
Het is 1 april 2016.  Er wordt in 
het jongerencentrum The Fu-
ture te Andijk een avond opge-
zet voor jongeren met een ver-
standelijke of lichamelijke be-
perking en/of een diagnose. Is 
dit een grap?

Een jaar later
Het is vrijdagavond 7 april, 19.00 
uur. De vlag wapperd, het plein is 
geveegt en de slingers hangen aan 
de want. De eerste jongeren staan 
alweer klaar om hun “soos” te 
betreden. Bij binnenkomst staat 
er alcoholvrije champagne klaar 
en een gebakje met het logo van 
The Future. Als dit genuttigd is 

gaan de jongeren weer verder 
met hun vrijdag avond invulling. 
Heerlijk chillen op de bank, 
meestal met een telefoon of game 
controler in de hand. Een potje 
tafeltennis, poolbiljart, darten of 
voetballen op het oude korfbal-
veld. De jongeren vermaken zich 
weer op en top. De vrijwilligers 
staan achter de bar klaar om ie-
dereen te voorzien van drinken, 
chips of lekkere tosti’s. Om 22:00 
uur zit de avond er alweer op. 

Voor de meeste mag het nog wel 
even door gaan. Op naar de vol-
gende keer dan maar.

Het eerste jaar is omgevlogen. 
Wietske, Sandra, Monique en Bas 
hebben heel wat uurtjes gestoken 
in het vorm geven van zoals wij 
het noemen, de “G-S00S”. Het 
vinden van vrijwilligers, het ma-
ken van barroosters, het onder-
houden van contacten met ou-
ders, overleggen met het bestuur 

van de The Future en met de 
medewerkers van de gemeente 
Medemblik.

De inzet van iedereen wordt be-
loond met een wekelijkse op-
komst van rond de 20 jongeren 
uit heel West Friesland. Een hele 
klus om deze “bijzondere” doel-
groep in het gereel te houden. 
Maar de uitdaging wint.

Mocht je als jongere ook eens 

willen komen kijken of voel je je 
als vrijwilliger geroepen, neem 
dan contact op via g.soos.futu-
re@gmail.com, check facebook 
g-soos of kom een keer langs op 
vrijdagavond. 

Namens het bestuur, 
Bas Schimscheimer.
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Een “bijzonder” jubileum!

Er is een wekelijkse opkomst van rond de 20 jongeren uit heel Wets Friesland. Foto: KD/De Andijker

Vrijdag 14 april a.s. 
52ste Gemeenschapsveiling Cultura
Zaal open 19.00 uur - Aanvang veiling voor kinderen19.30 uur - Aanvang reguliere veiling 20.00 uur

Nog even en dan opent zwembad De 
Weid zijn deuren voor een heerlijk sei-
zoen buiten zwemmen. De vrijwilligers 
hebben weer een onwaarschijnlijke hoe-
veelheid werk verzet en het complex ligt 
er tiptop bij. Waar een klein dorp groot 
in kan zijn!

Koop je zwemabonnement online!
Regel je zwemabonnement nu online via 
de webshop op www.deweid.nl en krijg 
dan 5 euro korting! Belangrijk:  als je de 
inlogcodes niet meer weet voor de aan-
schaf van zwembadpasjes kun je deze op-
vragen via webkassa@deweid.nl.

Boek nu je zwemles voor 
A, B, of C diploma!
De Weid biedt ook dit seizoen weer A/B- 
en C-leszwemmen aan. Prima kwaliteit en 
ouders wachten heerlijk in de buitenlucht! 

De lessen starten op 15 mei aanstaande. 

Interesse of vragen? Check de website. 
Opgeven kan tot 6 mei via zwemlessen@
deweid.nl. Afzwemmen is op 16 septem-
ber van dit jaar.

Schoonmaakdag op 15 april
Wie helpt de spinnenraggen weg te halen 
bij de entree? Stoelen naar buiten sjouwen, 
kleedkamers en de douches aan kant, de 
speeltoestellen op de weide een beurt? 
Afijn zat te doen! Loop ook eens binnen op 
15 April tussen 10.00 en 14.00 uur en help 
om De Weid weer startklaar te maken!

Opgelet! 29 april weer buiten zwemmen!

Wat is er zo mooi aan een volkstuin? Het buiten zijn, de onderlinge contacten, het zaai-
en en planten van gewassen. Op de volkstuin van de Kleiakker is nog 1 tuin beschikbaar 

van 115m2. Informatie: Jan Bakker, 592298. Foto: KD/De Andijker

Langs de weg...



COLUMN (15)
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Wie bent u ?        
 
Wie bent u of aan wat of aan 
wie ontleent u uw identiteit?  
Als we iemand ontmoeten 
zijn we vaak in de eerste plaats 
geïnteresseerd of hij of zij wel 
van ons “niveau” is. Zouden 
wij de arme Lazarus uitnodi-
gen voor het eten in bijzijn 
van onze vrienden en hen 
vergasten op zijn armoe en 
zweren? Of toch ook maar 
liever niet?  Wel weet ik zeker 
dat ik me daar behoorlijk 
schuldig over zou voelen dus 
dan toch maar aanschuiven? 
Wat zou u doen?  Het is, zoals 
Jezus zegt, niet zo moeilijk (en 
natuurlijk niet verkeerd) om 
goed te zijn voor vrienden, 
maar het wordt vaak een an-
der verhaal als die ander niets 
heeft om terug te geven, geen 
vriend is en ook niet gelijkge-
stemd. Als die ander arm, de-
pressief, ziek is of sterven 
gaat. Wie gaat er dan mee en 
wie haakt af? Is daar nog eer 
aan te behalen?  Wij zijn vaak 
zo gespitst op uiterlijkheden 
dat we vergeten dat God daar 
helemaal niets mee heeft. We 
komen op de wereld met 
niets. We kunnen niets mee-
nemen van alles wat we vaak 
zo belangrijk vinden, het eni-
ge dat we wel meenemen is 
dat wat leeft in ons hart, onze 
(naasten)liefde. Onze liefde 
voor God in Jezus en onze 
liefde voor de naasten en dan 
nog het meest voor de minste 
daaronder, want wat we aan 
hen doen doen we aan Jezus 
Zelf. Vraag is dan natuurlijk 
wie zijn die minsten? Dat zijn 
zij die niets in handen hebben 
behalve een gebroken leven. 
Onze identiteit ligt in die ver-
lossing, wij zijn door geloof in 
Jezus kinderen van God, 
waarbij het niet uitmaakt wat 
ons bezit of onze status we-
relds gezien is. Daarin kunnen 
wij roemen en daarvan dienen 
wij te getuigen met woorden 
maar zeker ook met daden. 
Het heeft geen waarde om te-
gen Lazarus of hoe ze ook 
mogen heten te zeggen “je 
moet goed eten hoor” als je 
hem niets geeft of “je moet 
naar de dokter gaan” als de 
dokter hem al heeft afgeschre-
ven, als je tegen iemand die 
niets meer heeft dan tranen 
zegt “je moet flink zijn”. Wie 
wij zijn wordt bepaald door de 
liefde die wij, in navolging van 
Christus, aan een ieder die op 
ons pad komt betonen. Daarin 
kunnen we behoorlijk ge-
kwetst worden maar dat is 
geen reden om het na te laten. 
Onze gekwetstheid kunnen 
wij brengen bij Hem die ook 
Zelf zo gekwetst werd. Straks 
zullen wij wegdragen wat wij 
in ons lichaam (ons werelds 
leven) hebben gedaan hetzij 
goed hetzij kwaad (II Kor 
5:10). Stel Hem niet teleur uit 
valse schaamte of om de we-
reld te behagen, de wereld is 
niet te behagen, God wel! 
(José Consemulder)

FAMILIEBERICHTEN

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

Uitvaartvereniging

De Laatste Eer

Het heeft ons goed gedaan om zoveel belangstelling, medeleven 

en hulp te ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van 

mijn lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder, oma en overoma

Alida Catrien de Vries-Kort
Alie

Hartelijke dank daarvoor.

   P. de Vries, Dijkweg 101

   kinderen en kleinkinderen

Andijk, april 2017

Dankbaar voor haar lange leven namen we op 23 december 
afscheid van onze lieve moeder en oma
 

Ali Weverink-Groot

Nog geen twee maanden later moesten we tot ons groot 
verdriet ook afscheid nemen van mijn zorgzame en lieve zus, 
schoonzus en onze tante

Trudi Weverink

Het gemis zal altijd blijven, maar al het meeleven wat wij 
hebben ervaren heeft ons ontzettend goed gedaan. 
Hiervoor onze oprechte dank.

    John en Brenda Weverink
    Shevon en Kevin
    Davina en Dennis
    Kane

Paasbest genieten bij Uw Slager
Pancetta ovendijtje
 Mals kipdijtje gemarineerd en omwikkeld 
 met Italiaanse pancetta 100 gram, €1,49

Paas braadsleetjes
 Diverse soorten vanaf 100 gram, €1,59

Bij 150 gram achterham + 150 gram ontbijtspek
 GRATIS 6 eieren

Lekkere Paastips:
Gourmet en saladeschotels, botermalse paasbiefstuk en 
rollades, smakelijke vleeswaren, salades en hapjes voor 
de Paas brunch

Lieve mensen, heel erg bedankt voor de mooie kaarten met de 
goede wensen die ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het 
ziekenhuis in Hoorn en Amsterdam. Ik ben blij en dankbaar na 
3,5 week weer thuis te zijn. Ook namens mijn vrouw.

   H. groeten, Hans Venema

Obligaties Stichting Sport en Cultuur
Betaling rente en aflossing

De Stichting Sport en Cultuur maakt bekend dat op

Vrijdag 21 april 2017 tussen 19.15 en 19.45 uur in Cultura

en op 
 

zaterdag 22 april 2017 tussen 19.15 en 19.45 uur

Voorafgaand aan de uitvoering van het Andijker Toneel in Cultura

betaling zal plaatshebben van rente en gedeeltelijke aflossing
 van de obligatielening 2001

Notaris mr. R.M. Mantel- Kooistra heeft ons bericht dat de volgen-
de obligaties voor het jaar 2016 voor verzilvering zijn uitgeloot:

Brons: B016; B035; B037; B088; B092; B097; B117 B167; 
 B202; B302; B334; B338; B348; B394
Zilver: Z033; Z079; Z107; Z110; Z124; Z179; Z186
Goud: G086; G109; G124; G136; G155; G191
 
Alle tot nu toe uitgelote obligaties staan vermeld op onze website

www.cultura-andijk.nl

Het leven is wat er met je gebeurt, 
terwijl je andere plannen maakt.

                                        John Lennon

Het liefste in mijn leven moest ik loslaten

Inverness, Scotland        Andijk, Netherlands
3 januari 1957                         9 april 2017

De verbondenheid blijft voor altijd

Gerrit

Julianastraat 19
1619 XG Andijk

Afscheid in Andijk, the Netherlands: 
Donderdag 13 april om 14.30 uur in informele sfeer in het uitvaart-
centrum aan de Ibislaan 3.

Uitvaartdienst en de begrafenis vindt plaats in Ierland.
De dienst wordt gehouden in  Our Lady of Lourdes Church,
Cross, Co. Clare, Ireland en aansluitend vindt de begrafenis 
plaats op het Kilballyowen Cemertery, Cross, Co. Clare, Ireland.

Voel je welkom.

Met verslagenheid ontvingen wij het bericht dat

Frances Dijkstra-Keyes

echtgenote van ons lid Gerrit na een langdurig ziekbed is overleden.

We wensen Gerrit heel veel sterkte toe.

Bestuur en leden,
Christelijke muziekvereniging

Sursum Corda Andijk.

We zijn verdrietig door het overlijden van onze voormalige collega
 

Frances Dijkstra-Keyes
 
Nog zoveel plannen samen, maar het liep helaas anders…
 
We hebben grote bewondering voor zowel Frances als onze collega 
Gerrit, voor hun positieve instelling na de diagnose. Dit afscheid 
was onvermijdelijk, maar dat maakt het niet minder zwaar.
 
We wensen Gerrit, vrienden en verdere familie veel sterkte toe.
 
        Namens directie en personeel van Lily Company B.V.
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Op woensdag 19 april houden wij 
weer een INSTUIF van de Hand-
bal.

Deze Instuif is voor zowel meisjes 
als jongens vanaf 5 jaar t/m 12 
jaar en wordt gehouden op het 
handbalveld van Sporting Andijk. 

Er wordt gezorgd voor iets te 
drinken en iets lekkers.
Dus kom gezellig naar onze In-
stuif, het begint om 14.00 tot 
16.00. Ouders zijn ook welkom!

Sporting Andijk afdeling Hand-
bal.

Handbal Instuif bij Sporting Andijk



Jongelui

Twee weken terug hadden we 

een CU-avond om mensen 

te enthousiasmeren voor de 

partij. We hadden een leuke 

presentatie over de CU, de 

achtergrond van de partij en 

een aantal stellingen waarop 

gereageerd kon worden.

Er waren twee “jonge” jon-

gens aanwezig, relatief bij 

mijn leeftijd in ieder geval. 

Aan het eind van een leuke 

avond vroeg ik: En lezen 

jullie de columns weleens? 

Nou nee, wat het antwoord. 

Ze zijn te lang. Oh, zei ik 

verbaasd, wat verwachten 

jullie dan? Domme vraag 

natuurlijk, het antwoord was 

simpel: “Wij als jonge mensen 

gebruiken FaceBook, Twitter 

en Whatsapp. Nou ben ik 

niet een echte facebooker, 

twitteraar en/of whatsap-

per maar begrijpen deed 

ik het wel. Korte berichten 

met een boodschap. Kijk 

maar naar de laatste verkie-

zingen. Dat deze middelen 

ook gebruikt worden voor 

negatieve berichten, roddels 

en idiote kreten vergeten we 

maar even. Wij willen graag 

jonge mensen aan ons bin-

den, dan moeten we ook de 

juiste middelen gebruiken 

om verbonden te zijn. Ik blijf 

deze columns schrijven hoor, 

veel te leuk maar binnenkort 

kunnen we ook facebooken 

en twitteren. Ik hoop dat jul-

lie dan  “I like this” indruk-

ken………………

Gewoon een mail sturen naar 

christenunie.medemblik@

gmail.com blijft ook gewoon 

werken hoor. 

See you on …..

Silva Visser

WAAROM EEN LEVENSTESTAMENT?
Vanaf het jaar 2010 informeren wij u actief over het nut van een le-
venstestament. Voor de totstandkoming van het levenstestament in 
Nederland is er intensief overleg geweest tussen de kantonrechters, 
de grote banken, de artsenorganisatie KNMG en uiteraard de nota-
rissen. 

Wat is het levenstestament?
Het levenstestament is ontwikkeld vanuit een praktijkbehoefte. Het 
is een volmacht, die werkt tijdens leven. Hierin kan men wensen 
vastleggen op zowel  privé- als zakelijk gebied, voor het geval men 
zelf niet meer kan handelen. Er kunnen één of meer personen wor-
den benoemd tot gevolmachtigde. Uiteraard dient u degene, die u 
een volmacht geeft onvoorwaardelijk te vertrouwen. Die persoon 
geeft u immers volmacht om uw vermogen te beheren en eventueel 
ook uw wensen op medisch gebied kenbaar te maken.

Hoe gaat het zonder levenstestament? 
Wanneer u niets heeft vastgelegd, dan is veelal noodzakelijk dat de 
Kantonrechter een bewindvoerder (of soms curator of ook mentor) 
benoemt. Een bewindvoerder dient elk jaar rekening en verantwoor-
ding af te leggen en moet vooraf voor iedere besteding boven de € 
1.500 schriftelijke toestemming vragen aan de Kantonrechter.

Hoe houdt u zelf de regie in handen?
Door het maken van een levenstestament bepaalt u zelf wie er voor 
u mag handelen en op welke voorwaarden, voor het geval u dat zelf 
niet zou kunnen.

GRATIS CHECKLIST LEVENS-
TESTAMENT OF MEER INFOR-
MATIE: www.mantelovertoom.nl 
(stel uw vraag) of telefonisch. 

GRATIS INLOOP do 13-04 An-
dijk 0228-592224 en di 18-04 
Benningbroek 0229-591264  

Silva Visser

 • Elektrische installaties

 • Alarm- en telefooninstallaties

 • Water- en gasleidingen en sanitair

 • C.V. en warmwatervoorziening

 • Mechanische ventilatie

 • Lood- en zinkwerk

 • Riool - en ontstoppingswerkzaamheden

0228 – 56 12 01 
info@gebrkok.nl

In de periode voor Pasen is het 
altijd een drukte van belang op 
Jachthaven Andijk. Vele bootei-
genaren zijn bezig om hun schip 
weer vaarklaar te maken voor het 
seizoen. Afgelopen 3 zaterdagen 
heeft 1619 eten en drinken speci-
ale klusdagen georganiseerd op 
de jachthaven. De klusdagen zijn 
tot stand gekomen omdat wij, als 
1619 eten en drinken, in het 
voorseizoen altijd veel ligplaats-
houders drukdoende zien op het 
haventerrein met het zomer klaar 
maken van hun schip waarbij wij 
nieuwsgierig waren geworden 
om te kijken of wij enige vorm 
van ondersteuning konden bie-
den.

Het is altijd de kunst om even een 
kleine pauze in te lassen tijdens 
de werkzaamheden om vervol-
gens weer door te kunnen pak-
ken, en daar komen wij om de 
hoek kijken.
Over 3 zaterdagen verspreid heb-
ben wij namens 1619 eten en 
drinken, 30 liter tomatensoep  
geserveerd aan de klussende 
booteigenaren om hen een steun-

tje in de rug te geven tijdens al dit 
harde werken.

Ik denk dat wij mogen spreken 
van 3 succesvolle dagen en het  is 
fantastisch om te zien hoe hecht 
de gemeenschap in de haven is.

Oproep

Er was voor de klussers soep bij 1619. Foto's aangeleverd

Klusdag Jachthaven

Zou de eigenaar van deze boot (S. 
Ruiter) zich willen melden bij het 

havenkantoor van Jachthaven 
Andijk. 0228-593075 of info@

jachthavenandijk.nl

Op basisschool De Bangert start 
elke schooldag met lezen. Lezen 
is de basis, die nodig is bij alle 
andere vakken.
In de hal van de school is de 
schoolbibliotheek die vol staat 
met leuke boeken. Leren lezen, is 
vooral veel lezen. En dan zijn veel 
leuke boeken belangrijk.

Sartoveiling
Leerkrachten van De Bangert 
bieden jaarlijks koopjes aan op de 
veiling van Sarto. Kinderen kun-
nen pannenkoeken bakken en 
eten bij juf thuis, meester gaat op 
excursie naar de Oostvaarders-
plassen en er wordt gevolleybald 
tegen ouders.
Ieder jaar dient de school een 
subsidieverzoek in bij het veiling-
bestuur. Afgelopen jaar was dit 
bestemd voor uitbreiding van de 
schoolbibliotheek. Het team 
kreeg 1200 euro toegewezen. Zij 
waren enorm blij met dit bedrag. 
Vervolgens werden we verrast 
door een ouder die een bedrag 
schonk voor de aanschaf van een 
nieuwe boekenkast. 

Leesspecialist
Eén leerkracht is leesspecialist. 
Zij beheert de schoolbibliotheek, 
maar coacht ook leerkrachten bij 
het leesonderwijs in de groepen. 
Zij heeft boeken gezocht die een 
aanvulling zijn op de bestaande 
bibliotheek. De boeken zijn an-
ders, nl. stripboeken, moppen-
boeken en Engelstalige boeken. 
Ook zijn er boeken waar een hele 
serie van is uitgegeven. In de bi-
bliotheek staan de eerste drie de-
len. Als kinderen enthousiast zijn 
over de serie kunnen ze de rest 
van de boeken lenen in de biblio-
theek. Zo worden de kinderen 
ook gemotiveerd om thuis te le-
zen.

Opening
Op vrijdag 7 april werd de kast 
met nieuwe boeken onthuld. De 
kinderen waren direct enthousi-
ast en ’s middags waren veel boe-
ken al uitgeleend door kinderen 
uit verschillende groepen. En dat 
is precies wat de leerkrachten 
willen bereiken: Veel leesplezier!

De leesspecialist en directeur onthullen de nieuwe boeken. Foto aan-
geleverd

Veel leesplezier op 
De Bangert

Bij Volkstuinvereniging Beldersbouw 
(aan de Beldersweg) 

kunt u een tuin huren.
Inl.: beldersbouw@ziggo.nl of via telefoon 59 28 35.
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Michel Haak  M 06 53 92 18 85
Sterappel 28  E  michel@indehaak.nl
1619 KA Andijk  

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

I www.indehaak.nl

Erkend schildersbedrijf voor al uw 
binnen- en buitenschilderwerk, 

glas- 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 
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• Acupunctuur RADTS
 Kelly Groot

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan
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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.

Het adres 
voor uw 

e-bike, fietsen 
en scooters!

www. 2wielerwacht.nl
Dr. d’ Arnaudstraat 22, 1619 CX Andijk

06-2738 0707

Erik Kort

Verbouw - Onderhoud 
& Bouwadvies

Wie dacht dat Peter Manshan-
den vertrokken was van Dijk-
weg 321 heeft het mis. Na 24 
jaar staan zijn tuin- en parkma-
chines nog altijd uitgestald op 
deze plaats, maar dan wat min-
der in het zicht. En dat is niet 
erg, zo vindt hij. “Er zijn name-
lijk de laatste jaren heel wat in-
braken geweest.”

De mini trekkers en werktuigen 
plus de tuin- en parkmachines 
stonden voorheen in de schuur 
aan de weg. In april vorig jaar is 
de werkplaats echter verbouwd 
tot showroom en is alles daar 
naartoe verhuisd. Geheel in de-
zelfde Tuinhuis stijl staat daar-
naast het nieuwe houten kantoor. 
“Het is nu veel compacter, ik kan 
meteen zien of er klanten zijn en 
mijn kantoor is ook vlakbij de 
werkplaats en showroom.”

Inbraken
Maar dat is niet het enige voor-
deel van de verhuizing. “Ik denk 
(hoop) dat dit minder inbraakge-
voelig is”, vertelt Peter. “We heb-
ben tien inbraken gehad en in 
2015 is er zelfs drie keer ingebro-
ken.” Het terrein staat nu 24 uur 
per dag onder cameratoezicht. 
 
Dat het bedrijf minder zichtbaar 
is vanaf de weg zorgde wel voor 
verbaasde gezichten. “Sommige 
mensen dachten dat we hier weg 

waren.” Maar dat zal niet gebeu-
ren, want na 24 jaar is hij erg ge-
hecht aan de plek waar hij begon.  
 
Russische trekkers
Het waren 24 jaar geleden nog 
niet de tuin- en parkmachines die 
de showroom vulden. “Ik ben be-
gonnen met het importeren van 
de Russische Belarus trekkers. 

Daar kwam ik mee in aanraking 
toen ik in de jaren ’80 in Rusland 
woonde en werkte.” De trekkers 
gingen naar liefhebbers door het 
hele land, maar al snel zag hij zijn 
kansen met de park- en tuinma-
chines.
 
Vakantieparken tot Tuinders
Zo maakten de Russische trek-

kers plaats voor mini trekkers. De 
mini trekkers van o.a. Iseki en 
Kubolta importeert Peter uit Ja-
pan. Dat zijn enorme veelzijdige 
en goede tractoren, zo vertelt hij. 
“Ze worden niet alleen in de tuin 
gebruikt, de vakantieparken hier 
in de buurt hebben ze ook, tuin-
ders hangen er maaiers of een 
karretje achter, caravanstallingen 

gebruiken ze voor het verplaat-
sen van de caravans en je kunt ze 
gebruiken voor de manegebak.” 
 
Naast de mini trekkers verkoopt 
Peter ook Husqvarna zitmaaiers, 
motormaaiers, en hand gedragen 
tuingereedschappen zoals zo als 
kettingzagen, bosmaaiers, mo-
torzeisen en heggenscharen. 
Naast de verkoop, staan er ook 
vier ZZP’ers klaar voor reparatie 
en onderhoud aan alle merken. 
“We kunnen de machines opha-
len en zorgen er al 24 jaar 
voor   dat eventuele problemen 
binnen 24 uur zijn opgelost.”
 
Husqvarna met accu
Naast Iseki is Manshanden ook 
officiële dealer van Husqvarna 
tuin- en parkmachines “Dat is 
echt de grootste leverancier op 
dit gebied”, legt Peter uit. “Husq-
varna levert de beste kwaliteit.” 
Hij vertelt dat Husqvarna in in-
novatie voorop loopt. “De accu-
machines zijn bij de handgedra-
gen apparatuur erg in opkomst, 
dan heb je dus geen geknoei meer 
met benzine.”
  
Manshanden tuin- en park ma-
chines is 6 dagen per week ge-
opend en te vinden aan Dijkweg 
321. In de webwinkel zijn 24/7 de 
handgedragen machines van 
Husqvarna te koop. Kijk hiervoor 
op www.manshandentw.nl. 

Manshanden al 24 jaar te vinden aan de Dijkweg

Peter Manshanden in zijn showroom aan de Dijkweg. Foto: Koos Dol/De Andijker
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 Marco van der Lee

✿ Voor natuurexcursies in de omgeving

✿ Voor natuurpresentaties over soorten 
 en/of gebieden

✿ Vogels, planten, vlinders, paddenstoelen

Marco van der Lee, Buurtje 30
marcovanderlee@quicknet.nl, 

www.marcovanderlee.nl

Gratis wifi kit
op ál onze omvormers!

Voor meer info gaat u naar:

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

Volg de opbrengst

  van je zonnepanelen 
via

   een app op je mobiel!

“ D e N i euw e B a k k eri j ”
 KLEINGOUW 53 - TEL. 591556

Opgelet: op deze dagen gelden 
deze vaste aanbiedingen

  Bakker-Ontbijtkoek

 Van €2,50 nu voor €1,75

 Krentenbollen

 6 halen, 4 betalen

 Andijker Rondo's

 5 halen, 3 betalen

•   Dé schadespecialist voor elke autoschade

• Voor particulier en verzekeraar

• Als kwaliteit en service voor u belangrijk zijn

•   Gratis vervangend vervoer/haal- en brengservice

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

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

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

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

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

20 aug
Maandag

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

(AC  DC tribute band) 

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

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

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

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

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

20 aug
Maandag

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

(AC  DC tribute band) 
Feestje of iets 

te vieren?
Dat kan in Sarto 

natuurlijk!
Mooie zalen, gezellige sfeer, 

bel voor meer informatie 
voor uw feest of partij 

naar 0228 59 16 13, 
mail: info@sarto-andijk.nl of 
kijk op www.sarto-andijk.nl, 

Bangert 4, 1619 GJ Andijk

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
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De Andijker Onderneemt!
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

Architectenbureau
De Ruimte • Ard Botman

Tel. 06-53710671 • www.deruimtevooroplossingen.nl

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

Autoschade
Autoschade Schepenwijk • De Dol� jn 17, 1601 ME Enkhuizen

Tel. 0228 - 31 67 63 • www.autoschadeschepenwijk.nl

Bloemen
Flower in a Box • Ibislaan 18 • 06-37792231

 info@bouquetinabox.nl • www.� owerinabox.nl

Brood en Banket
De Nieuwe Bakkerij • Kleingouw 53

Tel. 0228-591556 • denieuwebakkerij@hotmail.com

CV Monteur
Valk Service & Onderhoud • Tel. 0228 - 59 16 13

info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

Dorpshuis
Sarto • Bangert 4, 1619 GJ Andijk • Tel. 0228 - 58 67 66

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

Fietsenwinkel
André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof

0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.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
Garage Jong • Handelsweg 29 Andijk
0228 - 59 22 22 • www.garagejong.nl

Hovenier
Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk 

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

Kantoormeubelen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G

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

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

Nagelstyliste/Pedicure
Salon Beautylounge, • R. Luisantestr. 14, Andijk

06-12505352 • www.salonbeautylounge.nl

Natuur
Marco van der Lee • Buurtje 30, Andijk

06 23 14 98 70 • www.marcovanderlee.nl

Podologie
Marian van Zwieten • Keizerskroon 1

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

Printen & drukwerk
Dijkprint • Tel. 0228 59 36 05

info@dijkprint.nl • www.dijkprint.nl

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

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

Schoonheidssalon
LNC Huidverbetering • Handelsweg 33e, Andijk

Tel. 06-373 1414 8 • www.salonlnc.nl

Sportschool
Strength-Conditioning-West-Friesland • Ged. Laanweg 43 

Tel. 06 1077 2538 • www.scwestfriesland.nl

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

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

Trekkers en werktuigen
Manshanden • Dijkweg 321 Andijk 

Tel. 0228 - 597410 • www.manshandentuinenpark.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
Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

www.kleinvolendam.nl • info@kleinvolendam.nl

Vloeren
De Bovenste Plank • Nijverheidsweg 7A Wervershoof

Tel. 0228 724907 • www.bovensteplank.nl

Witgoed
Electro Andijk • Middenweg 39 Andijk 

Tel. 0228 - 591873 • www.electro-andijk.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? 

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



 
Andijkertjes

Op elk slotje past een sleuteltje, 
en wij maken ze.

www.sleutelserviceandijk.nl
Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

** VERS VAN HET LAND**
Beste Aardappelen diverse soorten.

Jan&Tineke van der Jagt
Middenweg 39 tel.593245

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.

ZATERDAG 24 JUNI 

BEACHVOLLEYBAL  
ANDIJK 

 
GEEF JE TEAM NU OP! 

 
 

Locatie: parkeerterrein Dorpshuis Centrum 

 
Opgeven kan via: 

beachvolleybaldorpshuisandijk@gmail.com 

Deelname kost €25,- per team! 
 

Meer informatie: 
WWW.DORPSHUISCENTRUM.NL 

Het eerste Defilés was vorig jaar 
zo`n overweldigend succes dat 
een 2e niet uit kon blijven. Dus dit 
jaar hebben wij weer alle arties-
ten uitgenodigd om weer deel te 
nemen aan het door ons georga-
niseerde Defilés. En het veraste 
ons niet, we kregen Geen annule-
ringen.  Mooier zelfs, de artiesten 
uit de 80`s wilde dit jaar maar al 

te graag ook mee doen. Dus ze 
zullen allemaal  langs komen de 
grootste Rocksterren uit de ja-
ren '60, '70 en '80 tijdens het Defi-
lés in `t Ankertje.
De presentatie is in handen van 
Peter Manshanden. Het Defilés 
zal om  16.00 uur beginnen in het 
Ankertje Andijk. Entree is Gratis 
maar Vol = Vol en gezellig.

Donderdag 31 augustus, vrijdag 1 
en zaterdag 2 september 2017 
(laatste week van de zomerva-
kantie) zal alweer voor de achtste 
keer Huttendorp Andijk plaats-
vinden. Voor het 3e jaar organise-
ren we dit op het voormalig Aso-
nia terrein. Alle kinderen uit An-
dijk van de groepen 3 t/m 8  zijn 
dan van harte welkom om hun 
eigen hut te maken.
 
Behalve timmeren, zullen er ook 
vele andere activiteiten plaats 
vinden en kinderen uit groep 7 of 
8 kunnen indien het weer goed en 
droog is, de nacht van vrijdag op 
zaterdag in hun eigen getimmer-
de hut blijven slapen! Op vrijdag-
avond wordt er voor jullie 
nieuwsgierige ouders en alle an-
dere belangstellenden een open 

avond georganiseerd, waarbij ze 
alle bouwwerken van dichtbij 
kunnen bewonderen.

Inschrijven kan dinsdag 18 april 
in Cultura en donderdag 20 
april in Dorpshuis Centrum. 
Beide avonden tussen 19.30 
-20.30 uur.

Om alles klaar te zetten, de kin-
deren te begeleiden en om de 
rommel weer op te ruimen zijn 
we op zoek naar vrijwilligers! 
Meld je aan tijdens de inschrijf-
avond of via onze website. 

Meer weten?
Meer informatie, het inschrijffor-
mulier en foto’s van de voorgaan-
de editie, vindt u via www.hut-
tendorpandijk.nl

Huttendorp Andijk, je kunt weer inschrijven!
Het leukste evenement voor kinderen uit Andijk.

Rocksterren komen langs tijdens het Defilés. Foto aangeleverd

Koningsdag: Defilés in 't Ankertje
Presentatie Peter Manshanden

Vrijdag 14 april wordt voor de 
52ste keer de Gemeenschapsvei-
ling Cultura gehouden, dit ter 
ondersteuning van de Culturele 
en Sportverenigingen van An-
dijk. De afslagers Pe Swart en 
Richard de Beer zullen zo’n 600 
koopjes gaan veilen, met voor 
elk wat wils. Voor jong, met spe-
ciale nummers voor de jeugd en 
oud is er wel iets te kiezen. 

De zaal van Cultura is open 
vanaf 19.00 uur, de veiling be-
gint om 19.30 uur met de kin-
dernummers. De kinderen die 
voor 19.30 uur aanwezig zijn 

maken kans op 2 tickets voor 
Jump-City in Heerhugowaard. 
Volwassenen die voor 20.30 uur 
binnen zijn maken kans op een 
diner voor 2 in Het Kerkje.

U kunt rekenen op een gezellige 
avond, kunnen wij op u reke-
nen?

Bent u deze avond verhinderd 
en wilt u toch iets kopen, dan 
kunt u contact opnemen met 
het secretariaat, Riet van der 
Thiel. Uw opdracht wordt dan 
naar tevredenheid uitgevoerd. 
Tel; 0228-593229 

Gemeenschapsveiling Cultura Andijk
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Wist u dat...

... Nanda Jansma op 

2e Paasdag debuteert bij 

dames 1 van SEW (handbal), 

om 2 uur in de Bloesem in 

Wognum?

... de vrijmarkt op Koningsdag 

van 8.00 tot 11.30 uur bij het 

Dorpshuis is?

 

... je op zaterdag 22 april 

vóórafgaande aan de KNA 

voorstelling (na reservering)

kunt gaan eten in het 

Dorpshuis Centrum?

… berichten van gevonden en 

verloren voorwerpen gratis in 

deze krant en on-line worden 

geplaatst worden op 

www.andijker.nl?

… iedereen welkom is op de 

gemeenschapsveiling Cultura 

die 14 april gehouden gaat 

worden in Cultura?

… Zwembad de Weid op 29 

april open gaat.

Afgelopen vrijdag en zaterdag 
hebben heel veel mensen de 
‘voorstelling’ van de Avond van 
de Filmmuziek in de ‘grootste 
bioscoop’ van Andijk bezocht. 
Van een sporthal was helemaal 
geen sprake meer, het was een 
heuse bioscoop geworden.

Na een kort welkomstwoord 
werd meteen de toon gezet met 
het thema van 007. Heel veel be-
kende en minder bekende films 
passeerden de revue. 

Het indrukwekkende Schindlers 
List, Hymn to the fallen, maar 
ook de Pirates.

De uitleg van de dirigent wat mu-
ziek met een film doet, met als 
voorbeeld de Titanic, was heel 
duidelijk en hij kreeg de lachers 
hiermee op zijn hand.
Na de pauze was het tijd voor 
bekende tekenfilms, the Thun-
derbirds maar ook The Eve of the 
War en Jurassic Park. En als toe-
gift Moment for Morricone. Het 

publiek wist de ‘voorstelling’ 
enorm te waarderen en beloonde 
het Highland Orchestra met een 
staande ovatie.
De zaal en podium waren prach-
tig uitgelicht en het geluid was 
ook prima verzorgd door DML. 
De bar goed verzorgd door het 
personeel van de Klamp.

Na afloop werd er nog lang nage-
praat onder genot van een drank-
je en muziek van DJ Maurice van 
DML.

Een heuse bioscoop. Foto aangeleverd

De Avond van de Filmmuziek

Over deze biljartmiddag kan ik 
een ding zeggen, dat ik wat 
meer mazzel had als mijn spor-
tieve tegenstander genaamd 
C.J. Verhoogt. Cees had deze 
middag te maken met net ach-
terom en dat gebeurde nog al 
eens en dan word het moeilijk 
om een winstpartij te verove-
ren. Feiten die thuishoren in de 
biljartsport.
Voor G.P. Grent liep het tamelijk 
beter, twee partijen op de val-
reep is dan mooi meegeno-
men. Die resultaten kunnen de 
volgende keer weer anders zijn. 
Maar de einduitslag was tame-

lijk in het voordeel van G.P. 
Grent die met 2 tegen 5 match-
punten een royale winst boekte 
en daar had mijn sprotvriend 
alle respect voor. 
Volgende keer kan dat ook zo-
maar andersom zijn, nou en 
wat zou dat, dat moet je aan-
vaarden.
De slotzin is deze keer: “Tevre-
denheid is natuurlijke rijkdom, 
weelde is kunstmatige armoe-
de”. 

Sportgroeten 
G.P. Grent
aflevering 1101

Biljartvereniging De Vlieringboys



Kerkdiensten, rond Pasen
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
Donderdag 13 april  Witte Donderdag
19.30 uur uitvoering Moderne Matteüs Passie
Vrijdag 14 april  Goede Vrijdag
19.30 uur ds. J. Staat, , viering Heilig Avondmaal
Zaterdag 15 april Paaszaterdag 
19.30 uur uitvoering Moderne Matteüs Passie
Zondag 16 april Eerste Paasdag
10.00 uur ds. J. Staat, , m.m.v. Sound of Praise

Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen
Vrijdag 14 april  Goede Vrijdag
19.30 uur ds. G. Heijkamp
Zondag 16 april Eerste Paasdag
09.30 uur Ds. G. Heijkamp
16.00 uur Ds. G. Heijkamp
Maandag 17 april Tweede Paasdag
09.30 uur Ds. G. Heijkamp

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk
Donderdag 13 april  Witte Donderdag
19.30 uur Pastor Gert Scholten, Organist: Andrew Orme
Vrijdag 14 april  Goede Vrijdag
19.30 uur Pastor Gert Scholten, Organist: Andrew Orme
Zaterdag 15 april Paaszaterdag
19.30 uur Pastor Gert Scholten, Organist: Andrew Orme
Zondag 16 april Eerste Paasdag
10.00 uur Pastor Gert Scholten, Organist: Andrew Orme

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
Vrijdag 14 april  Goede Vrijdag
19.00 uur Cees Hanemaayer
Zondag 16 april Eerste Paasdag
10.00 uur Cees Hanemaayer

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
Donderdag 13 april  Witte Donderdag
19.30 uur Bezinningsviering in de dagkerk
Vrijdag 14 april  Goede Vrijdag
15.00 uur  Kruisweg; groep Andijk.
19.30 uur Goede Vrijdagliturgie, pastor A. Dekker,Vriendenkring
Zaterdag 15 april
19.00 uur  Wo-Com. met AOW-jongerenkoor; pastor A. Dekker.  
Zondag 16 april Eerste Paasdag
10.00 uur Paasviering met Gemengd koor; groep Andijk.

Dinsdag 18 april 
10.00 uur Ontmoetingsochtend in de dagkerk.
16.00 uu Sorghvliet:  Wo-Com., pastor Nellie Pronk.

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
Zondag 16 april Eerste Paasdag
Geen bijbelonderwijs

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
Vrijdag 14 april  Goede Vrijdag
19.00 uur Sedermaaltijd o.l.v. Jaap Bönker
Zondag 16 april Eerste Paasdag
10.00 uur Arno Post
Maandag 17 april Tweede Paasdag
Geen dienst

New Life Church
Dorpshuis Centrum, Sportlaan 1 Andijk
Zondag 16 april Eerste Paasdag
10.00 uur Samenkomst

Aan de Industrieweg wordt er al weken druk getimmerd. Binck 
Wubbolts, Stijn en Jurre Tensen, Siem Smit, Jaro Karreman en Thijs 
en Dennis Doskochynskyy zijn al volop in training voor huttendorp. 

De hut is zelfs voorzien van een laminaat vloertje, een keukentje 
en zelfs een trap naar de bovenverdieping ontbreekt niet, aan alles 

is gedacht en zelf gemaakt, echte professionals zijn het! De door 
Berkhout en Dijkbouw geleverde pallets en spijkers maakt het dat 
de jongens zich al weken prima vermaken. Hier kan geen speeltuin 

tegenop! Foto: KD/De Andijker

Langs de weg...

De paden op, de lanen in... Het 
grijpt terug op het Bijbelverhaal 
over twee volgelingen van Jezus, 
die na zijn kruisiging diep teleur-
gesteld van Jeruzalem naar hun 
woonplaats Emmaüs lopen. De 
twee hadden verwacht dat Jezus 
koning van het land zou worden, 
maar in plaats daarvan werd Hij 
ter dood veroordeeld. Al lopend 
naar huis voegt zich een derde 
man bij hen, die hen uitlegt vanuit 
de bijbel dat de kruisiging moest 
plaats vinden. Pas later ontdekken 
de mannen dat het Jezus zelf was 
die naast hen heeft gelopen. 

Emmaüswandeling
Net als in het Bijbelverhaal gaan 
de wandelaars twee aan twee op 
weg. Bij vertrek krijgen ze een 

route mee en een aantal gespreks-
vragen. Tijdens de wandeling kan 
een gedeelte in stilte worden ge-
lopen. Gedachten die opkomen 
zouden gedeeld kunnen worden 
met elkaar. De wandeling duurt 
ongeveer een uur. Mensen die 
niet in staat zijn om mee te wan-
delen, kunnen in R.K. Kerk, naar 
aanleiding van dezelfde vragen, 
met elkaar in gesprek gaan. Deze 
wandeling is op zondag 23 april, 
we beginnen om 14.00 uur en 
starten bij de R.K. Kerk Andijk, 
Bangert 6, 1619GJ Andijk. Na 
afloop is er gelegenheid om met 
elkaar na te praten bij een kop 
koffie of thee.
Raad van Kerken Andijk – On-
derdijk – Wervershoof – Zwaag-
dijk

Emmaüswandeling op zondag 23 april
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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

Donderdag 13 april, Witte Donder-
dag: 19.30 uur: Bezinningsviering 
in de dagkerk.

Vrijdag 14 april Goede Vrijdag:
15.00 uur: Kruisweg; groep An-
dijk.
19.30 uur: Goede Vrijdagliturgie 
met De Vriendenkring; pastor A. 
Dekker.

Zaterdag 15 april Paaszaterdag:
19.00 uur: Paaswakeliturgie met 
de symbolen van licht en water, 
het ontsteken van de nieuwe
paaskaars. Woord-Communievie-
ring met AOW-jongerenkoor; pas-
tor A. Dekker.  

Zondag 16 april Hoogfeest van Pa-
sen: 10.00 uur: Feestelijke Paas-
viering met Gemengd koor; groep 
Andijk.

Maandag 17 april  2e Paasdag: 
geen viering.
Wel is er om 10.30 uur een eucha-
ristieviering in Wervershoof, waar 
u welkom bent.
Dinsdag 18 april 10.00 uur: Ont-
moetingsochtend in de dagkerk.
16.00 uur in Sorghvliet:   Woord-
Communieviering ; voorganger: 
pastor Nellie Pronk.Collecte in alle 
vieringen is voor onze kerk, voor 
alle onkosten die er gemaakt wor-
den.
Deurcollecte op Paaszaterdag en 
1e Paasdag is ter afsluiting van de 
Vastenactie t.b.v. verbetering
van de leefomstandigheden van 
de arme bevolking in San Salvador. 
Van harte aanbevolen en dank 
daarvoor.
Welkom in de vieringen.

*Overleden: Bert Verdonk en Jaap 
Groot. Bij de voorbeden bidden wij 
voor hen.
* Dank aan allen die zich dezer da-
gen extra inzetten om met elkaar 
goede vieringen te kunnen heb-
ben.
*Goede en mooie Paasdagen toe-
gewenst.

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: Maarten Jong
 Jolien Harders 
 Hessel Waardenburg
lay-out:  Karin Venekamp
foto’s:  Peter Ligthart, Koos  
 Dol, DVD Temme,  
 Douwe Greydanus
Niets uit deze uitgave of voorgaande uitgaven van 
“De Andijker” mag op enigerlei wijze worden geko-
pieerd, gepubliceerd of op andere wijze openbaar 
worden gemaakt zonder uitdrukkelijke, schriftelij-
ke en voorafgaand verkregen toestemming van de 
uitgever. De uitgeverij, cq. de redactie kan nimmer 
verantwoordelijk gehouden worden voor ‘Ingezon-
den 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 adverten-
ties, los of contractueel, zijn de levering- en ad-
vertentievoorwaarden van De Nederlandse/De 
Andijker van toepassing. Deze zijn gedeponeerd 
bij de Kamer van Koophandel te Hoorn.

© 2017 - De Nederlandse

OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
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Zaterdag op afspraak

APRIL
Woensdag 12 april
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Donderdag 13 april
• Bezinningsviering thema breken en delen, RK kerk 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
• Handbalinstuif Sporting Andijk, 14.00 - 16.00 uur
• 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
• Double U Bean bij Club Jazz & Pop in Cultura Andijk, 15.00 uur
• Countrymiddag, vrij dansen met de Dutch Country Collage 

Dancers, aanvang 13.30 uur tot ca. 17.15 uur, Dorpshuis Sarto
• Prijsklaverjassen, aanvang 14.00uur, Dorpshuis Sarto
• Emmaüswandeling, start 14.00 uur, RK Kerk, Bangert 6, Andijk
Dinsdag 25 april 
• KVG, Sarto, 20 00 uur Comédienne Nicole Kovacs
Woensdag 26 april
• KBO, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Donderdag 27 april
• De� lés Rockmuziek gepresenteerd door Peter Manshanden, 

16.00 uur, ‘t Ankertje
Zaterdag 29 april 
• Verkoopdag hobbymaterialen, bibliotheekzaal Dorpshuis centr. 

10-16 uur
• Zwembad De Weid weer open!

MEI
Dinsdag 9  mei      
• Vrouwen van Nu, afd. Andijk Oost, Dorpshuis 19.45 uur: Het  

EENDAGS bestuur gaat ons deze avond verrassen   
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 
• KVG, Sarto, 19.00 uur puzzelwandeltocht 
• Schoolvoetbal, Sporting Andijk
Woensdag 17 mei
• PCOB, Start dames� etstocht, iedere week, tot p.m. half septem-

ber 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 gezond (Hersenstichting), 

Dorpshuis Centrum 14.30 uur.
Zaterdag 20 mei
• Jeugdtoernooi Sporting Andijk
Zondag 21 mei
• 13.30 uur Dutch Country College Dancers Sarto
• Johan Keeman bij Club Jazz & Pop in Cultura Andijk
Woensdag 24 mei
• KBO, Klaverjassen (laatste van seizoen) en Jeu de Boules, Sarto 

13.30 uur.
Zaterdag 27 mei
• Jeugdtoernooi Sporting Andijk

JUNI
• Juni/juli/augustus Zomeractiviteiten in en om Sorghvliet, zie 

publicaties. Organisatie; Sorghvliet en breed samenwerkingsver-
band ouderen

• Elke woensdag KBO Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
• Zaterdag ?  juni RABO � etstocht. Start ? vanaf 09.00 uur.
Zondag 11 juni
• 15.30 uur GREENHOUSE. Vrij Entree. Sarto
Dinsdag 13 juni 
• KVG, uitje � etstocht  nadere informatie volgt in kontakt
Zaterdag 17 juni 
• Sugar Rays bij Club Jazz & Pop in Cultura Andijk
Zaterdag 24 juni
• Beachvolleybaltoernooi, parkeerterrein Dorpshuis

AUGUSTUS
Donderdag 17 augustus
• KBO, Kermis Jeu de Boules Sarto 13.30 uur.

SEPTEMBER
Woensdag 6 september
• KBO, Klaverjassen, begin van competitie. Sarto 13.30 uur.
Dinsdag  12 september      
• Vrouwen van Nu, afd. Andijk Oost, Dorpshuis 19.45 uur: Doe 

avond,  Wastekenen  o.l.v. Henny Spijkstra
Vrijdag 15 september
• KBO Jaarvergadering, m.m.v. Wil Luiken en Gerda Goovers. Sarto, 

13.30 uur.
Woensdag 20 september
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.

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

Oud papier  Zaterdag 22 april, 6 & 20 mei, 3 & 17 juni, 1, 15 
 en 29 juli, 12 & 26 augustus, 9 & 23 september, 7 &  
 21 oktober, 4 & 18 november, 2, 16 & 30 december.
Plastic:  Dinsdag 2 en 30 mei, 27 juni, 25 juli, 22 augustus, 
 19 september, 17 oktober, 14 november en 
 12 december
Restafval:  Dinsdag 18 april, 16 mei, 13 juni, 11 juli, 8 augustus,  
 5 september, 3 en 31 oktober, 28 november en 
 vrijdag 29 december
Gft:  overige dinsdagen

Let op: Op adressen waar het plastic nog in zakken wordt 
opgehaald zijn de data als volgt: vrijdag 5 mei, 2 juni, 

28 juli, 25 augustus, 22 september, 20 oktober, 17 november en 
15 december. Kijk voor meer informatie op hvcgroep.nl

AANLEVEREN KOPIJ
Advertenties: tot maandag 12.00 uur – info@andijker.nl. 

Kopij en fotomateriaal:
tot maandag 12.00 uur – info@andijker.nl

Familieberichten: 
(rouw- en geboorteberichten) tot dinsdag 8.30 uur – 

info@andijker.nl



Op woensdag 5 april 2017 werd het Schoolkorfbal-
toernooi gehouden bij Sporting Andijk voor de 
groepen 5 en 6 van de basisscholen in Andijk. On-
derling werd er gestreden door de scholen en alle 
kinderen waren fanatiek aan het korfballen. De win-
naars van het Schoolkorfbaltoernooi 2017 waren: 
1e - Kuyperschool 5, 2e - Kuyperschool 6
3e - Idenburgschool 3. 
Het was een zeer geslaagd toernooi en zeker voor 
herhaling vatbaar.

Vond jij het ook zo leuk om te korfballen?
 
Je bent van harte welkom om een keer te komen 
trainen! Dat is elke donderdagavond op het terrein 
van Sporting Andijk. 
Zit je in groep 5 dan ben je welkom op donderdag-
avond tussen 18:30 – 19:30 uur.
Zit je in groep 6 dan ben je welkom op donderdag-
avond tussen 19:00 - 20:00 uur.
 
Hopelijk tot ziens bij de training!
Jeugdcommissie Sporting Andijk Korfbal 

HDC Lakeside bestaat uit 32 le-
den met als hobby Harley-David-
son motoren. Ieder seizoen orga-
niseren wij in clubverband diver-
se ritten zowel binnen Nederland 
als ook naar het buitenland. Denk 
hierbij aan de Harley-Davidson 
Superralley welke ieder jaar met 
Pinkster wordt georganiseerd in 
telkens een ander Europees land. 
Ook onze eigen Paasrit is elk jaar 
een groot succes. Gezelligheid en 
kameraadschap komt bij ons op 
de eerste plaats, haastige spoed is 
ons onbekend. Clubavonden zijn 
iedere even weken in de Quicksil-
verbar, meer informatie op de 
website.

16 april 2017 is het weer zover, 
dan rijden wij  onze Paasrit. We 
verzamelen om 12:00 uur bij ons 
clubhuis de Quicksilverbar in 
Wervershoof en alle motormer-
ken zijn welkom. Dan is het 
wachten tot dat iedereen is gear-
riveerd. En dit doen we natuurlijk 
onder het genot van een lekker 

bakkie koffie met een plakje cake. 
Je kunt je dan inschrijven voor de 
rit, de kosten zijn € 15,- per per-
soon.
 
Om 13.00 uur vertrekken we voor 
een rit door Noord Holland. On-
derweg stoppen we even voor 
een versnapering en een bak kof-
fie, en even de tijd om bij te klet-
sen.  Ongeveer 17:00 uur ver-
wachten we weer bij ons clubhuis 
aan te komen, en wordt de Paasrit 
afgesloten.

20:30 uur Feest in ons clubhuis!!!!
Maar dan is de dag nog niet voor-
bij hoor!! ’s Avonds hebben we 
koud bier en live muziek. Wan-
neer je de motor heb thuisge-
bracht kom dan ’s avonds terug 
om alle indrukken welke je tij-
dens de rit hebt opgedaan samen 
nog een keer door te nemen.
 
Motorgroet,
Het bestuur van HDC Lakeside
www.hdclakeside.com

Foto aangeleverd

Paasrit HDC Lakeside I.v.m. Pasen kopij en advertenties voor 
volgende week graag aanleveren 

vóór a.s. donderdag 13 april, 14.00 uur!
Ons kantoor is op vrijdag 14 en 

maandag 17 april gesloten!

Foto aangeleverd

Schoolkorfbaltoernooi bij Sporting Andijk

Foto aangeleverd

Dé tuin- en buitenspecialist voor 
par culier en professional in:
    • Kunstgras – de kunstgras specialist in Noord Holland
    • Doek – gronddoek, GWW, woven & non-woven, 1 t/m 5m breed
    • Net – steigernet, sportnet, vogel- en wildnet
    • Gaas – mollengaas, gootdrain
    • Folie – wortelbegrenzer, landbouwfolie, dekzeilen
    • Grondwapening – grindplaat, gazonbescherming
    • Wind/schaduwdoek – diverse kleuren, maatwerk, tennisdoek
    • Accessoires – valdemping, kantopslui� ng, grondpennen, infi ll zand, lijm

Daarom Zwartgroen;
Volle rollen en sterk in maatwerk! 
Door eigen import de voordeligste!
Voor elk budget een oplossing!
Deskundig advies, verstand van zaken!
Kunstgras? Eigen installa eteam!

Bel voor een vrijblijvende off erte!
Industrieweg 1f | 1619 BZ  Andijk
0228-748123 | www.zwartgroen.nl

Openings� jden showroom;
maandag – vrijdag: 10.00 tot 17.00 uur
zaterdag: 10.00 - 15.00 uur
Wij komen ook op loca� e/afspraak bij u langs!

worteldoek

robomowkunstgras

grindplaat

windbreeknet

rubber

projectmatig netten steigernet

mollengaas privé
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