
Wie durft? Voor eeuwig beroemd 
in ons eigen dorp. Dorpsveilin-
gen Sarto en Cultura organiseren 
samen met Muziekvereniging 
Excelsior de zoektocht naar de 
Maestro van Andijk.

Tijdens het Midwinterconcert op 
20 december 2020 zullen de vier 
kandidaten hun kunnen laten 
zien. Natuurlijk zal de voorberei-
ding op het concert in december 
voldoende gelegenheid zijn om 
onder deskundige leiding van di-
rigent Nick Hoogland de fijne 
kneepjes van het dirigeren te oe-
fenen.

Wilt u beroemd worden? 
Tijdens Parochieveiling Sarto op 
13 maart a.s. zijn de eerste twee 
posities te koop.

d e  s l e u t e l  t o t  b e z i t

www.kwantesmakelaardij.nl | 0228-59 22 44
Kwantes Makelaardij, Middenweg 9 te 1619 BL Andijk
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Vier jaar geleden kwam de nu 26 
jarige Andijkse Linda Keesman 
in aanraking met de sport 
Crossfit. Het veranderde haar le-
ven én haar lichaam. Ze combi-
neert een fulltime baan, leeft 
voor de sport en gaat dit jaar voor 
de Internationale top. 

Linda wilde gewoon wat kilo’s 
kwijt, zoals zo veel mensen een 
paar pondjes extra meedragen en 
daar wat aan willen doen. Bij 
sportschool Strength & Conditi-
oning West Friesland kwam ze in 
aanraking met CrossFit: een 
vorm van fitness waarbij gym-
nastiek, gewichtheffen en atletiek 
gecombineerd worden. 

Wat is CrossFit 
“Het is een hele intensieve trai-
ning met veel variatie. Daardoor 
blijft het ook heel leuk om te 
doen, het is nooit hetzelfde. Wat 
ik zoals doe? Denk aan oefenin-
gen als burpees, handstand push-
ups, squats en muscle-ups,” lacht 
Linda. “CrossFit is mijn levens-
stijl geworden. Mijn voeding is 
nu volledig plantaardig, ik zorg 

voor voldoende slaap. Daarnaast 
train ik veel en vooral fanatiek.” 

Grenzen zoeken
“Ik ben gelukkig met wat ik doe 

en daar hoort dit lichaam bij,” 
vertelt de enthousiaste Linda 
over haar sportcarrière. “Het 
leuke aan CrossFit is dat je tel-
kens weer wat nieuws doet. Je 

zoekt je eigen grenzen op.  Die 
grenzen blijf je verleggen,” vertelt 
ze. “Eerst lukt iets niet, dan ga je 
ervoor en op een dag kun je het 
wél. Dat gevoel voelt voor mij 
gewoon super.”

Veranderend lichaam
Linda heeft een zeer gespierd li-
chaam. Daar moest ze zelf ook 
even aan wennen. “Dat is geen 
doel op zich geweest, maar het re-
sultaat van mijn inzet. Op een ge-
geven moment accepteer je dat, 
want het plezier dat ik uit de sport 
haal brengt dit lichaam met zich 
mee. Het gaat om doorzettings-
vermogen en discipline,“ vertelt ze.

Berlijn, Italië en door
In maart staat Berlijn op de 
agenda en in april vliegt Linda 
naar Italië en door naar Egypte. 
“In Berlijn verwacht ik dat het 
heel leuk gaat worden,” aldus 
Linda. “ Van te voren weet ik niet  
welke oefeningen ik  moet doen. 
Welke ranking er dus uit zal rol-
len durf ik niet te voorspellen, 
maar ik hoop wel dat ik mee kan 
doen met de besten.”

Linda Keesman verlegd haar grenzen met CrossFit

Linda Keesman combineert een fulltime baan met de sport.  
Foto: Barbell Photography
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Wie wordt maestro in Andijk?

Voor veel verenigingen in Andijk 
is de jaarlijkse bijdrage van de 
veilingen een flinke financiële 
oppepper. De financiën zijn een 
belangrijke schakel om het ver-
enigingsleven in Andijk op peil te 
houden. Een heel leuke, gezellige 
avond is er voor nodig om voor 
veel verenigingen dit geld bij el-
kaar te brengen. Misschien zit u 
ook bij één van die verenigingen. 
Er wordt achter de schermen al 
hard aan gewerkt. U hebt inmid-
dels de vraag al binnen gekregen 
om iets leuks aan te bieden wat 
op de veilingavond bij opbod ver-
kocht kan worden. De vaste afsla-
gers bereiden zich al voor om 
hier een groot succes van te ma-
ken. De catalogus gaat een beeld 
geven van alles wat er door heel 
veel mensen aangeboden wordt. 
Het begint eerst al met de veiling 
voor de kinderen. Ieder jaar een 
groter succes! Koopjes voor de 
kinderen tot een bepaald laag 
bedrag en daarna worden de kin-
deren onder vakkundig toezicht 

bezig gehouden zodat de ouders 
ook nog deel kunnen namen aan 
de gewone veilingavond. 

Samen zetten we ons er voor in 
om deze 68e veilingavond tot een 
groot succes te maken. Kom het 
ook eens meebeleven. Een geheel 
verzorgde avond, met hapjes en 
drankjes, veel plezier met elkaar 
en een hoognodige ondersteu-

ning van heel wat kassen van 
verenigingen en onze parochie. 
Jong en oud geniet er van! Ieder 
jaar weer een verrassend aanbod 
van koopjes! Kom deze avond, 13 
maart, ook naar Sarto! Dan ma-
ken we er samen een pracht-
avond van waar veel mensen in 
Andijk later weer plezier van 
hebben! Komende weken leest u 
er meer over in de Andijker.

De veiling is een belangrijke schakel in het verenigingsleven. 
Foto aangeleverd

Gemeenschapsveiling Sarto 13 maart voor de 68e keer!

 
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.

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

Bouwjaar november 2018
Nieuw binnen Peugeot 2008 

schakel wagen. Bouwjaar juli 2018
Nieuw binnen 

Nissan Qashqai Tekna schakelwa-
gen. Bouwjaar juli 2019

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

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

Nieuws of tips?
Mail naar: info@andijker.nl 
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FAMILIEBERICHTEN Parochieberichten
R.K. Kerk Andijk
Adres: Bangert 6
Contactadres:
Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412, 
tel. 591408.
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046

Woensdag 26 februari 19.00 
uur: Aswoensdag.
Liturgie van Aswoensdag met 
uitreiken as-kruis; voorgangers 
van groep Andijk

Zondag 1 maart 10.00 uur: 1e 
zondag van de Veertigdagentijd.
Eucharistieviering met Gemengd 
koor; voorganger: pastor J. 
Suidgeest.
Thema: “Beproefd”.
De collecte is voor onze kerk. 
Dank daarvoor.
Na afloop koffiedrinken.
Welkom in de vieringen.
*Overleden: Hans Doorman en 
Gerda Houdijk-Steenkamer.
*Allen een goede en zinvolle 
Veertigdagentijd toegewenst. 

Colofon
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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

Kerkdiensten, zondag 1 maart

Gereformeerde Kerk  
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. J. Staat, m.m.v. kinderkoor Joy
19:00 uur invulling door Sound of Praise

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
 mmv. Kees Posthumus Organist: Andrew Orme

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
Woensdag 26 februari 
19.00 uur Liturgie van Aswoensdag, groep Andijk
Zondag 1 maart
10.00 uur Euch. pastor J. Suidgeest, Gemengd koor

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Oscar Lohuis

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

Zondag 1 maart om 10.00 uur 
speelt Kees Posthumus zijn voor-
stelling ‘Dwars door de Bijbel’ in 
De Kapel. 
In de voorstelling snelt hij van 
Genesis naar Openbaringen, en 
weer terug. In tientallen korte 
verhalen, samenvattingen en 
nieuwe liedjes gaat hij op reis 
door de Schrift. Het gaat hem 
daarbij vooral om de ‘dwarse’ ver-
halen, over dappere doorzetters 
en dwarsliggers. Verhalen die je 
ook op een nieuwe manier kunt 
bekijken, dan doorgaans het ge-
val is. Verhalen waar je soms on-
gemakkelijk van wordt en die je 
aan het denken zetten. Geen ver-
haal is veilig. De torenbouw van 
Babel, in allerlei talen. De verlo-
ren zoon, heen en weer terug. De 
barmhartige Samaritaan, verteld 
vanuit de man die gewond aan de 
kant van de weg lag. Jefta met zijn 
onmogelijke belofte, Jona op zijn 
kansloze missie. De Bijbelverha-
len zijn als het leven zelf, vol lief-

des, teleurstellingen en wonde-
ren, vol butsen en deuken, vol 
geloof, hoop en liefde. In ruim 
een uur bent u weer helemaal up-
to-date met de Bijbel.

De voorstelling werd gemaakt in 
opdracht van de Protestantse 
Kerk in Nederland en sluit aan bij 
het jaarthema ‘Een goed verhaal’. 

De Kapel, 
Middenweg 48, 1619 BN Andijk

Theater in De Kapel: ‘Dwars door de Bijbel’ 

Kees Posthumus.  
Foto aangeleverd

Uitvaartvereniging
De Laatste Eer

Bij overlijden: Tel. 0228-59 22 54
24 uur per dag bereikbaar.

• Voor leden en niet leden, ongeacht geloofsovertuiging
• Persoonlijke inbreng
• Eigen uitvaartcentrum
• Integer en vertrouwd
• Twee (sleutel) huiskamers, de Rubato en de Largo

Voor informatie: H. Frek, tel. 0228-59 39 37
www.uitvaartverenigingandijk.nl

Op dinsdag 3 maart begint de 
verkoop van de vrije kavels op het 
noordveld van het voormalige 
SEW-terrein in Nibbixwoud. Het 
startsein hiervoor geven we tij-
dens een speciale inloopavond op 
3 maart in De Dres.

Wij staan die avond klaar om u te 
informeren over prijzen, kavelaf-
metingen en inrichting van de 
wijk. Het gaat om 5 kavels voor 
vrijstaande woningen en 2 kavels 
voor een gezamenlijk 2-onder-1 
kap woning. Ook is het Duur-
zaam Bouwloket aanwezig om 

alle vragen over het gasloos bou-
wen van een nieuwe woning en 
andere duurzame maatregelen te 
beantwoorden.

Op 3 maart start de inschrijving 
voor een kavel. Op de inloop-
avond zijn de verkoopbrochure 
en inschrijfformulier te verkrij-
gen.

De inschrijving sluit op 16 april 
2020 om 12:00 uur. Bij veel be-
langstelling, meer aanmeldingen 
dan kavels, vindt een loting plaats 
door een notaris.

Inloopavond start verkoop 
vrije kavels noordveld

Wij willen alle mensen die aan ons gedacht hebben 
bedanken voor de vele kaarten, bloemen enz. 
ter gelegenheid van ons 60-jarig huwelijk.

   Klaas en Annie Koster-Glasbergen

Freek de Behanger
Voor al uw behangklussen!

• Woonkamer
• Slaapkamer
• Gang
• Trapopgang
• Kinderkamer

Ook voor het witten van uw plafond en muren!

Tel: 06 51 12 12 74
Mail: fredenanjohof@gmail.com
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VIA NHG NU MEER KANS OP BEHOUD WONING 
SCHEIDENDE STELLEN

Bij de beëindiging van een relatie moet vaak de woning worden ver-
kocht, terwijl vaak één van de partners graag de woning zou willen 
overnemen, maar deze niet genoeg geld heeft om de ander uit te 
kopen. Zeker met de stijgende huizenprijzen is dit steeds lastiger. De 
hypotheek is meestal op 2 inkomens afgesloten, valt er 1 inkomen 
weg, dan is het inkomen van de andere partner veelal onvoldoende 
om de lasten alleen te dragen.

Kan men aantonen dat de lasten wel alleen gedragen kunnen 
worden, dan biedt de NHG nu meer mogelijkheden
Nieuw voor partners die een lening met NHG hebben afgesloten, 
dat er niet een normale acceptatietoets voor een nieuwe hypotheek 
gedaan wordt, maar een beheertoets. Hierbij wordt niet gekeken 
wat er geleend kan worden, maar wat er betaald kan worden door 
de partner die de woning wenst te behouden. De vraag is of diegene 
de lasten van de geldlening om in de woning te blijven wonen, alleen 
kan dragen. Als er geen bijzondere omstandigheden zijn, dan kan de 
partner die de woning verlaat, ontslagen worden uit de hoofdelijke 
aansprakelijkheid voor de geldlening en kan de ander blijven wonen.

Kijk voor een duidelijk over-
zicht op de proceskaart rela-
tiebeëindiging met NHG op 
onze website: www.mantel-
voors.nl hier staat ook de 
link naar de bron van dit ar-
tikel de NHG-site.

Silva Visser

Jeugdzorg 2

Het was een mooie avond 
vrijdag 7 februari. De avond 

over Jeugdzorg, welke 
plaatsvond in het educatie-
centrum WOII in Medem-

blik. Er was een aantal men-
sen aanwezig en een 4-tal 

sprekers EN wel 1 jongere, 
enigszins gestimuleerd door 
Oma Silva. De avond begon 
met ervaringsdeskundigen 
Straatgeluid uit Alkmaar. 

Een mooi initiatief waarbij 
jongeren op allerlei gebieden 
begeleid worden.  Ze zijn al-

tijd beschikbaar voor de 
jongeren, al is het midden in 
de nacht. Veilig dus en veel 
vertrouwen. In Medemblik 
hadden wij Bert die bij de 

jongeren gerespecteerd 
werd en geliefd was. Ja, 

Bert mocht er wat van zeg-
gen. Dan luisteren we. Dat 

is een goeie......
Helaas moest Bert stoppen 
vanwege leeftijd. Jammer 
he, je hebt ook niet zomaar 
een nieuwe Bert. De discus-
sie ging door in de zaal en 
het kon natuurlijk niet ont-
breken aan reflectie. Want 
de leeftijd in de zaal was 
oud genoeg om pubers te 
hebben en deze ook opge-
voed te hebben. Tja, wat 

hebben wij dan fout gedaan. 
Gebrek aan discipline op-
perde iemand. Je mag niet 

veel meer als ouder, dan 
word je misschien wel aan-
geklaagd. Een beetje de we-
reld op z’n kop. Slaan mag 
zeker niet maar regels, nor-

men en waarden op een con-
sequente manier bijbrengen 
moet toch lukken. En be-

denk ook dat wij voorbeel-
den zijn. Er staan meer vol-
wassenen te schreeuwen aan 
de kant van het voetbalveld 
als dat jongeren dat doen. 
Als jij het mag, waarom ik 

dan niet. Een burgemeester 
schreef verleden week na 
het ontdekken van de vele 
messen: Ouders, waar zijn 

jullie!!

Ja, ouder, oma, opa, laten 
we weer voorbeelden zijn. 
Zodat we ook volgers krij-

gen. 

Silva Visser
ChristenUnie Medemblik

Wilt u uw machine(s) volgend 
seizoen weer zonder problemen 
gebruiken, dan raden wij u aan 
deze een winterbeurt te geven. 
U kunt al uw tuinmachines bin-
nen brengen in onze zaak.

Tevens bieden wij als winteractie 
aan, om al uw tuinmachines gra-
tis  op te halen en terug te 
brengen. (Dit gebeurt met door 

ons bepaalde route, binnen een 
straal van 15km).
 
Wij zorgen ervoor dat alle machi-
nes in het voorjaar startklaar zijn.
Meld een ondhoudsbeurt aan op 
onze website www.manshan-
dentw.nl bellen kan ook 0228 59 
74 10 of zelf brengen bij ons op de 
zaak aan de Industrieweg 7 An-
dijk.

Winterbeurt Tuinmachines bij 
Manshanden Trekkers en Werktuigen

Uw machine weer startklaar voor het voorjaar. Foto aangeleverd

Zondagmiddag 1 maart

een schrijverscafé met als gast: 
oud-Andijker Henk van Gelder

Aanvang:15.00 uur in Cultura Andijk
reserveren: culturaplus2.0@gmail.com

Cultura Plus organiseert

Helpt u mee? Foto aangeleverd

Op zaterdag 21 maart is het weer 
Landelijke Opschoondag. In heel 
Nederland gaan vrijwilligers de 
straat op om zwerfafval op te rui-
men. In de gemeente Medemblik 
doen we dat ook. Helpt u (weer) 
mee?

Samen aan de slag
Iedereen kan meedoen aan deze 
Landelijke Opschoondag. U kunt 
dit alleen doen, maar ook samen. 
Samen opruimen is een leuke 
manier om je omgeving schoner 
te maken. Samen met de buren of 
met de hele wijk, of misschien 
met de club. Samen schoonma-
ken is gezelliger en vele handen 
maken licht werk. Opruimen kan 
overal in de gemeente; in uw ei-
gen straat of het park in de buurt. 
Het hoeft geen grote actie te zijn. 
Een uurtje zwerfafvalprikken kan 
de buurt al veel opschonen.

Materialen
Wie meedoet krijgt alle benodig-
de materialen van de gemeente; 
prikkers, vuilniszakken, hesjes en 
iets lekkers. Na afloop wordt het 
materiaal en het verzamelde afval 
door ons opgehaald. U bepaalt 

zelf waar u gaat opschonen.

Foto maken
Is de speeltuin of de buurt weer 
schoon? Of het plantsoen weer vrij 
van blikjes en chipszakken? Wij 
ontvangen graag een foto van het 
opschoonteam, liefst met het ver-
zamelde zwerfafval. Mail deze 
voorzien van uw naam en plaats 
naar: communicatie@medemblik.
nl. Stuur uw foto(‘s) uiterlijk maan-
dag 23 maar; 11.00 uur. Een selec-
tie van de ontvangen foto’s plaat-
sen wij op onze gemeentepagina in 
de Medemblikker van 26 maart en 
op onze Facebookpagina.

Meld u aan
Wilt u de handen uit de mouwen 
steken? Alleen of met anderen 
aan de slag op 21 maart? Meldt u 
zich dan aan. Stuur een e-mail 
naar opschoondag@medemblik.
nl. Aanmelden kan tot 16 maart.
Laat ons in de e-mail weten met 
hoeveel mensen u de actie orga-
niseert, waar u de actie gaat doen 
en hoeveel prikkers en vuilnis-
zakken u nodig heeft. Na aanmel-
ding sturen wij u informatie over 
de organisatie op 21 maart.

Landelijke opschoondag 21 maart 

Appelbloesem. Foto: Toos Brink

Zondag 8 maart is hovenier San-
der Hoogland  tussen 14:00 en 
16:00 uur in de Terpzaal aanwe-
zig bij IVN West-Friesland in het 
Streekbos Paviljoen voor een 
heuse tuin-inloopmiddag. De 
kosten voor volwassenen zijn 2 
euro per persoon. Wilt u weten 
welke eetbare planten het beste 
groeien om te kunnen oogsten? 
Met welke bloemen u de meeste 
vlinders lokt? Of een egel op be-
zoek krijgt? 

Steeds meer tuinen liggen tegen-
woordig vol met tegels, maar een 
groene tuin met bloemen en (eet-
bare) planten, is in alle opzichten 

veel beter. Beter voor bijvoor-
beeld bijen, beter voor de afwate-
ring en beter voor de gezondheid 
– al spittend en schoffelend haal 
je de bewegingsnorm immers 
met gemak! Je kan bloemen zaai-
en of neerzetten, of bijvoorbeeld 
tomaten en aardbeien gaan kwe-
ken. 

Ideeën genoeg, maar hoe begin je 
met zoiets? En hoe pak je het slim 
aan, zodat je met weinig moeite 
veel resultaten boekt? Hovenier 
Sander Hoogland, van Floridus 
Tuin & Groen, weet hier alles van 
en deelt zijn kennis graag met 
eenieder die geïnteresseerd is. 

De eetbare tuin
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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 

 

 

“Met de juiste ingrediënten en een goed 
opgeleide specialist kan iedere huidcondi-
tie in korte tijd aanzienlijk verbeterd wor-
den”, vertelt Tessa Hoogendoorn-Ligthart 
die op 1 maart a.s. het 20-jarig jubileum 
van haar LNC Huidverbetering viert aan 
de Krokus 22 in Andijk.

Huidverbetering op hoog niveau
Dit jubileum kan natuurlijk niet onge-
merkt voorbij gaan en daarom zijn er di-
verse leuke acties gaande om dit met ie-
dereen te vieren. Tessa: “Ik werk met de 
merken Skeyndor en Cosmedix. Skeyndor 
is een prachtig merk die vaak wordt inge-
zet bij anti-aging en lichte huidproblemen 
(onzuivere huid, fijne lijntjes). Cosmedix 
werkt op een heel hoog niveau aan huid-

verbetering en dit gebeurd in verschillen-
de levels. Hoe langer wij een retinol (vita-
mine A) preparaat gebruiken, hoe dieper 
we mogen en kunnen werken in de huid, 
wat resulteert in verbluffende resultaten. 

Acties: 
Stapelkorting, upgrade, cadeaubon

Stapelkorting
Op het eerste product 10% korting, op het 
tweede product 15% korting en vanaf het 
derde product 20% korting. Deze actie 
geldt op 29 februari 2020 tussen 13.00 en 
17.00 uur. Want naast de behandelingen 
wordt maar liefst 70% van de resultaten 
behaald door het thuisgebruik van de pro-
ducten. Wilt u er zeker van zijn dat uw 

producten aanwezig zijn, reserveer deze 
dan voortijdig. Wilt u meer informatie en/
of een vrijblijvend advies, dan is onze deur 
ook voor u geopend.
Gratis upgrade Cosmedix Peeling
Level 1 wordt level 1+, level 1+ wordt level 
2 enz… Deze actie is geldig in de maand 
maart 2020.

Gratis cadeaubon
Iedere klant ontvangt een cadeaubon van 
€ 10,- voor een vriend/vriendin. Levert 
hij/zij de bon bij ons in, dan ontvangt u 
dezelfde korting op uw volgende behande-
ling. Ook geldig de gehele maand maart 
2020.

Geen uitdaging te groot 
of te klein
Tessa is enorm trots op haar bedrijf en het 
feit dat ze al veel mensen van de juiste hulp 
en producten heeft kunnen voorzien. De 
technologie in huidverbetering verbetert 
continu en Tessa volgt alle nieuwe ontwik-
kelingen op de voet.  “Geen uitdaging qua 
huidverbetering is mij te groot of te klein 
en iedereen is welkom. Of het nu gaat om 
een droge of onzuivere huid tot coupero-
se/rosacea en diepe rimpels”.  Niet te ver-
geten het omgaan met mensen wat aan 
haar zeker is besteed. “De meeste mensen 
die mij kennen weten wel dat ik het overal 
over kan hebben en niks is mij te gek”, 
lacht Tessa.“ Maar het gaat natuurlijk 
vooral om het verbeteren van de huid die 
we samen naar een hogere level brengen”.

Iedereen kan de huidconditie 
verjongen/verbeteren
Bent u benieuwd naar de resultaten die u 

qua huidverbetering kunt behalen of wilt u 
meer informatie over welk huidprobleem 
dan ook? Neem dan contact op met 06-
37314148 of lnchuidverbetering@gmail.
com. Ook kunt u online een afspraak ma-
ken op www.lnchuidverbetering.nl of stap 
bij ons binnen op 29 februari tussen 13.00 
en 17.00 uur. 

Vergeet niet lnchuidverbetering te volgen 
op social media voor de laatste ontwikke-
lingen, acties en informatie.

20 jaar LNC huidverbetering, werken aan een jongere huid

Tessa viert het 20-jarig jubileum van haar bedrijf. Foto: Koos Dol/De Andijker
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Ondernemen in Andijk!
Aanhangwagens

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

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

Tel. 0228 - 592075 • www.� deboer.com

Administratie
In de Haak • Sterappel 28 Andijk 

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

Auto's
Profijtauto • Industrieweg 1 Andijk 

info@profijtauto.nl • www.profijtauto.nl

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

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

info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

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

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

Fietsenwinkel
André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof

0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

Fietsenwinkel
Dekker Tweewielers • Middenweg 54a, 1619 BN Andijk

0228 - 74 52 22 • www.dekker-tweewielers.nl

Fotokopie - drukwerk
Dijkprint • Industrieweg 1 Andijk

0228 - 59 29 34 • www.dijkprint.nl • info@dijkprint.nl

Fysiotherapie
Praktijk Andijk • Landstraat 5, 1619 EX Andijk

0228 - 59 11 22 • www.praktijkandijk.nl

Fysiotherapie
Fysio WFO • Wervershoof 0228 - 58 22 70 
Andijk 0228 - 59 27 17 • www.fysio-wfo.nl

Garage
Autoservice Andijk • Handelsweg 29 Andijk
0228 - 59 22 22 • www.autoserviceandijk.nl

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

Hovenier
Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk 

Tel. 06-189 66539 • www.dekroonhovenier.nl

Huidverbetering
LNC Huidverbetering • Krokus 22, Andijk

Tel. 06-373 1414 8 • www.lnchuidverbetering.nl

Hypnotherapie
Be Happy Hypno • Anita Kort

behappyhypno@gmail.com • 06 51 85 34 27

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

0228 581 258 • info@schoutenoptiek.nl

Kantoormeubelen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G

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

Kindercoaching
Centrum voor Hoogbegaafdheid • www.hbcentrum.nl

info@hbcentrum.nl • Zwaagdijk-Oost

Klusbedrijf
Westfriese Kluscentrale • 06 38 17 33 88

help@wfkc.nl • www.wfkc.nl

Massagepraktijk
Massage Boven Jan • Dijkweg 138 Andijk

Tel. 0228 59 38 06 / 06 37 34 02 71 • massagebovenjan.nl

Natuurgeneeskunde
Amrita- Holistisch Centrum • Natalja Mantel

Middenweg 10 Andijk • 06-57245725 • www.amrita.nu

Oefentherapie
Koopman Oefentherapie • Ged. Laanweg 43, 1619PB Andijk

Tel: 0625116916 • koopmanoefentherapie.nl

Podologie
Marian van Zwieten • Keizerskroon 1

Tel. 06 54 28 83 08 • www.podologiemarianvanzwieten.nl

Schilder- Glas- en behangwerk
Van den Braber • Hoekweg 13, 1619 EA Andijk

Tel. 06 53 74 82 94 • www.vandenbraber.nl

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

Tel. 0228 - 75 57 43 • www.marijkejaspers.nl

Verbouw-Onderhoud & Bouwadvies
Kort Onderhoud • Dr. d' Arnaudstraat 22 Andijk 

Tel. 06-2738 0707

Verhuizen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G 

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

Vishandel
Anton Overweel • www.vishandel-antonoverweel.nl

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

Vishandel
Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

www.kleinvolendam.nl • info@kleinvolendam.nl

Yoga
Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk

0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Zonnepanelen
Solarfabriek • Dijkweg 163, 1619 HJ Andijk

0228-597272 • www.solarfabriek.nl

Zonwering
Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk

06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl

Uw bedrijfsnaam in deze lijst?

info@andijker.nl 
of bel: 59 36 05
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• Lifestyle-test
 Kelly Groot

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan
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Dealer van: 
Gazelle, Batavus, Sparta, Qwic, Pegasus en Cortina

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

Tweewielers

ANDIJK

              M iddenweg 54a

1619BN Andi jk

w w w.dek ker-tweewielers.n l

Middenweg 54a, 1619 BN Andijk
0228-745222

www.dekker-tweewielers.nl

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

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...
… de tulpenactie voor Molda-
vië een bedrag van € 1750,-- 

heeft opgebracht?

... iedereen met een warm hart 
voor Moldavië hartelijk wordt 

bedankt?

... Veiling Cultura nu ook een 
website heeft; 

www.veilingcultura.nl?

 u o.a. via deze site ook uw 
koopje voor de veiling van 18 
april kenbaar kunt maken?

...er zondagmiddag 8 maart
weer een ouderwets

goeie bluesband op het
podium staat bij

Club Jazz&Pop in Cultura?

... sommige mensen bij 
windkracht 6 hun oud papier 

aan de weg zetten alsof het 
windstil is?

...  piepschuim geen oud papier 
is maar restafval?

Het voorjaar staat voor de deur, 
het ideale moment voor een ste-
vige voorjaarswandeling!.

Zondag 1 maart organiseert IVN 
West-Friesland een mooie tocht 
door het Streekbos, onder bege-
leiding van natuurgids Astrid 
Bijster. Stevig doorstappen langs 
de bomen en sloten, met onder-
weg genieten van de lente. Knop-
pen in de bomen, voorjaarsbolle-

tjes schieten uit de grond en de 
zon gaat alweer een stuk later 
onder.  Het is bewezen dat 2 uur 
per week doorbrengen in de na-
tuur gezond is. Mensen die dit 
doen voelen zich creatiever, fitter 
en vrolijker en geven hun leven 
een hoger cijfer. De wandeling 
begint om 14:00 uur bij het 
Streekbos Paviljoen en deelname 
kost 2 euro per persoon. Aanmel-
den is niet nodig.

Voorjaarswandelen met IVN 

Klein Hoefblad. Foto: Toos Brink

Bij iedere vereniging hoort een 
jaarvergadering en deze zijn 
soms saai, maar ook interessant 
en gezellig. We zullen U niet te 
veel met feiten lastig vallen, want 
als men een en ander wil weten 
over onze vereniging dan kan je 
altijd een kijkje komen nemen in 
Cultura. Uiteraard geven we Pe-
ter en Mirjam een boeket voor de 
goede zorgen. Een attentie voor 
onze vrijwilligers hoort er ook 
bij, 2 staan er niet op de foto, 
maar met zijn allen maken we er 
een leuke vereniging van. Geen 
bloemetje wel een mok met thee-
zakjes en chocolade erbij. Na de 
pauze hebben we een quiz ge-
maakt. Het eerste gedeelte be-
staat uit weetjes rondom de 
Vrouwen van Nu. Wat algemene 
dingen en ook wanneer onze ver-
eniging is opgericht. Dan blijken 

we in 2022 al weer 85 jaar te be-
staan. Dit zijn  15 soms lastige 
vragen en ongeveer de helft is 
goed beantwoord. In het tweede 
deel hadden we wat foto’s uit de 
omgeving op West, een specifie-
ke “rode steens” schoorsteen en 
een aparte voordeur, maar ook 
wat logo’s o.a. van Kwatta en Met 
Melk Meer Mans, een  “M”. Wat 
vragen over welke bekende men-
sen die op Andijk gewoond heb-
ben. Ook enkele rebussen, die je 
in de dikke zaterdagse krant kunt 
vinden. Al met al wel een hersen-
kraker en de leden hadden wat 
extra tijd nodig.
Uiteindelijk krijgt 1 tafel met 6 
mensen een leuke kaars voor de 
overwinning. En dan gaan we al-
weer naar Maart waar onze geza-
menlijke avond in Cultura is, met 
‘Keep it Simple’.

Vrouwen van Nu Andijk West

De Vrouwen van Nu. Foto aangeleverd

Tweewielers

ANDIJK

              M iddenweg 54a

1619BN Andi jk

w w w.dek ker2wielers .n l

Opruiming van 
modellen 2019

Voorjaarsbeurt voor uw fiets 
€ 49.50

Elektrische fiets onderhoudsbeurt 
€ 69,50

korting van 
10 tot 40%

Kom langs en profiteer!

Zorg dat uw machine klaar is voor het nieuwe seizoen.

Meld u aan op www.manshandentw.nl of breng uw machine 
op de Industrieweg 7 Andijk   0228 59 74 10

Verloren:
Zwarte stuntstep 

van merk Razor omgeving 
Klamptweid.

Heeft u informatie: 
info@andijker.nl
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• Elke woensdag midweekbreak van 17:00 tot 19:00 uur. Zie bord 
Dorpshuis, facebook en de website: dorpshuiscentrum.nl

FEBRUARI
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 
• Theater in De Kapel met Kees Posthumus, aanvang 10.00 uur.
• 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 
• Lente Kriebels Concert | Sursum Corda, 20.00 uur Dorpshuis
Zondag 15 maart 
• Line dance Jaarfeest m.m.v. Robbie Masters (live muziek), Sarto
• Koppel biljarten in ‘t Ankertje aanvang 14.00 uur
Woensdag 18 maart
•  Vrouwen van Nu Andijk-West, Gezamenlijke avond met de afde-

ling Oost. “Keep it Simple” uit Andijk, 20.00 uur, Cultura
• Seniorenbond Andijk , Bingo en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur
• Filmavond in De Kapel: ‘Left luggage’, aanvang 20.00 uur.
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
Zaterdag 28 maart 
• Themaconcert Excelsior ontmoet: JONG TALENT! Cultura, 20.00 

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

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

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

Oud papier:  Zaterdag 07 en 21-03, 04 en 18-04, 02, 16 en 30-05,  
 13 en 27-06, 11 en 25-07, 08 en 22-08, 05 en 19-09,  
 03, 17 en 31-10, 14 en 28-11, 12-12.
Plastic:  Dinsdag 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
Dorpsraad ziet bij de Kernvisie een thema 
over het hoofd............

En het buitengebied?

Zoals hopelijk bekend, draagt de Dorpsraad 
voor het vaststellen van een toekomstvisie 
voor ons dorp negen thema’s aan. Een aan-
tal vraagt direct al om actie van het bevoegd 
gezag, zo luidt mijn stelling. 

Dus: de ons dorp welgezinde raadsleden 
kunnen nu al handelend optreden!

Wat ik mis bij de thema’s is het buitengebied. 
-- Wat is de staat van lucht- en waterkwali-
teit? De toepassing van Round-up en bestrij-
dingsmiddelen? Hoe lang blijven restanten 
ervan aanwezig in atmosfeer en slootwater? 
-- Voor het industrieterrein ten zuiden van de 
Gedep. Laanweg bleek geen belangstelling. 
Maar kijk nu eens naar de bedrijfshallen van 
de bollenbedrijven aan de Nieuwe Dijk, Veen-
akkers, Vleetweg, Corn.Kuinweg en Groot-
slagweg. Daar zou het beoogde bedrijventer-
rein helemaal mee gevuld zijn! 

Nu begrijp ik wel, dat het verschil in grond-
prijs maakt dat de hallen aan genoemde bui-
tenwegen staan en niet op het bedrijventer-
rein. Maar dan vind ik wel dat - zoals een be-
drijventerrein met groensingels e.d. wordt 
‘ingepast in de omgeving,’ zoals dat heet, ook 
genoemde en toekomstige hallen moeten 
worden ‘ingepast’. Kan daar geen groen dak 
op, Tegen de wanden hangende tuinen? Kan 
daar nu echt geen fraaie boomsingel om? Ik 
bepleit een beplantingsplicht en ruimhartig 
gemeentelijke subsidies daarbij, nu de ge-
meente de aanwezigheid van kale hallen al 
jarenlang toestaat. 

Een boomsingel dient het oog én de vogel-
stand, het maakt het buitengebied toeristisch 
gezien veel en veel fraaier. Want wat brengt 
de schaalvergroting in de agro-industrie, de 
broeierijen, ons: én meer én grotere én ho-
gere hallen? Daar moet je als toerist of dorps-
bewoner toch niet aan denken........

-- Glazen Stad Het Grootslag mag ook weer 
eens aan het vestje worden getrokken. De 

bloesemrijke singels die de glazen stad extra 
zouden verfraaien, staan er op diverse plek-
ken armetierig bij. Bijplanten en beter onder-
houden van vruchtbomen en rozenhagen lijkt 
me toch wel het minste.

-- Recreatie. Leuk en aardig die vraag van de 
Dorpsraad of er een festivalterrein achter de 
dijk gewenst is, heel wat relevanter is de 
vraag: kunnen er niet meer fiets- en wandel-
paden in het buitengebied komen? Nu is de 
verbinding met De Weelen niet echt aantrek-
kelijk. Een klompenpad langs de Molensloot, 
dat zou mooi zijn. En mocht het van die schut-
sluis (zie m’n bijdrage van vorige week) dan 
zou het wel zo aardig zijn om de oevers van de 
Molensloot bij De Weelen te betrekken door 
ze te ‘vernatuurlijken’.

-- Verkeer en veiligheid: Over fietspaden in 
het buitengebied gesproken - vreemd dat alle 
noord-zuidverbindingen met ons dorp wél een 
fietspad kennen, maar de Gedep. Laanweg, 
de drukke oost-west verbinding, voor het 
grootste deel niet. Dit lijkt me echt een prio-
riteit, het doortrekken van het fietspad over 
de gehele lengte van de Gedep. Laanweg. 
Levensgevaarlijk daar, zeker met de onwennig 
fietsende Poolse dorpsgenoten en de lui die er 
80 tot 90 km p/u menen te kunnen rijden.

-- Groen: En van het Hoogheemraadschap kan 
wel eens gevorderd worden dat de diverse 
boom- en struiksingels langs de polderwegen 
worden aangevuld met nieuwe bomen en ha-
gen. Nu lijkt het bijvoorbeeld dat er langs de 
Wethouder Grootweg /Esdoornlaan na elke 
storm weer wat wilgen verdwenen zijn. Maar 
aanplant van een nieuwe, jonge bomen, ho 
maar. En dit gaat wringen, nu de vele essen in 
dorpskom en buitengebied door ziekte ge-
doemd zijn. 

Kortom, overal in en om ons dorp liggen kan-
sen op verfraaiing en verlevendiging van ons 
mooie Andijk. Waar nu al aan gewerkt kan 
worden.

Jasper A. Smit

Eens? Oneens? Een aanvulling, suggestie? 
Uw reactie gaarne naar info@andijker.nl

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

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

NIEUW!

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

snel en gemakkelijk!

Een prettige kermis gewenst 
namens het hele team:

André, Carina, Dirk-Jan en Martijn.

Geschonken door:

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

met als afslagers 
Peter Swart en 

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

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

na het 500ste koopje 
plaatsvindt, kans op een:

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

De negen themas’s van de Dorpsraad voor de Kernvisie 2020-2030:
•	de	voorzieningen	op	ons	dorp
•	verkeer	en	vervoer
•	sociale	veiligheid
•	karakteristieke	kenmerken	van	ons	dorp
•	woningbouw

•	milieu
•	de	openbare	ruimte
•	sociale	kenmerken
•	handhaving

Foto: Douwe Greydanus

Deze bijenkasten staan langs de 
Industrieweg op het terrein van 
Henk van Dijk en worden onder-
houden door Henk Stam. 
Nu maar hopen dat deze zeer 

nuttige insecten daar hun honing 
binnen kunnen halen nu alles 
begint uit te lopen. Heeft u inte-
resse in een kennismakingscur-
sus imker? Bel: 59 33 36.

Langs de weg...
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02-03-2020 VAN 18:00 TOT 21:00 UUR 

Grootebroek Industrieweg 15G, tel.  

 

Maandag 2 maart 
Boerenkoopavond 

Maandag 2 maart van 18:00 tot 21:00 heb-
ben wij van oudsher de boerenkoopavond. 
De boerenkoopavond is niet alleen voor 
boeren maar ook voor andere bedrijven en 
consumenten die willen profiteren van 
20% korting op het gehele assortiment. 
Wij zien u graag bij Welkoop Grootebroek. 
 
 

2 507710 008909

Kortingsbon 

20 
KORTING 

% 

verstand van tuin & dier

02-03-2020 VAN 18:00 TOT 21:00 UUR 

Grootebroek Industrieweg 15G, tel.  

 

Maandag 2 maart 
Boerenkoopavond 

Maandag 2 maart van 18:00 tot 21:00 heb-
ben wij van oudsher de boerenkoopavond. 
De boerenkoopavond is niet alleen voor 
boeren maar ook voor andere bedrijven en 
consumenten die willen profiteren van 
20% korting op het gehele assortiment. 
Wij zien u graag bij Welkoop Grootebroek. 
 
 

2 507710 008909

Kortingsbon 

20 
KORTING 

% 

verstand van tuin & dier

02-03-2020 VAN 18:00 TOT 21:00 UUR 

Grootebroek Industrieweg 15G, tel.  

 

Maandag 2 maart 
Boerenkoopavond 

Maandag 2 maart van 18:00 tot 21:00 heb-
ben wij van oudsher de boerenkoopavond. 
De boerenkoopavond is niet alleen voor 
boeren maar ook voor andere bedrijven en 
consumenten die willen profiteren van 
20% korting op het gehele assortiment. 
Wij zien u graag bij Welkoop Grootebroek. 
 
 

2 507710 008909

Kortingsbon 

20 
KORTING 

% 

verstand van tuin & dier

 Industrieweg 15G, tel. 0228 525 454

professioneel en efficiënt schoonmaakbedrijf

professioneel en efficiënt schoonmaakbedrijf

zoekt schoonmaakpersoneel 
voor een school in Andijk

Werktijden na 15 uur

Voor informatie graag bellen naar:

 Olga Roos  06-53333809
 Diana Roos 06-13298327

professioneel en efficiënt schoonmaakbedrijf

www.medemblik.nl/sew

Inloopavond
start verkoop
bouwkavels
Nibbixwoud

5 kavels voor vrijstaande woning

2 kavels voor een gezamenlijke 2-onder-1 kap
Datum:
dinsdag 3 maart 2020

Locatie:
De Dres Lange Dres 1, Nibbixwoud

Tijd:
17:00 - 19:30 uur inloop

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

Zondagmiddag 1 maart Schrijverscafé in Cultura

Kijk ook op onze website: www.andijker.nl!

Alvorens ze in de volle grond te planten, zet Joost Kok van de firma A&H Kok aan de 
Grootslagweg de bloemkoolplanten eerst buiten om af te harden  Foto: Koos Dol.

Langs de weg...
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