
Het Kermiscomité Andijk-West 
is eind december 2016 opgericht 
om weer eens een leuk en gezellig  
Kermisweekend te gaan organi-
seren in en rondom Cultura.
Niels, Sanne, Rick, Rens, Frank, 
Peter en Niels  hebben 4 vergade-
ringen verder al aardig wat op 
papier en de nodige reserverin-
gen gemaakt, leuke shirts besteld, 
sponsoren geregeld en de nodige 
vergunningen aangevraagd.

Op de zaterdag organiseren we 
een straat/boarding voetbaltoer-
nooi en zondag hebben we de 

Kermisspelen met o.a. een reuze 
opblaasbaar voetba-dartspel en 
boksbal slaan.
En nog 6 andere spelen waar je 
met je team (5 personen) vanaf de  
eerste week van mei voor in kunt 
schrijven. Verzin een leuke origi-
nele of rare naam voor je team en 
win ook daar een smakelijke prijs 
mee en houd facebook in de ga-
ten en onze website www.cultu-
ra-andijk.nl.
Terras buiten en alle avonden live 
muziek in Cultura…….

Comité Kermis Andijk-West

Het Kermiscomité Andijk-West. Foto aangeleverd

24 en 25 juni Kermisspelen Andijk-West!
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BENNINGBROEK Di. 25-04Voor konijnenopvang Bun-
nyKaj aan de Molenweg is de 
zomerperiode een drukke tijd. 
Alle veertien hokken van de op-
vang worden bezet gehouden 
door een Maja, Joe of Jack. Het 
is aan oprichtster Charlie Koe-
lewijn om ze weer een nieuw 
huis te geven. Dat doet ze door 
ze aan elkaar of aan een konijn 
van iemand anders te koppelen. 

De ene is een hangoor, de ander 
een albino en weer een ander 
neigt naar de Vlaamse reuzen-
familie. In alle soorten en maten 
heeft Charlie konijnen rondhup-
pelen. “Ze zijn gevonden of ge-
dumpt hier in de regio”, vertelt 
ze. “Het komt in pieken en dalen, 
maar vooral in de zomer willen 
mensen van hun konijn af, bij-
voorbeeld omdat ze gaan emigre-
ren of omdat de kinderen er niet 
meer voor willen zorgen.”

Impulsaankoop
Een konijn is vaak een impulsaan-
koop, zo vertelt Charlie. “De kin-
deren willen een konijntje, maar 
de dieren worden 8 tot 14 jaar 
oud. Zo’n tijdspanne is voor kin-
deren moeilijk te overzien. Het 

is voor ouders dus belangrijk dat 
ze alleen een konijn aanschaffen 
als ze er zelf voor willen zorgen. 
Ratjes en hamsters worden maar 
twee jaar en zelfs die belanden in 
de opvang.”

De konijnen houden de hokken 
van de opvang voor zo’n 3 à 4 
maanden bezet. Ze krijgen al-
leen een nieuw huis als ze een 
plek krijgen met z’n tweeën of 
gekoppeld worden aan een ko-
nijn buiten de opvang. “Konijnen 

zijn groepsdieren en hebben een 
maatje nodig, maar niet alle ko-
nijnen passen bij elkaar. Je kunt 
ze niet zomaar bij elkaar zetten, 
ze moeten eerst gekoppeld wor-
den en dat moet op een neutrale 
plek gebeuren.”

Konijnendate
BunnyKaj is gespecialiseerd in 
deze ‘konijnendates’.  Het toe-
komstige konijnenpaar gaat op 
een zogenoemde koppelvakantie 
en kan daarna samen terug naar 
hun eigen hok. Steeds meer men-
sen weten Charlie te vinden om 
hun konijn op die manier van een 
maatje te voorzien.

Slimme dieren
Konijnen zijn slimme dieren waar 
je veel plezier van kunt hebben, 
zo vertelt Charlie. “Konijnen heb-
ben uitdaging nodig, maar stop je 
ze in een klein hokje, dan gebeurt 
er niks. Door met ze te spelen of 
ze een ren of een zandbak te ge-
ven zie je hoe ze zich gedragen 
en dat is het leuke aan konijnen 
houden!”

Konijnenopvang BunnyKaj – ver-
noemd naar Charlies eerste ko-
nijn – is te vinden aan Molenweg 
31b. Meer informatie staat op 
www.bunnykaj.nl.  

Charlie Koelewijn van BunnyKaj. Foto KD/De Andijker

Langs de weg...

Konijnen op ‘koppelvakantie’ bij BunnyKaj

Volg ons op: 

0228-592253 

   

 

Uw woning verkopen? 
Grat i s  advies 

Een Citroën 2CV betekent letterlijk deux chevaux ofwel twee paar-
den. Maar zelfs de allereerste eend had meer pk dan dat. Het 

onderstel van de Dyane is identiek aan dat van de Citroën 2CV. 
Oorspronkelijk had de Dyane een 425 cc motor. In 1968 volgde de 435 
cc en de 602 cc motor (de Dyane 6). Vanaf 1977 had de Dyane schijf-
remmen voor. De 2CV werd geproduceerd tussen 1948 en 1990. De 2 
CV en Dyane waren er ook in bestel uitvoering, deze staat op de foto 

achter op de trailer. Foto KD/De Andijker



COLUMN (16)

Redactie:K.Gorter

De wedloop    

Daarom dan, laten ook wij, nu 
wij zulk een grote wolk van 
getuigen rondom ons hebben, 
afleggen alle last en de zonde, 
die ons zo licht in de weg 
staat, en met volharding de 
wedloop lopen, die vóór ons 
ligt. 2 Laat ons oog daarbij (al-
leen) gericht zijn op Jezus, de 
leidsman en voleinder des ge-
loofs, die, om de vreugde, 
welke vóór Hem lag, het kruis 
op Zich genomen heeft, de 
schande niet achtende, en ge-
zeten is ter rechterzijde van 
de troon Gods. Hebr.12:1-2. Is 
dit niet eigenlijk de manier 
waarop wij zouden moeten 
leven als christenen? Hier 
wordt het leven van een chris-
ten vergeleken met het lopen 
van de wedloop, Vers 1 zegt 
dat wij ook vastberaden de 
wedstrijd moeten lopen die 
voor ons ligt. De wedstrijd die 
is niet altijd makkelijk  We 
moeten ons verdiepen in 
God’s woord. We moeten ons 
blijven richten op de hoofd-
prijs. Een eeuwig leven bij 
onze Heere die alles voor ons 
gegeven heeft.  Hij geeft ons 
die hoofdprijs in ruil voor ons 
vertrouwen en geloof in zijn 
bestaan. Want hij is het die 
ons de mogelijkheden heeft 
gegeven om de wedloop über-
haupt te kúnnen lopen! God 
vraagt van ons om de moed 
niet te verliezen. Om er niet 
bij te gaan zitten. Jezus zag 
tegen het kruis op, maar wat 
deed hij? Bidden! Dus wat 
doen wij als we moe worden 
van de wedloop? Ook wij heb-
ben een coach waar we bij te-
recht kunnen. Die altijd aan 
de zijlijn staat om te kijken 
hoe het met ons gaat, die ons 
blijft volgen omdat we zijn 
creaties zijn. Als we totaal uit-
geput zijn van alles wil God 
ons zelfs dragen. Altijd kun-
nen we bij onze God terecht. 
We kunnen hem bidden om 
moed en kracht om door te 
gaan. Laten we dan ook om 
ons heen kijken, Nu! We zijn 
niet alleen. We horen allemaal 
bij de kudde achter de Heere 
Jezus en we hebben allemaal 
onze mankementen die onze 
wedloop naar de overwinning 
soms vermoeiend maken. We 
hoeven elkaar niet te overtref-
fen. Het mooiste is nog wel… 
God heeft geen podium in de 
hemel, met slechts de beperk-
te plaatsen 1,2 en 3. Voor al 
zijn kinderen die oprecht van 
hem houden, die hem ver-
trouwen en die volledig voor 
Hem gaan, heeft God een 
plaats gereserveerd. Willen 
wij losers zijn? Niemand wil 
een loser zijn.. Losers zijn de-
genen die stoppen wanneer ze 
moe zijn. We zijn winnaars als 
we doorgaan totdat we ge-
wonnen hebben. Ga je mee? 
Loop jij mee in die wedloop? 
Houd je je blik ook gericht op 
Hem? Samen mogen we gaan, 
samen naar dat eindpunt, 
daar waar de Vader op ons 
wacht om ons in Zijn armen 
te nemen en ons de prijs te 
geven die Hij ons zo van harte 
gunt! (Charon van Dam)

FAMILIEBERICHTEN 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

Uitnodiging
Algemene ledenvergadering op donderdag 20 april 2017

in dorpshuis Cultura, Kleingouw 112 te Andijk. 
Aanvang 20.00 uur.

Agenda:
•	 Opening.
•	 Notulen Algemene ledenvergadering  van 21 april 2016.
•	 Jaarverslag 2017.
•	 Financieel verslag 2017
•	 Verslag kascommissie / verkiezing kascommissie 2018.
•	 Mededelingen.
•	 Opslagkosten acceptgiro € 2,00
•	 Bestuursverkiezing: Geen van de leden zijn aftredend
•	 Verslag Stichting Uitvaart Deposito’s.
•	 Rondvraag en sluiting.

De notulen en het financieel jaarverslag liggen vanaf 
19.45 uur ter inzage.

Wij nodigen u uit om deze vergadering bij te wonen.

Uitvaartvereniging

De Laatste Eer

 Tiede Nauta Perkplanten

Zaterdag 22 april 
zijn we weer open!

 
Gedeputeerde Laanweg 62, Andijk.

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag vanaf 19.00 uur

Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

www.tiedeplanten.nl

Bedankt hoor!
Doei doei!

                         Dirk

Op bijna 95-jarige leeftijd is heel rustig van ons 
heengegaan onze lieve vader, opa en overgrootvader

Dirk Lub
echtgenoot van Ali Sas, overleden 24 september 2009

9 juni 1922 Andijk 14 april 2017

 Andijk: Ina en Koos van der Jagt-Lub 
  André en Marieke  
  Léon 
 Abbekerk: Henk en Tiny Lub-Koopman 
  Jorian en Arno 
  Hidde 
 Heerhugowaard: Marjo en Paul Twisk-Lub 
  Stephan en Yvonne 
  Lianne en Martijn, Senna, Jente, Florian, Sofie

Correspondentieadres: Hoekweg 50, 1619 EC Andijk

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op de 
Westerbegraafplaats, waar Dirk is begraven in het graf 
bij zijn ouders.

We vinden het fijn als u een herinnering, bericht en/of 
foto van Dirk met ons deelt op www.cbu-online.nl

Dank aan het team van verzorgingshuis Sorghvliet.

KPN heeft de GSM-mast geplaatst aan de Kleiakker. Binnenkort  
moet het telefoonbereik in Andijk beter zijn! Foto: KD/De Andijker

Langs de weg...
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Vanuit Ens (N.O.P.) ontvingen wij  het droeve bericht dat na 
een moeizame laatste levensfase van ons is heengegaan 
onze broer, zwager en oom

Rein de Kroon
Rein was bijna 50 jaar getrouwd met Lidy Bootsman, 
die in april 2010 is overleden.

Als vierde kind van het gezin van Jan de Kroon (1903-1969) 
en Grietje Kooiman (1906-1975) groeide Rein op in Andijk. 
In 1961 vertrok hij samen met Lidy naar Ens in de Noordoost-
polder, waar hij als bloembollenkweker zijn werkzame leven 
doorbracht. Hij zou zondag 16 april 80 jaar geworden zijn.

 Andijk: Piet † en Stien
 Andijk: Jelle en Tineke
 Bunschoten: Akke en Henk
 Den Haag: Marijke en Casper
 Andijk: Alie (Cor Jan †) en Wim
 Andijk: Jan en Tine
 Enkhuizen: Gré
 Andijk: Rim en Gerda

  neven en nichten

Andijk, 11 april 2017



VOOR HET GEMAK

Naast Andijk, zijn er nog 
16 andere kernen die deel 
uit maken van onze mooie, 
uitgestrekte plattelandsge-

meente Medemblik. We heb-
ben ruim 44.000 inwoners.  
De gemeente hecht  grote 
waarde  aan wat inwoners 
van belang vinden in hun 

dorp of stad. De eigenheid 
en identiteit van de kernen 
zijn hierbij het uitgangs-
punt. Om hier invulling 

aan te geven zijn er stads- 
en dorpsraden. In onze 

gemeente noemen wij dit 
voor het gemak kernraden.  

Dit zijn actieve groepen 
inwoners die met regelmaat 
samen komen.  Zij richten 
zich op de verbetering van 
hun dorp of stad. Dit kan 

gaan om het aanpakken van 
een verkeersknelpunt, het 
opknappen van een speel-
plek. Maar ook de buurt 
veilig houden en tijdens 
een kermis of groot feest 

de ogen en oren zijn van de 
politie. Maar er is meer: als 
de gemeente plannen heeft 

voor een bepaalde kern,  
wordt de kernraad daar-

over geïnformeerd en/of om 
advies gevraagd.  Een aantal 

jaren geleden is besloten, 
dat de subsidie voor deze 

kernraden wordt afgebouwd 
naar een vast bedrag per 

kernraad. Het CDA legt in 
juni een tijdelijke maatregel 
voor aan de gemeenteraad, 

waarmee het mogelijk wordt 
om kernraden in 2017 éxtra 
financieel te ondersteunen. 

Dat is nu niet goed geregeld. 
Bovendien wil onze fractie 
vanaf 2018 beter passende 
subsidievorm voor kern-

raden.  Iedere kernraad is 
tenslotte uniek, in samenstel-
ling, historie en werkwijze. 
Bovendien kan iedere kern 

te maken krijgen met actuele 
ontwikkelingen waardoor 
extra inspanningen nodig 

zijn. Het CDA vindt dat we 
niet alle kernraden over één 
kam kunnen scheren, maat-

werk is ons streven.

Els van den Bosch

MANTEL&OVERTOOM NOTARISSEN ORGANI-
SEERT VOOR HET 10E JAAR DE MAAND VAN HET 

TESTAMENT EN LEVENSTESTAMENT 
10% KORTING in april, mei en juni op uw testamenttarief

Tijdens de lezingen informeren wij u over vele zaken, bovendien 
ontvangt u in de maanden april, mei en juni 10% korting op uw 
testamenttarief. 

Wilt u weten:
•	 wat	de	voordelen	zijn	van	een	‘slim’	testament;
•	 hoe	u	erfbelasting	en/of	zorgkosten	kunt	besparen;
•	 welke	zaken	u	kunt	vastleggen	in	een	levenstestament;
•	 hoe	schenken	op	papier	werkt?

Bezoek dan één van onze gratis toegankelijke lezingen:
Dinsdag 2 mei  Dorpshuis	“De	Nieuwe	Haven”,		Abbekerk	
Dinsdag 9 mei  Rabobank West Friesland, Graanmarkt 1, 
 Zwaagdijk-Oost 
Donderdag 11 mei  Eetcafé	70	zaal	Dolleburg,	De	Goorn	
Dinsdag 16 mei  Dorpshuis	Venhuizen,	Venhuizen	
Donderdag 18 mei  Hotel	Van	der	Valk,	Hoorn	
www.mantelovertoom.nl 

Aanmelden kan telefonisch of via 
presentaties@mantelovertoom.nl - 
Andijk 0228-592224 en Benningbroek 0229-591264

MAAK KENNIS MET TENNIS BIJ TENNISVERENIGING ATLAS
Profiteer nu van de aanbiedingen!

SENIOREN 18+ ACTIE 2017 €60,-
8 lessen van 50 minuten (bij minimaal 6 aanmeldingen)
•	 Inclusief	gratis	gebruik	van	een	racket	tijdens	de	lessen	
•	 Inclusief		1	jaar	lidmaatschap	van	ATLAS	
	 (geeft	recht	op	-bijna-	onbeperkt	vrij	spelen)
Deze	lessen	worden	gegeven	op	dinsdag-	en	vrijdag	avond,	
zijn	voor	pure	beginners	en	starten	op	9	mei	

JEUGDACTIE 2017 €79,-
14	lessen	van	50	minuten	
•	 Inclusief	gratis	gebruik	van	een	racket	tijdens	de	lessen
•	 Inclusief	1	jaar	lidmaatschap	van	ATLAS	
Deze	lessen	worden	gegeven	op	woensdagmiddag	
tussen	15.00	en	17.00	uur	en	starten	op	10	mei	

De	lessen	worden	gegeven	door	Obe	van	
der	Klei	en	vinden	plaats	op	tennispark	
ATLAS,	Reinderhoek	2		1619	DV	Andijk

Aanmelden	kan	t/m	23	april!	
Mail	of	bel	naar	OBE@QUICKNET.NL 
of	06-39778094 

Na de laatste avond met een hoge score, ruim 7800 punten, zijn 
Michiel van de Helm (l) en Maurice Mantel (r) eerste geworden in de 
competitie van de vrijdagavond klaverjassers van het Dorpshuis. De 

prijs werd uitgereikt door Petra Gorter. Foto aangeleverd.

Vrijdagavond klaverjassen

Op 27 april aanstaande organi-
seert het Oranje comité Andijk 
een spetterende Koningsdag in 
en rondom Dorpshuis Centrum.
Er zijn tal van activiteiten te doen 
voor jong en oud waaronder on-
der andere:
• een ochtendshow in het Dorps-
huis voor alle kinderen van de 
basisscholen: oud Andijker Bart 
Juwett gaat de kids anderhalf uur 
vermaken met een kostelijke 
show!
• Rommelmarkt op het parkeer- 
terrein bij Dorpshuis Centrum.
• kleur en knutsel wedstrijd voor 
de kinderen: op alle basisscholen 
in Andijk worden knutselplaten 
uitgedeeld. Lever deze in en je 
krijgt een pannenkoek en maakt 

kans op een mooie prijs! Kinde-
ren die een school buiten Andijk 
bezoeken kunnen een knutsel-
plaat ophalen in het winkelcen-
trum van Andijk.
• De fietspuzzeltocht ook dit jaar 
weer uitgestippeld door Agnes en 
Sam!
• Natuurlijk ontbreken de spring-
kussens niet!
Dit is nog maar het tipje van de 
sluier. Voor ons totale program-
ma verwijzen wij naar de Flyer 
die bij deze Andijker wordt be-
zorgd.

Nieuwsgierig? Kom en feest met 
ons mee op donderdag 27 april 
aanstaande, wij hebben er zin in, 
tot dan!

Koningsdag in en rondom 
Dorpshuis Centrum

 Huisartsenpraktijk
M. Bartstra

R. Kant
Kleingouw 41e, 1619 CC Andijk

de praktijk is

gesloten

van maandag 24 april  t/m vrijdag 28 april 2017
            

WAARNEMING 
Dr. Kroon, Olympiaweg 141A,Wervershoof tel: 581255

(voor afspraak bellen tussen 8.30 en 10.00 uur)
Voor spoedgevallen tel: 585838 

Voor spoedgevallen na 17.00 uur, in de avond, nacht en 
het weekend, kunt u bellen met de CENTRALE HUIS-

ARTSENPOST IN HOORN. Tel: 0229-297800
U kunt uitsluitend terecht na een telefonische afspraak.

Woensdag overdag kunt u de dienstdoende arts bereiken 
op telefoonnummer: 0228 581199

Het apotheekservicepunt is elke middag open van
 14.00 uur tot 17.00 uur voor herhaalrecepten

 en het ophalen van uw medicijnen.

Het prikpunt van het WFG is ook open!

Denkt u er nog aan?

“Tante Bella’s Beautysalon”. 
Een heerlijke klucht! 
Op	vrijdag 21 april en/of zaterdag 

22 april. Aanvang	20.00	uur,	zaal	open	
om	19.30	uur.	Dorpshuis	Centrum.

Entree	€	7,50	en	kinderen	
t/m	12	jaar	€	5,00	

R:\AFB Andijk\KNA Logo.plt  6-9-2011 13:19:39 Schaal: 1:1.35  Hoogte: 228.80   Lengte: 269.27 mm
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Verkoop plannen? 
Vraag om een 
vrijblijvende 

waardebepaling! 

Louisa Heddes

Tel 06 - 18451142

www.heddesmakelaardij.nl

Heddes makelaardij



Een van West-Friesland's meest aanspre-
kende blues/rockacts is ongetwijfeld Dou-
ble U Bean. Een band die aansprekende 
nummers covert maar ook vol trots eigen 
werk speelt. De muzikale succesformule is 
geformeerd rondom het schrijversduo 
Willem Boon en Edwin Venekamp. Samen 
staan deze mannen al jaren op het podium. 
Een vierkoppige band of een die uitgebreid 
wordt met (gast)artiesten, die een gewel-
dige jamsessie neer kan zetten. De bas- en 
drumpartijen worden door Ton Boon en 
John van der Schaaf verzorgd, beiden al-
lerminst onbekenden in de West-Friese 
muziekscene.

In 2009 werd de CD "Muddy Creek" gelan-
ceerd. Geen ingewikkelde, gecompliceerde 
of vernieuwende muziek maar gewoon 
recht voor zn raap rock & roll waar de 
blues invloeden duidelijk terug te vinden 
zijn. Laat je verrassen door een vlammen-
de bluesrockset van Double U Bean met 
eigen
werk maar ook stukken van Stevie Ray 
Vaughan, CCR, Fleetwood Mac, The Rol-
ling Stones, ZZ-Top, Rory Gallagher en 
nog vele anderen...
Kijk voor meer info over deze band op 
www.doubleubean.nl. Zondag 23 april in 
Cultura. Zaal open 15.00 uur

Double U Bean band, zondag 23 april in Cultura. Foto aangeleverd

Zondag 23 april: 
Double U Bean in Cultura
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Foto's: Bryan van Dokkum

Alle betrokkenen kijken terug op 
een bijzonder geslaagd evene-
ment. De KNVB staf kon de ont-
vangst, de faciliteiten op het 
complex en de organisatie van 
deze trainingswedstrijd zeer 
waarderen. Een mooi compli-
ment voor alle vrijwilligers, spon-
sors, deelnemers en natuurlijk 
het toegestroomde publiek. 

De meiden van Sporting hadden 
er heel veel zin in en gingen er 
gemakshalve van uit, dat ze over-
lopen zouden worden. Dat ge-
beurde niet.  Vooral in de eerste 
helft boden ze goed tegenstand 
en creëerden ook zelf wel wat 
kansen. Na rust bleek het samen-
spel en de fysieke kracht van 
Oranje het verschil te maken met 

Sporting Andijk mo 17/19 – Oranje LD mo 19
Wat is het geworden?

natuurlijk een paar tegendoelpunten van “onze” 
topscoorster Merel. Ruststand: 1 – 3. Eindstand: 
1-7

Al met al is het een leuke, leerzame, goeie, gezel-
lige avond geworden.



Diegenen die het laatste half 
jaar over de Dirk Bijvoetweg 
weg vanuit Onderdijk wegreden 
hebben het niet kunnen missen: 
tegenover de nieuwbouw werd 
een loods gebouwd, Ze hebben 
hem kunnen zien groeien tot de 
mooie groene loods met het rode 
dak die er nu staat. De loods biedt 
onderdak aan de Roeivereniging 

de Kogge, aan de IJsvereniging 
Ons Genoegen en aan Schuiten-
vereniging De Kogge. De IJs- en 
Roeivereniging hebben het als 
een gemeenschappelijk initiatief 
ontwikkeld en gebouwd. 

De bouw verliep voorspoedig 
dankzij een aantal factoren: al-
lereerst waren de weergoden de 

bouwers vanaf de eerste dag van 
de bouw (1 oktober 2016) gunstig 
gezind. Voorts was er was een 
team van leden-vrijwilligers dat 
bijna elke dag vanaf het begin ge-
werkt heeft. Maar misschien nog 
belangrijker was de ondersteu-
ning die de bouwers vanuit de 
gemeenschap van Onderdijk en 
Wervershoof van verschillende 
kanten kregen: vele vrijwilligers 
en ondernemers uit die gemeen-
schap hebben geholpen de moei-
lijke klus te klaren.
Beide verenigingen zijn dan ook 
erg blij dat dankzij die ondersteu-
ning het gebouw een half jaar na 
het begin van de bouw al in ge-
bruik kan worden genomen. 

Op 22 april aanstaande om 14.30 
zal Mevr. Fit, wethouder van de 
gemeente Medemblik, de offici-
ele opening verrichten.

Aanstaande zaterdag wordt het clubhuis geopend. Foto aangeleverd

Roeivereniging de Kogge en IJsvereniging Ons Genoegen hebben nieuw clubhuis
Officiële opening op 22 april 2017

De Andijker publiceert regelmatig 
de belevenissen van oud Andijker 

Jan Pijker. 

Met pake op stap.
Op onze school was het traditie dat er zo rond 
de laatste schooldag iets bijzonders gebeurde. 
Voordat de leerlingen van de vierde klas aan hun 
examen begonnen, kon je iets verwachten. En 
zo stonden er op een zonnige april morgen vijf 
meisjes bij ons voor de deur die graag mee wilden 
ontbijten. We schoven op aan tafel en zij kwa-
men erbij zitten en het werd heel gezellig, oude 
herinneringen werden opgehaald en toen bleek 
ook dat drie van de vijf meisjes Melissa heetten.                    
Na het ontbijt wilden de dames het dorp Uithui-
zermeeden wel eens zien. Ze kwamen zelf uit 
dorpen als Schildwolde en Hellum, dus alles was 
nieuw hier. We wandelden langs het station en ze 
vroegen zich verbaasd af of hier een trein langs 
kwam en waren hevig geimponeerd dat die twee 
keer in een uur kwam. Even verderop ontdek-
ten ze de markt, midden in het dorp en de kaas-
boer, nooit om een praatje verlegen en van Friese 
komaf,  zag ons al aan komen lopen. Om allerlei 

opmerkingen voor te zijn, besloot ik het initia-
tief maar te nemen. Ik vertelde hem dat ik met 
mijn vijf kleindochters aan de wandel was en dus 
ook even bij hem kas kwam kopen. De meisjes 
die me netjes met pake aanspraken, kregen alle 
vijf een plakje kaas om te proeven en ik vertelde 
de man dat er drie kleindochters Melissa heetten, 
genoemd naar mijn vrouw. De andere twee waren 
van een zoon die niet aan vernoemen deed. De 
kaasboer vond alles prachtig en vond dat de da-
mes wel boften met zo’n lieve pake. Met de mon-
den vol knikten de meisjes en toen moesten we 
snel verder, anders waren ze in lachen uitgebar-
sten. Vol verhalen kwamen ze bij ons huis en vlak 
daarna vertrokken ze om zich voor te bereiden op 
het examen. Ze slaagden alle vijf en ik verloor ze 
uit het oog, zo gaat dat in het onderwijs. De kaas-
boer was ze niet vergeten en informeert nog wel 
eens naar ze. “Ach”, zeg ik dan, “ze worden ouder 
en gaan hun eigen gang en zien pake niet zo vaak 
meer….”De man knikt dan begrijpend en merkt 
op dat het nu eenmaal zo gaat in het leven. Maar 
vorige week kwam ik nog een Melissa tegen en 
die riep: “Ha pake”. En alleen wij twee begrepen 
het……

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

Als gediplomeerd schadehersteller 
met ruim 30 jaar professionele ervaring, bied ik u :

• Vakkundig schadeherstel 
• Taxatie van de schade (vrijblijvend)
• Afhandeling met de verzekeringsmaatschappij
• Restauratie van Oldtimers
• Budgetreparatie (reparatie met tweedehands of imitatie 
 onderdelen om de prijs zo laag mogelijk te houden)

 Eventueel leenauto beschikbaar 
      Handelsweg 7
      1619 BJ Andijk
      06-2183 2262
info@ronkarremanautoschade.nl
www.ronkarremanautoschade.nl 

Op zaterdag 29 april gaat de Zoogdierenwerk-
groep van de KNNV, de Vereniging voor Veld-
biologie, bij het Naviduct bij Enkhuizen op zoek 
naar diersporen. Het lijkt misschien een onge-
wone plek, maar het is daar een zandgebied waar 
zowel konijnen als vossen leven. Beide graven 
holen. Een vos graaft vaak een hol in een oud ko-
nijnenhol. Aan een vossenhol kun je zien dat een 
vos een echte sloddervos is: hij verzamelt botjes 
en andere etensresten op de stortberg voor zijn 
hol. Overigens gebruiken vossen overdag liever 
een leger dan hun hol.

Konijnen graven behalve holen ook schrapjes, 
waarbij ze hun drollen deponeren. Naast sporen 
van vossen en konijnen kunnen we bij het naviduct 
ook sporen van muizen verwachten. We kijken niet 
alleen naar holen van zoogdieren, maar ook naar 
loopsporen en vraatsporen en natuurlijk naar poep 
en pies.

Er zijn twee verzamelpunten: om 9.00 uur op de 
Parkeerplaats het Dampten te Hoorn en om 9.30 
uur op het Parkeerterrein voor het Naviduct (Sluis-
weg). Van daar gaan we een klein stukje met de 
auto, maar verder te voet. 

De excursie duurt ca. 3 uur, tenzij we meer zien. 
Deze excursie is zeker ook geschikt voor kinderen!

Wil je mee met deze excursie? Je hoeft geen KNNV-
lid te zijn om mee te gaan.Er zijn geen kosten ver-
bonden aan de excursie, behalve dan dat we de kos-
ten van de autorit onder elkaar verdelen. 
Ook is het nodig je van tevoren aan te melden bij 
Fred Weel: tel. 06-48664025 of  fredweelroop@zig-
go.nl.

Diersporenexcursie met de KNNV bij het Naviduct 
bij Enkhuizen op zaterdag 29 april

Schrapje en keutels van konijnen. Foto A. Dekker

IVN West-Friesland nodigt kin-
deren en (groot)ouders uit om op 
zondag 23 april een Bloemenbom 
te gaan maken. Wij gaan de in-
secten een handje helpen, want 
ze kunnen niet zonder bloemen, 
het is hun voedselbron. Aanvang 
14.00 uur bij IVN in het Streek-
bos Paviljoen in Bovenkarspel.

De IVN-gidsen vertellen over 
verschillende soorten zaad, van 
klein tot heel groot. Want zelfs 

uit een piepklein zaadje kan een 
grote boom groeien. Daarna mag 
een bloemenbom worden ge-
maakt van verschillende soorten 
bloemenzaad. Deze zadenbol 
mag mee naar huis worden geno-
men om in de tuin of een bloem-
bak te worden geplant. Leuk en 
leerzaam voor kinderen om hun 
eigen minituintje te zien bloeien. 
Meer groen in de tuin zorgt voor 
vlinders, bijen en andere nuttige 
insecten. 

Klein geaderd witje. Foto: Toos Brink

Bloemenbom voor bijen

Fruitkwekerij ’t Keetje in Lutje-
broek is al jaren een begrip als het 
om vers en lekker gaat. Maar het 
voorjaar is de mooiste tijd om 
een bezoek aan deze fruittuin te 
brengen
want de bomen staan in bloei! 
Afhankelijk van de lentezon en de 
temperatuur kunnen dat vooral 
appel-, maar ook peren, prui-
men- of kersenbomen zijn. 

Zaterdag 22 april om 11.00 uur 
start een rondleiding o.l.v. de fa-
milie De Boer langs de boom-

gaard, de beleeftuin, de zorgboer-
derij, het terras en de boeren-
landwinkel aan de Kadijkweg 65a 
1614 MA Lutjebroek. IVN-gids 
Heleen Peerdeman gaat o.a. ver-
tellen over de insecten die er voor 
zorgen dat er in het najaar fruit 
aan de bomen hangt. Kinderen 
en (groot)ouders zijn van harte 
welkom, maar moeten zich voor 
de bloesemwandeling, de koffie 
of de lunch vooraf aanmelden bij 
’t Keetje, telefoon 0228 562894. 
De kosten voor de bloesemwan-
deling zijn € 2,- per persoon. 

Perenbloesem. Foto: Toos Brink

Bloesemwandeling
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Broers Carlo Bot en Richard 
Bot slaan de handen ineen. Het 
werk in de bouw laat Richard 
achter zich. Hij sluit zich aan 
bij zijn broer, die dorpshuis en 
café Sarto runt. Nog meer live-
muziek en evenementen, mooie 
feesten en partijen en een warm 
thuis voor verenigingen is waar 
ze dit jaar voor willen zorgen. 
Het startschot is het opknap-
pen van het dorpshuis, dat deze 
zomer op de planning staat.

“Het was eigenlijk een impuls”, 
vertelt Richard Bot over zijn car-
rièreswitch. “Ik zag een uitda-
ging.” Die uitdaging vond hij bij 
Sarto, waar hij sinds november 
Andijkers verwelkomt als be-
drijfsleider. 

Horeca
Die nieuwe functie is Richard op 
het lijf geschreven, hij is er zelfs 
vorige maand voor verhuisd van 
Enkhuizen naar Andijk. “Het is 
heel erg leuk, het contact met 
mensen bevalt mij wel”, zo vertelt 
hij. Hoewel Richard in de bouw 
werkte is de horecawereld hem 
niet onbekend. “We zijn opge-
groeid in Enkhuizen waar onze 
ouders Café Paulus Potter had-
den, de horeca is mij met de pap-
lepel ingegoten.” 

Vader en moeder begonnen op 
vakantiepark het Grootslag met 
Grootslag Horeca, waar Richards 

broer Carlo zijn passie vond en 
inmiddels zelf runt. Vier zomers 
geleden nam Carlo ook dorpshuis 
Sarto over. Sarto sluit volgens 
hem goed aan op zijn werk bij 
Grootslag Horeca. “In de zomer 
is het vooral druk op het Groot-
slag met alle vakantiegangers”, zo 
legt hij uit. “Bij Sarto is het dan 

rustiger, omdat iedereen op va-
kantie is, en de verenigingen hun 
zomerstop hebben.”

Als de dagen korter worden zoe-
ken mensen juist vaker het dorps-
huis op. “Het beginsel van Sarto 
is de clubs die erin zitten”, aldus 
Carlo. Of dat nu is om te biljar-

ten, bridgen, klaverjas, bingo, 
country of volksdansen. Van een 
uiteenlopende groep aan vereni-
gingen is Sarto de thuisbasis.

Make-over
Maar de broers willen meer doen 
met het gebouw in Andijk-West 
en daarbij kunnen ze profiteren 

Richards achtergrond in de bouw. 
“We gaan het van de zomer op-
knappen”, vertelt Carlo. “Buiten 
wordt de boel geschilderd en 
binnen maken we de inrichting 
wat gezelliger.” Ze krijgen daarbij 
hulp van de dames van Jij & Ik 
Workshops en Bloemdecoratie.

Alle vier de zalen: van het biljart-
café en de grote zaal met podium 
tot tienerclublokaal De Sluis krij-
gen een make-over. Hier vertoe-
ven niet alleen de verenigingen, 
de zalen zijn ook te verhuren 
voor feesten en partijen.

Van patatje tot luxe diner
“We creëren op maat gemaakte 
arrangementen”, legt Carlo uit. 
“Met Grootslag Horeca kun-
nen we zorgen voor buffetten 
en barbecues op verjaardagen, 
bruiloften, personeelsfeesten of 
bijvoorbeeld examenfeesten. Dat 
varieert van een patatje tot een 
luxe diner.”

Zelf zullen de broers ook steeds 
vaker een evenement organiseren 
bij Sarto. “Eind mei staat de twee-
de editie van het feest Cheers op 
de planning”, laat Richard weten. 
“En we proberen eens in de twee 
maanden te zorgen voor een band 
met live-muziek op het podium.”
Meer informatie over Sarto staat 
op www.sarto-andijk.nl, of neem 
contact op met Richard Bot of 
Carlo Bot via 0228-591613.

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
Dijkweg 378 • 1619 JM Andijk • 06 - 51 88 37 74

www.jocozonwering.nl • info@jocozonwering.nl

voorheen

Voor zonneschermen, 
markiezen, reparatie 

en onderhoud. Handelsweg 33E
1619 BJ Andijk
06-373 1414 8

www.LNChuidverbetering.nl

De RuimteDe RuimteDe RuimteDe Ruimtevoor oplossingen

Bouwadvies � Architectuur � Kostenbeheersing

Neem vrijblijvend contact op met Ard Botman.
06-53710671• www.deruimtevooroplossingen.nl

Wij kunnen het 
ontwerp en alle 

benodigde tekeningen 
voor uw nieuw- of 
verbouwplan verzorgen.

Staat voor kwaliteit en zorg: 

Europasingel 118
1693 GV Wervershoof

Tel 0228-582270

Keizerskroon 1
1619 XK Andijk

0228-592717

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

➜  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.

Electro Andijk

Openingstijden
Maandag tot vrijdag van 10.00-18.00 uur  

Zaterdag de gehele dag gesloten.

Electro Andijk, Middenweg 0228 591873    
www.electro-andijk.nl

Gebroeders Bot steken handen uit de mouwen bij Sarto

Richard Bot wilde een nieuwe uitdaging aangaan. Foto: KD/De Andijker
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Elke zaterdag 
open van 

10:00 - 17:00 

Nijverheidsweg 7 A
Wervershoof 

(0228) 72 49 07

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
eerlijk product tegen een eerlijke prijs.

Kiest u ook voor de kwaliteit van de
bovenste plank?

Service & 
Onderhoud

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

Startvermogen op maat!
Accu’s voor verschillende

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

Jetski • Grasmaaier • Aggregaat • Etc.

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

ALLEEN GELDIG INDIEN U EEN 
AFSPRAAK MAAKT VIA DE GRATIS

GARAGE JONG APP

ALLEEN GELDIG 
VOOR PERSONENAUTO’S

APK
€ 15,-

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

hairstyling

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

Voor een unieke 
haarbeleving!
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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

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

Tel: 0625116916 • koopmanoefentherapie.nl

Podologie
Marian van Zwieten • Keizerskroon 1

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

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 p.ligthart@andijker.nl



Met de Multy Sky Swing, het panna 
voetbal, de peuterspeeltuin, muziek van 
DJ Jacco Deen en de band Moers gaan 
we er op 27 april een gezellige dag van 
maken op het Raadhuisplein in De 
Hoek! Nieuw dit jaar zijn de diverse 
foodtrucks waar lekkere hapjes besteld 
kunnen worden.  

We starten deze feestelijke dag om 09.00 
uur met de vrijmarkt. Er kan weer van alles 
worden gekocht voor kleine prijsjes. Ook 
van nagelkunst, haarvlechtwerk, thuisbak-
sels en muzikale uitvoeringen op straat 
kan worden genoten. Er kan vanaf 8.00 uur 
‘s morgens een plek worden ingenomen op 
het daarvoor aangewezen gebied. Uiter-
aard zal ook de Nederlandse vlag worden 
gehesen en zal de fanfare het volkslied ko-
men spelen. De vrijmarkt eindigt om 12.00 
uur. Aan iedere deelnemers het verzoek 
om de onverkochte spullen mee naar huis 
te nemen en de verkoopplaats netjes ach-
ter te laten.

Om 13.00 uur start het middagprogram-
ma. Voor de kleintjes is er het optreden 
van kleuterdans, schminken en de peuter-
speeltuin. Daarnaast zijn er optredens van 
streetdance, dat wordt verzorgd door juf 
Linda. Na het succes van vorig jaar zullen 
ook dit jaar Puck en Parel een piraten mee-
leeftheater verzorgen in een fantastische 
show! Naast het panna voetbal, de storm-
baan en de springkussen is er dit jaar ook 
een Multi Sky Swing van wel 27 meter 
lang! Voor de kinderen is er verder nog wat 
lekkers te verkrijgen.
 
Het palingroken, inmiddels vast onderdeel 
van de dag, zal rond 16.30 uur starten met 
de beoordeling door de jury. Omstreeks 
17.00 uur zal de winnaar bekend zijn en zal 
de paling weer per pondje worden ver-
kocht. Ook organiseren we een loterij, 

waarbij o.a. een spijkerbroek naar keuze 
bij Rheino’s kan worden gewonnen en een 
coole fiets van Fietswinkel André van 
Duin!

Voor de oudere Wervershovers zal er ’s 
middags in en door de Schoof weer sjoelen 
en kaarten worden georganiseerd, waarbij 
leuke prijzen zijn te winnen. 

Verder is het natuurlijk mogelijk om nog 
wat te drinken op ons gezellige dorpsplein 
en zal de muziek weer op een prettig ni-
veau te beluisteren zijn. Dit jaar wordt dit 
verzorgd door DJ Jacco Deen en de band 
Moers! Na afloop van de feestdag is alle 
hulp voor het opruimen welkom. 

Er is deze dag voor ieder wat wils! We zien 
jullie graag op 27 april en maken er met z’n 
allen een mooie dag van. Bij slecht weer 
zullen we uitwijken naar De Dars. 

Volg je ons al via Facebook? https://www.
facebook.com/oranjemaximaal.
Oranje Comité Maxima’al 

Foto aangeleverd

Koningsdag 2017 in Wervershoof!

Op vrijdag 28 april 2017 zingt het ensem-
ble The Martin Mans Formation (TMMF) 
o.l.v. Martin Mans in de Gereformeerde 
kerk aan de Middenweg 4 te Andijk. Mar-
tin Mans dirigeert en begeleidt The Mar-
tin Mans Formation en speelt orgelsolo’s. 
Samen verzorgen zij een Oranjeconcert 
zonder weerga!

De twintig zangers van The Martin Mans 
Formation zingen nummers van de door 
hen uitgebrachte cd, maar ook bekende 
klassiekers komen aan bod in dit concert.
Het geweldig zingende mannenensemble 
is zo’n tien jaar geleden ontstaan vanuit 
het Waddinxveens Mannenkoor De Gou-
westem. Martin Mans heeft met zijn 
ruime ervaring als dirigent en organist het 
ensemble met veel zorg samengesteld. Het 
resultaat is een diverse, maar vooral en-
thousiaste groep geschoolde zangers. The 
Martin Mans Formation levert ieder jaar 
een waardevolle bijdrage aan de kathe-
draalconcerten van Martin Mans, Jan 
Vayne en Petra Berger en treedt regelmatig 

op in verschillende televisieprogramma’s, 
zoals Nederland Zingt.
Organist Martin Mans speelde al eerder 
meerdere keren in Andijk. Hij verzorgde 
o.a. een daverend nieuwjaarsconcert begin 
januari 2016 en trad met TMMF in mei 
2016 op in Andijk! Hij geeft meer dan 200 
concerten per jaar in Nederland en Cana-
da en treedt vaak op voor radio en tv. Hij is 
dirigent van o.a. het grote mannenkoor De 
Gouwestem en het Zaans Interkerkelijk 
Mannenkoor. Daarnaast dirigeert hij de 
Urker Mans Formatie. Hij is als vaste or-
ganist verbonden aan de Breepleinkerk in 
Rotterdam.
Voor meer informatie:  www.zingenenzo.
com

Het concert begint om 20.00 uur, toegang  
aan de kerk € 12,50 - kinderen tot 12 jr. € 5. 
Bij voorverkoop via e-mail naar 
kaartenandijk@gmail.com krijgen vol-
wassenen € 2,50 korting. Kaarten zijn 
vanaf 19.15 uur op de dag van het concert 
in de kerk verkrijgbaar.

Een Oranjeconert in de Gereformeerde kerk. Foto aangeleverd

Martin Mans & The Martin Mans 
Formation in Geref. kerk

Wilt u met eigen ogen zien hoe we van 
uw gft en etensresten groen gas en 
compost maken? Op zaterdag 22 april, 
zaterdag 20 mei en zaterdag 24 juni 
organiseert HVC op haar vestiging in 
Middenmeer kijkdagen. Per dag vinden 
er drie rondleidingen plaats.

In de groene energiefabriek doen de bac-
teriën het werk. Zij zetten groente-, fruit- , 
tuinafval en etensresten om in biogas, 24 
uur per dag. Het biogas is de basis voor 
groen gas en wordt ingevoed in het open-

bare gasnet. Het overgebleven materiaal 
wordt omgezet tot compost. 

Het programma bestaat uit een presenta-
tie en een rondleiding over het terrein en 
duurt bij elkaar ongeveer anderhalf uur. 
Minimumleeftijd is 12 jaar en de rondlei-
dingen zijn alleen geschikt voor mensen 
die goed ter been zijn. 

Toegang is gratis, maar het aantal plaatsen 
is beperkt, dus schrijf u snel in via www.
hvcgroep.nl/gftkijkdagen. 

Kijkdagen bij de groene energiefabriek in Middenmeer
Kom kijken hoe we van gft en etensresten 

groen gas en compost maken

Samen spelen,  
leren & ontdekken
op onze peuterspeelgroep in  
basisschool De Piramide

Wij hebben 
plekjes 

vrij!

Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

Dit weekend een lading nieuwe namen 
voor het Dijkpop Festival, dat komend 
jaar 8 juli in Andijk plaatsvindt. Lucas 
Hamming, Michelle David & The Gos-
pel Sessions, Wouter S., Julian Alexan-
der, Holland Elektro en Neat Machine 
zijn allen van plan deze zomer af te rei-
zen naar Andijk.

34ste editie
Eerder maakte Dijkpop de komst van; De 
Jeugd van Tegenwoordig, Moksi, Yung In-
ternet, My Baby, St. Tropez, Holy Goof, 
Death Alley, Sevn Alias, Indian Askin, Joe 
Goes Hunting, The Charm The Fury, Blue 

Crime, Man Whit No Shadow, Champion, 
Bas Roos enThe Titanium White bekend.

De kaartverkoop voor de 34ste editie van 
Dijkpop is al in volle gang en de eerste 2 
shifts met kaarten zijn al strak uitverkocht. 
Profiteer nu het nog kan van de Vroege 
Vogel ticket actie. Deze is slechts €28,00
en zijn te bestellen via www.dijkpop.nl [1] 
of via het Facebookevent: Dijkpop Festival 
8 juli 2017

Dijkpop Jong & Fris-entreekaarten koop 
je, als je op 8 juli nog geen 18 jaar bent, 
voor € 18,50 (excl. reserveringskosten)

Lucas Hamming. Foto aangeleverd

Laatste namen 
Dijkpop
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9 Jaar geleden stond ik nog als juf voor 
de klas, maar door gezondheidsproble-
men (hoofdpijn, migraine, darmproble-
men etc.) en te hard werken kwam ik in 
een burn-out terecht. In die tijd wees 
iemand mij op mijn voedingspatroon en 
ben ik daar gezonde aanpassingen in 
gaan maken. Binnen een half jaar waren 
al mijn klachten verdwenen en had ik 
weer enorm veel energie. Dat vond ik zo 
interessant dat ik opleidingen en cursus-
sen ben gaan volgen om me daar hele-
maal in te verdiepen.
 
We zien het inmiddels allemaal; de 
maatschappij is aan het veranderen, 
sporten is populairder dan ooit, grote 
merken maken hun producten gezonder 
en gezond en verantwoord koken heeft 
een prominente rol gekregen. Die com-
binatie is perfect voor een gezond lijf, 
maar wellicht heb je daar wat handvat-
ten voor nodig.
  
Mijn doel is om je die te geven, zodat jij 
op een ongedwongen en smakelijke ma-
nier een energieke en fitte levensstijl 
onder de knie kunt krijgen. Met een 
aantal kleine aanpassingen kun je op ie-
der moment van de dag, een bord vol 
vers eten op tafel zetten. 
In mijn werk en recepten laat ik je zien 
hoe je gezonde, natuurlijke en onbe-
werkte ingrediënten kunt gebruiken 
voor jouw gebruikelijke maaltijden. Niet 
langer pakjes en zakjes dus, maar goede 
brandstoffen die je lijf energie geven 
zonder het verder te belasten.

Sinds 3 jaar ben ik namelijk de eigenares 
van “De Keuken van Annemieke”. Ik ver-
zorg lezingen en kookworkshops door 
heel Nederland, doe foodstyling voor 
grote bedrijven en verzorg gezonde 
(thema)catering op netwerkmeetings en 
feestjes. Daarnaast richt ik me in mijn 
praktijk op hormoon- & gezondheids-
consulten waarbij ik meteen ook onder-
zoek doe naar het bloed van mensen 
onder de microscoop om zo een com-
pleet plaatje te krijgen hoe we gezond-
heid weer vanaf de kern, op een natuur-
lijke manier kunnen aanpakken. Ook 

ligt sinds afgelopen maand alweer mijn 
derde gezonde kookboek in de boek-
winkels en bij sportscholen.
 
“Lekker Makkelijk” - gezond zonder 
gedoe in een stoer mannenjasje

Waarin onderscheid het boek zich:
• Alle recepten zijn vrij van 
 geraffineerde suiker, gluten en 
 onnatuurlijke e-nummers 
• Ze zijn snel klaar te maken 
 (gemiddeld 15 min.)
• De ingrediëntenlijstjes zijn kort
• Alle benodigdheden zijn verkrijgbaar  
 bij de gemiddelde supermarkt
• Alle 100 recepten staan op de foto 
• Een perfect handboek voor alle 
 mannen; van student tot 
 gepensioneerd en zelfs vrouwen 
 kunnen hiermee aan de slag 
• Ook aan makkelijke feestmenu’s, 
 date-menu’s en eiwitrijk sportvoer 
 is gedacht
• Het voorwoord is geschreven door 
 Wilfred Genee & Ralph Moorman

Een leuke tip voor een mannencadeau 
of straks voor vaderdag!

Heb je vragen, wil je meer heerlijke sui-
kervrije, e-nummervrije, glutenvrije en/
of lactosevrije recepten of informatie 
over gezondheid, neem dan eens een 
kijkje op dekeukenvanannemieke.nl 
 
Gezonde groetjes,
Annemieke de Kroon

Lekker Makkelijk!

Annemieke de Kroon, links op de foto. Foto aangeleverd

Annemieke	de	Kroon	komt	oorspronkelijk	uit	Andijk,	
ze	is	de	zus	van	Andijker	hovenier	Bart	de	Kroon.

Op 13-jarige leeftijd begon Sjaak Schuite-
maker uit Andijk wedstrijden te fietsen. 
Vanzelfsprekend bij West-Frisia, dè wie-
lerclub van oostelijk West-Friesland. In-
middels is hij bijna 68 jaar oud en neemt 
hij afscheid als ploegleider bij datzelfde 
West-Frisia.

Hij stond aan de basis van de huidige suc-
cesformatie en wordt beschouwd als het 
boegbeeld van het ploegleidersgilde van 
West-Frisia, maar toch wordt het een be-
scheiden afscheid, zonder al te veel poeha. 
“Het is tijd voor een jongere generatie. Ik 
vertrek met een goed gevoel. De club staat 
er prima voor. Ik blijf als bestuurslid be-
trokken bij West-Frisia, dus het is geen 
definitief afscheid.”

Een ploegleider die zelf heeft gefietst weet 
wat er omgaat bij de renners. En gefietst 
heeft Sjaak Schuitemaker. Bij de nieuwe-
lingen boekte hij twee overwinningen en 
bij de amateurs maar liefst negen. “In 1965 
werden wij derde bij een landelijke ploe-
gentijdrit over 80 kilometer in Dronten. 
Naast mij zaten Jos Dekker, Willem van 
Dok en Gerrie Bruin in de West-Frisia 
ploeg.”

Klassiekers
Sjaak reed ook klassiekers. “Ik werd een 
keer derde in de Haarlemmermeer en 
vierde bij een klassieker in Brabant. Toen 
ben ik gaan rijden bij de Albert van Zoo-
nen ploeg uit Schagen. Daar reed ik samen 
met toprenners als Jos Pronk, Matthé 
Pronk en Co Giling.”
Hij ging nóg een stapje hoger en belandde 
bij de Caballero ploeg. “Zij hadden inder-
tijd een profploeg en een amateurploeg. Ik 
zat bij de amateurs. De profploeg werd op 
een gegeven moment opgeheven. De ama-
teurs gingen door. Maar na een 15-jarige 
carrière op de fiets ben ik gestopt, omdat 
ik kinderen kreeg.”

Voetbaltrainer
Het wielrennen kwam op een lager pitje, 
maar Sjaak bleef actief bij andere sporten. 
“Ik schaatste veel. In 1986 heb ik de Elfste-
dentocht gereden. En ik ben tien jaar voet-
baltrainer geweest bij de jeugd van AVV in 
Andijk. Ik was ook materiaalman bij AVV. 
Toen mijn vrouw ging handballen, werd ik 
gevraagd om voorzitter te worden van 
Handbalvereniging Andijk. Dat heb ik ze-
ven jaar gedaan.”
Door een speling van het lot belandde hij 
toch weer op de fiets. “In 1994 kreeg ik een 
ongeluk. Ik lag behoorlijk in de kreukels. 
De dokter adviseerde mij toen om te gaan 
fietsen, om beter te revalideren. Toen 
kreeg ik de smaak weer te pakken. In 1996 
ben ik weer hard gaan fietsen.”

Ploegleider
Sjaak werd gevraagd om plaats te nemen in 
het bestuur van West-Frisia. In 2002 werd 
hij ploegleider bij de elites, zoals de ama-
teurs tegenwoordig worden genoemd. “Ik 
begon letterlijk met niks. Aanvankelijk 
reed ik met mijn eigen auto achter de ren-
ners aan. Maar West-Frisia is de afgelopen 
jaren enorm gegroeid, vooral bij de jeugd. 
We beschikken nu over twee echte ploeg-
leiderswagens en zelfs een bus, voor de 
fietsen en materialen.”

Buschauffeur
Een ploegleider is het hele seizoen druk 
bezig. Het begint al in het prille voorjaar. 
,,Dan overleg ik met het bestuur, de ren-
ners en de verzorgers over het programma 
voor het komende seizoen. Elk voorjaar 
gingen we op trainingskamp in Spanje. 
Dan namen de renners het vliegtuig en ik 
reed het hele eind met de bus. Ik was tien 
dagen van huis. Je zit het hele seizoen vast 
aan wedstrijd schema’s. Het is mooi ge-
weest. Nu kan ik eindelijk op vakantie gaan 
wanneer ik dat wil.’’ 
Bron: Westfries Weekblad.

West-Frisia’s Sjaak Schuitemaker: 
‘Eindelijk kan ik op vakantie gaan wanneer ik dat wil’

De ploegleider neemt afscheid na 15 jaar

Sjaak Schuitemaker. Foto Barend Hoekstra

Nieuws of tips:
Mail naar: info@andijker.nl 

of bel: 59 36 05
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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 soor-

ten.
Jan&Tineke van der Jagt

Middenweg 39. Tel. 593245  

Zaterdag 29 april: Dorpentocht
Opgave voor 26 april: A. Regts 

596096 R. Hooiveld 592587. 
Vertrek: 14.00 uur bij Verzorgings-
huis Sorghvliet, ± 17.00 uur weer 

terug. U kunt eventueel opgehaald 
en thuisgebracht worden.

U heeft vast wel zin om te genie-
ten van een heerlijke komedie en 
een mooi avondje uit? Dat kan 
aanstaande zaterdag 22 april in 
Cultura.

Na een bewogen jaar is het Andij-
ker Toneel weer voluit en met 
veel energie de planken op ge-
sprongen om u een geweldige 
avond te beloven. Een avond met 
een eigentijdse en komische to-
neelstuk van de bekende schrij-
ven Haye van der Heijden.
Hij noemt het stuk, ‘Bravo ge-
naamd’ een ‘absurde komedie’. 
U kent waarschijnlijk wel de TV 
serie ‘Kinderen geen bezwaar’ 
waarin de bekende acteur Alfred 
van de Heuvel de sullige en komi-
sche Gerard speelt. Anne-Mieke 
Ruyten speelt de rol van Maud. 
Het stuk ‘Bravo’ is afgeleid van 
deze komische TV serie.

Een stuk dat zich afspeelde in de 
huidige tijd en waarin afwisseling 
is te zien van online communica-
tie, interactie, actualiteit en hu-
mor. Het stuk wordt door veel 
uitgeverijen bekroond als ‘aanra-
der’. U als publiek mag komend 
weekende komen bepalen of dit 
klopt.
 
Het stuk in het kort
Gerard heeft een huisje in Frank-
rijk gekocht. Online… Zonder 
het eerst te bekijken. Wanneer hij 
daar samen met Aktan aan komt, 
blijkt het toch anders te zijn dan 
hij had verwacht. Dus toch! En 
zijn vrouw Eveline had ‘m nog zo 
gewaarschuwd!
De schouders worden er onder 
gezet en de mannen gaan aan de 
slag, maar als je dan wordt afge-

leid door de aanwezigheid van de 
prachtige buurvrouw Isabel – 
met wie ze nauwelijks kunnen 
communiceren omdat ze alleen 
maar Frans spreekt – dan schiet 
het niet erg op. Ook Bibi, die al 
enige tijd op het Franse platte-
land woont en landgenoten helpt 
die daar een huisje kopen, brengt 
enige vertraging in het geheel. 

Eveline zit thuis in Nederland en 
heeft via Skype verbinding met 
de mannen.
Zij ziet dat het niet allemaal vlek-
kenloos verloopt en besluit uit-
eindelijk ook naar Frankrijk te 
komen. Gerard heeft ondertus-
sen allerlei plannen beraamd 
maar of dat de juiste ideeën zijn?! 
We zullen maar niet teveel ver-
klappen. Kom daarom gerust ge-
nieten van dit stuk. Bij het stuk 
wordt ook het publiek er bij be-
trokken.
 
Welkom in Frankrijk
U bevind zich deze avond in 
Frankrijk. Het Andijker Toneel 
gaat u tijdens de voorstelling ver-
blijden met Franse verassingen. 
Dat maakt deze avond echt uniek.
Kortom, u zult de echter Franse 
sfeer PROEVEN! Schroom niet 
om uw mooiste Franse outfit aan 
te trekken.
 
De acteurs van de voorstelling 
zullen zijn: Sam de Vries, Daniël 
Steltenpool, Tineke Langius, Gré 
Dol en Nelinda Broer. De regie is 
in handen van Wendy Sinnige

Zaterdag 22 april 2017, Cultura 
– Andijk, 20.00 uur. Kaarten: aan 
de kassa of online te reserveren, 
www.andijkertoneel.nl

Administratie-en Belasting-advieskantoor

C.W.vanderJagt V.O.F.
Groothandelsmarkt 17-A • 1681 NN  Zwaagdijk
Telefoon 0228-562186 • Fax 0228-564052
info@cwvanderjagt.nl

Uw financiën op maat...
Verzorging belastingaangifte voor particulieren

Bedrijfsadministraties en adviezen voor midden- en kleinbedrijf

Zelfstandig adviseur RegioBank

Financieringen en hypotheken

Assurantiën en pensioenen

Geweldige komedie in Cultura

Gewijzigde	openingstijden

Ons kantoor is gesloten op:
Donderdag	27	april,	Koningsdag	

Op	vrijdag	28	april	alleen	op	afspraak	geopend

 • 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
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Wist u dat...

.... Klaas Hollander dit jaar, 

net als zijn vrouw Alka, 75 jaar 

is geworden?

 

... Toneelvereniging KNA u 

graag in de beautysalon 

welkom heet op 21 en 22 april?

 

... er op zaterdag 29 april een 

dorpentocht wordt gehouden 

namens de Gereformeerde kerk 

van Andijk?

... u de verkopers van de 

Zonnebloemloten binnenkort 

kunt verwachten?

… berichten van gevonden en 

verloren voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

... er bij de volkstuinen aan de 

Beldersweg nog volkstuinen te 

huur zijn?

Op zaterdag 8 april en zondag 
9 april werden de Regiokampi-
oenschappen gehouden in Am-
sterdam. De beste turnster van 
Noord Holland streden om een 
plek voor in de finale.
Nikki Grent, Rory Korver, Shay-
enna Otsen en Renske Verbrug-
gen mocht op zaterdagochtend 
aantreden.
De dames hadden netjes geturnd. 
Dit resulteerde in een mooie  vijf-
de plaats voor Nikki. Ook Rory 
had zich geturnd naar de finale zij 
eindigde op een 10 plaats. Renske 
haalde net niet het podium.
Zij werd 7de.  Wel had zij zich 
geplaatst voor de finale. Helaas 
plaatste Shayenna zich net niet 
voor de finale. Op 10 juni vind de 

finale plaats. De beste turnsters 
van Noord Holland, Zuid Hol-
land en Utrecht strijden dan om 
het ere metaal.
Zondag traden de oudere meisjes 
aan. Anna Commandeur steeg 
boven zich zelf uit. Ze turnde een 
super wedstrijd. Na 2 toestellen 
stond ze 1ste.  Spannend was het 
zeker. Anna maakte alles waar. 
Zij werd Regiokampioen. Myrthe 
Nugter, Eva Stroet, Orla de Jager, 
Naomi Heinis en Fleur Huisman 
zouden het zwaar krijgen.
De meisjes hebben geturnd voor 
wat ze waard zijn. Helaas heeft al-
leen Myrthe de finale gehaald.
De andere meisjes hebben mooie 
resultaten laten zien. Wij willen 
iedereen feliciteren. 

Succesvolle turnsters bij VVW. Foto aangeleverd

Anna Commandeur Kampioen 
van Noord Holland

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

Bollenmarkt 8a in Zwaagdijk
0228 - 561010

www.omnyacc.nl

Onze collega’s zitten aankomende maandag 
24 april voor u klaar van 9.00 - 18.00 uur om 
antwoord te geven op uw vragen over de 
aangifte IB of een fiscaal vraagstuk



Kerkdiensten, zondag 23 april

Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur  ds. J. Staat

Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen

09.30 uur Leesdienst

16.00 uur Ds. G.Heijkamp

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk
10.00 uur Ds. Burret Olde uit Zwaag    
 Organiste: Christine Janssen

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 

10.00 uur Simon van de Kooi

R.K. Kerk zaterdag 22 april
Bangert 6, Andijk
19.00 uur  Euch. pastor J. van Dril, Vriendenkring 

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu

19.00 uur Aart Haverkamp,  Elia 12

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

Op zondag 23 april a.s. vindt in 
de Werenfriduskerk in Wervers-
hoof een uniek concert plaats. 
Twee koren zullen een gezamen-
lijk optreden verzorgen, met lie-
deren uit hun eigen repertoire en 
een aantal composities die door 
de twee koren samen ten gehore 
worden gebracht.

Het gemengd koor (het dames- 
en het herenkoor) van de Weren-
fridusparochie treedt op met de 
Vocale kring Drechterland uit 
Hoogkarspel. Beide koren staan 
onder leiding van Jan van der 
Leek.

Van het gemengd koor kunt u 
klassiekers verwachten als Do-
mine salvam fac, het Ave Maria 
van Haagh, Laudate Dominum 
en het Kyrie en Gloria uit de or-

gelsolomesse van Mozart. Vocale 
Kring Drechterland laat, naast 
onder andere twee werken van 
Schumann, liederen horen uit 
Ierland en Israël. Tezamen pak-
ken beide koren uit met compo-
nisten als Schubert, Rachmanin-
ov en Mendelssohn, voorwaar 
geen kinderachtige namen…
En dit alles gevoegd bij het prach-
tige orgelspel van Pieter Rynja.

Voor dit bijzondere concert hoeft 
u niet naar de voorverkoop, wat 
niet wil zeggen dat u er op die 
zondagmiddag niet snel bij moet 
zijn. Anders wacht u het lot dat in 
vroeger tijden de kerkbezoekers 
trof die aan de late kant waren: de 
hele viering staande achterin de 
kerk volgen. Het concert begint 
om 15.00 uur en een vrijwillige 
bijdrage na afloop volstaat.
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De strijd die we iedere week 
leveren onder elkander zorgt 
steeds voor verrassingen. Wij 
gaan gewoon iedere week 
naar café de Welkomst om 
op het groene laken onze 
kunsten te vertonen. Nou 
eerlijk gezegd speelden we 
alle twee niet zo slecht hoor, 
wijn zijn gauw tevreden met 
onze resultaten onderling of 
dat nou goed of slecht is, je 
hebt het maar te accepteren. 
Je weet dat verlies en winst 

in de biljartsport aanwezig 
is. De totalen einduitslag in 
matchpunten uitgedrukt: 
8 voor Cees en 7 voor G.P. 
Grent. Zodoende waren 
zowel C.J. Verhoogt en G.P. 
Grent heel tevreden mee. 
De slotzin is: “Als je vanuit 
je hart spreekt zijn weinig 
woorden nodig”.

Sportgroeten 
G.P. Grent
Aflevering 1102

Biljartvereniging De Vlieringboys

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

Zaterdag 22 april 19.00 uur: 
Beloken Pasen.
Eucharistieviering met De 
Vriendenkring; voorganger: pas-
tor J. van Dril.
Thema: “Geloof met hart en ziel”.
De collecte is voor de onkosten 
van onze kerk.
Van harte aanbevolen en dank 
daarvoor.
Welkom in de viering.
Zondag 23 april 14.00 uur: 
Start Emmaüswandeling (± 1 
uur) bij onze kerk.
Verdere informatie in de Andijker 
van vorige week.
*Overleden Bert Verdonk en Jaap 
Groot.. Bij de voorbeden bidden 
wij voor hen.
*Deelnemers aan het Triduüm in 
Wognum (21 en 22 april) mooie 
dagen van bezinning en ont-
spanning, van ontmoeting en 
gezelligheid toegewenst.

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 17.00 uur

Zaterdag op afspraak

APRIL
• Start Verkoop Zonnebloemloten
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, Café Pension ‘t Ankertje
• Koningsdag in en rondom Dorpshuis Centrum! ( zie � yer)
Zaterdag 29 april 
• Verkoopdag hobbymaterialen, bibliotheekzaal Dorpshuis centr. 

10-16 uur
• Zwembad De Weid weer open!

MEI
Donderdag 4 mei 
• Nationale Dodenherdenking met als spreekster Lotty Neumann ; 

“Thuishaaldertje”  tijdens de oorlog hier in Andijk.
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
• Koppelbiljarten, 14.00 uur. Café Pension ‘t Ankertje
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.
• Vrouwen van Nu Andijk West. Is het Kunst of is het Kitch, Karel 

de Jong, Cultura, 20.00 uur
Zaterdag 23 september 

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 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. 

Onder advertenties vallen 
ook: Andijkertjes, 

Wist u datjes, Agenda, Kerk-
berichten en Verjaardagen

Kopij en fotomateriaal:
tot maandag 12.00 uur – 

info@andijker.nl

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

info@andijker.nl

Uniek concert in Werenfriduskerk

Goedemorgen redactie van de Andijker,

Omdat ik er van uit ga dat u hecht aan onpartijdige journalistiek, 
wil ik hiermee even reageren op het artikel van eergisteren in de 
Andijker; “de bijen van Henk Stam vliegen weer uit”. Dat klopt.

Tot groot verdriet van de omwonenden. Want dat betekent dat wij 
weer heel lang geconfronteerd worden met bijenpoep op onze ra-
men, auto’s en wasgoed. Zelfs de glazenwasser in onze straat is al 
hevig gefrustreerd want de dag nadat hij met veel moeite onze ra-
men schoon heeft gemaakt, zitten ze al weer onder de gele vlekjes.
Sommige bewoners zitten met de handen in het haar omdat zij 
nodig buitenom moeten schilderen, maar dat gaat niet vanwege de 
bijen. Als er iemand bij ons op visite is geweest zit die auto ook vol. 
En ze zijn heel lastig weg te poetsen.

Wij zijn erg voor het milieu en hebben echt niets tegen bijen, maar 
het wordt steeds erger. Een imkerij van zo’n grote omvang hoort 
niet in een woonwijk thuis.
Op andere plaatsen heeft de overlast ertoe geleid dat de gemeente 
heeft ingegrepen en de imkerij verplaatst moest worden. Helaas is 
het hier (nog) niet zo ver.

Namens een aantal omwonenden van de Molenweg

Lezers schrijven...



Raadhuislaan 21a   Grootebroek   (0228) 51 58 83
www.keukencentrumstedebroec.nl

Keukens met smaak gemaakt

Andijker Toneel
PRESENTEERt de komedie

Bravo

zaterdag 22 april
cultura - andijk
aanvang: 20:00 uur

entree aan de deur
OF ONLINE RESERVEREN OP ONZE SITE

Zondag 23 april 
expositie “Pigment”

In Cultureel Centrum “de 
Schoof” Kerkelaantje 1,  1693EH 
Wervershoof. Van 13.30 - 16.30 
uur. Wij komen iedere donder-
dagavond met ± 14 mensen bij-
een en werken met o.a. acryl en 
olieverf, pastelkrijt, pen en aqua-
relverf. Om de twee jaar expose-
ren wij aan het eind van ons schil-
derseizoen. Dit is de tweede keer 
op deze locatie van “de Schoof”, 
een goede reden voor u om eens 
even langs te komen. De toegang 
is gratis.

De Koningsspelen zijn een idee en initi-
atief van Richard Krajicek als lid van het 
toenmalige Nationaal Comité Inhuldi-
ging ten behoeve van de feestelijkheden 
omtrent de inhuldiging van Koning Wil-
lem Alexander op 30 april 2013. 
Sindsdien zijn de Koningsspelen  een 
jaarlijks terugkerend evenement, altijd 
op de laatste vrijdag voorafgaand aan 
Koningsdag. In 2017 is dit op 21 april. 
 

De Koningsspelen zijn een gezamenlijk, 
actief en sportief Oranjefeest voor alle ba-
sisschoolleerlingen in Nederland. De spe-
len hebben als doel om te laten zien dat 
samen goed ontbijten en actief bewegen 
niet alleen belangrijk is, maar vooral ook 
heel leuk kan zijn. Het streven is om met 
de Koningsspelen bij te dragen aan een 
verbonden, sportieve en gezonde samenle-
ving.
  

Vaste onderdelen van de Koningsspelen 
zijn het   Koningsontbijt en de Konings-
sportdag. Bij de samenstelling van het ge-
zamenlijke Koningsontbijt wordt gekozen 
voor een variatie van gezonde ontbijtpro-
ducten en producten die passen bij een 
lekker en feestelijk ontbijt. De kinderen 
moeten hiermee voldoende energie krij-
gen voor het sportieve deel van de Ko-
ningsspelen.
 
De invulling van de Koningssportdag is de 
vrije keuze van de deelnemende scholen 
en gemeenten. 
TV Atlas heeft in samenwerking met ba-
sisschool de Pyramide gekozen voor een 
tennisactiviteit. Deze sportieve ontmoe-
ting en kennismaking met het tennis heeft 
er in de afgelopen jaren toe geleid dat er 
ieder jaar wel een aantal kinderen lid wer-
den van de tennisvereniging.

Dit jaar zullen onder leiding van clubtrai-
ner Obe van der Klei en de jeugdbegeleid-
ster van TV Atlas Corina Smid ongeveer 
80 kinderen van groep 3 tot en met groep 
8 de rackets met elkaar kruisen. Om 09.45 
uur zal dit gebeuren beginnen op het ten-
nispark aan de Reinderhoek in Andijk. 
Belangstellende ouders en familie zijn ook 
van harte welkom.

Ook nu hopen we de kinderen zo enthou-
siast te kunnen maken dat zij besluiten tot 
een verdere kennismaking met het tennis.
TV Atlas heeft besloten om het financieel 
aantrekkelijker te maken door het eerste 
jaar een gratis lidmaatschap aan te bieden.
Meer informatie hierover is te lezen in de 
advertentie.

Tennisfeest tijdens Koningsspelen

Foto aangeleverd

Koelcellen, werk-
ruimte, kasruimte, 

bouwland en opslag-
ruimte te huur.
Kleingouw	130,	
1619	CJ,	Andijk

Info:	06-51799791	
(Arjen	Peerdeman)

Nieuws 
of tips:

Mail naar: 
info@andijker.nl 
of bel: 59 36 05
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