Het maakt hierbij niet uit hoe 
lang, zwaar of sterk je bent. Jiu-jitsu draait om slim-
heid en niet om kracht. Het is al mogelijk vanaf de 
leeftijd van 7 jaar, maar ook voor volwassenen zeer 
geschikt.

Zelfvertrouwen vergroten en zoveel meer
“Judo en Jiu-jitsu zijn goed voor het ontwikkelen 
van (meer) zelfvertrouwen en het maakt je minder 
onzeker. Je weet dat je je kunt redden in een con-
flict. Ook bij agressieproblemen kan Jiu-jitsu hel-
pen, omdat je meer zelfbeheersing ontwikkelt en 
leert om anderen te respecteren. Mensen noemen 
het dan wel vechtsporten; elkaar vriendelijk behan-
delen en voorzichtig met elkaar omgaan vinden wij 
ontzettend belangrijk.”

Bestuur vernieuwen
Het bestuur bestaat momenteel uit 2 mensen. “We 
zouden graag wat nieuwe mensen bij het bestuur 
van de club verwelkomen. Om zo de judo en jiu-
jitsu ook in de toekomst aan te kunnen bieden voor 
iedereen. Nieuwe bezems vegen schoon, nieuwe 
ideeën en inspiratie is altijd van harte welkom. 
Heeft iemand interesse mag hij of zij ons uiteraard 
benaderen en kunnen we samen kijken in welke 
functie dat het best zou passen. We zoeken enthou-
siaste mensen. Vooral maatschappelijke betrokken-
heid is wenselijk. Samen zijn we sterk!”

Asonia Judo Andijk, Dorpshuis Centrum, Sportlaan 
1, 1619 XE Andijk. 
Op de website vindt u alle informatie 
www.judo-andijk.nl.

Judo en Jiu Jitsu erg populair in Andijk

Welkom bij Asonia. Foto aangeleverd

De geschikte lokatie voor:

 Huwelijksvoltrekkingen
 Lezingen
 Concerten
 Uitvaarten
 Repetities
 Tentoonstellingen
 Vergaderingen

Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl

Contactpersoon:
Dhr. Jan Gorter
0228 - 592957

De herdruk van Andijk in de 20e eeuw is uitverkocht 
en er volgt geen tweede herdruk. In totaal zijn er 550 
boeken verkocht. De meeste boeken zijn op het dorp 
gebleven, maar uiteraard zijn er ook naar Oud-Andij-
kers verderop in het land gegaan en enkele naar het 
buitenland verzonden. 
Jacco en Dirk blijven ansichtkaarten en alles wat met 
Andijk te maken heeft verzamelen.

Boek Andijk in de 20e 
eeuw uitverkocht!

Geloof en gevoel…. Langs deze 
weg willen wij een ieder die graag 
de ander wil ontmoeten uitnodi-
gen om naar de gespreks- en 
ontmoetingsochtend te komen 
die  iedere 1e woensdagochtend 
van de maand tussen 10.00 en 
12.00 uur in De Kapel wordt ge-
organiseerd. Wilt u een praatje 
maken en ‘zomaar’ in gesprek 
gaan naar aanleiding van een 
thema, dan is dit gezellige samen-
zijn met een kopje koffie en iets 
lekkers erbij zeker iets voor u. 
Woensdagochtend 5 februari 
staat in het teken van ‘Geloof en 
gevoel…’

U hoeft zich niet op te geven, 
kom maar gewoon binnenlopen. 

We starten om 10:00 uur met in-
loop, van 10:30 tot ongeveer 
11.30 uur praten we over het 
thema en rond een uur of 12 ne-
men we weer afscheid van elkaar. 

Wij ontmoeten u graag op 
woensdag 5 februari in De Kapel, 
Middenweg 48 te Andijk.

Ieder woord,
elk wezen klopt
aan je deur
met zijn raadsel.
Als je ervoor
openstaat
overlaadt het 
je met rijkdom. 

Irénée Guilane Dioh

Ontmoeting in De Kapel
Ontmoeting in De Kapel
Geloof en gevoel…. Langs deze weg willen wij een ieder die graag de ander wil 
ontmoeten uitnodigen om naar de gespreks- en ontmoetingsochtend te komen die  
iedere 1e woensdagochtend van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur in De Kapel wordt 
georganiseerd. Wilt u een praatje maken en ‘zomaar’ in gesprek gaan naar aanleiding 
van een thema, dan is dit gezellige samenzijn met een kopje koffie en iets lekkers erbij 
zeker iets voor u. Woensdagochtend 5 februari staat in het teken van ‘Geloof en gevoel…’
U hoeft zich niet op te geven, kom maar gewoon binnenlopen. We starten om 10:00 uur 
met inloop, van 10:30 tot ongeveer 11.30 uur praten we over het thema en rond een uur 
of 12 nemen we weer afscheid van elkaar. 
Wij ontmoeten u graag op woensdag 5 februari in De Kapel, Middenweg 48 te Andijk.

Ieder woord,
elk wezen klopt
aan je deur
met zijn raadsel.
Als je ervoor
openstaat
overlaadt het 
je met rijkdom. 

Irénée Guilane Dioh 

Oproep:
heeft u de bevrijding meegemaakt (of weet u er veel van) 
en wilt u daar in de Andijker over vertellen?

Laat het ons weten op: info@andijker.nl 
of bel met 59 36 05.
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Ook voor uw
hypotheek staan
wij voor u klaar

Kom 
gerust 

langs!

Vrolijk fd
Kleingouw 28
1619 CB Andijk
T (0228) 59 24 20
E info@vrolijkfd.nl
I www.vrolijkfd.nl

Na de afgelastingen van de Vooroever-
tochten in 2019 heeft de Stichting Wiele-
revenementen West-Friesland (SWW) op 
zondag 2 februari 2020 wederom een 
MTB Vooroevertocht op de agenda staan. 
Houdt voor de zekerheid www.mtbwer-
vershoof.nl of de Facebookpagina ‘MTB 
Wervershoof ’ goed in de gaten voor de 
laatste informatie.

Praktische informatie
Inschrijven voor de Vooroevertocht kan 

op 2 februari vanaf 08:30 uur bij de kantine 
van VVW, Theo Koomenlaan 7 te Wer-
vershoof. De start is vanaf deze locatie 
tussen 09:00 en 09:30 uur. 
Het verzoek van de organisatie is om het 
inschrijfgeld zoveel mogelijk gepast te be-
talen. 
Let op: een valhelm is verplicht bij deel-
name aan de toertocht. Niet NTFU-leden 
zijn niet verzekerd voor schade, zij kunnen 
vooraf via de website van de NTFU een 
dagverzekering afsluiten.

Zondag 2 februari: MTB Vooroevertocht

Door Daan Roosegaarde (o.a bekend van verlichting slui-
zen Afsluitdijk) zijn 104 duizend lichtgevende stenen ge-
maakt, verwijzend naar de 104 duizend uit Nederland ge-
deporteerde Joden, Sinti en Roma. Alle stenen zullen op 
16 januari eerst één groot monument vormen. Daarna 
worden ze samen met uv-lichtbronnen verspreid onder 
alle deelnemende gemeenten. De stenen staan symbool 

104 duizend lichtgevende stenen verwijzen naar de 
gedeporteerden. Foto Marco de Swart

‘Levenslicht krijgt ook een plek in Andijk’

Zoektocht naar een woning
De zoektocht naar een nieuwe woning be-
gint vaak online. Op Funda tovert u met een 
druk op de knop alle koophuizen tevoor-
schijn die aan uw wensen voldoen. En voor 
het budget wordt vaak uitgegaan van een hy-
potheekberekening op één van de vele web-
sites. U vult het inkomen in en er rolt een 
bedrag uit. Grote kans dat dát het bedrag is 
waarmee u op zoek gaat op Funda. 

Droomhuis gevonden? 
Op naar de adviseur!
En dan staat u online plotseling oog in oog 
met uw droomhuis. Voor veel mensen is dat 
pas het moment om een bezoekje te brengen 
aan de hypotheekadviseur. Vaak bent u dan 
al zo enthousiast over het huis, dat u eigen-
lijk niet wilt horen dat het financieel mis-
schien helemaal niet haalbaar is…

Er komt meer kijken bij een hypotheek
Een hypotheekberekening op internet zegt 
namelijk niet alles. De computer vraagt 
niet altijd naar financiële verplichtingen en 
brengt meestal de huidige hypotheek niet 
in kaart. Hierdoor kan de maximale lening 
ineens behoorlijk zakken. Uw droomhuis 
blijkt plots onhaalbaar.

Ga éérst langs de hypotheekadviseur
Daarom is het slim om in een veel eerder 
stadium langs uw hypotheekadviseur te 
gaan voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek 
en eventueel een adviesgesprek. U hoort van 
alles over de zakelijke kant van een hypo-
theek zoals rentepercentages, voorwaarden 
en berekeningen. En u bespreekt ook de in-
vloed van de hypotheek op uw leefstijl. Hoe-

veel geld blijft er bijvoorbeeld elke maand 
over om leuke dingen van te doen? 

Een hypotheek is mensenwerk
Een hypotheekadviseur kijkt dus verder 
dan alleen de cijfertjes. Wij kijken naar u als 
persoon en willen u graag laten zien welke 
invloed een hypotheek op uw leven heeft. 
Met die kennis kunt u met een gerust hart 
op zoek naar uw droomhuis - en er later zor-
geloos van genieten.

Wees welkom!
U bent van harte welkom bij Vrolijk fd voor 
een vrijblijvend gesprek omtrent uw hypo-
theek. Wij zijn onafhankelijk adviseur en 
kijken dus niet alleen naar RegioBank op-
lossingen maar ook naar andere geldver-
strekkers. Neem contact met ons op tele-
foonnummer 0228-592420 voor het maken 
van een afspraak of loop even binnen op 
Kleingouw 28. De koffie staat klaar!

Voor advies over droomhuis 
naar de hypotheekadviseur

voor het aantal mensen 
dat uit de gemeente is ge-
deporteerd.

‘De bedoeling is dat ge-
meenten Levenslicht een 
plek geven’. In Medemblik 
komen de stenen op cen-
trale plekken in de ge-
meente te liggen, eerst in 
Medemblik, dan in Wog-
num, vervolgens in Wer-
vershoof en op 1 en 2 fe-
bruari van 19.00-21.00 
voor de Kapel in het cen-
trum van Andijk. Het idee 
is dat iedereen die naar 
het tijdelijke monument 
komt, zelf een lichtgeven-
de steen mag aanraken. 
Elke steen staat voor een 
mensenleven, opdat wij 
niet vergeten!

Andrea van Langen

Deze poes/kater loopt al 
geruime tijd op de Dijkweg, 
van wie is dit lieve beest? 

Heeft u informatie? 
Mail naar info@andijker.nl
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