
Nadat het oude bestuur beslo-
ten had dat het genoeg was, 
werd er besloten dat het tijd 
was om het stokje door te ge-
ven. Want één ding was zeker, 
er moest weer een gezellige 
plek voor de jongeren komen in 
Andijk. Dat bestuur is er nu en 
heeft er zin in!

Het nieuwe bestuur bestaat uit 
Sandra Arendz, Bram Neij en Ja-
lisha Meegdes. Sandra zit sinds 
2016 in de G-soos en Bram en 
Jalisha zijn er sinds september 
2019 bij gekomen om het Jonge-
rencentrum te gaan runnen. In 
de tijd dat er geen bestuur was 
heeft Sandra samen met jonge-
renwerker Bert Steenman tijde-
lijk het stokje van het oude be-
stuur overgenomen op de woens-
dagavond. 

Enthousiasme
“Binnen een zeer korte tijd had-
den we weer een goed lopende 
avond met circa 10 tot 15 jonge-
ren,” vertelt Sandra. De broertjes 
van Jalisha komen elke week 
trouw op de woensdagavond, 
waardoor Jalisha enthousiast 
werd om vrijwilliger in het Jonge-
rencentrum te worden. Bram 
-een vriend van Jalisha- werd ook 
enthousiast en wilde ook wel een 
avondje mee komen draaien. “Na 
overleg besloten we dat we met 

z’n drieën wel het nieuwe bestuur 
wilden vormen,” aldus Sandra.

Humor en gezelligheid
Wat opvalt als je binnen komt is 
de gezelligheid en de humor on-

der de jongeren en de vrijwilli-
gers. “Soms heb je ook wel aanva-
ringen, maar die zijn eigenlijk zo 
opgelost en dan sta je samen 
weer te darten of te poolen. Dat 
we hier zelf regelmatig zijn en 

inmiddels ‘bekende’ gezichten 
zijn geworden, maakt dat de jon-
geren ons steeds meer op zoeken, 
in vertrouwen nemen of vragen 
mee te doen met een spelletje of 
komen voor een praatje. “Ge-
woon chillen vinden ze ook heer-
lijk,” vertelt Jalisha. Het jongeren-
centrum is open op de dinsdag- 
en woensdagavond en de G-soos 
nog steeds vertrouwd op de vrij-
dagavond. “Op woensdagoch-
tend hebben we momenteel ‘Kof-
fie met een Rietje’ mogen verwel-
komen,” vertelt Sandra. Deze 
ochtend is voor ouders met jonge 
kinderen of mensen die gewoon 
even behoefte hebben aan wat 
gezelligheid. Er is dan een in-
loopochtend van 9.30 tot 11.00 
uur. Zo krijgt het pand ook over-
dag een mooie invulling. 

Opgeknapt met elkaar
Met vereende krachten heeft het 
hele gebouw een prachtige meta-
morfose ondergaan. “We hebben 
alles weer een likje verf gegeven 
en er zijn flink wat nieuwe spul-
len aangeschaft,” aldus Bram. 
“Ook is alles ruimer opgezet, zo-
dat je beter kan poolen of darten. 
Er is een loungehoek gekomen, 
waar de jongeren heerlijk kunnen 
chillen. Of je komt gezellig aan de 
bar zitten. Dat is het mooiste van 
ons Jongerencentrum, niks moet 
en er kan best veel.”

Vrijwilligers gezocht
Het jongerencentrum en de G-
soos draaien op vrijwilligers. “We 
hebben ze ook hard nodig, an-
ders kunnen we niet elke week 
open. Volwassenen met interesse 
voor de doelgroep van de G-soos 
zijn van harte welkom om eens te 
komen kennismaken. Ook het 
jongerencentrum zoekt jongeren 
-vanaf een jaar of 20- die het leuk 
lijkt om eens mee te draaien. Uw 
kunt ons dan altijd mailen op jct-
hefutureandijk@gmail.com

Nieuw bestuur Jongerenentrum The Future heeft er zin in!

Jalisha Meegdes, Bram Neij en Sandra Arendz vormen het nieuwe 
bestuur. Tekst en foto: OdB.

Bel ons 
voor 

meer info 
over de 
actie! 

0228-592253 

Meer nieuws op: www.andijker.nl

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

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

GRATIS INLOOP 9-17 
en 19-21 uur: 20/2 Andijk 

10/3 Benningbroek

www.mantelvoors.nl

Zaterdag 8 februari startte de 
kaartverkoop voor de 37e editie 
van het Dijkpop Festival.

Traditioneel werden als eerste 
Blinddate tickets aangeboden 
voor de trouwe Dijkpop bezoe-
kers. Een ticket dat jaarlijks be-
schikbaar is voordat de line-up 
bekend is (en met een knipoog 
naar de startdatum voorafgaand 
aan Valentijnsdag). De actie slaat 
inmiddels zo goed aan dat binnen 
een kwartier de eerste 3000 kaar-
ten verkocht waren. Een absoluut 
record!

Inmiddels zijn er ruim 5000 kaar-
ten verkocht voor Dijkpop en 
maken we vandaag de eerste na-
men bekend.

De verklaring voor dit succes zit 
hem in de totaalbeleving van 
Dijkpop en het enorme reünie 
gevoel. De afgelopen jaren heeft 
Dijkpop een totaal aanbod aan 

genres muziek en theater voor 
alle leeftijden. Daarnaast kunnen 
we zien dat het publiek echt uit 
de regio West Friesland komt. 
Dat is de kracht van Dijkpop.
Wanneer Dijkpop is uitverkocht 
zullen we de kaartverkoop van de 
Avond van Andijk starten. Dan 
zullen we ook de eerste namen 
voor dat feest bekend maken.

Super trots zijn we op de line-up. 
Veel acts die we voor ogen had-
den komen dit jaar ook echt naar 
Andijk. Dijkpop vaart daarin zijn 
eigen koers en zoekt naar bands 
die thuis horen op het podium 
van één van de 5 stages. In varia-
tie, energie en kwaliteit wordt 
2020 echt een topjaar. Ook de 
totaalbeleving met theater gaat 
heel tof worden.

Lil’ Kleine is het alter-ego van Jo-
rik Scholten (1994) en ras-Am-
sterdammer. Hij scoorde een 
enorme hit met ‘Drank en Drugs’ 

en kreeg hier een dubbel platina 
plaat voor. Na talloze successen, 
hiphop- en popprijzen en optre-
dens op de grootste festivals, is 
Lil’ Kleine uitgegroeid tot de 
nummer 1 rapper van Nederland 
en die mag dus zeker dit jaar niet 
ontbreken op Dijkpop.
Mesto is net begonnen aan zijn 
DJ-carrière maar heeft al enorme 

skills ontwikkeld. Hij begon op 
11-jarige leeftijd met drummen 
en ontdekte al snel dat hij ervan 
houdt om zijn eigen muziek te 
maken. Inmiddels tourt dit jonge 
talent al over de hele wereld en 
heeft hij op de grootste festivals 
gestaan.

De Belgische band Bazart staat al 

zo lang op het wensenlijst van 
Dijkpop en dit jaar komen ze dan 
ook echt. Als heuse popsterren 
naar Vlaamse maatstaven doen 
zij met hun Nederlandstalige 
kleinkunst teksten en sfeervolle 
indie-synthipop menig gevoelig 
hart harder kloppen op 4 juli.

In 2017 stond MY BABY ook al 
op de bühne van Dijkpop. Deze 
hypnotiserende trip naar andere, 
zeg maar gerust hogere sferen 
smaakte naar meer en daarom 
komt één van de beste bands van 
Nederland dit jaar terug!

Er is geen betere manier om een 
publiek in beweging te krijgen 
dan de blazers van Amsterdams 
nieuwste brassband; Valvetronic 
Brassband.
De meeste bijzonder band van 
Nederland komt nog 1x speciaal 
voor Dijkpop naar West Fries-
land. Trots zijn we op de komst 
van The Shavers.

Dijkpop maakt eerste namen bekend: Lil’ Kleine, Mesto en The Shavers

Dijkpop 2019. 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 23 februari 10.00 uur:
Eucharistieviering met De 
Vriendenkring; voorganger: pas-
tor J. van Dril.
Thema: “Weest heilig”.
De collecte is voor bestrijding 
van alle onkosten. Dank daar-
voor.
Woensdag 26 februari 19.00 
uur: Aswoensdag.
Liturgie van Aswoensdag met 
uitreiken as-kruis; voorgangers 
van groep Andijk.
Welkom in de vieringen.
*Overleden: Hans Doorman.
*Met Aswoensdag begint de 
Veertigdagentijd. Deze is bedoeld 
als een tijd van bezinning,
van soberheid, op weg naar het 
feest van Pasen.

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

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

Kerkdiensten, zondag 23 februari

Gereformeerde Kerk  
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. R.F. Mauritz te Lelystad

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 Ds. Herrianne Allewijn uit Landsmeer
 Organist: Cilia Koenis Gerdes

Iedere woensdag inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente  
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Cees Hanemaayer 

R.K. Kerk    
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Euch. pastor J. van Dril, De Vriendenkring

Woensdag 26 februari Aswoensdag

19.00 uur Liturgie met uitreiken as-kruis; groep Andijk.

De Bovenzaal

De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Jacques Brunt

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek

10.00 uur  Arno van Engelenburg

Bedankt voor de bloemen, kaarten en andere felicitaties 
die wij mochten ontvanen voor ons 25-jarig huwelijk.

Eduard en Veronique Gorter-Karsten

Joop en Afra Bakker-Kuin 

gaan per half februari verhuizen van de Burg. Doumastraat 
naar Talud 19, 1619 KW Wervershoof

Verdrietig, maar ook vervuld met dankbaarheid,

trots en mooie herinneringen, laten wij weten

dat wij afscheid hebben moeten nemen van

onze lieve zorgzame vader en opa

Piet de Blank
echtgenoot van Tine Burger, † 26 april 2006

* 8 oktober 1932 † 12 februari 2020

 

Johan

Marga en Manus

Peter

 Max, Rosa

Tineke en Maurice

 Bob, Sarah

Correspondentieadres:

M.E. de Blank, D. Brouwerweg 9, 1602 MK  Enkhuizen

Het afscheid in het crematorium Schagen heeft plaatsgevonden 

op zaterdag 15 februari.

Veel dank aan het team van Hospice Dignitas en huisartsen-

praktijk De Blokkendoos voor alle goede zorg en aandacht.

Met droefheid geven wij kennis van het overlijden 
van onze geliefde, markante zwager en oom 

Piet de Blank 
echtgenoot van onze lieve zus Tine Burger † 2006 

 Clara †                   
 Klaas en Miepke                   
 Anneke en Jan                   
 Alie en Dick, Jan Arie †                   
 Cor en Toos                   
 Els en Jankees                   
 Neven en nichten

Liefde is eindeloos, puur en oprecht.
Liefde is warm, Liefde is echt.

Liefste is troost vinden, dicht bij elkaar.
Liefde is een huwelijk van al 40 jaar. 

Wij feliciteren Jos en Margaret de Lange 
met hun 40-jarig huwelijk. 

Veel liefs, jullie moeder en kinderen 

De leegte en het gemis zijn bij ons achter gebleven na het 
overlijden van onze lieve vader en moeder, opa en oma

Theo en Corrie Vleugel
Voor het medeleven alle steun in deze  

moeilijke tijd willen wij iedereen bedanken.  

Wij hebben dit zeer op prijs gesteld.

Ko en Klazien
en kinderen

Februari 2020

Wanneer verdriet en pijn een spoor trekken in het bestaan, 
laat dan vriendschap en nabijheid mee de leegte dragen.

Troostend was het te ervaren, dat velen om ons heen stonden 
tijdens het ziekteproces en na het overlijden van mijn lieve man, 

onze betrokken en behulpzame vader, schoonvader en opa

Han Overbeeke
Al uw meeleven, in welke vorm dan ook, heeft ons goed gedaan. 

Heel veel dank hiervoor.

Nella Overbeeke-Bakelaar 
Ellen en Piet en de kleinkinderen

Andijk, februari 2020

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

Beter in uw vel komen of lichamelijk klachten 
en weet u niet precies wat uw volgende stap is?

 
Voor vragen en advies kun u iedere week gratis 
langskomen op donderdag tussen 16:00-17:00!

Koopman Oefentherapie 
Ged. Laanweg 43 Andijk • www.koopmanoefentherapie.nl 

FAMILIEBERICHTEN
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Gratis inloop kijk op de kalender: www.mantelvoors.nl
Sandra Voors Rinske Mantel

Het Andijks Gemend Koor, met 
leden uit heel Westfriesland, no-
digt iedereen uit die zin in heeft 
om gezellig mee te doen. Noten 
lezen hoeft niet. Naast de jaar-
lijkse Volkorendag zijn er regel-
matig allerlei activiteiten waar we 
aan meedoen, zoals het Mozart 
concert in Het Octaaf in Hoorn 
vorig jaar.
 
Zo zingen we samen met mu-
ziekvereniging Sursum Corda op 
1 mei in ‘t Dorpshuis Centrum, in 
het kader van Andijk viert de vrij-
heid. Op 7-11-2020 geven wij een 
Winterconcert in Cultura, samen 
accordeonvereniging Con Zelo. 
En voor Hemelvaartsdag volgend 
jaar staat een concert gepland in 
Cultura samen met het koor 

Egelsheim uit Limburg.
 
Ons repertoire is heel divers: 
klassiek, volksliedjes in allerlei 
talen, maar ook musicalnummers 
en Nederlands. Leden kunnen 
zelf ook nummers inbrengen.
 
Onze dirigent is Margreet Drijver 
en Edwin Hinfelaar de pianist.  
We repeteren op maandagavond 
in Cultura om 20.00 uur. Dus 
kom gerust eens luisteren en 
meedoen, je eerste kopje koffie of 
thee is gratis. Bovendien hoef je 
de eerste maand niet te betalen. 
meerijden met elkaar is mogelijk.
 
Ook op projectbasis ben je van 
harte welkom! Meer info op 
www.andijksgemengdkoor.nl.

Het is nog maar februari, toch 
komt het voorjaar er weer aan!
Om uw tuin weer goed te voor-
zien van extra voeding, kunt u via 
Stichting Antwoord mestzakken 
kopen. De opbrengst komt ten 
goede aan het kinderproject in 
Mozambique. Een prachtig land 
maar het dagelijks leven is zwaar.
Natuurrampen en guerillastrij-
ders zorgen voor verwoestingen 
in dorpen, gezinnen en families. 
Vele jonge kinderen leven zonder 
ouders, hebben geen onderdak, 
gaan niet naar school en hebben 
geen dagelijkse verzorging. Via 3 
kinderkerken helpt stichting Ant-
woord deze jonge kinderen.

De 7,5 kg zakken organische bo-

demvoeding zijn uitstekend voor 
uw tuin of gazon én u helpt deze 
jongen kinderen!

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 bank-
overschrijving of cash als de vrij-
willigers bij u langs komen.
Wilt u ons helpen als vrijwillig(st)
er met deze actie op zaterdagoch-
tend 14 maart, laat het ons snel 
weten. Vele handen maken licht 
werk! Ook kinderen en tieners 
kunnen helpen. 
Stichting Antwoord, Bedrijven-
weg 4, Andijk. 0228 597047. 
info@antwoord.nl     

Judith Berkhout

Het onderwerp zorg is de afgelo-
pen periode veelal besproken op 
de werkvloer en binnen allerlei 

organisaties. Dit omdat vanaf ja-
nuari de aanbestedingen zijn ver-
anderd. U denkt; alweer? Ja, er 
is opnieuw bedacht dat de zorg 
beter kan worden aangestuurd 
en er meer regie bij de inwoner 

moet komen. Niet iedereen heeft 
er ‘gelukkig’ mee te maken; zorg 

vanuit de gemeente. Hopelijk 
krijgt u er ook niet of in mindere 
mate mee te maken. Wel is het zo 
dat er op de werkvloer keihard 
wordt gewerkt om dingen voor 

elkaar te maken. 
Zo moeten er perspectiefplannen 

worden opgesteld en is het be-
langrijk om onderling contracten 

af te sluiten om zo de zorg tot 
een kwalitatief hoger niveau te 

creeren. Het lijkt wel alsof orga-
nisaties moeten concurreren, ter-
wijl er wordt gezegd dat dit een 
betere oplossing is van het pro-

bleem. Er wordt gedoeld op; 
maatwerk bieden aan de inwo-

ner/ veranderende rol van de ge-
meente (sturing en monitoren)/ 

meer regie bij de aanbieder. 
Het lijkt een mooi plan met 

mooie idealen. Ik hoop het inder-
daad ook. Betere zorg en goede 

kwaliteit. Aan de andere kant zie 
ik meer papieren rompslomp. 

Vechten voor je plek als zorgaan-
bieder. Hopen dat je ertussen zit. 
Volgens mij gaat het om degene 

op de werkvloer helpen ipv aller-
lei nieuwe dingen bedenken en 

na een aantal jaar opnieuw weer 
dit te veranderen. Ik zit onder-
tussen al zo’n ruim 20 jaar in de 
zorg (echt zo oud word ik al). 
Maar het is opnieuw weer een 
hoop stress, hopen dat je het 

snapt en uiteindelijk gaat het ten 
koste van het werken op de 
werkvloer. Ik zet mijn beste 

beentje voor en wil graag met de-
gene die geholpen wil worden 

aan de slag. Zullen we daar ons 
op focussen ipv allerlei nieuwe 

dingen bedenken? Stress en veel 
tijd stoppen in iets wat averechts 

werkt ipv het werken met de 
hulpbehoevende…tja het is niet 
mijn ding, ondertussen moet dit 
wel. Zelf ben ik de afgelopen pe-
riode minder aanwezig geweest 

binnen de muren van het ge-
meentehuis. Puur om wat ik hier-

boven schets. Natuurlijk wil ik 
mij inzetten voor de inwoners, 

maar dit lukt gewoon niet altijd. 
Net zoals u, ik doe mijn best. 

Laten we hopen dat u net zoals 
ieder ander goed geholpen kan 
worden ipv dat u steeds teleur-

stellingen moet ondergaan. 

Jaarvergadering IJsclub Andijk
Hierbij nodigen wij alle leden uit voor het bijwonen van de jaar-

vergadering van IJsclub Andijk op zaterdag 29 februari 2020. 
Aanvang 14.30 uur in clubgebouw ‘De Toemer ‘ Kleingouw 92a

Agenda :   
1 Opening                   
2 Mededelingen en ingekomen berichten                   
3 Jaarverslag-- notulen                   
4 Financieel verslag                   
5 Vacatures IJsclub Andijk. o.a penningmeester, secretaris                     
6 Activiteiten IJsclub Andijk   
 Jeugdschaatsen, Tulpenwandeltocht, Contributie ophalen                   
7 Wat verder nog ter tafel komt. o.a. Hoe ziet u de toekomst  
 voor de IJsclub nu de winters het laten afweten?                   
8 Rondvraag aan de leden                       

Wij als bestuur hopen dat u deze middag naar het clubgebouw 
wilt komen, ook niet leden zijn van harte welkom. 

Voor vragen of deelnemen aan het bestuur bel of mail naar: 
P. de Vries, Kleingouw 53, 0228 591556       
denieuwebakkerij@hotmail.com                                            

IJsclub Andijk

Mestactie Andijk 2020, zaterdag 14 maart 
actie voor kids in Mozambique!

Zingen bij het Andijks Gemengd Koor. Foto aangeleverd

Lekker zingen, dat is goed voor je! 

Op zaterdag 22 februari houdt 
Hobby Greet weer verkoopdag in 
de bibliotheekzaal van Dorpshuis 
centrum.
Zoals voorgaande keren zijn er 
veel materialen voor kaarten ma-
ken.
Aanbiedingen zijn er ook: diverse 
snij-embossingmallen met 40 of 
50% korting, embossingfolders
voor halve prijs, stickervellen 
(ook de hobbydots-stickers) 0,40 
per stuk of 10 voor 3 euro.
Natuurlijk zijn er pakketjes Dots 
en Do en Stitch en Do, een groot 
aantal stans(uitdruk) vellen en

nieuwe paperpads (achtergrond-
vellen).
Verder zijn er ongeveer 150 
handgemaakte kaarten, waaron-
der veel mannenkaarten en kaar-
ten voor
tieners. De kaarten kosten 2 euro 
per stuk of 3 voor 5 euro. Als u 
zelf geen kaarten maakt kunt u 
toch
een mooie kaart versturen en 
maakt u ze wel zelf is het mis-
schien een voorbeeld om na te 
maken.
Ik zie u graag tussen 10 en 16 uur 
in de bibliotheekzaal.

Verkoopdag hobbymaterialen

De boerenplaats van de familie Kort moest gesloopt worden 
omdat hij te dicht op de nieuw aan te leggen weg kwam. 

Ze hebben volgens zeggen het vierkant laten staan en er twee 
huizen van gemaakt, Dijkweg 63 en 64. 

Nu wonen er de familie Mellema en de familie Prins er. 
Uit de collectie van Hessel de Greeuw.

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

www.deenisdeanderniet.nl
www.wieverhuistmij.nl

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

Ook voor Focwa onderhoudsbeurt, packkeuring en verhuur.

Wij zijn een RDW en Focwa erkend bedrijf.

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

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

verhuur v.a. €2,50 per uur.

Laat nu ook uw reservesleutel maken bij OMC-Andijk

Gratis wifi kit
op ál onze omvormers!

Voor meer info gaat u naar:

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

Volg de opbrengst

  van je zonnepanelen 
via

   een app op je mobiel!

Het adres voor uw 
fiets, E-bike, verhuur 

en reparatie!

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

20
jaarTweewielers

Nieuwe webshop met alles 
op het gebied van fietsen. 

Aantrekkelijke prijzen, 
snel en gemakkelijk!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

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

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

FIETSWERELD
CADEAUBON

NIEUW!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

NIEUW!

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

snel en gemakkelijk!

Een prettige kermis gewenst 
namens het hele team:

André, Carina, Dirk-Jan en Martijn.

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

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

Afgelopen zaterdag 15 februari was het 
feest in Cultura voor Arie en Anneke 
Berkhout. Dit feest was ter ere van hun 
beider verjaardag. Zij zijn allebei 70 jaar 
geworden. Tevens werd gevierd dat hun 
laatste werknemer -Jack de Vries- 35 jaar 
in dienst was. Was, want Jack gaat van zijn 
pensioen genieten. 

Ook gaan zij zelf met hun dakdekkersbe-
drijf stoppen. Dat wordt nu voortgezet 
door hun zoon Bas en zijn vrouw Judith. 
Bas is al langer zelfstandig onder de be-
kende naam ‘Dakservice Andijk’ en neemt 
de activiteiten van Arie en Anneke erbij. 

Bijdrage voor het goede doel
Het feest, uiteraard in Cultura van Peter en 
zijn crew, werd gevierd met veel familie, 

vrienden en kennissen. Als cadeau werd 
een financiële bijdrage gevraagd voor 
goede doelen. De opbrengst van €550,00 is 
bestemd het Huttendorp en Zwembad de 
Weid en Stichting MS research. Dit bedrag 
is door Arie en Anneke verdubbeld tot 
€1100,00 Prachtige opbrengst voor drie 
mooie doelen.

Dankwoord
Uiteraard danken Arie en Anneke Jack de 
Vries voor al de jaren van inzet en geduld 
met zijn diverse collega’s waar hij al jaren 
mee gewerkt heeft en die hij heeft opge-
leid. “ Jack, bedankt! We gaan nog een 
feestje vieren in ‘t Ankertje met oud colle-
ga’s.” Arie en Anneke gaan het rustiger aan 
doen. Uiteraard blijven zij actief met Dijk-
box, kinderen en kleinkinderen.

Arie en Anneke Berkhout beide 70 jaar geworden, Jack de Vries was 35 jaar in dienst. 
Foto aangeleverd

Feest bij familie Berkhout Op vrijdag 21 februari komt wetenschaps-
journalist Marcel Crok naar dorpshuis De 
Stek met zijn eigen kijk op de problemen 
van de uitstoot van CO2. Met een aantal 
andere mensen doet hij ook onderzoek 
naar de uitstoot van stikstof. Twee proble-
men die de samenleving op dit moment 
bezig houden. Hij schrijft over de uitstoot 
van CO2 het volgende:
Klimaatstrijd gaat er echt om spannen in 
2020. Al dertig jaar staat klimaatverande-
ring hoog op de internationale agenda. 
Toch heeft dat niet geleid tot het stabilise-
ren van de wereldwijde CO2-uitstoot. In-
tegendeel, de CO2-concentratie is onver-
minderd gestegen. Hoe kan dat en is dat 
erg? 

Wetenschapsjournalist Marcel Crok (au-
teur van De Staat van het Klimaat) volgt 
het klimaatdebat sinds 2005 op de voet. 
Volgens Crok kan de CO2-toename wel 
eens veel minder erg uitpakken dan men-
sen op basis van de doemberichten in de 
media zouden verwachten.

Wel maakt hij zich zorgen over het kli-
maatbeleid dat nu uitgerold wordt in Eu-
ropa. Brussel werkt aan een klimaatwet 
waarin vastgelegd wordt dat Europa in 
2050 “CO2-vrij” moet zijn. Hoe dat moet 
gebeuren en wat het burgers gaat kosten is 
echter nog verre van duidelijk. Het middel 
kan wel eens erger zijn dan de kwaal, aldus 
Crok.

De recente uitspraak van de Hoge Raad 
over de Urgenda-zaak maakt ook duidelijk 
dat politici zich niet langer kunnen ver-
schuilen achter louter mooie woorden. 
Doelstellingen zullen dus omgezet moeten 

worden in daden.
Het klimaatdebat nadert daarmee z’n cli-
max. Gaan we daadwerkelijk proberen de 
CO2-uitstoot zo drastisch naar beneden te 
krijgen en zo ja welke prijs zijn we bereid 
daarvoor te betalen? 
 
Wij denken dat veel mensen deze zorgen 
delen. Het is misschien ook wel eens goed 
een ander verhaal te horen om tot een 
goed oordeel te komen. Al met al een actu-
ele en interessante avond die zeker de 
moeite waard is om mee te maken.

Aanvang vrijdag 21 februari om 20.00 uur
Entree 7,50 euro incl. koffie of thee.

Dorpshuis De Stek, 
Op den Hoef 36, Grootebroek.

Marcel Crok. Foto aangeleverd

Een andere kijk op het klimaat met Marcel Crok
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Ondernemen in Andijk!
Aanhangwagens

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

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

Tel. 0228 - 592075 • www.� deboer.com

Administratie
In de Haak • Sterappel 28 Andijk 

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

Auto's
Profijtauto • Industrieweg 1 Andijk 

info@profijtauto.nl • www.profijtauto.nl

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

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

info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

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

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

Fietsenwinkel
André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof

0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

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 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

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

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

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

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

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

20 aug
Maandag

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

(AC  DC tribute band) 

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

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

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

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

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

20 aug
Maandag

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

(AC  DC tribute band) 

Dat kan in Sarto 
natuurlijk!

Mooie zalen, gezellige sfeer, 
bel voor meer informatie 

voor uw feest of partij 
naar 0228 59 16 13, 

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

Bangert 4, 1619 GJ Andijk

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

Startvermogen op maat!
Accu’s voor verschillende

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

Jetski • Grasmaaier • Aggregaat • Etc.

Eén telefoontje of bericht
kan uw klus klaren

06 38 17 33 88 / help@wfkc.nl

Kleingouw 17,  1619 CA Andijk
www.wfkc.nl

@westfr iesekluscentrale
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Wist u dat...
... Marjan en Ernst elkaar al 

4500 dagen lang in de weg lo-
pen en dat samen vieren?

 
... KNA weer druk aan het 

repeteren is voor het nieuwe 
toneelstuk?

... er zondagmiddag een 
ontroerend mooi concert was 
in de bomvolle serre van Cul-
tura van Stephanie Struijk bij 

Club Jazz&Pop?

… het zilveren polsarmbandje 
met twee hartjes nog niet is 

opgehaald?

… u naast de NEE NEE 
stickers een groene sticker

Wel de Andijker kunt plakken? 

... deze srickertjes op ons 
kantoor te verkrijgen zijn? 

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

geplaatst?

… vanaf vandaag ook de 
nieuwe Streker op ons kantoor 

voor u klaar ligt?

...de Dorcas-winkel nog steeds 
op dezelfde plaats is?

...daar tijdens openingstijden 
altijd koffie klaar staat?

 
Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

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

Bouwjaar november 2018

Wordt verwacht Peugeot 2008 
schakel wagen.

Bouwjaar juli 2018

Nieuw binnen 
Nissan Qashqai Tekna schakelwa-

gen. Bouwjaar juli 2019

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

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

Vakkundig
schadeherstel

Handelsweg 7
1619 BJ Andijk

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

Vrijblijvende
taxatie van

schade

Afhandeling
met de

verzekering

U kunt bij ons ook terecht voor:

Restauratie van Oldtimers

Budgetreparatie (met tweede-

hands of imitatie-onderdelen)

Leenauto mogelijk bij

schadeherstel

Op vrijdag 21 februari is er om 
20.00 uur een dubbelconcert op 
piano en orgel door niemand 
minder dan Martin Mans (orgel) 
en Mark Brandwijk (vleugel). Dit 
concert wordt gehouden in de 
Gereformeerde kerk aan de Mid-
denweg te Andijk. Precies een 
jaar geleden speelden zij ook in 
Andijk, op veler verzoek komen 

zij weer terug naar Andijk!  
De kerk is open vanaf 19.30 uur, 
het concert begint om 20.00 uur. 
Voor slechts € 12,50 kan dit con-
cert worden bijgewoond. Kaarten 
zijn voorafgaande aan het con-
cert in de kerk verkrijgbaar. 

Verdere informatie: 
www.zingenenzo.com

Martin Mans en Mark Brandwijk. Foto: aangeleverd

Martin Mans en Mark Brandwijk 
in Geref. Kerk Andijk

Iedereen die anders meestal al-
leen eet, is weer van harte wel-
kom op donderdag 12 maart. 
De maaltijd vindt plaats in “de 
Lichtboei”, Hoekweg 12.
Dan kunt u weer genieten van 
een lekker drie gangen menu. U 
bent vanaf 17.30 uur welkom en 
rond 18 uur gaan we aan tafel. De 
kosten zijn € 6,00 U kunt zich 
opgeven vanaf maandag 24 fe-
bruari 2020 bij Gerda Gorter (tel. 
592594) of Annet Kwantes (tel. 
593109). U kunt zich opgeven tot 

7 maart 2020.
We hanteren geen “vaste gasten-
lijst” meer, dus opgave is echt 
noodzakelijk. Bel op tijd, want 
vol is vol.
Als vervoer een probleem is, los-
sen we dat op. Samen eten is ge-
zellig! De volgende “Breek de 
Week” is op 14 mei 2020.

Gerda Gorter, Clementine Bults-
ma, Annet Kwantes, Bettie Gor-
ter, Joke van Veen en Jacquelien 
Vriend.

Schuif ook aan tafel bij “Breek de Week!

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.

De Koninklijke EHBO verenging afdeling Andijk wil alle kinderen van 
groep 8 van basisschool De Idenburg  feliciteren.De leerlingen zijn 29 

januari jl. geslaagd en hebben een oorkonde ontvangen voor het beha-
len van Jeugd EHBO.  Foto aangeleverd

Jeugd EHBO Idenburgschool

Eind 2019 is het complex van de 
Jeu de boules vereniging de 
Westrandboulers, onderdeel van 
Stichting Omnium Sport De 
Westrand aan de Theo Koomen-
laan, uitgebreid met 5 nieuwe 
banen. In totaal beschikt de ver-
eniging nu over 9 mooie gravel-
banen. De vereniging telt mo-
menteel 30 leden en dat was ook 
het maximumaantal voor het 
aantal banen dat de vereniging in 
gebruik had. Vanaf heden kun-
nen nieuwe leden zich weer aan-
melden en direct een partijtje 
meespelen. Tot nu toe wordt er 
gespeeld op de dinsdag- en vrij-
dagmiddag. Van 13.30 uur tot 
15.00 uur in competitieverband 
en vanaf 15.00 uur “vrij boulen”. 
Het is de bedoeling om bij meer 
leden ook op de woensdagavond 
of de zaterdag te gaan spelen. Het 
jeu de boules spel is geschikt voor 
alle leeftijden vanaf 12 jaar tot 
100 en de snelst groeiende sport 
in Nederland.

Hebt u belangstelling maar zou u 

het spelletje eerst eens willen uit-
proberen kom dan op de dins-
dag- en/of vrijdagmiddag eens 
langs op ons complex. Op de 
woensdagavonden vanaf 6 mei 
tot eind augustus en op zaterdag 
13 juni houden we “Open huis”. U 
bent van harte welkom. De meer 
ervaren boulers geven u graag 
uitleg over de spelregels. De ver-
eniging heeft zelf een voorraad 
jeu de boules ballen waar u ge-
bruik van kunt maken dus u hoeft 
nog niets aan te schaffen. De 
contributie is slechts € 60,- per 
jaar en daar kunt u het hele jaar 
door voor spelen. De eerste 2 
maanden betaalt u geen contri-
butie en mag u gratis meespe-
len!!! Ook worden er regelmatig 
leuke toernooitjes georganiseerd 
waar alle leden aan deel kunnen 
nemen en er na afloop wordt ge-
zorgd voor een hapje en een 
drankje. Voor meer inlichtingen 
kunt u contact opnemen met de 
voorzitter Koos Botman, afiebot-
man@hotmail.com, telefoon: 06 
40 87 50 67.

De nieuwe banen op het Westrandpark. Foto: aangeleverd

Westrandboulers op zoek 
naar nieuwe leden

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

T. 06 5111 0860 of 06 1542 1555

Aanbieding Februari

Tong
3 stuks voor € 5,00 

Schar
3 stuks voor € 2,50

Kijk op onze website voor overheerlijke recepten

Bezinningsviering door Alom
Op zaterdagavond 22 februari a.s.om 19.00 
uur verzorgt zanggroep ALOM, o.l.v. Marjo 
Bosch, een bezinningsviering in de Werenfri-
duskerk te Wervershoof. Het thema is: Zoe-
ken naar de ‘Bron’. 

Wereldwijd zoekt ieder mens vroeg of laat 
naar de oorsprong van zijn/haar verhaal. Elke 
religie, wijsheid of leer geeft hier een eigen 
invulling aan. Zo kent onze Levensbron vele 
namen. Zoeken we uiteindelijk niet allemaal 
naar dezélfde Bron in ons bestaan? Goed om 
ons daar eens over te bezinnen. 
Het thema is geschreven door Wilma van Op-
hem. Samen met Kees Ooijevaar gaat zij voor 
in deze bezinningsviering met zang van 
ALOM. 
Van harte welkom, zaterdag 22 februari a.s., 
19.00 uur in de Werenfriduskerk.
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• Elke woensdag midweekbreak van 17:00 tot 19:00 uur. Zie bord 
Dorpshuis, facebook en de website: dorpshuiscentrum.nl

FEBRUARI
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
Zondag 1 maart 
• Schrijverscafé bij Cultura Plus  met als gast oud Andijker Henk 

van Gelder
• 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 
• KVG Andijk Proeverij, Sarto,  20.00 uur
Donderdag 12 maart 
• Breek de Week, de Lichtboei, Hoekweg 12, 17.30 uur
Vrijdag 13 maart 
• Veiling Sarto
Zaterdag 14 maart 
• Barrelhouse bij Club Jazz&Pop in Cultura
• 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
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
• Vrouwen van Nu Andijk-West, Moedige Moeders Volendam, 

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

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

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

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

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

Dorpshuis Centrum, 19.00 uur.

MEI
Zondag 3 mei   

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

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

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

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

Lezers schrijven
Bij veel hoeven we echt niet te wachten op 

de Kernvisie

Raadsleden en Dorpsraad 
kunnen nu al aan de slag!

Vorige week schreef ik hier dat een goede, 
onderbouwde kernvisie op Andijk met zich 
meebrengt dat er onderzoek wordt gedaan 
naar de sociaal-economische ontwikkelin-
gen op ons dorp. Naar koopkrachtontwikke-
ling, migratiestromen, werkgelegenheid. 

Willen we kunnen blijven spreken van een 
bloeiend dorp, dan vraagt dat immers om 
dorpsbewoners die in staat zijn en bereid om 
de voorzieningen - lees de scholen, de dorps-
huizen , de kerken en de vele verenigingen - 
in stand te houden en liefst verder uit te doen 
botten. En laten we nu ook eens de positie 
van de Poolse werknemers serieus onder ogen 
nemen. Zeker is dat ze flink wat koopkracht 
aan ons dorp bijdragen. Moet daar niet ook 
een sociaal-culturele voorziening tegenover 
staan? Wat kunnen de kerken en dorpshuizen, 
gesteund door de gemeente, voor hen beteke-
nen? Hoeveel van hen zijn van plan zich lang-
jarig of blijvend te vestigen? En überhaupt 
hun huisvesting: wel de lusten, niet de lasten?

Nu al aanpakken
Los van de noodzakelijke studies ter onder-
bouwing van een wezenlijke visie op de toe-
komst van ons dorp - mogelijkheden en kan-
sen, gevaren en bedreigingen - kan er nu al 
het een en ander worden aangepakt. 
Zoals hopelijk bekend, draagt de Dorpsraad 
negen thema’s aan. Een aantal vraagt nu al 
om actie, lijkt mij. En daarin kunnen de ons 
dorp welgezinde raadsleden nu al handelend 
optreden!

Binnen de bebouwde kom
De hardrijders moeten ook afgeremd binnen 
de bebouwde kom - Kleingouw, Horn, Knokkel 
en Dijkweg. Daar zijn nu meteen al maatrege-

len te treffen. Vul wat bollenbakken met puin 
en aarde, er boven op leuk groen en zet die 
strategisch neer. 
-- De energietransitie. De aardwarmtecentra-
le aan de Nieuwe Dijk zal inmiddels wel in 
bedrijf zijn. Dar roept de vraag op of het niet 
loont om ook de woningen op Andijk en Wer-
vershoof op de centrale aan te sluiten. Een 
uitruil tegen de windmolens die de provincie 
ons wil opdringen?
-- Groen: her en der op het dorp vind je licht 
of ernstig afgetrapte, door parkeren, zand-
stort etc. beschadigde plantsoentjes. Daar 
kan dit voorjaar nog het nodige aan worden 
bijgewerkt.
-- De lintbebouwing. De Dorpsraad verheft 
deze karakteristiek van Andijk tot hoofdthe-
ma. Tja, wat, als de gemeente zelve zich 
weinig aantrekt van deze kararkteristiek, 
sterker, de grootste xondaar is? Wie lintbe-
bouwing wenst, staat de bouw van Mantelhof 
en Fruittuinen niet toe, laat staan de nieuw-
bouw aan het Visserspad, die is helemaal 
vloeken tegen het lint! Wie linten wil, die 
ontwikkelt nieuwe linten en de daarbij beho-
rende bestemmingsplannen: Op Oost een lint 
parallel aan het Hornpad, op West wordt dan 
de Melkweg een lint, tot aan de Molensloot 
met een fraaie fietsbrug. En een lint op de 
oostoever van de Molensloot (was dat zelfs 
niet een plannetje van onze huidige wethou-
der, mw. Andrea van Langen?). Dan kan daar 
een klein binnenhaventje ontstaan, zeker als 
er een volwaardige schutsluis bij het aqua-
duct in De Weelen over de Molensloot komt. 
Kost wat, maar lijkt me een betere (en klei-
nere) besteding en makkelijker te exploiteren 
dan een nieuwe, oude windmolen aan die-
zelfde Molensloot.

Jasper A. Smit

Een derde bijdrage gaat over het buitenge-
bied, dat als thema in de Kernvisie ontbreekt.
Eens? Oneens? Een aanvuling, suggestie? 
Uw reactie gaarne naar info@andijker.nl

De loodsen van Dorcas aan de 
Bedrijvenweg Andijk zijn ver-
kocht en hebben daarmee ook 
een andere bestemming gekre-
gen. Alhoewel de winkel op de-
zelfde plaats is gebleven, zijn 
hierdoor wel de inbrengmogelijk-
heden veranderd. De inbreng van 
goederen kan tijdens openingstij-
den aan de zijkant van de winkel. 
Hierdoor is de winkel iets kleiner 

geworden, maar zijn juist de be-
kende verrassende hoekjes geble-
ven.

Bovendien kan er niet meer voor 
de voormalige Dorcas-loodsen 
worden geparkeerd. Parkeren 
kan op de grote parkeerplaats 
achter de kantoren van Dorcas en 
Stichting Antwoord.
Dorcas vraagt op uw begrip voor 

eventuele ongemakkelijke situa-
ties maar doet er alles aan om het 
zo goed mogelijk te laten verlo-
pen en een zo leuk mogelijke 
kringloopwinkel van te maken. 
Verdere berichtgeving en nieuws 
gaat via de site van de organisatie 
en Facebook.
Dorcas hoopt er nog lang voor de 
klanten te zijn. De koffie staat 
klaar.

Dorcaswinkel Andijk in verandering

Op 11 februari hadden we onze 
jaarvergadering. Na een wel-
komswoordje van de dagvoorzit-
ter Gerda volgden   de gebruike-
lijke dingen: jaarverslag, verslag 
reiscommissie, verslag lief en 
leed, financieel verslag. Deze 
laatstewas door de kascontrole-
commissie nagekeken en in orde 
bevonden. Een nieuwe kascon-
trolecommissiewerd aangewe-
zen: Lida en Marja, reserve Hen-
nie.Bestuursverkiezing: Marian-
ne Bimmerman aftredend, zij 
werd met een bloemetje bedankt. 
Nieuw bestuurslid: Marjolein.
Daarna toestemming gegeven 
aan een afgevaardigde om te 

stemmen op de provinciale jaar-
vergadering. Dan was het tijd 
voor een bloemetje voor de jubi-
larissen: 25 jaar lid  Ida, 40 jaar lid 
Marijke, Anneke, Marian en Lies, 
50 jaar lid  Annet.

Na de pauze volgden enkele 
rondjes bingo, hetgeen de nodige 
spanning gaf. Bij de rondvraag 
was er een vraag van het bestuur 
of de leden wilden dat de contri-
butie centraal (door het hoofdbe-
stuur) wordt ge-ind, de meesten 
zijn hier tegen. De volgende 
avond is woensdag 18 maart, sa-
men met afd. Andijk-West in 
Cultura.     GDD

Vrouwen van Nu afd. Andijk-Oost

Verkoopdag hobbymaterialen 
en handgemaakte kaarten
Zaterdag 22 februari, 10 – 16 uur

Bibliotheekzaal Dorpshuis centrum 
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Samen spelen,  
leren & ontdekken
bij onze gastouders natuurlijk!

Meer info: berendbotje.nl

Kadijkweg 65a      Lutjebroek      0228 - 562 894
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Agenda-tips!
Ent cursus en maak je eigen fruitboom

Keuze uit appel, peer of pruimenboom
DATUM  Zaterdag 29 februari
TIJD  09.00 uur tot ± 15.00 uur

KOSTEN  € 40,-
Inclusief koffie met iets lekkers, lunch, 

cursusboekje en een fruitboom. 

Snoeicursus
DATUM  Zaterdag 7 of 14 maart

TIJD  09.30-12.00 uur
KOSTEN  € 20,-

Inclusief koffie met iets lekkers en een
 klein boekje met snoei informatie.

OPGEVEN?
Mail naar info@hetkeetje.nl

of bel 0228 - 562 894

Fruitkwekerij     Zorgboerderij

Inclusief koffie met iets lekkers en een
 klein boekje met snoei informatie.

Mail naar 
of bel 0228 - 562 894

Nico is zijn carrière begonnen bij Hoekstra 
Installatietechniek en vervolgens bij GTI 
Industrie. Na vele jaren bij deze bedrijven 
te hebben gewerkt wilde Nico dichter bij 
huis en zit inmiddels al weer 12,5 jaar in 
dienst bij Scholtens Materieel B.V. als 
hoofd van de elektrotechnische dienst.

Nico is een hoogbegaafd persoon met een 
passie voor elektrotechniek en watervoor-
ziening en heeft altijd een oplossing voor 
complexe situaties. Tevens is hij verant-
woordelijk voor onderhoud aan bouwlif-
ten en gereedschap.

Afwijkend van standaard
Indien er een ‘custommade’ oplossing 
dient te worden aangedragen voor bouw-
plaatsen -waarbij moet worden afgeweken 
van de standaard inrichting- beginnen de 
‘radartjes’ in zijn hoofd te draaien. Er 
wordt vervolgens getekend, gerekend en 
gerealiseerd. Ook leveranciers ondervin-
den met regelmaat de ‘kritische noot’ van 
Nico wat dan ook weer veelal leidt tot ver-
betering van het betreffende product.

Gezonde dosis humor
“Wij zeggen wel eens dat Nico met zijn 
kennis en ervaring alsmede de inzet en in-
trinsieke beleving behoort tot een uitster-
vend ras. Nico is een fijne collega om mee 
samen te werken, al werkt hij het liefst al-
leen. Hij heeft een gezonde dosis humor. 
Het jubileum van 12,5 jaar in dienst onder-
streept tevens de betrokkenheid bij het 
bedrijf en willen hem ook bedanken voor 
zijn inzet. “Nico Ruiter. Foto: aangeleverd

Nico Ruiter 12,5 jaar in dienst bij Scholtens Materieel B.V.

Zondagmiddag 1 maart aanstaande is er 
wederom een schrijverscafé in Cultura.
Deze keer is een oud Andijker, Henk van 
Gelder, onze gast. Hij is ooit begonnen bij 
het Parool en is nu freelance medewerker 
bij onder andere NRC Handelsblad. Maar 
hij is vooral bekend als schrijver van klein-
kunst biografieën.
Van zijn hand verschenen boeken over 

Jaap van de Merwe, de tekenaar Jo Spier, 
Abraham Tuschinski, Simon Carmiggelt, 
Jasperina de Jong, Leen Jongewaard, Bram 
Vermeulen, Joop van de Ende en Adèle 
Bloemendaal. Deze namen spreken met 
name tot de verbeelding van de oudere 
generatie.
Voor het schrijven van deze boeken heeft 
hij prachtige ontmoetingen gehad met de 
hoofdpersonen en ook voor zijn vele re-
censies over cabaret en theatervoorstel-
lingen gaat hij het land door. Zijn eerste 
recensie schreef hij over Robert Long.
Een heel leven in de wereld van de klein-
kunst resulteert in vele verhalen.
Daar kunt u naar komen luisteren op zon-
dagmiddag 1 maart om 15.00 uur in Cul-
tura. Entree € 10,00 inclusief koffie of thee 
bij aanvang.

Graag wel even aanmelden via de email 
culturaplus2.0@gmail.com. 
Of bellen met Cultura; 0228 591376

Henk van Gelder. Foto: aangeleverd

Zondagmiddag 1 maart Schrijverscafé in Cultura

Buysman Kruiden uit Andijk heeft van de 
VVD-fracties van Stede Broec en Noord-
Holland een taart ontvangen als waarde-
ring voor hun jarenlange innovatiekracht 
en duurzame producten. Kracht van onze 
regio: innovatie en lefHet van oorsprong 
Lutjebroekse bedrijf Buysman kruiden is 
een innovatief familiebedrijf gespeciali-
seerd in (tuin)kruiden. Bij Buysman Krui-
den vind je de lekkerste verse basilicum, 
bieslook, koriander, peterselie, munt en 
tijm. Met veel plezier telen Piet, Vok, Jos, 
Louis, Erik, Mark en Jeroen Buysman hun 
kruiden. Zij combineren ambacht met 
moderne techniek. Op duurzame wijze en 
met respect voor de natuur: Chemische 
bestrijdingsmiddelen kom je niet tegen en 
het productieproces is grotendeels hand-
matig. Alleen voor het vullen van de potjes 
met aarde en het zaaien van de kruiden 
heeft Buysman een machine. 

De VVD Stede Broec heeft Buysman Krui-
den voorgedragen om in het zonnetje te 
zetten. Het bedrijf toont al jaren aan dat 
het een echt Westfries familiebedrijf is 
met het motto: Doen, Durven en Vooruit-
kijken. Met de recente nominatie voor de 
Van der Valk-publieksprijs ontvangen ze 
de waardering die ze dik verdienen. 

Buysman Kruiden is voortdurend bezig 
met nieuwe technieken. “We waren als een 
van de eerste bezig met aardwarmte. Nu 
richten we ons op waterstof. We willen 
onze kassen door middel van waterstof la-
ten verwarmen. We hopen dat we in aan-
merking komen voor een landelijke pilot”, 
aldus Erik Buysman. “Dit toont aan dat 
gebroeders Buysman altijd naar nieuwe 
kansen en innovatie in de agrarische we-
reld kijken. Over enkele jaren zullen an-
dere bedrijven in de voetsporen van dit 
bedrijf gaan lopen”, aldus Joey Leeuwinga. 
Samen met Martien Krijger en Mike Le-
zaire overhandigde hij de taart aan Buys-
man Kruiden namens de VVD Stede 
Broec. Bas de Wit deelde de taart namens 
de Provinciale Statenfractie van de VVD 
Noord-Holland uit. 

Trots op onze helden!
De VVD Noord-Holland organiseert al 14 
jaar lang een taartenactie rond Valentijns-
dag. De actie is bedoeld om waardering uit 
te spreken voor inwoners en ondernemers 
die een bijzondere bijdrage leveren aan 
Noord-Holland. Zij zetten zich in voor hun 
buurt, wijk, dorp, stad of regio en zijn daar-
mee voor de VVD de lokale helden van 
Noord-Holland. Daar is de VVD trots op! 

Joey Leeuwinga, Erik Buysman, Vok Buysman, Bas de Wit en Martien Krijger.  
Foto: Mike Lezaire.

VVD-taart voor innovatief Buysman Kruiden
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