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Tachtig jaar en nog altijd tuinder

Grote kans dat je Jan van Dalfsen ziet als je langs de Oosterdijk rijdt. Want daar is hij al 49
jaar aan het werk op het land
achter zijn huis, voornamelijk
met de aardappelen. Poten, rapen en rooien: alles doet hij
met de hand. Vorige week werd
van Dalfsen tachtig jaar en zolang zijn gezondheid het toelaat is hij niet van plan te stoppen.
Jan van Dalfsen is in 1937 geboren aan het Handvastwater in
Enkhuizen. Hij is een tuinder in
hart en nieren, maar dat komt
niet door zijn West-Friese bloed:
vader kwam uit Genemuiden.
“Hij is in de crisis van de jaren
dertig hier gekomen, want daar
was niets meer te verdienen”, legt
van Dalfsen uit. “Hier wel, vooral
in de tulpenteelt was werk.”
Tuinderij
Vader ging aan de slag in de tulpen en daardoor maakt van Dalfsen kennis met de tuinderij. Hij
deed niets liever dan zijn vader
meehelpen, zo vertelt hij. “Na

schooltijd, om een uur of vier,
gingen we vaak nog mee.”

www.mantelovertoom.nl

Van Dalfsen en zijn vrouw Margaretha van Garderen zijn 49 jaar
geleden getrouwd en in Oosterdijk gaan wonen. Daar begon hij
zelfstandig als tuinder. Hij deed
de teelt voornamelijk alleen en
kreeg later goede hulp van zijn
vier zoons. De schuur werd het
‘winkeltje’, waar Margaretha de
gewassen verkocht.

blauwe plekken en waren daarom
het visitekaartje. De veiling kwam
er niet aan te pas. De oogst werd
langs de deur in Oosterdijk en in
de schuur verkocht.

Goede boterham
Er is in die jaren van alles geoogst
achter het huis. Vroeger richtten
tuinders zich niet op één gewas,
zo legt van Dalfsen uit. “Het was
niet óf bloemkool óf tulpen, vroeger hadden we van alles een
beetje.” Daarbij werd er nog geboerd in kleinere schaal. “Als je
een stuk of acht koeien had, kon
je een goede boterham verdienen.”

Jan van Dalfsen is tuinder in hart en nieren. Foto: KD/de Andijker.
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Van Dalfsen kreeg vooral het
brood op de plank door zijn aardappelen. De met de hand geraapte aardappelen hadden geen

Tel. 0228 59 22 24 | 0229 59 12 64

Hobbymatig
In 2000 is de verkoop aan huis en
in de schuur gestopt. De aardappelen komen echter nog elk jaar
uit de grond achter zijn huis.
“Maar nu is het hobbymatig”, vertelt hij. “Vroeger kon je wel tot ’s
avonds laat doorgaan met de tulpen. Dat hoeft nu niet meer, daar
heb ik ook de power niet voor.”
Toch is hij nog erg actief: van
Dalfsen is elke ochtend te vinden
op de kwekerij van zijn zoon aan
de Cornelis Kuinweg. ‘Voor de
hand-en-spandiensten’, zo vertelt
hij. Daarna werkt hij thuis tot de
middag door in de aardappelen.
Dat blijft hij, ook nu hij tachtig is
geworden, gewoon doen. “Zolang
mijn gezondheid het toelaat ga ik
door.”

De Moderne Passie 2017

Op Witte Donderdag 13 april en
Stille Zaterdag 15 april 2017 zal
de Moderne Passie worden uitgevoerd in de Gereformeerde Kerk
Andijk. Voor dit mooie project is
een prachtig gelegenheidskoor
samengesteld van 140 leden.
Daarnaast ontbreekt het ook niet
aan orkest, combo en organist.
Het koor en orkest staan onder
de bezielende leiding van dirigent
Rolf Keur en pianiste Henriëtte
Dekker.

Uw woning verkopen?
G r a t i s advies

Volg ons op:

0228-592253

Foto Matthijs Sluijs

Het bijzondere van deze Moderne Passie is dat de mensen in de
zaal tussentijds vier oorspronkelijke koralen van Bach-bewerking
kunnen meezingen. De dertien
overige liederen worden afwisselend door solisten en een groot
gelegenheidskoor in een moderne, eigentijdse toonzetting van
Gerard van Amstel gezongen.
Oude en nieuwe muziek wisselen
elkaar verrassend af. Het geheel
zal muzikaal ondersteund worden door een combo, orkest en
organist. De teksten zijn een vertolking van het Bijbelse lijdensverhaal naar Mattheüs en geschreven door Piet van Midden.

Waar gaat de passie over?
De Passie begint met het bezingen van de mooie dromen, de
dromen van vanouds: Geloof,
hoop en liefde, met Abraham zijn
ze al meegekomen. Maar, al die
woorden, woorden, zoveel woorden wat doet het de mensen nog?
Het deed Maria van Bethanië
veel toen Jezus ze opnieuw verwoordde. Zij zingt: ‘u maakte
mij, u raakte mij, u sprak een
nieuwe taal voor mij, ik stond in
vuur en vlam’. Ook zijn vrienden
hadden hoge verwachtingen. Eindelijk iemand die voor gerechtig-

heid zal zorgen. Dat ze konden
vertrouwen op de God van liefde
i.p.v. op stokken en op zwaarden,
begrepen zij niet. Het leidde uiteindelijk tot het verraad van Judas, de verloochening door Petrus, en de kruisdood van Christus.
De uitvoering
Deze mooie uitvoering van het
paasverhaal wilt u niet missen!

Een kaartje voor de uitvoering
kost €10,-. Tickets besteld u via
passie2017@outlook.com, vermeld hierbij hoeveel tickets u wilt
hebben en voor welke uitvoering
(dag) of u kunt ze kopen bij de
Primera in Andijk! De uitvoeringen zijn op Witte Donderdag 13
april 2017 en Stille Zaterdag 15
april 2017. In de Gereformeerde
Kerk Andijk, het begint om 20:00
uur, de zaal is om 19:30 uur open.
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Ger en Truus Prins verhuisd van Dijkweg 183
naar Sorghvlietlaan 92, 1619 XC Andijk

Redactie:K.Gorter

ENIGE EN ALGEMENE KENNISGEVING
Tot ons verdriet hebben wij onverwacht voorgoed afscheid
moeten nemen van mijn lieve man,
onze trotse vader, grootvader, overgrootvader, en zwager

Jacobus Petrus Jozef Groot
Jaap
Medemblik				
7 oktober 1941				

Andijk
31 maart 2017

Andijk: E.J.J. Groot-Serno
Medemblik: Jaap en Jyoti
		Shruti
		Rahul
Andijk:
		
		
		
		

Annelies en Kees
Anja en Peter, Jonathan, Daniël, Rosanna
Kees
Erik en Brigitte
Ellen

Utrecht: Marjolein en Sander
Medemblik: L.C.G. Dijkman-Serno
Kleingouw 42
1619 CC Andijk
Overeenkomstig de wens van mijn man,
heeft de crematie plaatsgevonden in besloten kring.
Wij zijn zeer getroffen door het plotseling overlijden van

J.P.J. (Jaap) Groot
Na een prima samenwerking van meer dan 20 jaar en een
waardevolle vriendschap zullen we hem erg missen.
Ook als gemeentesecretaris was hij zeer geliefd.
Wij wensen Elly en haar gezin heel veel sterkte
voor nu en de komende tijd.
				Wim en Alie Veldhuizen
Andijk, 31 maart 2017

Met droefheid vernamen wij het overlijden van onze vriend

Jaap Groot
Wij zullen zijn gezelligheid in ons midden missen.
Onze gedachten gaan uit naar Elly en de kinderen.
				Janny en Harry
				Digna en Bertus
				Susan en Herman
				Trude en Rob (in herinnering)

Wij willen u bedanken voor alle belangstelling, in welke vorm
dan ook, die wij mochten ontvangen na het toch nog onverwacht
overlijden van mijn lieve vrouw, onze lieve moeder, oma en
overoma

Nellie Ali Meijer - Overmars
A. Meijer
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
Andijk, april 2017

BEDANKT!!!
Zoveel belangstelling hadden we niet verwacht,
het was geweldig. Bedankt voor alle lieve wensen,
bloemen, cadeaus en kaarten.
Wij zijn blij met het vertrouwen dat wij
de afgelopen 38 jaar van u mochten ontvangen.
Het ga ook u goed.
		

Tot ziens, Alfred en Dineke Hoekstra

Wat kiezen wij?
Christenen zijn in de wereld
maar niet van de wereld, wij
hebben een ander thuis, een
Thuis bij God. Daar waar Jezus ons wil ontmoeten, waar
wij met Hem delen en leven
zullen (Joh 17). Hoewel wij
dus in deze wereld onze pelgrimstocht naar de Hemel
volbrengen zijn wij hier niet
thuis en is het verstandig om
niet te veel te hechten aan dit
aardse. Doen wij dat wel dan
zal ons zicht op het echte Leven dat ons wacht steeds
zwakker worden en kunnen
wij dit leven steeds moeilijker
loslaten. Wij worden dan wereldsgezind in plaats van Hemelsgezind. Hoewel dat op de
korte termijn best bevredigend kan zijn zal het op de
lange termijn geen voldoening
bieden. Wij zijn geschapen
met een hart dat naar God
verlangt en geen werelds genoegen kan die plek innemen.
Die kan alleen gevonden worden bij God door Jezus. Jezus
was in de wereld maar nooit
van de wereld. Hij liet zich
niet opslokken door wereldse
genoegens of wensen, Hij
bleef van Boven hoewel Hij
hier liep. Hoe deed Hij dat?
Door het contact met onze
Vader levend te houden en er
in te investeren met tijd en
gebed. Door zich af te zonderen en zich te richten op God,
op Zijn Thuis. Het vraagt misschien wat moed om de gedachten die ons bestormen als
we stil zijn los te laten en ons
te concentreren op het gesprek met onze Vader, een
concentratie die in het begin
ook moeilijk vol te houden is
door de chaos die vaak in ons
hart en hoofd heerst. Als we
leren de dingen van de dag
eens even los te laten en ons
met hart, ziel en verstand naar
God wenden dan zal de vrede
en de liefde van Hem ons vervullen door Zijn Geest. Dan
zullen wij merken dat deze
gaven ons dieper vervullen en
meer vreugde geven dan welke wereldse zaken ook. Is het
dan verkeerd om vakantie te
willen of een aankoop te willen doen? Nee, natuurlijk niet,
maar als we verwachten dat
die ene vakantie/aankoop ons
voor altijd zal verheugen dan
zal dat niet waar blijken en
willen we het nog een keer en
nog een keer beleven maar het
zal nooit genoeg zijn. Dat kan
ook niet want wat blijft is liefde, geen dingen, geen feesten
kunnen de liefde vervangen;
liefde tussen mensen (horizontaal) en liefde tussen God
en de mens (verticaal). Dan
krijgt het kruis zijn volle betekenis en kunnen wij onafhankelijk van wereldse zaken
mensen worden naar Zijn
hart in de vrede van Jezus die
de vrede is met God door Zijn
Heilige Geest die ons is gegeven. (José Consemulder)

Zaterdag 8 april:

garage sale / rommelmarkt
van 10.00 - 14.00 uur op Hoekweg 25 te Andijk

Met antiek, curiosa, tuinplanten, bureau’s, speelgoed
en nog veel meer.

Broedtijd voor vogels

Staartmees. Foto: Fred Weel
Over vogels raken veel mensen
nooit uitgepraat omdat het verrast, fascineert of vertedert. Fred
Weel is zo’n vogelaar die doorlopend vogels in het vizier heeft.
Zijn kennis wil hij delen met grote
en kleine vogelliefhebbers op
zondag 9 april bij het IVN WestFriesland. Dan belicht hij tijdens
een wandeling door het Streekbos
de vogeltrek door voedselaanbod
en de ‘warme kant’ van het vogelbestaan: de kraamkamers, eieren

en alles wat er aan voorafgaat.
Aanvang 14.00 uur bij IVN in het
Streekbos Paviljoen.
Zonder handjes
Nestbouw zit in de genen, kenmerkend voor de soort. Het lijkt
vaak simpel van eenvoud maar
heeft altijd een functie. Sommige
nesten zijn ware kunststukjes van
diversiteit in materiaal… En dat
allemaal gemaakt met een snaveltje van niks!

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

Opbrengst ZOA collecte

Met z’n allen hebben we weer ons
best gedaan om onze verre naaste
te helpen. De collecte heeft het
mooie bedrag opgebracht van
€1322.24
Heel erg bedank collectanten
voor jullie inzet want zonder jul-

lie redden we het echt niet ! Ik
ben echt blij met jullie, wie komt
ons team versterken ??
Hannie Bos tel. 592640
Nieuwsgierig geworden?
Kijk op www.zoa.nl
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Mantel&Overtoom Notarissen. GRATIS INLOOP:
13 april Andijk 0228592224 en 11 april Benningbroek 0229-591264 van
9-11 en 19-21 uur.

Pijlstaarteend Koopmanspolder

De pijlstaarteend met zijn dame. Foto: Ivo M. de Klerk
17 maart 2015 was het toen ik
zonder het te weten een pijlstaarteend in een van mijn de
opnamen ontdekte. Dat was een
foto gemaakt aan de oever van de
Koopmanspolderplas.
Op 29 maart 2017 zat ik, zoals
vaker, op een van de bankjes op
de dijk aan die oever en maakte
opnieuw een paar foto’s van de
drukte op het water. De gebruikelijke soorten, niks bijzonders. Ik
besloot naar huis te gaan en
stapte op. Terwijl ik nog een laat-

ste blik wierp op het moerasje
viel me een eend op die wat anders was dan de gewone eenden.
Plotseling daagde het bij mij, de
pijlstaarteend. En deze keer met
zijn dame. Twee mooie vogels,
niet erg schuw en druk in de weer
met eten op duiken. Lang zullen
ze niet blijven want hun broedgebied ligt in het hoge Noorden
maar leuk dat ze even langs komen om te eten en te rusten.
Ivo M. de Klerk

Gewijzigde openings- en aanlevertijden
Ons kantoor is gesloten op:
Vrijdag 14 april 		
Goede Vrijdag
Maandag 17 april
Tweede Paasdag
Kopij Andijker week 16 (19 april)
aanleveren voor donderdag 13 april, 14.00 uur!
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Meezingen, hossen en polonaise
op de Avond van Andijk

VANAF 1 JANUARI 2018 GEEN STANDAARD
GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN MEER
Dit hele jaar is het nog zo dat als partners die een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaan tegen elkaar ‘JA zeggen’ er een algehele gemeenschap van goederen ontstaat. Dat betekent dat de bezittingen en schulden die zij op dat moment hebben en in de toekomst
verkrijgen, gemeenschappelijk worden. Vanaf 1 januari 2018 wordt
het anders. Wanneer men vanaf deze datum een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaat, dan ontstaat een bepekte gemeenschap
van goederen. Op 28 maart jl. werd namelijk het initiatiefvoorstel
‘Beperking wettelijke gemeenschap van goederen’ door de Eerste
Kamer aangenomen. Vanaf 1 januari 2018 zullen op het moment van
‘JA zeggen’ het eigen vermogen dat men voor de trouwdatum heeft
opgebouwd, alsmede erfenissen en schenkingen, buiten de gemeenschap van goederen vallen. Deze bezittingen en/of schulden blijven
dus van de betreffende echtgenoot. Bezittingen en schulden die na
de huwelijksdatum worden verkregen, zullen wel gemeenschappelijk
zijn. Om een scheiding aan te brengen in de vermogens van de echtgenoten/geregistreerde partners, is het belangrijk een goede administratie bij te houden. In de praktijk blijkt dat gehuwden dit nu al
niet doen. De notaris zal er alles aan doen om iedereen zo goed
mogelijk voor te lichten. Dus aanstaande echtgenoten/partners kom
gerust om de koffie, zodat u ruim van te voren de juiste keuze maakt.

info@andijker.nl

Piet Groot
Soms is het lastig om dingen te besluiten als er al
tientallen jaren al van alles
is besloten, men zou denken dat we wel eens daar
gewoon klaar mee zouden
kunnen zijn, wat op de
winkel passen, af en toe er
es een extra dingetje, maar
steeds wat nieuws uitvinden is best lastig. Gelukkig
worden zaken ook van
hogerhand aangestuurd
en dat helpt. Er komt
een nieuwe omgevingswet
die nu bestaande zaken
op de kop gaat stellen,
maar deze weken besluiten we, en dat dus ook
aangestuurd en opgelegd
van hogerhand, over meer
“Burgerparticitatie” en
daar zal de raad wel unaniem voor stemmen, want
iedereen wil wel wat meer te
zeggen hebben dus wie kan
daar tegen zijn. Alhoewel…
maar laat ik me inhouden,
geen twijfel of bedenkingen
of zelfs kritiek uiten. Je
wilt immers ook niet de
naam krijgen van criticaster
of zeur “piet”. De bij het
raadsvoorstel behorende
stukken staan op de site van
Medemblik. Die heb je al
als je “Medemblik inwoner”
aanklikt op Google, daarna
op bestuur en organisaties,
dan op gemeenteraad, en
dan raadsstukken en u heeft
in een stuk of 5 documenten,
ca 70 pagina’s totaal, alles bij
elkaar over die zaken die u
altijd al zo graag had gewild,
en die er nu gaan komen,
helaas, de column is al weer
bijna volgeschreven, maar
enkele citaten; “De burger
moet het oppakken uit eigen
kracht, reguleren,regisseren,st
imuleren,faciliteren,loslaten en
de overheid moet; “loslaten
en terugtreden” kijkt u maar,
het staat er allemaal echt,
eigenlijk staat er dat men
niet meer gaat s….. over iets
voor vogeltjes, of pesterijtjes
over belachelijke dingetjes,
of wat je er ook maar van
wil maken. Dat we dat nog
mogen beleven.

De bandleden van The Dirty
Daddies keren terug naar Andijk!
Hadden zij vorig jaar nog nooit
van Andijk gehoord, na afgelopen
jaar staat Andijk en zijn Avond in
hun geheugen gegrift! Ook vrijdag 7 juli gaan zij er weer een
spetterende avond van maken.
In de ingenieuze medleys hoor je
de vetste hits aller tijden voorbij
komen, waarbij vriend en vijand
niet anders kunnen dan hand in
hand mee hossen. Classics van
Queen en The Rolling Stones,
swingers als ‘Take On Me’ en
‘Karma Chameleon’, bouncers
van Run DMC en 50 Cent, glijders van Whitney Houston en
Roxette, maar daarna natuurlijk
snel weer terug naar de beukers
van AC/DC en Bon Jovi!
In 2017 wordt er helemaal níets
meer geschuwd. Met een overdaad aan CO2, stortvloed aan
confetti, verkleedpartijtjes en een

te gekke vlammenshow zijn ze
meer dan klaar om de boel weer
lelijk op zijn kop te gaan zetten,
jullie ook?!
Maar dat is nog niet alles…. ook
Ronnie Ruysdael, de Koning van
de Polonaise, komt naar Andijk.
Een optreden van Ronnie Ruysdael (voormalig leadzanger van
de Sjonnies) is altijd weer een
verrassing, ook al zie je hem voor
de 10e keer. Hij weet overal het
publiek in de polonaise te krijgen,
heeft steeds zijn koffer vol vlaggetjes, kaartjes, stickers of wat
dan ook en het is altijd zo dat het
publiek met een glimlach op het
gezicht naar huis gaat.
Tickets van De Avond van Andijk
á € 8,50 (excl. reserveringskosten)
zijn beschikbaar via www.deavondvanandijk.nl/tickets of via
Facebook.

KAT VERMIST

Sinds donderdag 30 maart
is onze kater Tijger vermist.
Hij is cypers grijs met wat
wit en is vooral te herkennen aan zijn enorme omvang: hij weegt ruim 6 kilo.
Mocht u hem gezien hebben, neem svp. contact op
met de familie Mantel,
tel. 517574

Het nieuwe boek van Annemiek
Abbekerk is verschenen

Op vrijdag 31 maart is het nieuwe
boek 'Snapchat Love' van Annemiek Abbekerk verschenen.

Noah zit in een bekende band,
Red Socks, en maakt een account
aan op Snapchat. Emma is enorme fan van hem en stuurt hem een
berichtje. Ze verwacht geen antwoord terug, maar die krijgt ze
toch wel. Ze raken steeds meer
met elkaar in contact, maar het
gaat niet zoals ze dachten. Komt
alles wel goed?
Annemiek Abbekerk (2001)
woont bij haar ouders, samen
met haar broertje. Ze is altijd al
creatief bezig geweest, van dingen maken tot verhalen schrijven.
Boeken lezen doet ze nog altijd
graag, maar schrijven is toch net
iets leuker! Ze is enorm fan van

Annemiek. Foto aangeleverd
bands en daarom was dit wel toepasselijk. Twee leuke dingen in
één; schrijven en bands!
ISBN: 9789402234770
www.facebook.com/
Snapchatloveboek/

Heddes makelaardij

Louisa Heddes

Verkoop plannen?
Vraag om een
vrijblijvende
waardebepaling!

Tel 06 - 18451142
www.heddesmakelaardij.nl
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De bijen van Henk Stam vliegen weer uit
De imkerij is daarmee terug van weggeweest op Andijk. Rond de Tweede Wereldoorlog had Andijk al een imkersvereniging. “Dat komt omdat er destijds in dit
gebied veel zaadbedrijven begonnen en
daarbij hielden de tuinders bijen.”

De bijenboet van Henk Stam heeft ruimte voor twee miljoen bijen.
De Molenweg heeft ruim twee miljoen
bewoners. Want de Bijenboet van imker
Henk Stam heeft plaats voor dit aantal
bijen. Nu de temperaturen stijgen gaan
deze harde werkers deze natuur in voor
bijenwas, stuifmeel, propolis en nectar. Ze
vliegen niet alleen uit op de Molenweg:
ook op tien andere plekken in Andijk wonen bijenvolken.
De bijen haalden vorige zomer regelmatig
de kranten: ze zouden bijna zijn uitgestorven. “Als we het over bijen hebben, dan
denken we aan kasten en imkers, maar
bijensterfte vindt plaats onder solitaire
bijen”, legt Henk uit. Dat zijn bijen die alleen leven en niet in een volk, zoals aan de
Molenweg. Die soorten verdwijnen omdat
de biodiversiteit verdwijnt.

Niet stekend
Nog altijd is de zaadteelt van belang voor
hobbyimker Henk. Hij kweekt bijenkoninginnen, die met een nieuw volk zorgen
voor de bestuiving in de kassen. Daarbij
zoekt hij specifieke eigenschappen: “Het
moeten rustige, niet stekende bijen zijn.”
Naast de bijenteelt, gebruikt Henk de insecten ook voor propolis, bijenwas, honing en stuifmeel. “Een bijenvolk gebruikt
150 à 200 kilo nectar per jaar en het stuifmeel loopt op tot 40 kilo. Stuifmeel kun je

eten, dat is bijvoorbeeld goed voor het
maag-darmkanaal. Propolis kan helpen bij
huiduitslag.”
Bijenwas
En natuurlijk is er nog bijenwas – een waar
allesgoedje, volgens Henk. “Het zit in make-up, het laat dropjes glimmen, het wordt
gebruikt voor de houten vloer en in de
leerlooierij. Ik blijf me nog altijd verbazen
waar mensen het voor nodig hebben.”
De bijenboet van Henk Stam is te vinden
aan Molenweg 27, hier zijn verschillende
bijenproducten te koop. Wie interesse
heeft in een imkerscursus in 2018, kan
meer informatie krijgen via hl.stam@
quicknet.nl. Op 27 augustus houdt Henk
een open dag.

Biodiversiteit
Iedere bij komt namelijk op een andere
plant af. “Ik hamer er wel eens op bij de
gemeente: waarom planten jullie zo eenzijdig?” Biodiversiteit in het openbaar groen
is van belang, volgens Henk. Daarom kijkt
hij ietwat sceptisch naar bijentuinen. “Als je
de bijen wilt helpen, dan moet je naar buiten stappen als de gemeente met de grasmaaier komt, want nog voordat de klavers
uit de grond komen, maaien ze het al.”
10 Andijker imkers
Steeds meer Andijkers bekommerden zich
om de bij, zo viel Henk op. Dat is te zien
aan de toegenomen populariteit van zijn
imkercursussen. Andijk telt nu tien actieve
imkers, een relatief hoog aantal. De meesten hebben één of twee bijenvolken.

Op tien andere plekken in Andijk wonen bijenvolken. Foto's: Koos Dol/De Andijker.
Europasingel 118
1693 GV Wervershoof
Tel 0228-582270

De Ruimte

Keizerskroon 1
1619 XK Andijk
0228-592717

voor oplossingen

Wij kunnen het
ontwerp en alle
benodigde tekeningen
voor uw nieuw- of
verbouwplan verzorgen.
Neem vrijblijvend contact op met Ard Botman.
06-53710671• www.deruimtevooroplossingen.nl

Bouwadvies � Architectuur � Kostenbeheersing

Staat voor kwaliteit en zorg:
In curatie:
• Fysiotherapie
• Manuele therapie
• Sportfysiotherapie
• Kinderfysiotherapie
• Ontspanningstherapie
• Bekkentherapie
• Diverse doelgroepen: Diabetes,
COPD, valpreventie, claudicatio
En preventie:
• FysioSport
• Doelgroep chronische aandoeningen
www.fysio-wfo.nl
e-mail: groepspraktijken.wfo@planet.nl

Electro Andijk
➜ Scherpe winkel prijzen door inkoop
via Electronic Partner.
➜ Eigen reparatie technische dienst WITGOED zowel
keuken apparatuur als vrijstaand,
tevens vervangen wij uw apparatuur.
(geen voorrijkosten tot 25km)
➜ Verkoop elektra schakel materialen.
➜ Hier volop verkrijgbaar pickup snaren, naalden
en electronica.
Openingstijden
Maandag tot vrijdag van 10.00-18.00 uur
Zaterdag de gehele dag gesloten.
Electro Andijk, Middenweg 0228 591873

www.electro-andijk.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

voorheen

Voor zonneschermen,
markiezen, reparatie
en onderhoud.
Dijkweg 378 • 1619 JM Andijk • 06 - 51 88 37 74
www.jocozonwering.nl • info@jocozonwering.nl

Handelsweg 33E
1619 BJ Andijk
06-373 1414 8
www.LNChuidverbetering.nl

De Andijker Onderneemt!
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De Andijker

Aanhangwagens

info@andijker.nl

Fysiotherapie
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Therapie op maat

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

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

Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk
Tel. 0228 - 75 57 43 • www.marijkejaspers.nl

F.J. de Boer • Hoekweg 21a Andijk
Tel. 0228 - 592075 • www.fjdeboer.com

Garage Jong • Handelsweg 29 Andijk
0228 - 59 22 22 • www.garagejong.nl

Manshanden • Dijkweg 321 Andijk
Tel. 0228 - 597410 • www.manshandentuinenpark.nl

In de Haak • Sterappel 28 Andijk
Tel. 06 - 5392 1885 • michel@indehaak.nl

Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk
Tel. 06-189 66539 • www.dekroonhovenier.nl

De Ruimte • Ard Botman
Tel. 06-53710671 • www.deruimtevooroplossingen.nl

DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G
Tel. 06. 2182 3000 • www.deenisdeanderniet.nl

DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G
Tel. 06. 2182 3000 • www.wieverhuistmij.nl

Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk
Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

Hairstyling Sabine • Pietersbuur 25 Andijk
0228 855 874 • www.hairstylingsabine.nl

Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein
www.kleinvolendam.nl • info@kleinvolendam.nl

Autoschade Schepenwijk • De Dolfijn 17, 1601 ME Enkhuizen
Tel. 0228 - 31 67 63 • www.autoschadeschepenwijk.nl

Salon Beautylounge, • R. Luisantestr. 14, Andijk
06-12505352 • www.salonbeautylounge.nl

De Bovenste Plank • Nijverheidsweg 7A Wervershoof
Tel. 0228 724907 • www.bovensteplank.nl

Flower in a Box • Ibislaan 18 • 06-37792231
info@bouquetinabox.nl • www.flowerinabox.nl

Marco van der Lee • Buurtje 30, Andijk
06 23 14 98 70 • www.marcovanderlee.nl

Electro Andijk • Middenweg 39 Andijk
Tel. 0228 - 591873 • www.electro-andijk.nl

De Nieuwe Bakkerij • Kleingouw 53
Tel. 0228-591556 • denieuwebakkerij@hotmail.com

Marian van Zwieten • Keizerskroon 1
Tel. 06 54 28 83 08 • www.podologiemarianvanzwieten.nl

Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk
0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Dijkprint • Tel. 0228 59 36 05
info@dijkprint.nl • www.dijkprint.nl

Solarfabriek • Dijkweg 163, 1619 HJ Andijk
0228-597272 • www.solarfabriek.nl

Van den Braber • Hoekweg 13, 1619 EA Andijk
Tel. 06 53 74 82 94 • www.vandenbraber.nl

Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk
06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl

André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof
0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

LNC Huidverbetering • Handelsweg 33e, Andijk
Tel. 06-373 1414 8 • www.salonlnc.nl

Uw bedrijfsnaam in deze lijst?

Praktijk Andijk • Landstraat 5, 1619 EX Andijk
0228 - 59 11 22 • www.praktijkandijk.nl

Strength-Conditioning-West-Friesland • Ged. Laanweg 43
Tel. 06 1077 2538 • www.scwestfriesland.nl

Accu’s

Administratie

Architectenbureau
Autoschade
Autoschade
Bloemen

Brood en Banket
CV Monteur

Valk Service & Onderhoud • Tel. 0228 - 59 16 13
info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

Garage

Hovenier

Kantoormeubelen
Kapsalon

Nagelstyliste/Pedicure
Natuur

Podologie

Printen & drukwerk

Dorpshuis

Schilder- Glas- en behangwerk

Fietsenwinkel

Schoonheidssalon

Sarto • Bangert 4, 1619 GJ Andijk • Tel. 0228 - 58 67 66
info@sarto-andijk.nl • www.sarto-andijk.nl

Fysiotherapie

Sportschool

Trekkers en werktuigen

Verbouw-Onderhoud & Bouwadvies
Kort Onderhoud • Dr. d' Arnaudstraat 22 Andijk
Tel. 06-2738 0707

Verhuizen
Vishandel
Vloeren

Witgoed
Yoga

Zonnepanelen
Zonwering

Bel 59 36 05 of mail naar:
p.ligthart@andijker.nl voor de mogelijkheden!

Voor een unieke
haarbeleving!
APK
€ 15,-

ALLEEN GELDIG INDIEN U EEN
AFSPRAAK MAAKT VIA DE GRATIS
GARAGE JONG APP
ALLEEN GELDIG
VOOR PERSONENAUTO’S

maandag t/m vrijdag
geopend van 08.00 tot 17.30 uur
Zaterdag geopend
van 09.00 tot 13.00 uur
Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk
0228 – 59 2222
www.garagejong.nl

Heb je je sportroutine een beetje laten versloffen?
En ben je op zoek naar een effectief programma
om je workouts nieuw leven in te blazen?

•
•
•
•
•
•

Sweat & Shape (women only)
Strength & Conditioning
Art of Protection
Boksen
Olympisch gewichtheffen
Pink Boxing
Kijk voor meer informatie op:

www.scwestfriesland.nl

STRENGTH & CONDITIONING • ZELFVERDEDIGING
ZAKTRAINING • BOKSEN • PERSONAL TRAINING
BOOTCAMP • JEUGD TRAINING • SENIOREN FIT

Service &
Onderhoud

Bovenste plank is een vakbedrijf dat
zelf haar vloer- en trapdelen importeert,
bewerkt en monteert. Hierdoor hebben
onze klanten volledige zeggenschap
over het eindresultaat. Wij leveren een
Elke zaterdag eerlijk product tegen een eerlijke prijs.
open van
10:00 - 17:00 Kiest u ook voor de kwaliteit van de

bovenste plank?

Nijverheidsweg 7 A
Wervershoof
(0228) 72 49 07

hairstyling

Pietersbuur 25 Andijk | 0228-855874
Info@hairstylingsabine.nl |www.hairstylingsabine.nl

Startvermogen op maat!
Accu’s voor verschillende
toepassingen zoals:
Auto • Truck • Motorﬁets • Tractor • Camper
Jetski • Grasmaaier • Aggregaat • Etc.

CV-ketel onderhoud & storingen
Luchtbehandeling & elektra
Handelsweg 33D
1619 BJ Andijk
0228 - 58 67 66
info@valkservice.nl
www.valkservice.nl

Hoekweg 21a • 1619 EB Andijk • 0228 - 59 20 75 • www.fjdeboer.com
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Andijkertjes
Dijkbox
Hobby - opsalg Inboedels enz.
20-24-30m2
Arie Berkhout 06 22 375 373

** VERS VAN HET LAND**
Beste Aardappelen diverse soorten.
Jan&Tineke van der Jagt
Middenweg 39. Tel. 593245

Op elk slotje past een sleuteltje,
en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl
Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

Tuindoeken
Uw eigen foto(s) op tuindoek?
info@dijkprint.nl
Industrieweg 1 Andijk. 59 29 34

Swingend voorjaarsconcert Sursum Corda

De Andijker

.... Klaas en Lucia Doef op 6
april 50 jaar getrouwd zijn?

verkeersexamen hebben?

• Elektrische installaties
... Martien de Graaf dit al
30 jaar begeleidt?

Ronde van Vlaanderen
(237km) hebben gefietst?
... er op de dijk langs de
Dijkweg veel kapotte flessen
liggen, veel glas dus denk om
uw hond tijdens het uitlaten!
... vrijdag en zaterdag de
Avond van de Filmmuziek
wordt gehouden in Sporthal de

Sursum Corda doet op 12 mei
mee aan de Open Nederlandse
Fanfare Kampioenschappen in
Drachten. De clubs in de vierde
divisie spelen daar allemaal het
speciaal daarvoor gecomponeerde werk Les Memoires de Moresnet van Thom Zigterman. Over
het historische neutrale minilandje van die naam dat ooit aan
Nederland grensde, bij Valkenburg. De aanwezigen werden
meegenomen in de geschiedenis
van het gebied, van nachtclubgeluiden tot het oorlogsgeruis van
de Eerste Wereldoorlog. Het
gloednieuwe stuk werd zodoende
voor het eerst door Sursum aan
het publiek gepresenteerd.
Na de fijne concertmars The
Cross and The Crown van Bert
Appermont waagde Sursum Corda zich aan Journey into nowhere
van Pi Scheffer, een moeilijk stuk,
dat uit meerdere delen bestaat. In
het werk is er veel ruimte voor
solisten, zoals Martijn Bos op
trombone, Eva Kooiman op altsaxofoon, Tamara de Heer en
Rosan Kooiman op hoorn, Sanne
Haak op de bariton en Eshita
Prins op bugel.
The Majesty and Glory of Your

Name is een koraal van Linda Lee
Johnson, gebaseerd op Psalm 8.
De samenwerking tussen de
trompetten en baritons leverde
hier een prachtig, gedragen stuk
muziek op, helemaal in de traditie van de Andijker fanfare. Het
stuk Jubilance van Benjamin Yeo
is eigenlijk een openingswerk,
maar het is ook mogelijk het tussendoor te spelen. De slagwerkers konden daarin hun lol op.
Met Ain’t that a kick in the head
werd het gedeelte van Sursum
Corda swingend afgesloten. Het
stuk, dat bekend is door Robbie
Williams, betekende de opmaat
voor het vervolg van de avond
door MissJones. De bigband bestaat uit muzikanten uit de kop
van Noord-Holland. In 2006 is
het gezelschap opgericht. Er
wordt jazz, swing en pop gespeeld door de 23-koppige formatie. Met Isabelle Braaf en Ruud
van Etten heeft het orkest ook
nog twee uitstekende zangers en
de sfeer zat er goed in.
Bij Sursum Corda was er ook nog
een jubilaris. Altsaxofoniste Petra
de Wit-van Zanten is al veertig
jaar lid en ontving hiervoor een
bondsspeldje en een oorkonde.
Het bestuur moet in de komende
tijd op zoek naar een nieuwe dirigent. Niels Marchal is van loopbaan veranderd en kan, na elf jaar
samenwerking, nog onvoldoende
tijd vrij maken voor de club. Op
27 mei dirigeert hij nog wel opleidingsorkest Jong Sursum bij een
concert in het dorpshuis. Tevens
was er de lancering van het bier
dat Sursum heeft laten brouwen
bij De Lepelaer in Oudesluis. Het
is een blond bier met als naam
Cordaatje.

0228 – 56 12 01
info@gebrkok.nl

... groep 7 en 8 op 12 april

en Sam Meester de klassieker

De christelijke fanfare Sursum
Corda vierde zaterdag het 95-jarig bestaan tijdens het jaarlijkse
voorjaarsconcert in Dorpshuis
Centrum. Behalve voor het eigen
optreden was er veel ruimte in
het programma voor Bigband
MissJones. Het was tevens het
laatste donateursconcert van dirigent Niels Marchal en juist het
eerste van de nieuwe voorzitter
Jorina Gutter. Het concert was
uitstekend bezocht.
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Wist u dat...

Gerrit Beuling, Frans Laport

Een deel van de hoornsectie van Sursum Corda. Foto aangeleverd

info@andijker.nl

Klamp? en dat er nog een
kaarten verkrijgbaar zijn?
…… Het Highland Orchestra
(Excelsior en Accordando)

• Alarm- en telefooninstallaties
• Water- en gasleidingen en sanitair
• C.V. en warmwatervoorziening
• Mechanische ventilatie
• Lood- en zinkwerk
• Riool - en ontstoppingswerkzaamheden

Veiling Cultura vrijdag 14 april.
Staat het al in uw agenda?
De catalogus is gemaakt, er staan
weer hele leuke dingen in. Etentjes, fiets/puzzel tocht, varen en
zingen, allerlei lekkers, kaarten,
kolven /buffet, tuinplanten, teveel om op te noemen.
Eind deze week kunt u hem in de
deur verwachten, heeft u er niet

een gekregen en wilt u er wel een,
neem contact op met Riet van der
Thiel tel; 593229.
Wij zijn blij met zoveel mooie
aanbiedingen, maar worden nog
meer blij van een mooie gevulde
zaal met kopers.

Aangifte inkomstenbelasting lastig?
Loop elke maandag zonder afspraak binnen voor
een gratis advieskwartier

helemaal klaar is voor de livemuziek bij de filmbeelden?
… er zaterdag is ingebroken

Onze collega’s zitten aankomende maandag
10 april voor u klaar van 9.00 - 17.00 uur om
antwoord te geven op uw vragen over de
aangifte IB of een fiscaal vraagstuk

bij Sporting Andijk?
… Cultura een Paasbrunch
voor kinderen en volwassenen
organiseert op de eerste
Paasdag?

Bollenmarkt 8a in Zwaagdijk
0228 - 561010

www.omnyacc.nl

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker
De Andijker publiceert regelmatig de belevenissen van oud Andijker Jan Pijker.
Getest.
Mijn vader en mijn broer hadden wel eens hoofdschuddend staan kijken, hoe ik bepaalde werkzaamheden in de smederij aanpakte. Het was wel
duidelijk, dat ik mijn toekomst niet op dat gebied
moest zoeken. En mijn ouders deden iets wat niet
veel mensen in die tijd deden: ze lieten me testen
waarvoor ik wel geschikt zou kunnen zijn. Die
test werd afgenomen in Amsterdam en dus ging
ik samen met mijn vader met de bus naar Hoorn
en verder met de trein naar Amsterdam. Voor een
twaalfjarig jongetje was die stad overweldigend.
Ik kon me niet voorstellen dat mijn vader de weg
zou kunnen vinden in die warwinkel van straten,
waar ook nog eens trams in reden. Ik keek mijn
ogen uit. Maar we kwamen veilig bij het testbureau en ik werd binnen gelaten. Wat een deftige
mensen werkten daar, die me overigens op mijn
gemak stelden. Ik maakte verschillende testen en
het ging eigenlijk best goed, tot ze een soort tang
voor me legden, die uit verschillende onderdelen

bestond. Mij werd verzocht het ding te demonteren, wat aardig lukte en ik had de strategie
ontwikkeld om alle onderdelen keurig op een rijtje te leggen, zodat ik in omgekeerde volgorde
alles weer in elkaar kon worden gezet. Echter
toen het ding in onderdelen uit elkaar lag, kwam
er een grote hand die alles door elkaar veegde en
toen de opdracht om de tang weer in elkaar te
zetten. Nou dat lukte dus helemaal niet, ik zette
wel iets in elkaar, maar het leek niet op het origineel. Lichtelijk ontgoocheld verliet ik het gebouw
en samen met mijn vader at ik gele staafjes uit een
papieren zakje, waarvan de baas van het etablissement verzekerde dat zoiets patat frites heette
en dat het de toekomst van het voedsel was. Het
smaakte inderdaad lekker en was zout.
Toen twee weken later de uitslag van de test
kwam, bleek daar uit dat ik niet technisch was,
(maar dat wist ik ook wel ) en er werd aangeraden
om assistent van de directeur van een zuivelfabriek te worden. Maar meester Adema zei tegen
me: “Word jij maar schoolmeester Jan.”
En dat heb ik toen maar gedaan…………….
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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 9 april 10.00 uur:
Palmzondag. Begin van de
Goede Week.
Palmpasenviering met zegening van de palmtakken met
De Vriendenkring; voorganger:
pastor A. Dekker. De collecte is
voor de onkosten van onze kerk.
Van harte aanbevolen en dank
daarvoor.
Witte Donderdag 13 april 19.30
uur:
Bezinningsviering met het
thema: “Breken en delen” in de
dagkerk.
Goede Vrijdag 14 april 15.00
uur: Kruisweg; 19.30 uur:
Goede Vrijdagliturgie met De
Vriendenkring; voorganger: pastor A. Dekker.
Welkom in de vieringen.
*Overleden Bert Verdonk. Bij de
voorbeden bidden wij voor hem.
*Om over na te denken: Rechten
en plichten. Vrede valt onder allebei!

AANLEVEREN KOPIJ
Advertenties:

tot maandag 12.00 uur –
info@andijker.nl.
Onder advertenties vallen
ook: Andijkertjes,
Wist u datjes, Agenda, Kerkberichten en Verjaardagen

Kopij en fotomateriaal:

De Andijker

Kerkdiensten, zondag 9 april
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. A. Haasnoot te Rijnsburg
19.00 uur ds. J. Staat m.m.v. Sound of Praise
Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen
09.30 uur Leesdienst
16.00 uur Leesdienst
Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk
Woensdag 5 april 		
19.30 uur Pastor Gert Scholten Vesper
Organist: Andrew Orme		
Zondag 9 april		
10.00 uur Pastor Piet Meijer uit Zaandam Palmpasen		
Organist: Andrew Orme
Iedere woensdagochtend 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 Palmpasenviering, pastor A. Dekker, Vriendenkring
De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Jack Nugter, Ik Ben 3, Het Brood
Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur Simon van Groningen
New Life Church
Dorpshuis Centrum, Sportlaan 1 Andijk
10.00 uur Samenkomst

Velden kleuren

tot maandag 12.00 uur –
info@andijker.nl

Familieberichten:

(rouw- en geboorteberichten) tot dinsdag 8.30 uur –
info@andijker.nl

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:
lay-out:
foto’s:

Maarten Jong
Jolien Harders
Karin Venekamp
Peter Ligthart, Koos
Dol, DVD Temme,
Douwe Greydanus

Niets uit deze uitgave of voorgaande uitgaven van
“De Andijker” mag op enigerlei wijze worden gekopieerd, gepubliceerd of op andere wijze openbaar
worden gemaakt zonder uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaand verkregen toestemming van de
uitgever. De uitgeverij, cq. de redactie kan nimmer
verantwoordelijk gehouden worden voor ‘Ingezonden stukken’ of stukken die ter publicatie worden
aangeboden. De redactie behoudt te allen tijde het
recht voor artikelen te redigeren, in te korten of
voor plaatsing te weigeren, zulks zonder opgaaf
van redenen. Daarnaast behoudt de uitgeverij te
allen tijde het recht voor artikelen op een andere
datum te plaatsen. Met betrekking tot advertenties, los of contractueel, zijn de levering- en advertentievoorwaarden van De Nederlandse/De
Andijker van toepassing. Deze zijn gedeponeerd
bij de Kamer van Koophandel te Hoorn.

© 2017 - De Nederlandse

OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 17.00 uur
Zaterdag op afspraak

Hele stukken akkerland is bedekt
met plastic, saai landschap zult u
zeggen. Daaronder hoopt de teler
dat tulpen en evt. andere gewassen sneller klaar zijn voor de
oogst.
In de Weelen stonden deze tul-

pen te pronken in het zonlicht
dan toch maar even stoppen voor
een plaatje. Hopelijk kunnen wij
er nog een tijdje van genieten als
ook de andere bollen velden beginnen te kleuren.
Douwe Greydanus.

Vakantiebezorger gezocht!
Voor het éénmalig bezorgen van de
Andijker op woensdag 3 mei.
Het gaat om Dijkweg 127 t/m 265 en op
Andijk-West: Kleingouw v.a. de brug
Doumastraat (353) tot Andre van Duin,
Dwarsland, Bangert, Driehuizen en
Voorstuk.
Heb je interesse? p.ligthart@andijker.nl

info@andijker.nl

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

APRIL

Vrijdag 7 april
• Avond van de Filmmuziek door Excelsior en Accordando als het
Highland Orchestra. Sporthal de Klamp, aanvang 20.00 uur.
• Klaverjas, Aanvang 19:30 uur, Dorpshuis Centrum
• Optreden vernieuwde Andijker Havenkoor in het café restaurant
van horeca Grootslag. Aanvang 20.30 uur
Zaterdag 8 april
• Avond van de Filmmuziek door Excelsior en Accordando als het
Highland Orchestra. Sporthal de Klamp, aanvang 20.00 uur.
• 70’s 80’s 90’s party, Dorpshuis Centrum
Dinsdag 11 april
• KVG kaartavond 19.45 uur Sarto
• Vrouwen van Nu, afd. Andijk Oost, Dorpshuis 19.45 uur: De heer
Gerber geeft een lezing over Stichting Leeuw - Hoenderdael
Woensdag 12 april
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Donderdag 13 april
• Bezinningsviering thema breken en delen, katholieke kerk aanvang 19.30 uur
Vrijdag 14 april
• Veiling Cultura 19.30 Uur
• PUBQUIZ, aanvang 20:30 uur, Dorpshuis Centrum
Maandag 17 april
• Paasbrunch, Cultura
Woensdag 19 april
• Vrouwen van Nu Andijk West “West Friesland” Bregtje Buishand
en Dilly Koetsier, Cultura, 20.00 uur
Donderdag 20 april
• SeniorenSoos, 12:00 uur, Dorpshuis Centrum
Vrijdag 21 april
• Toneelvereniging K.N.A. speelt voor u “Tante Bella’s Beautysalon”
Dorpshuis Centrum, aanvang 20.00 uur
Zaterdag 22 april
• Uitvoering Andijker Toneel: Bravo, 20.00 uur, Cultura
• Toneelvereniging K.N.A. speelt voor u “Tante Bella’s Beautysalon”
Dorpshuis Centrum, aanvang 20.00 uur
Zondag 23 april
Oud papier Zaterdag 8 & 22 april, 6 & 20 mei, 3 & 17 juni, 1, 15
• Double U Bean bij Club Jazz & Pop in Cultura Andijk, 15.00 uur
en 29 juli, 12 & 26 augustus, 9 & 23 september, 7 &
• Countrymiddag, vrij dansen met de Dutch Country Collage
21 oktober, 4 & 18 november, 2, 16 & 30 december.
Dancers, aanvang 13.30 uur tot ca. 17.15 uur, Dorpshuis Sarto
Plastic:
Dinsdag 2 en 30 mei, 27 juni, 25 juli, 22 augustus,
• Prijsklaverjassen,
aanvang 14.00uur,
Dorpshuis
Sarto en
19 september,
17 oktober,
14 november
Dinsdag 25 april
12 december
•Restafval:
KVG, Sarto, 20
00 uur18
Comédienne
Nicole
Kovacs
Dinsdag
april, 16 mei,
13 juni,
11 juli, 8 augustus,
Woensdag 265april
september, 3 en 31 oktober, 28 november en
• KBO, Klaverjassen
de Boules, Sarto 13.30 uur.
vrijdagen29Jeu
december
Gft:
overige dinsdagen
MEI
Let op: Op adressen waar het plastic nog in zakken wordt
Dinsdag
9
mei
opgehaald zijn de data als volgt: vrijdag 7 april, 5 mei, 2 juni,
• Vrouwen
Nu, afd.22
Andijk
Oost, Dorpshuis
19.45
uur: Het en
28 juli, 25van
augustus,
september,
20 oktober,
17 november
EENDAGS
bestuur Kijk
gaatvoor
ons meer
deze avond
verrassen
15 december.
informatie
op hvcgroep.nl
Woensdag 10 mei
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Donderdag 11 mei
• Breek de Week maaltijd, 17.30 uur, Lichtboei, Hoekweg 12a
Vrijdag 12 mei
• LSBO, Bezoek Paprikakwekerij Barendse, Agriport 09.30 uur.
Zie t.z.t. de Nieuwsbrief.
Maandag 15 mei
• Schoolvoetbal, Sporting Andijk
Dinsdag 16 mei
Volwassenen
€17,50
• KVG, Sarto, 19.00 uur puzzelwandeltocht
Kinderen
tot
12
jaar
€12,50
• Schoolvoetbal, Sporting Andijk
Woensdag
17 mei
Aanvang
12.15 uur, Alleen op reservering!
• PCOB, Start damesfietstocht, iedere week, tot p.m. half september start 19.00 uur.
• Vrouwen van Nu Andijk West Schaapskuddes en natuur, Marijke
Dirkshorn van Landschapsbeheer Rinnegom, Cultura, 20.00 uur
Vrijdag 19 mei
• PCOB, Hoe
houd ik mijn brein
Kleingouw
112gezond
1619 (Hersenstichting),
CH Andijk
Dorpshuis
14.30 uur.
Bel: 06Centrum
1286 7806
www.cultura-andijk.nl
Zaterdag 20 mei
• Jeugdtoernooi Sporting Andijk
Zondag 21 mei
zoetjes
weten
we beide
biljartmiddag
was een zes
•Zo13.30
uuraan
Dutch
Country
CollegeDeze
Dancers
Sarto
•hoe
Johan
bij Club
Jazz & Poptegen
in Cultura
Andijk
zo’nKeeman
biljartmiddag
verloopt
drie in
het voordeel van
Woensdag
met zijn ups24enmei
downs. Ach wij mijn sportvriend C.J. Verhoogt
•twee
KBO, mensen
Klaverjassen
(laatsteCees
van seizoen)
Jeu ik
dehem
Boules,
genaamd
en datengun
vanSarto
harte.
13.30
uur.
en ik zijn dat zo gewoon dat Respect voor je tegenstander.
Zaterdag
27 mei partijen in De slotzin is: “Je weet nooit wat
er buitengewone
•voorkomen
Jeugdtoernooi
Andijk je kunt tot je het geprobeerd
maarSporting
ook partijen
die bij het oud papier horen.
hebt.”
JUNI
Maar
daar
trekken
wij
niks
van
Adios
• Juni/juli/augustus Zomeractiviteiten
in biljartos
en om Sorghvliet, zie
aan
we zijn mooi
bezig en
de
publicaties.
Organisatie;
Sorghvliet
en breed samenwerkingsverbiljartmiddag
band ouderenis wel of niet Sportgroeten van
en dat KBO
hoort
G.P.
Grent
•geslaagd
Elke woensdag
JeuerdealleBoules,
Sarto
13.30 uur.
•maal
Zaterdag
? juni
RABOvierkant.
fietstocht. Start
? vanaf
09.00 uur.
bij het
groene
Aflevering
1100
Zondag 11 juni
• 15.30 uur GREENHOUSE. Vrij Entree. Sarto
Dinsdag 13 juni
• KVG, uitje fietstocht nadere informatie volgt in kontakt

eerste Paasdag

“Paasbrunch”
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De Andijker

Andijker voetbaltalent Merel Daleman op weg naar
het EK van 2018 in het team van jong ORANJE LD
praktijkonderwijs van 12-18 jaar organiseert Stichting Pro Talents al vanaf 1994 4
x 4 voetbaltoernooien om het kampioenschap van Nederland. Naast sport en spelplezier worden ook voetbaltalenten gescout en geselecteerd voor de centrale
trainingen en oefenwedstrijden op locatie.
De afkorting LD staat voor “Learning
Disability”, ofwel leerbeperking. De spelers
en speelsters van LD teams zitten qua intelligentie een stukje onder het gemiddelde. Veel van de toptalenten voetballen bij
KNVB verenigingen in het hele land.
St. Pro Talents zorgt dat met haar unieke
individuele begeleidingstraject al haar talenten zo hoog mogelijk voetballen.

Merel Daleman, Foto aangeleverd
Sporting Andijk is trots op voetbaltalent
Merel Daleman, speelster van de MO19 en
lid van de selectie van het Oranje LD Meiden Team.
De Andijker club heeft het complex ter
beschikking gesteld voor een oefenwedstrijd van dit jong Oranje team tegen een
selectie van Sporting Andijk MO17/19.
Woensdag 12 april 19.00u is de aftrap en
alle betrokkenen zien het als een hele eer,
om een Oranje elftal te mogen ontvangen.
Voorafgaand aan de wedstrijd vindt de
training plaats en wordt er gezamenlijk
met de betrokkenen en ouders gegeten,
omdat de meiden uit heel Nederland moeten komen.
De organisatie zorgt voor een hartelijke
ontvangst en de meiden zullen op een
echte Oranje manier aan de wedstrijd beginnen. Alle speelsters en bezoekende
meisjes ontvangen bij binnenkomst gratis
een lootje, waarop mooie prijzen te verdienen zijn. Er kunnen ook extra lootjes gekocht worden door alle bezoekers. De opbrengst hiervan is voor de verdere ontwikkeling van het meidenvoetbal bij Sporting
Andijk.
Met dank aan de volgende sponsors: Broer
Bv, West Friesland Dakbedekking, Kruithof-Hartog Dakbedekking, Dorpshuis Het
Centrum, John Stavenuiter Slager, Steltenpool Sport
Waar staat LD voor?
Speciaal voor jongens en meisjes van het

EK Nederland 2018
Het Oranje LD Meiden Team is als organiserend land automatisch geplaatst voor
het EK in 2018. Dit wordt voor de eerste
keer gehouden en is een regelrechte primeur voor ons land. De centrale regio
Utrecht is de aangewezen plek om de internationale teams te ontvangen. Amateurverenigingen met goede accommodaties en grotere tribunes worden hiervoor
nog aangewezen.
Merel
Merel, lid van Sporting Andijk sinds 2013
is 1 van de gescoute talenten, die in het LD
team spelen. Haar naam prijkt veelal bovenaan de lijst van topscoorders. Omdat
het voetballen bij Oranje voorgaat, traint
zij regelmatig elders in het land bij clubs,
waar haar teamgenoten van Oranje lid van
zijn. Dit dus vaak als voorbereiding op een
wedstrijd tegen diezelfde club. Merel is
een echte spits en verricht veel loopwerk
en passeerbewegingen in de richting van
het doel. Nu ze ook stage loopt en op de
zaterdagen vaak een baantje heeft in de
vroege ochtenduren, is het spelen van een
volledige wedstrijd soms zeer vermoeiend.
Ze staat daarin niet alleen, want er zijn
meer meiden, die werk combineren met
hun hobby. Verder is Merel groot fan van
Ajax en het Nederlands elftal en bezoekt
ze regelmatig wedstrijden. Hopelijk blijft
ze goed presteren en voetbalt ze met plezier bij beide teams, zodat ze wellicht door
kan groeien naar het oudere team van
Oranje en natuurlijk naar het nog hopelijk
ooit weer te vormen eerste damesteam van
Sporting Andijk!
Tot ziens op woensdag 12 april om 19.00u
bij Sporting Andijk mo17/19 – Oranje LD
mo19

OPEN DAG Skeelerbaan Medemblik

Het is weer bijna zover!!!
Op zondag 9 april a.s. gaat het skeelerseizoen 2017 van start op de baan in Medemblik.

Er worden diverse clinics georganiseerd
waaraan je kunt deelnemen (als je zelf
geen skates hebt kun je die lenen bij de
skeelerbaan).De baan is open om vrij te
kunnen skeeleren van 10.30 tot 13.00 uur.
In de kantine van Radboud is er de mogelijkheid om tweedehands skeelers te verkopen. Dus lever je materialen in met je
naam en prijs en dan proberen wij ze
voor je te verkopen.
Vind je het skeeleren leuk en heb je de
smaak helemaal te pakken dan kun je ’s

middags mee doen aan het Jeugd Skate
toernooi. Dit toernooi begint om 13.00
uur (inschrijven kan vanaf 11.30 uur)
Meer informatie kun je vinden op : www.
jeugdskating.nl of op www.radboud-inlineskating.nl
Programma Open dag en wedstrijd
Jeugdskate Toernooi.
10:30 start open dag.
11:30 inschrijven Jeugdskate toernooi.
13:00 uur start wedstrijden
17:00 uur afsluiting en prijsuitreiking.
We hopen op een grote opkomst en
mooie en sportieve westrijden.
Tot ziens, Radboud Inline Skating￼￼

info@andijker.nl
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Gemeenschapsveiling Andijk!!!
Vrijdag 14 april 2017, Cultura

Gemeens

Wie gaat er met deze meiden mee een
dagje shoppen? Foto: KD/De Andijker
Lijkt het jou ook zo leuk om een dagje
naar Amsterdam te gaan? Dat bieden wij
namelijk aan op de veiling. We gaan op 25
juni met de trein ( op onze kosten) naar
Amsterdam. Daar gaan we shoppen. Bovendien krijg je daarvoor 15 euro shop
tegoed mee om in een winkel naar keuze te besteden! Lijkt dit je wat? Kom
dan naar de veiling om mee te bieden.
Wij zouden het leuk vinden als je er
ook bij bent!

chapsveil

ing Andijk
!!!

Vrijdag 14
april 2017
Dorpshui
s Cultura
.
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Groetjes Jinte van de Gruiter,
Dieuwke en Ymke Mantel.

Neefjes opent met negende stek

Na zeven maanden afwezigheid vierde
Tessa Neefjes gister haar rentree in het
peloton met een negende stek. Ondanks
al aanvallend koersen in het criterium in
het Brabantse Oploo miste de Wervershoofse de kopgroep van zes. In de pelotonspurt nestelde de West-Frisia renster
zich voorin, waarmee Neefjes een negende plaats bemachtigde. Eind augustus
vorig jaar werd de Mabo-Enra-renster
tijdens een training in de Ardennen aan-

gereden door
een vrachtwagen. De jonge
renster werkt
hard aan haar
herstel. Hoewel
al wel weer in
wedstrijden actief wacht de Wervershoofse nog een
lange periode voordat ze weer optimaal
kan functioneren.

Waar ligt Westfriesland?

Dat dat niet voor iedereen duidelijk is,
blijkt wel uit het feit dat het Westfries Genootschap met enige regelmaat vragen
krijgt over gebeurtenissen, mensen en
plaatsen in het westen van Friesland, soms
zelfs opgesteld in het Fries! Hoog tijd dus
om Westfriesland, het gebied binnen de
Westfriese Omringdijk, eens goed op de
kaart te zetten. Het Westfries Genootschap gaat dat doen op zaterdag 8 april.

Iedereen met interesse in Westfriesland is
van 11.00 tot 17.00 uur van harte welkom
in Van der Valk in Hoorn bij de eerste
echte Westfrieslanddag. Deze dag staat het
Westfries Genootschap klaar om bezoekers Westfriesland te laten beleven. Volg
een lezing of een workshop, bezoek een
optreden of kijk een film. Kinderen kunnen zelf meel maken en archeologische
ontdekkingen doen. En wat dacht u ervan
om met het hele gezin op de foto te gaan in
Westfries kostuum?
Het kan allemaal op de Westfrieslanddag.
En het mooiste komt nog: de entree en alle
activiteiten zijn gratis.

Dus kom zaterdag 8 april naar Van der
Valk in Hoorn.
Wij verheugen ons op uw komst!
Meer informatie over deze dag kunt u vinden op www.westfrieslanddag.nl en op facebook.

