
Irene Schouten is de rondemiss 
tijdens de wielerronde van Wer-
vershoof op 28 mei aanstaande. 
Tevens doet ze die dag mee met 
de dameswedstrijd. Hieronder 
een kennismaking geschreven 
door Mariska Huisman.

Wereldkampioen massa start! Op 
de Olympische spelen na het 
hoogst haalbare voor een sporter. 
Ik denk wel de mooiste sport-
prestatie van Irene. En niet alleen 
voor Irene maar ook voor mij was 
dit een sportief hoogte punt. 

Samen met Irene zat ik in de nati-
onale skeelerselectie en in dezelf-
de schaatsploeg. We reden samen 
naar de wedstrijden, naar trai-
ningskampen en deelden daar 
dezelfde kamer. We legden samen 
onze trainingen af, skeeleren, 
fietsen, sprongtrainingen…We 
waren echte trainingsmaatjes.

Tijdens de trainingen wilden wij 
niet voor elkaar onder doen, we 
gingen altijd harder en harder. 
We maakten elkaar soms wel een 
beetje gek in de trainingen maar 
altijd met een lach. Pff wat gingen 
we soms kapot. Dan konden we 
de training maar net aan afma-
ken, we konden dan niet meer. 
We lachten er om… Maar als het 

er echt om gaat is Irene bloedfa-
natiek hoor, ook tijdens spelle-
tjes. Ze wil altijd winnen. Irene 
heeft een echte winnaars menta-
liteit. Door ons fanatisme hielden 
we elkaar scherp en gemotiveerd. 
Ook maakten we elkaar op deze 
manier mentaal en fysiek sterker.

Irene en ik kenden elkaar heel 
goed. We wisten precies wat we 
aan elkaar hadden. We konden 

volledig op elkaar vertrouwen tij-
dens de wedstrijden. Op het WK 
was dat in ons voordeel, het 
maakte ons tot een topteam. We 
maakten samen met onze coach 
een plan, met natuurlijk de winst 
als einddoel. Voor 100% stonden 
we achter ons plan, we gingen 
ervoor. Als het dan ook nog lukt 
is dat tè gek!! We reden een fan-
tastische wedstrijd, Irene sprintte 
naar de winst (dat voelde voor 

mij ook als winst) en ik pakte zelf 
nog brons. Wat een belevenis, 
heel Thialf ging uit zijn dak! Een 
super ervaring.

Het volgende doel voor Irene is 
natuurlijk de Olympische Spelen. 
Goud op de Olympische spelen, 
een droom voor vele sporters. 
Daar heeft Irene heel veel voor 
over. Ze woont tegenwoordig in 
Heerenveen, zo bespaart ze reis-
tijd en kan ze gebruik maken van 
de beste faciliteiten. Ongeveer 
200 dagen per jaar is Irene van 
huis voor wedstrijden en trai-
ningskampen. Daar tussendoor 
probeert ze veel bij haar familie te 
zijn. Irene is een echt familie 
mens. Ook houdt ze ervan om 
leuke dingen te doen met vrien-
dinnen maar daar is weinig tijd 
voor. Een kwestie van plannen 
tussen alle trainingen door want 
er gaat geen training verloren. 
Door weer en wind wordt er ge-
traind. Alles voor dat ene grote 
doel. Oké, één keer in het jaar kan 
er een keer gespijbeld worden 
van een training en dat is tijdens 
de kermis. Toch Irene? 

Maak van dit schaatsseizoen en 
de voorbereiding weer één groot 
feest Irene, op naar GOUD! 
Mariska Huisman
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Irene Schouten rondemiss en deelneemster 
tijdens wielerronde Wervershoof op 28 mei

Irene Schouten thuis in Andijk. Foto: KD/De Andijker

Mike, Rob, Martijn, en Guido zetten zich in tegen de spierziekte Foto: KD/De Andijker

Beste Andijkers, 
Sporten is voor ons en voor velen vanzelf-
sprekend. Maar voor sommigen is dat he-
lemaal niet zo vanzelfsprekend, waaronder 
zo’n 20.000 kinderen in Nederland. Een 
spierziekte beperkt hen in alles wat ze 
doen. 

Wij zijn Rob Martijn, Mike en Guido en 
wij gaan ons, in samenwerking met Stich-
ting Spieren voor Spieren, inzetten voor 
deze 20.000 kinderen met een spierziekte. 
In mei van dit jaar gaan wij de ultieme uit-
daging aan; de Iron Viking Marathon Ob-
stacle Run. 42 kilometer door de prut, 
door het water en over hindernissen.

Mike Böke
Via Spieren voor Spieren zijn wij in con-
tact gekomen met Mike Böke en zijn ou-
ders. Mike heeft de ziekte van Pompe, een 
progressieve spierziekte die hem steeds 
meer beperkt in het dagelijks leven. Onze 
eerste ontmoeting met Mike was bij hem 
thuis, waar we een indruk kregen van zijn 
leven met een spierziekte en de manier 
waarop zijn ouders daar mee omgaan. 

Daar kun je alleen maar diep respect voor 
hebben! 

Afgelopen zaterdag was Mike als speciale 
Pupil van de Week te gast bij de wedstrijd 
Sporting Andijk - Reigerboys. Wat een ge-
weldige dag was dat! Mike genoot zicht-
baar en met de loterij hebben wij weer een 
mooi bedrag opgehaald waarvoor we ie-
dereen willen bedanken!

Mike, je hebt ons geraakt en alleen maar 
meer motivatie gegeven! 

Stichting Spieren voor Spieren
Stichting Spieren voor Spieren gelooft dat 
zij in samenwerking met medische specia-
listen, het bedrijfsleven en alle (top)spor-
ters in Nederland kunnen zorgen voor een 
beter kwaliteit van leven voor kinderen 
met een spierziekte. Wij geloven dat we 
daar een klein steentje aan kunnen bijdra-
gen! 

Steunt u onze actie?
Ook u kunt onze actie steunen! Via onze 
actiepagina www.sportenvoorspieren.nl/

Sporten voor spieren

actie/guiwie kunt u gemakkelijk een be-
drag sponsoren. Bovendien staat er bij on-
der andere Sporting Andijk en Dorpshuis 
’t Centrum een donatiepot. 

Wilt u onze voorbereidingen volgen? Dat 
kan via onze Facebook pagina: Guiwie’s 
Spieren voor Spieren.
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Hij roept jou!

Ik zal je verborgen schatten 
schenken, diep weggeborgen 
rijkdommen. Dan zal je weten 
dat ik de HEER ben, de God 
van Israël, die jou bij je naam 
roept.’ Jesaja 45:3”God roept 
jou, Hij roept je liefdevol, Hij 
wil niet dat je bang bent, vol 
schaamte of schuld, Hij wil 
dat je heel dichtbij Hem komt. 
Hij verlangt naar je, Hij heeft 
je lief, Hij veroordeelt jou niet. 
Nadat Adam en Eva van de 
boom gegeten hadden ver-
stopten ze zich voor God 
maar God ging juist toen naar 
hen op zoek. ‘Die avond hoor-
den zij God door de hof wan-
delen en zij verborgen zich 
tussen de bomen. De Here 
God riep: ‘Adam, waar ben je?’ 
Gen.3:17 Hoor je de stem van 
God gebroken door verdriet 
roepen? Adam, waar ben je? 
Ik mis het contact, ik mis je 
liefde Adam. God roept ook 
jou, vul je eigennaam maar in: 
…. Waar ben je? God roept 
naar Zijn geliefde, Hij houdt 
van jou, Hij wil jou erbij heb-
ben. Als jij er niet bent mist er 
iets! God roept naar Zijn ver-
loren kinderen in deze wereld. 
Kun je geloven dat God dat 
naar jou roept? De leugen is: 
God wil niets meer met jou te 
maken hebben, de waarheid 
is: God wil juist dichtbij jou 
zijn, contact met je hebben! 
Adam waar ben je? Hij kent je 
naam! Hij roept je bij je naam! 
Hij wil je bevrijden en gene-
zen. Voor onze tekst staan de 
volgende woorden: ‘Voor wie 
hij deuren opent- geen poort 
blijft gesloten: Ik zal voor je 
uit gaan, ik zal muren neerha-
len, bronzen deuren verbrijze-
len, ijzeren grendels stukbre-
ken. Omwille van mijn die-
naar Jakob, van Israël, dat ik 
heb uitgekozen, heb ik je bij je 
naam geroepen en je met een 
erenaam getooid….’ Hij wil je 
bevrijden, Hij wil jou genezen.  
Hij roept je bij je naam zoals 
Hij Adam in de Hof riep. Hij 
wil contact met jou, Hij wil 
graag intimiteit. Psalm 147:4 : 
‘Hij bepaalt het getal der ster-
ren, Hij roept ze alle bij name.’ 
Als hij dat al bij de sterren 
doet zal Hij dat ook bij jou 
doen! Hij roept je bij je naam. 
Hij kent je naam! ‘Welnu, dit 
zegt de HEER, die jou schiep, 
Jakob, die jou vormde, Israël: 
Wees niet bang, want ik zal je 
vrijkopen, ik heb je bij je naam 
geroepen, je bent van mij!’ 
Jesaja 43:. Jij bent van Hem! 
God roept jou, ook als je dit 
leest. Hij roept met liefdevolle 
stem. Kun je die stem nog ho-
ren of zijn er andere stemmen 
die iets anders zeggen?  Ver-
berg je niet voor Hem, er is 
geen enkele reden voor. Jezus 
heeft de tussenmuur wegge-
broken, het voorhangsel is 
gescheurd, je mag heel dicht-
bij Hem komen. Ren vandaag 
nog naar Hem toe. Hij wacht 
op je. (Ite Wolters)

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

Stil van verdriet en vol bewondering voor de kracht waarmee zij 
haar ziekte bevocht, is rustig en in onze aanwezigheid onverwacht 

overleden mijn lieve vrouw, onze lieve moeder en oma 

Truus Venekamp - Laan
Echtgenote van Piet Venekamp 

Grootebroek                                                                                     Hoorn
10 december 1931                                                                24 april 2017

 Piet Venekamp

 Gery en René Roozendaal-Venekamp
      Sue 

 Marja Venekamp en Louis Huisman
      Kelly en Hassin
      Mark en Britt

 Nees en Anneke Venekamp 
      Nikkie en Jelle
      Nees
      Noor
  Naud

Correspondentie-adres:
Familie Venekamp
Voorstuk 36, 1619 GP Andijk 

Truus is overgebracht naar het Uitvaartcentrum in Andijk, 
Ibislaan 3, waar gelegenheid zal zijn om afscheid te nemen en 
ons te condoleren op vrijdag 28 april tussen 19.30 en 20.30 uur.  

De afscheidsplechtigheid zal plaatsvinden op zaterdag 29 april om 
13.00 in crematorium Hoorn, Berkhouterweg 26 in Hoorn. 
Na de plechtigheid ontmoeten wij u in de koffiekamer aldaar. 

Na bijna 63 jaar lief en leed samen te hebben gedeeld, heeft onze 
broer Piet z’n maatje Truus toch nog zeer onverwachts verloren.

We wensen Piet, kinderen, kleinkinderen en naaste familie
heel veel sterkte.                                                  
 Rob en Gré Venekamp
                                                  Cor en Trudi Venekamp  

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2017 - week 17 Pagina 2

Langs deze weg willen wij allen bedanken voor de bloemen, 
kaarten en vele andere blijken van medeleven die wij van u 

ontvingen tijdens de ziekte en na het overlijden van 

Gerardus Johanna 
Molenkamp

Dit heeft ons veel steun en troost gegeven.

Gaath Molenkamp-Burger
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Andijk, april 2017  

Beste Mensen, 
Ik wil jullie erg bedanken voor al jullie medeleven  tijdens mijn 
verblijf in het ziekenhuis en in Lindendael. Het heeft mij erg 
goed gedaan. 
Nieuw adres: Romeinstraat 15, 1601AZ Enkhuizen 
            Lieve groet,  Dicky van Oostveen

Veilig in Jezus armen

Op 19 april is overleden onze zwager en oom

Willem Simon Groot

echtgenoot van Ali Groot - Mantel

 Afie † en Simon †   Jos † en Grie
 Homme en Joyce †  Lammy en Carl
 Wim †    Anton en Ria
 Wout en Akke   Dirk en Jans

neven en nichten

Na een moedig gedragen ziekte is door God thuisgehaald 
onze geliefde broer en oom

Wim Groot

Wij bidden om troost voor allen die hem nabij waren 
en hem zullen missen

     Fam. Groot

Andijk, april 2017

Op de dorpsveiling van afgelo-
pen najaar werd o.a. een rond-
vlucht vanaf De Kooy naar An-
dijk aangeboden. De drie be-
schikbare zitplaatsen werden 
bemachtigd door Margriet 
Kooiman, Robbert Visser en 
Simon Vriend. Nadat een da-
tum afgesproken was, moest 
Simon onverwachts naar het 
buitenland, dus kon dochter 
Jeltje mee.

Afgelopen zaterdag was het zo 
ver, er stond een straffe wind 
maar verder was het geweldig 
vliegweer. Na de start werd eerst 
koers gezet naar Den Helder, 
waar een aantal rondjes boven de 
stad en de haven gevlogen werd, 
zodat Margriet haar werkplek 
eens van boven kon bekijken. 
Daarna vloog piloot Eric Pronk 
de Cessna 172 via het Amstel-
meer richting de Wieringermeer. 
De buitjes die hier en daar vielen 
konden makkelijk ontweken wor-
den en het zicht was geweldig: de 
vele tulpenbedden lagen er 
prachtig bij. Door de wind in de 
rug was het toestel binnen mum 
van tijd boven Medemblik en een 
paar minuutjes later boven An-
dijk, waar een flink aantal rondjes 
werd gedraaid om ieders woon-

omgeving goed van boven te 
kunnen bekijken.

Op de terugweg kon Robbert er-
varen hoe makkelijk de 172 zich 
laat besturen. De meeste vliegtui-
gen zijn met dubbele stuurinrich-
ting uitgevoerd, en omdat Rob-
bert voorin zat kon hij na een 
korte uitleg zelf proberen tot vlak 
voor het veld koers en hoogte te 
houden, wat hem uitstekend luk-
te. Vlak voor het binnenvliegen 
van het circuit nam Eric de bestu-
ring weer over om zich op te ma-
ken voor een uitdagende landing: 
eentje met zijwind vereist de no-
dige handigheid om het toestel 
netjes neer te zetten, zeker met 
de stevige wind die deze dag uit 
het noordwesten waaide. Het 
werd een crosswindlanding vol-
gens het boekje, de drie Andijkers 
waren verbaasd dat ze de touch-
down nauwelijks hadden gevoeld. 

Na het terugtaxiën en binnenzet-
ten van het vliegtuig was iedereen 
het erover eens dat het een ge-
weldige ervaring was. De vele fo-
to’s die gemaakt werden, waren 
dankzij de heldere atmosfeer bij-
na allemaal goed gelukt. Een 
mooie herinnering aan een 
prachtige middag!    

Kopers rondvlucht boven Andijk

Foto aangeleverd



Straks niet meer de gevaar-
lijkste weg van Nederland?

De Gedeputeerde Laanweg  
zat in het programma “de 
gevaarlijkste wegen van 

Nederland” op SBS6. Voor 
geïnteresseerden vast nog 

terug te vinden op YouTube. 
Er kwamen Andijkers  in 
beeld die op deze weg een 
ongeluk kregen en dat was 

nog maar het topje van 
de ijsberg. Vorige week 
hield de wegbeheerder, 

het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier, 

hierover de al enige tijd 
geleden aangekondigde 

informatiebijeenkomst in: 
Het Fortuin. Het ging niet 

alleen over de Gedeputeerde 
Laanweg maar over álle 

wegen in Polder Het 
Grootslag. Zij deden een 

onderzoek naar verkeersstro-
men op een aantal polderwe-
gen en de uitkomsten werden 
gedeeld met de zaal. Daarna 
mochten de bezoekers aan-
geven welke problemen ze 
zelf constateerden: te hard 

rijden, sluipverkeer, polder-
blindheid, slechte verlichting 

en weginrichting werden 
genoemd. Na de pauze mocht 
er meegedacht worden over 
oplossingen. Rotondes staan 

hoog op het wensenlijstje, 
maar is dit haalbaar? Een 

slinger in de weg, net als bij 
de Veilingweg, zag ik op de 
site van de dorpsraad. Mijn 

man riep dat ze in plaats van 
de borden met smileys bij de 
juiste snelheid de borden zo 
moeten plaatsen dat er op 
de zijwegen een rood licht 

knippert als er een auto aan-
komt op de Gedeputeerde 
Laanweg. Zo zijn er vast 
nog vele ideeën om deze 

(en andere) polderweg (en) 
veiliger te maken. Voor alle 

mensen die er niet bij waren, 
u kunt ook mailen naar info@

hhnk.nl  De gemeenteraad 
heeft de wethouder al eer-

der opgeroepen om met 
het Hoogheemraadschap in 
gesprek te gaan over oplos-

singen, de VVD gaat dit 
nauwlettend volgen. Een 

ander onderwerp dat mij na 
aan het hart ligt is het zwem-
bad, dat gaat zaterdag  aan-
staande weer open. U kunt 

op de site uw abonnement al 
bestellen, ook nieuwe vrijwil-

ligers kunnen er altijd bij! 
En nu de zon nog. Graag tot 
ziens bij zwembad de Weid.

Andrea van Langen, 
raadslid VVD.

UW ZAKEN GOED GEREGELD – BEZOEK EEN VAN ONZE 
GRATIS TOEGANKELIJKE LEZINGEN TIJDENS DE MAAND 

VAN HET TESTAMENT EN HET LEVENSTESTAMENT

Binnenkort staan wij voor het 10e jaar voor u klaar. Bij u in de buurt 
geven we lezingen over het voorkomen van zorgen voor morgen. 
Door uw zaken goed op papier te zetten kunt u veel kosten en  be-
lasting besparen.

SLIM TESTAMENT
Wat is een slim testament, zult u zich wellicht afvragen. De naam slim 
testament hebben wij op kantoor bedacht voor de vorm van testa-
menten die heel flexibel zijn in de afwikkeling. Het gaat hier om tes-
tamenten voor partners met kinderen. Met dit slimme testament 
kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat bij het overlijden van één 
van de ouders, de langstlevende erfbelasting moet betalen. 

TESTAMENT VOOR ALLEENSTAANDEN
Geen testament betekent dat de wet voorschrijft wie er van u erft. 
Voor alleenstaanden is het vaak de wens om zelf te bepalen wie de 
erfgenamen zijn. In uw testament kunt u ook één of meer personen 
aanwijzen (executeur) die de zaken regelt bij overlijden. U kunt dus 
zelf uw keuzes maken.

LEVENSTESTAMENT
Vaak wordt er pas aan gedacht 
als men wat ouder wordt, maar 
het levenstestament is voor ie-
dereen van belang. U wilt toch 
zelf bepalen wie er voor u zaken 
mag regelen, als u dat tijdelijk of 
langdurig niet kan. Dit kan met betrekking tot uw vermogen (denk 
aan huis en bankzaken) en op medisch gebied. 

AANMELDEN MAAND VAN HET TESTAMENT EN 
LEVENSTESTAMENT: presentaties@mantelovertoom.nl – 
aantal personen en locatie vermelden. Telefonisch: Andijk 0228-
592224 en Benningbroek 0229-591264
Dinsdag 2 mei Dorpshuis “De Nieuwe Haven”, Abbekerk 
Dinsdag 9 mei Rabobank West Friesland, Graanmarkt 1, Zwaag-
dijk-Oost 
Donderdag 11 mei Eetcafé 70 zaal Dolleburg, De Goorn 
Dinsdag 16 mei Dorpshuis Venhuizen, Venhuizen 
Donderdag 18 mei Hotel Van der Valk, Hoorn 
In april, mei en juni ontvangt u 10% korting op uw testament tarief.

Andrea van Langen

 • 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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Verloren in de bosjes bij de tennisbaan/ parkeerplaats 
Kuyperschool: Grijze rugzak met naam Marlon

Inhoud: zwart t-shirt met naam Marlon met blauw sport-
broekje, drinkbeker blauw, mapje met voetbalplaatjes.
Wie heeft hem meegenomen of herkent deze tas? 

Wij komen de rugzak graag ophalen of heel graag terug te 
bezorgen bij Marlon Dekker op Elstar 17, tel. 06-27110905

HUISJE BOOMPJE BUSINESS?! 
Ondernemen en de zin van het leven

Is er meer? Ontdek het zelf!
 

De Zaken-Alpha geeft heldere en aansprekende uitleg over 
het christelijk geloof, voor en door ondernemers! 

Een praktische cursus van 8 avonden (donderdag). 

Wanneer:  Intro avond, donderdag 4 mei, aanvang 19.45 
Waar:        Middenweg 14 Andijk

I.v.m. planning graag aanmelden bij Jeroen Baris op 06-5284 6800 / 
jeroen.baris@gmail.com

De ZakenAlpha is een initiatief van 
de Baptistengemeente Enkhuizen 

Zie ook www.alphacursus.nl

Verkoopdag Hobbymaterialen
Zaterdag 29 april  10 – 16 uur

Bibliotheekzaal, Dorpshuis centrum
 

Zie artikel elders in dit blad

Van 6 t/m 14 mei wordt overal in 
Nederland de Nationale Vogel-
week gehouden. IVN West-Fries-
land heeft hart voor vogels en 
helpt ze op allerlei gebied, van 
weidevogelbescherming op de 
grond, oeverzwaluwwand in het 
open veld en Uilen- en andere 
vogelkasten ophangen in de 
boom. Daarna volgt de inventari-
satie van al dat broedsel en het 
onderhouden van die vogelver-
blijven. Er is veel aandacht, ken-
nis en passie voor vogels onder de 
IVN-gidsen. 

Zondag 7 mei organiseert IVN 
afdeling West-Friesland een 
(roof )vogelmidddag in het 
Streekbos Paviljoen in Bovenkar-

spel van 13.00 – 17.00 uur. Er zijn 
drie activiteiten. 
Bezoek beneden in de ontvangst-
ruimte de tijdelijke tentoonstel-
ling over vogels met nuttige ach-
tergrondinformatie en prachtige 
opgezette exemplaren. Van 14.00 
– 15.00 uur toont Hans Verhoe-
ven boven in de Incoteczaal een 
PowerPointpresentatie over be-
kende/onbekende en geliefd/ge-
hate vogels die in ons vogelrijke 
land veel voorkomen. Praktijk-
kennis opdoen? 
Ga daarna mee op vogelsafari 
met Fred Weel. Veel vogels kijken 
en luisteren van 15.00 – 16.00 uur 
tijdens de wandeling door het 
Streekbos. Er zijn verrekijkers 
beschikbaar.

Torenvalkman zoekt voedsel. Foto: Hans Verhoeven

Passie voor vogels
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Ondernemers zijn vaak druk met 
ondernemen. Een avontuur met 
uitdagingen. Maar is er meer tus-
sen hemel en aarde? Vragen, leren 
en discussie, met anderen op zoek 
gaan naar de zin van het leven. Dat 
is de Zaken-Alpha, voor en door 
ondernemers. De Alpha-cursus 
geeft heldere en aansprekende uit-
leg over het christelijk geloof. 

Samen met ondernemers
De Zaken Alpha  is iets voor jou 
als je: samen met ondernemers 
de diepte in wil gaan, je kennis 
over het christelijk geloof wilt 
opfrissen. Op de cursus worden 
een aantal verschillende thema's 
van het christelijk geloof bespro-
ken, zoals: Is er meer? Wie is Je-
zus? Bidden: waarom en hoe? 
Hoe relevant is het christelijk ge-
loof voor mij als ondernemer? 
Hoe leidt God ons?

Op de Zaken-Alpha maak je in 
acht weken tijd kennis met het 

christelijk geloof. Wekelijks ko-
men we als groep bij elkaar. De 
cursus start plenair met een in-
spirerende inleiding met aanslui-
tend een interactief gesprek over 
een van de onderwerpen waar 
alle ruimte is om je vragen en ge-
dachten te delen. Lijkt het je wat? 
Kom dan eerst naar de intro 
avond op 4 mei en ervaar zelf of 
het iets is voor je. Stel al je vragen 
en praat met andere deelnemers 
door over een aantal inspirerende 
onderwerpen. De cursus wordt 
gehouden op acht donderdag-
avonden.

Intro avond
Dit initiatief door de Baptistenge-
meente Enkhuizen start op don-
derdag 4 mei met een intro avond 
de Middenweg 14 in Andijk. We 
starten om 19.45. Zin om te ko-
men? Meld je ivm de planning 
aub aan bij Jeroen Baris op 06-
5284 6800 / jeroen.baris@gmail.
com.

Huisje Boompje Business, is er meer?

Brechtje Buishand en Dilly Koetsier. Foto aangeleverd

Bregtje Buishand en Dilly Koet-
sier gaven ons een avondje ple-
zier. Leden van Skroivendervort 
en Creatief Westfriesland kwa-
men ze in Westfries kostuum 
naar Cultura. We krijgen een 
korte uitleg over de opbouw van 
de kleding. Aan de onderkant van 
de rok zit een zwarte band. Na-
tuurlijk voor de vuiligheid en slij-
tage. Geen crinolines, zoals de 
Fransen dat deden, maar ver-
schillende onderrokken over el-
kaar, begin jaren 1900. De gedra-
gen korsetten gaan ook met de 
mode mee. Soms plat van voren 
en een ”kontje” aan de achter-
kant. Maar ook geheel strak met 
een smal middel. Open onder-
broeken, Bregtje noemt ze snel-
pissers, veranderen later in textiel 
wat je aan de zijkanten vast 
knoopt om je middel. Erfstukken 
dragen ze. Opa Buishand was 
slager en daar konden ze zich zil-
veren kap sieraden veroorloven. 
Boeren droegen meestal goud, 
maar dan moest de boerderij wel 
hypotheek vrij zijn. Anders 
mocht het niet. Ferroniéres heten 
de voorhoofd sieraden.

Beiden hebben de verhaaltjes die 

ze vertellen zelf geschreven en 
gaan over alle daagse onderwer-
pen, zoals naar de Kermis gaan,en 
“foute” jongens tegen komen. Ja, 
je moest van het zelfde houtje 
zijn, anders mocht je de andere 
dag niet meer van huis. 

Hilarisch is het verhaal over de 
kousen, hoe het jarretelletje in de 
weg kon zitten, je kousen even-
goed liet afzakken, de ladders 
plakken met nagellak of velpon. 
De latere panties, die soms over 
elkaar werden gedragen, omdat 

het ene been vol ladders zat. We 
zien het allemaal voor ons.

Het zwumpak. Ook al zo’n ver-
haal in het Westfries. Gebreid, 
wat natuurlijk uitzakte, maar ook 
het katoenen badpak met elastiek 
om je middel, eentje met een 
rokje eraan, later met de zoge-
noemde vergieten (voorgevorm-
de plastic cups) en dan later de 
bikini. Hele leuke gezellige stuk-
jes, afgewisseld met af en toe een 
liedje. Onze avond was weer veel 
te snel voorbij.

Op dinsdag 11 april was de heer 
Henk Gerber uitgenodigd bij de 
Vrouwen van Nu afd. Andijk 
Oost. Henk (mochten we zeggen) 
is “huisfotograaf” van Park Hoen-
derdaell in Anna Paulowna en 
van Stichting Leeuw.
Park Hoenderdaell is een land-
goed van 80 ha, dat is ingericht 
als dierentuin. Stichting Leeuw  is 
een uniek opvangcentrum voor 
roofdieren, dat in het park onder-
dak vindt. De dieren komen uit 
gevangenschap, b.v. afgedankte 
circusdieren, dieren die gehou-
den worden om toeristen te ver-
maken of van particulieren die de 
verzorging hebben onderschat 
van dieren die eigenlijk niet in 
huis gehouden moeten worden.

Siberische tijgers
Ze worden op het park verzorgd, 
krijgen voldoende beweging en 
worden zo mogelijk na enige tijd 
uitgezet in parken in Afrika, Sibe-
rie of India.
Zo zijn 2 Siberische tijgers naar 
Siberie gebracht in de hoop dat ze 
nakomelingen krijgen die dan in 
het wild uitgezet kunnen worden 
om uitsterven van die soort te 
voorkomen. Er zijn ook een aan-
tal leeuwen naar Afrika gebracht.
Henk liet zien hoe dit transport 
gegaan was. Grote containers 
waren gemaakt, daarin werden de 
leeuwen vervoerd, met de auto 
naar Schiphol, daar het vliegtuig 

in, in Afrika met de vrachtauto 
naar het park. Daar kregen de 
leeuwen de vrijheid.
Er wordt gewerkt met 50 a 60 
vrijwilligers, waaronder de direc-
teur. Er wordt geen subsidie ver-
kregen, maar het ministerie stelt 
wel als voorwaarde voor de ver-
gunning dat 2 verzorgers op de 
loonlijst moeten staan. Alles 
moet dus bekostigd worden uit 
giften, donaties, erfenissen, enz.
Park Hoenderdaell is mede door 
de opvang geen gewone dieren-
tuin, maar herbergt veel soorten 
dieren, zoals roofvogels, beren, 
wolven, allerlei vogels, leeuwen, 
tijgers, een kaaiman, diverse 
apensoorten.

Stilte gebied
Door de grootte van het park 
krijgen de dieren veel ruimte. Zo 
kunt u op het apeneiland tussen 
de makapi-apen lopen. Een ge-
deelte van het park is het z.g. 
“stiltegebied”, waar u tussen de 
edelherten kunt wandelen. Het 
park is uitgeroepen tot Beste Ui-
tje van NoordHolland en trok 
vorig jaar 180.000 bezoekers. 
Henk kon dit allemaal enthousi-
ast en met humor vertellen, zodat 
we uitzien naar het uitstapje naar 
dit park in mei.
De volgende avond is dinsdag 9 
mei in Dorpshuis centrum. Het 
Eendagsbestuur gaat ons dan ver-
rassen.     GDD 

Vrouwen van Nu Andijk West

Langs de weg...

Vrouwen van Nu afd. Andijk Oost

Aan de fles langs de weg.

Deze lammeren lagen lekker uit 
de wind in de zon op donderdag 
achter de dijk knus tegen moeder 
aan.

Vrijdagmorgen zag ik dit tafe-
reeltje. Dhr. Hulzebos ofwel boer 
Dirk kwam naar de Beldersweg 
om zijn kudde toe te spreken. 
Leuk is dan dat alle dieren 
mekkerend naar het hek toe 
rennen, zelfs ver van achter uit de 
wei.

Een lammetje maakte zich uit de 
groep los en rende naar het hek.
Daar kreeg deze de fles en 
volgens zeggen moest er nog een 
komen nadat deze uit gedronken 
was, en ja hoor uiteindelijk kwam 
als laatste een moeder met drie 
lammeren aangelopen.

Het zgn. achterblijvertje kwam 
ook naar het hek om de fles te 
krijgen.
Dit waren drielingen van schapen 
die dan net niet genoeg melk 
hebben en worden zo bijgetankt.

Douwe Greydanus.

Hans van Dijke 
fotografeerde deze 
familie ganzen 
langs de Dijkweg

Het kantoor van de Andijker 
en Dijkprint is op 

Koningsdag (27 april) 
gesloten!

Op vrijdag 28 april zijn wij 
alleen op afspraak geopend.
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‘Nooit geweten dat mijn oude bo-
terham groen gas oplevert’ 

Een groep geïnteresseerde bezoe-
kers van 12 tot 75 jaar bezocht 
zaterdag 22 april de kijkdag op de 
groene energiefabriek in Mid-
denmeer. In drie shifts trokken zij 
over het HVC-terrein om alle 
onderdelen van de fabriek, waar 
gft verwerkt wordt tot groen gas 
en compost, te bekijken en vra-
gen te stellen aan de deskundi-
gen. ‘Afval scheiden deed ik al re-

delijk goed, maar nu ga ik het nog 
beter doen. Zeker nu ik weet dat 
ook etensresten belangrijk zijn 
om groen gas te maken’, aldus een 
van de bezoekers.
Voorafgaand aan de rondleiding 
was er in de bedrijfskantine een 
interactieve presentatie over 
groente-, fruit- en tuinafval en 
etensresten en het belang van af-
val scheiden. Drie Noord-Hollan-
ders zijn de trotse winnaars ge-
worden van een Calypso afval-

bakje voor op het aanrecht om 
vanaf nu gft en etensresten met-
een aan de bron - in de keuken - 
te kunnen scheiden. 

Kijkdag gemist? Op 20 mei en 
24 juni zijn opnieuw kijkdagen 
in Middenmeer.
De kijkdag bij de groene energie-
fabriek maakt deel uit van de 
voorjaarscampagne van HVC en 
haar gemeenten om extra aan-
dacht te vestigen op het belang 

van groente, fruit en tuinafval en 
etensresten scheiden. Belangstel-
lenden kunnen zich opgeven via 
www.hvcgroep.nl/gftkijkdagen 
Toegang is gratis, maar het aantal 
plaatsen is beperkt. Minimum-
leeftijd is 12 jaar en de rondlei-
dingen zijn alleen geschikt voor 
mensen die goed ter been zijn. 

Zo werkt de groene energiefa-
briek
In de groene energiefabriek doen 
de bacteriën het werk. Zij zetten 
groente-, fruit-, tuinafval en 
etensresten om in biogas, 24 uur 
per dag. Het biogas vormt de ba-
sis voor groen gas dat in Midden-
meer het openbare gasnet op 
gaat. Het overgebleven materiaal 
wordt omgezet tot compost dat 
weer gebruikt kan worden voor 
tuinbouw.

Foto's aangeleverd

Kijkdag groene energiefabriek Middenmeer trekt veel bezoekers

Enkhuizen donderdag in teken 
van wielrennen
Op Koningsdag staat voor Enk-
huizen traditioneel in het teken 
van de wielersport. Al ruim vijftig 
maal vond de Oranjeronde plaats 
in het centrum van de Haring-
stad. Ook donderdag wordt het 
weer druk. Maar liefst drie cate-
gorieën komen aan bod in de 54e 
editie van het altijd sterk bezette 
criterium. Om 13.00 uur valt het 
eerste startschot met een wed-
strijd voor de Sportklasse. Ver-
volgens is het de beurt aan de 
vrouwen. Een peloton van maar 
liefst 76 rensters heeft zich aan-
gemeld voor het zware criterium 
in de Enkhuizerse binnenstad. 
Met de Wervershoofse Tessa 
Neefjes, brengt West-Frisia een 

echte karaktervrouw aan het ver-
trek. 

Gebroken ruggewervel
Helemaal fit is Neefjes nog altijd 
niet. In augustus liep de belofte 
een gebroken ruggenwervel op 
bij een aanrijding met een vracht-
wagen. De elitewedstrijd sluit om 
16.00 uur de koersdag af. In het 
veld met vele criteriumtoppers 
wil West-Frisia weer een gooi 
doen naar het podium. Met An-
dijker Sjors Dekker en Nibbix-
wouder Robbert-Jan Mol brengt 
de organiserende club een twee-
tal regionale kanshebbers aan het 
vertrek. Dekker toonde reeds zijn 
vorm. Hij schreef vorige week 
een etappe in de vijfdaagse Ar-
denne Challenge op zijn naam. 

Sjors Dekker, kanshebber uit Andijk. Foto aangeleverd

Donderdag 54e Oranje 
Ronde Enkhuizen

Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

Wij hebben 
plekjes vrij!

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

Donderdag 13 april is de kaartverkoop 
voor de volleybal oefeninterland Heren 
Nederland tegen Tsjechië van start gegaan. 
De oefeninterland vindt plaats op zaterdag 
13 mei in sporthal De Bloesem te Wog-
num en is onderdeel van de voorbereidin-
gen op het WK kwalificatietoernooi van 
23 t/m 28 mei in Nederland.

De Lange Mannen zijn onder leiding van 
bondscoach Gido Vermeulen erop ge-
brand om voor het eerst sinds 2002 weer 
een ticket te veroveren voor de eindronde 
van het WK Volleybal. Het lijkt erop dat de 
omstandigheden voor Oranje ideaal zijn 
om deze droom te verwezenlijken.

Aanvang van deze belangrijke oefenwed-
strijd is om 18 uur. Warming-up van de 
beide teams start om 17 uur. Op dit tijdstip 
gaat de sporthal in de Bloesem ook open. 
Kaarten kunnen alleen online worden be-
steld op de site van Westfrieslanddeals: 
www.wfdeals.nl. De entreeprijs bedraagt € 
7,50.

De hele zaterdag staat in het teken van vol-

leybalpromotie. Vanaf 10 uur worden er 
clinics en workshops gegeven voor jeugd-
teams, trainers en bestuursleden. 

De gezamenlijke volleybalverenigingen 
West-Friesland en Sport- en Wellnesscen-
trum De Bloesem.

Kaartverkoop volleybalinterland 
Nederland–Tsjechië gestart

Wanneer je jong bent en je verliest iemand 
doet dat zeer. Misschien voel je je verdrie-
tig, boos, ben je in de war. Of voel je je 
schuldig omdat je dat juist allemaal niet 
voelt. Iedereen rouwt op zijn of haar eigen 
manier. In de tienergroep zie en hoor je 
hoe anderen jongens en meiden tussen de 
12 en 16 jaar met hun verdriet omgaan. Er 
is ruimte voor jouw verhaal als je dat ver-
tellen wilt. En van de begeleiding krijg je 
tools, die je kunnen helpen bij jouw rouw-
proces. 

De groep start op 23 mei komt één keer 
per twee weken van 15.00 tot 16.30 uur bij 
elkaar op het OSG West-Friesland in 
Hoorn. Tot de zomervakantie zijn dat 4 
keer. Meer weten? Neem dan contact op 
met Marian Meyles of Bernadette Vonk 
via 088 – 0075140. Vind je bellen lastig? 

Stuur dan een privé bericht via onze face-
bookpagina: https://www.facebook.com/
meeweringwf/.

MEE & de Wering biedt verschillende 
groepen waar mensen in rouwsituaties 
herkenning en erkenning kunnen vinden. 
Zo zijn er groepen voor volwassenen (met 
en zonder jonge kinderen) na partnerver-
lies, voor mensen die een kind verloren 
hebben of bij rouw na suïcide. Neem ge-
rust contact op voor meer informatie. 

Hoe ga jij om met rouw? 

Iemand verliezen doet zeer. Zeker wanneer diegene heel belangrijk voor je 
was. En rouwen is vaak moeilijker dan je denkt.  

 

Voel je je verdrietig, boos, ben je in de war?  
Of voel je je schuldig omdat je dat juist allemaal niet voelt.  

Wist je dat iedereen op zijn of haar eigen manier rouwt? 
 

MEE & de Wering organiseert samen met het OSG in Hoorn een tienergroep 
rouw voor jongens en meiden van 12 tot 16 jaar. Ook als je niet op het OSG 
zit ben je welkom in de groep. Tijdens de bijeenkomsten zie en hoor je hoe 
leeftijdsgenoten met hun verdriet omgaan. Er is ruimte voor jouw verhaal, 
als je dat vertellen wilt. En van de begeleiding krijg je tools, die je kunnen 
helpen bij jouw rouwproces.  
 

Blijf niet alleen zitten met je verdriet. Kom bij de groep. Meer weten? Neem 
contact op met Marian Meyles of Bernadette Vonk via 088—0075140 of 
stuur een privé bericht via onze facebookpagina:  
https://www.facebook.com/meeweringwf/ 

Tienergroep Rouw weer van start

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



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

Nu het voorjaar van start is 
worden de caravans weer uit de 
stalling gehaald. Tijd om er 
weer op uit te gaan! Voordat de 
vakantiepret écht begint is het 
volgens Marco Aalders van 
OMC Andijk aan te raden om 
de caravan eerst te controleren.

“Voor de veiligheid op de weg en 
van je spullen is dat zeker van 
belang”, legt hij uit. “De caravan 
staat misschien de hele winter op 
de handrem. Als je wegrijdt kun-
nen  je remmen vast staan ,waar-
door de remvoering los komt.

Vakantiepret
Maar ook kapotte verlichting en 
slechte banden zijn vaak voorko-
mende dompers voordat de va-
kantiepret kan beginnen. “Men-
sen zeggen vaak tegen mij dat ze 
heel weinig rijden, maar je kunt 
soms beter elke dag met de cara-
van rijden dan zes keer per jaar”, 
vertelt Marco. “Het maakt name-
lijk niet uit dat je het niet veel 
gebruikt, de banden drogen wel 
uit.

Marco Aalders kijkt het onderstel 
van de caravan na en kan hem 
meteen van een PACK (Periodie-
ke Aanhangwagen & Caravan 
Keuring) voorzien. Sommige ver-
zekeringsmaatschappijen kunnen 
namelijk eisen dat de caravan of 
aanhanger eens in het jaar ge-

keurd of onderhouden wordt.

Aanhangwagen
Aanhangwagens, wat in feite een 
caravan ook is, zijn de specialiteit 
van Marco’s onderhoudsbedrijf. 

In de bedrijfshal aan de Handels-
weg heeft hij twee bruggen: één 
voor de caravan, de ander voor de 
aanhanger. Deze ‘karretjes’, zoals 
Marco ze noemt, worden ook 
steeds vaker achter de auto ge-

hangen om even iets op te halen 
of weg te brengen.

Het is voorjaar en mensen heb-
ben een aanhanger nodig voor 
het werk in de tuin, zo vertelt 

Marco. Maar dat is niet het enige. 
“De hele economie trekt aan, je 
hoort veel positieve verhalen. De 
huizenverkoop gaat goed en er 
moet geklust worden. Alles veert 
op, want vervolgens hebben aan-
nemers of doe-het-zelfklussers 
een aanhanger nodig.”

Onderhoud, verhuur en ver-
koop
Naast de onderhoud aan aanhan-
gers houdt OMC Andijk zich ook 
bezig met de verhuur en verkoop 
van aanhangwagens. Maar ook 
wisselt hij de zomer- en winter-
banden om en heeft hij genoeg 
plek om de banden op te slaan. 
Daarnaast doet OMC Andijk ook 
aan een heel andere tak van 
sport: er is een sleutelservice, 
waar binnen no-time een extra 
sleutel gemaakt wordt. 

OMC Andijk is inmiddels een 
begrip in Andijk: het bedrijf be-
stond in februari tien jaar. De 
werkwijze is nog altijd hetzelfde. 

Omdat Marco ook bij een werk-
gever werkt is het bedrijf op 
maandag t/m donderdag ge-
opend in de avonduren: van 17:00 
tot 21:00 uur. Vrijdag van 09:00 
tot 21:00 uur en zaterdag van 
09:00 tot 16:00 uur. 
OMC Andijk is te vinden aan 
Handelsweg 31a, meer info: 
www.omc-andijk.nl. 

Met een veilige caravan het dorp uit 

Marco Aalders controleert de remmen van een caravan. 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

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

20
jaar

Het adres voor uw fiets, 
bromfiets en scooter!

Nieuwe webshop met alles 
op het gebied van fietsen. 

Aantrekkelijke prijzen, 
snel en gemakkelijk!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

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

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

FIETSWERELD
CADEAUBON

NIEUW!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

NIEUW!

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

snel en gemakkelijk!

Een prettige kermis gewenst 
namens het hele team:

André, Carina, Dirk-Jan en Martijn.

Zaterdag 22 april 2017 was mijn best spannende 
koopje van de (parochie)veiling Sarto: 1 uur vliegen 
vanaf Lelystad. Jos Kuin had mij en de twee andere 
kopers reeds keurig gemaild met de relevante infor-
matie. Handig, want dan konden we ook afspreken 
om samen richting Lelystad te gaan. Mijn mede-
kopers waren geen onbekenden: Nico (van der Gu-
lik) ken ik als (vervangende) penningmeester van 
onze parochieraad en Debbie (Roozendaal) komt 
jaarlijks langs de deur om te informeren in welke 
vorm we onze bijdrage willen leveren aan de veiling. 
Gezellig en spannend!

Appeltaart
Aldus togen we gezamenlijk rich-
ting Lelystad op zaterdagochtend 
om half tien. Daar aangekomen 
werden we vriendelijk onthaald. 
We kregen een lekker bakkie koffie 
en ook nog een beste punt heerlij-
ke appeltaart. Die heb ik niet afge-
slagen want ja je verbrandt vast 
veel calorieën tijdens het vliegen…

Onze pilote, Henriëtte, kwam bin-
nen: een leuke jonge vrouw. Ze 
vroeg ons waar we heen wilden 
vliegen. Gezamenlijk hadden we 
het idee om uiteraard ons mooie 

Andijk aan te doen en verder langs de kustlijn van 
Noord-Holland te vliegen, aan de oostkant.

Naar Andijk
En om kwart over 11 was het dan zover. We liepen 
door de hangar naar buiten, waar het vliegtuigje op 
ons stond te wachten. Na de nodige controles door 
onze pilote gingen we de lucht in. Gelukkig was het 
redelijk weer. Henriëtte vertelde ons dat er wat 
meer turbulentie kon zijn in de buurt van een bui. 
Als je je dat voorstelt als wat hobbels in de weg valt 
het best mee.

Uiteraard hebben we alle drie veel foto’s en filmpjes 
gemaakt. Geweldig om een deel van ons land vanuit 
de lucht te zien, en dan vooral de voor ons bekende 
plaatsen zoals Andijk en Wervershoof. Skofteg 
mooi, op z’n westfries.

Na weer veilig te zijn geland (met onze complimen-
ten aan Henriëtte) hebben we nog even een bakje 
koffie gedaan en vervolgens gingen we weer rich-
ting Andijk. Met beide benen op de grond. Het was 
een machtig mooie ervaring, waar ik het veilingco-
mité zeer dankbaar voor ben. Ik zou zeggen: een 
echte aanrader (als je geen last hebt van hoogte-
vrees…), dus wat mij betreft mag het nog veel vaker 
aangeboden worden als koopje!

Hartelijke groeten van Trudy Nieuweboer-Kuip 

Op 21 april vierden we de 
Koningsspelen. We begonnen 
met alle leerlingen en veel ouders 
op het schoolplein met de 
‘Okido’: Lekker dansen en zingen 
met elkaar. Daarna kregen de 
leerlingen in de hal van school 
het Koningsontbijt, nadat we het 
Wilhelmus hadden gezongen. 

Vervolgens gingen de groepen 
sportief aan de gang. De groepen 
1-2 en groep 3-4 deden dit op het 
schoolplein met sportieve 
spelletjes. Groep 5 t/m 8 deden 
activiteiten bij De Krimper en 
sloten de dag af met een frisse 
duik in De Zeehoek. Wij kijken 
terug op een geslaagde dag.

Debbie Roozendaal en Trudy Nieuweboer en  
Nico van der Gulik Foto's aangeleverd

In de wolken met het veiling Sarto koopje!

Gezamelijk aan het Koningsontbijt.. Foto's aangeleverd

Koningsspelen Bangertschool

De invulling van de kassadien-
sten begint al weer aardig te vlot-
ten. Toch is er nog flink behoefte 
aan wat extra kassavrijwilligers! 
Vind je het leuk om een paar keer 
in het seizoen de kiosk de beman-
nen of bevrouwen? Niet moeilijk 
en in een positieve sfeer de ge-
meenschap helpen? Je bent van 
harte welkom! Mail bij belang-
stelling even aan info@deweid.nl. 
Bedankt!

Koop nu je zwemabonnement 
online!
De opening op 29 April en het 
mooie voorjaarsweer komt eraan! 
Regel je zwemabonnement nu 
online via de webshop op www.
deweid.nl. Je krijgt dan 5 euro 
korting op de aanschaf!

Vrijwilligers gezocht!

Op verzoek werd Andijk en Wervershoof aangedaan. ......... en daarna gingen de groepen sportief aan de gang.



Foto: aangeleverd
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Wat een zeer vermakelijk toneelstuk heeft 
KNA dit weekend voor zo’n 270 bezoekers 
neergezet.

Tante Bella laat door haar overlijden haar 
beautysalon na aan haar erven Berend 
(Frans Schenk) en Albert (Frans Kwantes) 
Duursma. Deze twee neven, schilder en 
bouwvakker, denken de salon op te knap-
pen en door te verkopen. Maar bij binnen-
komst in de salon komen direct de eerste 
klanten binnen en wat blijkt, er is geen 
personeel. En u voelt hem al aankomen, de 
twee neven worden gedwongen om de 
beautysalon zelf te gaan runnen zonder 
enkele ervaring wat tot hilarische behan-
delingen leidt.

Mogelijk biedt de stagiaire Suzan Beenstra 
(Yvon Bloemendaal) nog enige soelaas. 
Maar ook zij moest nog veel leren en oefe-
nen. Zo werd op het been van Berend ge-
oefend met het harsen waarbij het been 
niet alleen ontdaan werd van haar, maar 
ook de huid hiermee verdween.

De gebruikte materialen van slijptol en 
vlakschuurmachine leiden tot een bijzon-
dere pedicurebehandeling bij mevrouw 
Greet Ruiters (Carin Grooteman).

Evenals de ‘hot stone’ behandeling met 
brokken puin, opgewarmd met een gas-
brander bij de voortreffelijk spelende me-
vrouw van Dreuten. Zo onderging me-
vrouw van Dreuten ook nog een gezichts-
behandeling vanuit een emmer crème, wat 
pure muurverf bleek te zijn. Deze rol werd 
meesterlijk en zeer tekst-vast door Aaf 
Groot neergezet.

Dan de oude dame mevrouw Neeltje Bak-
ker (Ineke Schuurman) die in vele kleuren 
op het podium verscheen. Eerst roodver-

brand, veel te lang onder de zonnebank 
gelegen en om de huid weer te kalmeren 
onderging zij een spartaans modderbad 
met pure tuinmodder doordrenkt met kat-
tenstront.

Maar dan mevrouw Dora Veendijk (debu-
tante Renske Bönker) zij wilde niet alleen 
een paar behandelingen ondergaan maar 
was er vooral op gespitst dat deze behan-
delingen door Berend werden uitgevoerd. 
De meest tot de verbeelding sprekende 
scene was die waarbij zij een bikini-wax 
behandeling wilde hebben van Berend.

Terug naar het verhaal blijkt dat tante Bella 
nog een nichtje, Wiepie Dijkstra (Petra 
Gorter), in Canada heeft wonen die even 
op bezoek kwam. Maar hiermee kwam de 
verdeling van de erfenis naar de twee 
broers in het gedrang. Dus werd tante Bella 
weer tot leven geroepen door neef Albert 
tot tante Bella te verbouwen wat door deze 
dubbelrol tot hele leuke situaties leidde.

Gelukkig kwam notaris Nikkelvest (gast-
speler Jan Perton) ten tonele, die om de 
tijd te doden nog even een zeer pijnlijke 
neushaar harsbehandeling onderging. Zo 
bleek de nalatenschap van tante Bella zo 
verdeeld te zijn dat Berend de opoefiets 
toekomt, Albert het antieke serviesgoed 
en Wiepie de salon.

De laatste twee wisselen de erfstukken met 
elkaar zodat de salon uiteindelijk aan Al-
bert toekomt.

Al met al problemen genoeg die de meest 
absurde situaties veroorzaakte in deze ge-
weldige klucht met een waterval aan grap-
pen onder regie van Marjan Harders.

Een bezoeker.

Op 24 oktober vorig jaar  kwamen alle 
KWF coördinatoren  van de 13 kerndor-
pen van gemeente Medemblik voor een 
vergadering bij  elkaar in het Inloophuis in 
Medemblik. Op deze vergadering werd  
Tiny Sas – Gerritsen in het zonnetje gezet.  
Zij nam afscheid van het KWF  na 40 jaar 
als vrijwilligster van afdeling Andijk. Zij 
werd bedankt voor haar zeer grote inzet, 
eerst als collectante later als coördinator. 
Door het vertrek van Tiny zijn we op zoek 
haar een nieuwe coördinator en ook col-
lectanten in Andijk. De collecte week is dit 
jaar van 3 tot en met 9 september.

Heeft U belangstelling om afdeling Andijk 
te helpen? U kunt zich aanmelden bij Ank 
Goudsblom. E-mailadres ank.gouds-
blom@gmail.com

ALPHA TOURS HEM

DAGTOCHT 

  

 

woensdag 03-05-2017 
 

Anna Paulowna / Breezand
en Landgoed Hoenderdaell

Prijs: €  35,00 p.p.
 
Dit bedrag is inclusief: 
- tour met gids door Anna Paulowna & Breezand;                                   Opstapplaatsen:
-  1x koffie / thee + gebak;                                                                    -  Andijk (2x);
-  entree Landgoed Hoenderdaell.                                                        - Wervershoof (2x)
                                                                                                                  -  Medemblik
Voor info + reserveringen:             tel: 0228-542424
of kijk eens op onze site:              www.alphatours.nl/dagtochten         

 

Tante Bella’s Beautysalon 
Gespeeld op vrijdag 21 en zaterdag 22 april

Je gunt je kind graag een vakantie, maar 
soms zit dat er gewoon niet in. Mis-
schien is de gezondheid een spelbreker 
of heb je er het geld niet voor. Het maakt 
niet uit waarom. Ieder kind verdient een 
fijne vakantieweek op een mooie plek in 
Nederland waar veel te zien en te doen 
is. Daarvoor zorgen de Kindervakantie-
weken van Humanitas.

Humanitas West-Friesland organiseert 
voor kinderen uit West-Friesland een 
vakantieweek op de Veluwe (Voorthui-
zen). De vakantie is speciaal bedoeld 
voor kinderen die om sociale-, medi-
sche- en/of financiële redenen nooit op 
vakantie gaan.

De kinderen kunnen bij Humanitas 
West-Friesland worden aangemeld door 
jeugdhulpverleners, kinderkleding-/
voedselbank, leerkrachten en huisart-
sen.

Er vindt een huisbezoek plaats, waarbij 
mensen van Humanitas kennismaken 
met ouder & kind en tegelijkertijd infor-
matie verzamelen om de vakantieweek 
tot een succes te maken.
De kinderen worden begeleid door een 
team van goed voorbereide, ervaren en 

enthousiaste vrijwilligers.
De kosten per kind bedragen 475 euro. 
De eigen bijdrage van de ouder(s)/
verzorger(s) bedraagt 65 euro per kind. 
Die andere 410 euro per kind wordt 
door Humanitas West-Friesland door 
sponsoring en fondswerving bij elkaar 
gebracht.

Tot nu toe hebben we een bijdrage mo-
gen ontvangen van Univé en het West-
friesland Fonds. Stichting Leergeld 
heeft eveneens hulp toegezegd.

Ook u als particulier kan geld storten 
op: NL 70 RABO 0334 7592 02 o.v.v. 
activiteitencode 304A15001 kinderva-
kantieweken Humanitas WF 2017. 
Graag voor 1-06-'17.

Hoe meer geld, hoe meer kinderen op 
vakantie kunnen.
De kindervakantieweken worden ge-
houden van 22 juli t/m 19 augustus 
2017. Dus 4 weken met iedere week een 
andere leeftijdsgroep.
We hopen op positieve momenten en 
spannende activiteiten voor de kinde-
ren. In ieder geval zijn deze kinderen er 
lekker even uit en doen ze nieuwe 
vriendschappen op.

Kindervakantieweken 2017 Humanitas West-Friesland

Een week lang……

KWF zoekt vrijwilligers

Zelfstandig blijven met zorg op maat

Heeft u thuiszorg nodig?
Wij ondersteunen u graag bij:
 Aanvragen van zorg
 Persoonlijke verzorging
 Ondersteuning bij dementiezorg
 Begeleiding bij palliatieve zorg
 Verpleegkundige handelingen

Vraag naar één van de wijkverpleegkundigen:
Gerdina Visser, Shevon Weverink, Claudia Ruiter of Anita Kreuk

Andijk  Onderdijk  Wervershoof  Zwaagdijk – Oost

Meer weten? 
Bel voor een persoonlijk en vrijblijvend 
advies naar: Tel. 088 – 206 89 10

www.omring.nl



 
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

Tuindoek met eigen foto?
Informeer naar de mogelijkheden: 

info@dijkprint.nl
Of bel: 59 29 34

Knijn Inkt Speciaalzaak
Gespecialiseerd in Huismerk

inktcartridges,toners,
printers en pasfoto’s!

Klant bij ons = gratis printerser-
vice.  Nieuwe printer nodig?

Laat u gratis adviseren
Voor inkt online bestellen:

www.inktsnel.nl 
De Hoek 8a Wervershoof 
(naast fietswinkel Boos) 

0228-582223
Maandag: 13.30-18.00
Di t/m vr:  09.30-18.00
Zaterdag:  09.30-17.00

Mevr. Y. de Haas is verhuist naar 
Bangert 8, 1619 GJ Andijk.

MIDDE NME E R
JAARMARKT
WOENSDAG 3 mei 2017
VAN 9.00 TOT 16.00 UUR

MARKTEVENEMENTEN.NL
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Wist u dat...

... Francis Karreman net als 

Willem Alexander op 

Koningsdag 50 wordt?

... dit jaar door de ijsclub van 

Andijk geen wandeltocht word 

georganiseert?

… het 4 mei comité u na afloop 

van de herdenkingsdienst uit-

nodigt voor een kop koffie of 

thee in de Kapel?

...er koffie en cake te koop is op 

de vrijmarkt. En dat de op-

brengst voor het kinderkamp in 

Moldavië is?

... wij van toneelvereniging 

KNA overweldigd zijn door het 

grote aantal bezoekers afgelo-

pen weekend. En dat wij van u 

genoten hebben?

… de mooiste foto van Konings-

dag een kadobon kan winnen 

en de volgende week in de 

Andijker staat?

… je jouw foto kunt mailen 

naar info@andijker.nl?

WERVERSHOOF
RAADHUISPLEIN
VOORJAARSMARKT
DONDERDAG 4 mei 2017
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

MARKTEVENEMENTEN.NL

Koud buiten? Geeft niet, ga ge-
zellig kaarten maken.
Zaterdag 29 april heeft Hobby 
Greet verkoopdag hobbymateria-
len in de bibliotheekzaal van 
Dorpshuis centrum.
Naast de gebruikelijke artikelen, 
zoals knipvellen  ( 5 voor 1 euro)
stickervellen, kaartenkarton, 
schaartjes en andere gereed-
schappen, lijmen, foamtape, met-
tler en stitch garen, zijn er ook 
diverse nieuwe artikelen. Een 
maritieme serie van Amy design 

met knipvellen en mallen, een 
serie voor verhuizen van Yvonne 
Creations, nieuwe mallen, stem-
pels, embossingfolders en de-
signpapier van Leane Creatief.
Ook zijn er nieuwe hobbydots-
stickers, serie 20. Verder enkele 
setjes Stitch en Do, Hobbyzine nr. 
17, een leuk tijdschrift Speciali-
ties nr. 5.
Bijna 100 zelfgemaakte kaarten 
zijn te koop, van 1,75 tot 2,50 per 
stuk, 5 voor 7,50.
Tot ziens tussen 10 en 16 uur.

Het is al weer even geleden dat 
u iets van ons hebt gehoord. De 
plannen voor het Centrum voor 
water zijn in volle gang. Onze 
ambitie om april 2017 open te 
gaan moest bijgesteld worden 
naar een later datum. Om tot 
een zo goed mogelijk resultaat 
te komen hebben wij Norma de 
Goederen van “Teksten voor 
musea” gevraagd de verhaallijn 
voor het Centrum voor Water 
te schrijven. 
Teksten voor Musea helpt ons 
om de boodschap van het Cen-
trum voor water helder te ver-
woorden en te komen tot een 
juiste aanpak van de marke-
ting, educatie, samenwerking 
met diverse partners en de sa-
menhang met overige (com-
merciële) activiteiten. 

De verhaallijn is meteen ook de 
routing in het Centrum voor wa-
ter. Hierbij smelten de Entree-
ruimte, de Multifunctionele 

ruimte met als hoofdfunctie ver-
gaderingen, het Poldergemaal en 
de bovenverdieping samen. In de 
verhaallijn spelen de vragen een 
belangrijke rol:

Centraal daarbij staan de vragen:
1. Waarom zijn waterveiligheid 
en waterzuivering nodig en 
2. Wat kun je er zelf aan doen?
een belangrijke rol.

De komende tijd zal Teksten voor 
Musea met de stakeholders om 
tafel gaan om de inbreng van hen 
te koppelen aan de verhaallijn. 
Vooralsnog zijn er twee hoofd-
doelgroepen te onderscheiden 
die het Centrum voor water wil 
en gaat bedienen. Bezoekers uit 
de regio met kinderen, ouders en 
grootouders, toeristen en het on-
derwijs. Natuurlijk liften we ook 
mee met alle door de Stakehol-
ders (medefinanciers/subsidie-
verstrekkers) georganiseerde 
evenementen.

Foto's aangeleverd

Voortgang plannen Poldermuseum 
=> Centrum voor Water

Verkoopdag Hobbymaterialen

TUINCENTRUM BOEDER
´Het adres voor al uw tuinbeplanting´

• Bomen, heesters en coniferen
• Vaste planten en perkplanten
• Groenteplanten 
• Zaden 
• Meststoffen en bestrijdingsmiddelen

Restant pootaardappelen halve prijs

Donderdag 27 april (Koningsdag) van 8.30-12.30 uur geopend.

Hornpad 8, Andijk                                              Tel. (0228)591813

VERMIST
Dit is Noah, de (gechip-
te) kat van Holger Buss 
wordt sinds zondag  
16 april vermist van 
Kleingouw 5a.

Heeft u Noah gezien? 

59 71 05

Op 10 mei organiseert gemeen-
te Medemblik een bijeenkomst 
speciaal voor iedereen met een 
duidelijke mening, visie en in-
teresse in lokale politiek. Tij-
dens deze avond maakt men 
kennis met de werkzaamheden 
van een raadslid en de rol de 
burgemeester. Een raadslid 
vertelt over zijn ervaring met 
het raadswerk. Natuurlijk 
wordt ook de rol van de wet-
houders en de ambtenaren toe-
gelicht. 

Inwoners die zich betrokken voe-
len bij hun woonomgeving en 
weten wat er leeft kunnen hun 
mening of bezwaren over diverse 
onderwerpen duidelijk maken 
tijdens inspraakavonden. De in-
vloed van een raadslid gaat ver-
der. Een raadslid neemt, samen 
met de andere raadsleden, ook 
echt besluiten. Een raadslid ver-
tegenwoordigt de inwoners en 
neemt belangrijke beslissingen 
over onderwerpen die iedereen 
aangaan. De ene keer betreft het 
plannen voor woningbouw of een 
sportvoorziening. De andere keer 
het Wmo-beleid, de gemeentebe-
groting of de samenwerking met 
de buurgemeenten.

Gemeente Medemblik is op zoek 
naar mensen die actief willen 
meedenken en meebesturen. 
Mensen die zich sterk betrokken 
voelen bij hun omgeving en mis-
schien al actief zijn in het bestuur 
van bijvoorbeeld een vereniging 
of ondernemingsraad. Iedereen 
die geïnteresseerd is in het ge-
meentelijke besluitvormingspro-
ces en wil overwegen om raadslid 
te worden. Deze bijeenkomst 
geeft een kijkje achter de scher-
men. Of uiteindelijk een actieve 
stap richting de gemeentepolitiek 
wordt gezet, beslist men natuur-
lijk helemaal zelf. Burgemeester 
Frank Streng: “Wil je wat verbete-
ren of veranderen in onze ge-
meente? Je kunt er een bijdrage 
aan leveren.”

10 mei, 19:30 – 21:30 uur
Plaats: gemeentehuis te Wog-
num. (middengebouw)
Dick Ketlaan 21
Aanmelden:
Mail: griffie@medemblik.nl o.v.v. 
introductie hoe word ik raadslid? 

Infobijeenkomst: 
Hoe word ik raadslid?



Kerkdiensten, zondag 30 april
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. C.M. Blokland- den Hertog te Geldermalsen

Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen
09.30 uur Ds. G. Heijkamp
16.00 uur Ds. G. Heijkamp

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk
10.00 uur Ds. Henry Frólich uit Badhoevedorp
 Organist: Wim Broer 

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Peter Hays

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Euch. pastor J. Suidgeest, Gemengd koor

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Dennis Romkes

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur Jack Nugter

New Life Church
Dorpshuis Centrum, Sportlaan 1 Andijk
10.00 uur Samenkomst

Wie maakt de leukste 
foto op  Koningsdag?

Stuur jouw foto van 
minimaal 1 mb naar 

info@andijker.nl en maak 
kans op een kadobon. 

Wie weet staat jouw foto
 volgende volgende week 

in de Andijker.
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Parochieberichten
R.K. Kerk Andijk
Adres: Bangert 6
Contactadres:
Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412, 
tel. 591408.
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046

Zondag 30 april 10.00 uur: 3e 
zondag van Pasen. Zondag van 
de arbeid.
Eucharistieviering met Gemengd 
koor; voorganger: pastor J. 
Suidgeest. Thema: “Heer blijf bij 
ons!”.
De collecte is voor de onkosten 
van onze kerk. Van harte aanbe-
volen en dank daarvoor.
Welkom in de viering.
*Overleden: Bert Verdonk, Jaap 
Groot en Truus van den Braber-
Mientjes.
Bij de voorbeden bidden wij voor 
hen.
*Allen een mooie en zonnige 
Koningsdag toegewenst!

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 17.00 uur

Zaterdag op afspraak

APRIL
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.
Zondag 7 mei     
• Koppelbiljarten, aanvang 14.00uur, Dorpshuis Sarto
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
• Only the Sixties, Café  pension ‘ t Ankertje, Aanvang 21.00 uur

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 
• Voice Over XXL bij Club Jazz & Pop in Cultura Andijk
Dinsdag 26 september  
• KVG, Sarto, 20.00 uur Doe-avond
Vrijdag 29 september
• PCOB, Lezing over Andijk van vroeger. Door Jan Pijpker. 

Dorpshuis Centrum, 14.30 uur.

OKTOBER
Zondag 1 oktober: 
• Karibu/Bluegrass concert m.m.v. Sons of Navarone, 15.00 uur

Toegang € 10,- De Kapel, Middenweg 48
Woensdag 4 oktober
• KBO, Klaverjassen en Jeu de Boules. Sarto 13.30 uur.
Donderdag 7 september
• Breek de Week maaltijd, 17.30 uur, Lichtboei, Hoekweg 12a
Dinsdag 10 oktober 
• KVG kaartavond 19.45 uur Sarto          
• Vrouwen van Nu, afd. Andijk Oost, Dorpshuis 19.45 uur: Lezing 

over China, door mevr.   Quirina Vreeburg  

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

Oud papier  Zaterdag 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 maan-
dag 12.00 uur – info@andij-

ker.nl. 

Kopij en fotomateriaal:
tot maandag 12.00 uur – 

info@andijker.nl

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

info@andijker.nl

In deze biljartmiddag ging het 
niet zo slecht en wat opviel 
twee remisepartijen en dat 
komt maar zelden voor, wel een 
aangename iets in de bil-
jartsport. Je doet tenslotte alle 
twee je best om er wat van te 
maken en dan zie vanzelf wel 
wat het eindresultaat is en daar 
moet je genoegen mee nemen 
of je wilt of niet. Biljarten moet 
je als het weer beschouwen 
met zijn onstabiliteit en daar 
die je rekening mee moet hou-
den of tewel na regen komt 
zonneschijn.

C.J. Verhoogt en G.P. Grent had-
den een gezellige en sfeervolle 
middag in café de Welkomst in 
het pittoreske Onderdijk, waar 
we al een hele poos biljarten.

De slotzin is deze keer: “Het ge-
loof is een stok om op te leu-
nen, niet om anderen mee te 
slaan.”
Adios Biljartos

Sportgroeten van 
G.P. Grent
aflevering 1103

Biljartvereniging De Vlieringboys

De start van de wandeling was bij 
de R.K. Kerk, Bangert 9 te An-
dijkHet was niet warm, maar 
droog en later tijdens de wande-
ling kwam zelfs het zonnetje. Bij 
aankomst moesten we onze naam 
op een papiertje zetten, wat in 
een mandje ging.

Ineke Ruiter heette ons om 14.00 
uur van harte welkom en las een 
gedicht voor i.v.m. de Emmaus-
gangers. Daarna werden er tel-
kens twee papiertjes uit het 
mandje gehaald en die twee na-
men die er opstonden gingen dan 
met elkaar aan de wandel.

We kregen een routebeschrij-
ving, met enkele gespreksvragen 
erop, die mocht je wel of niet ge-
bruiken. De route was mooi langs 
o.a. het vooroeverproject, je 
moest ongeveer na 5 kwartier 
weer terug zijn.

Al pratende (je mocht ook stil 
zijn tijdens de wandeling, maar 
dat deden wij niet), ging de tijd 
snel, waren we weer bij de 
R.K.Kerk. Gepraat met elkaar 
over zeer uiteenlopende dingen.
Bij aankomst kregen we koffie 
met cake erbij. En praten nog 
even na met elkaar. Om 16.00 uur 
gingen we weer naar huis.

Volgend jaar is het weer. Leuk als 
u dan ook komt. Het is de eerste 
zondag na Pasen 8 april 2018. 
Dan hebben we er ook weer schil-
derijen bij, die u kunt bekijken 
thema: De Emmausgangers. De 
start is dan bij de Gereformeerde 
kerk aan de Middenweg. U kunt 
het alvast opschrijven, want we 
vinden het leuk als er velen mee-
doen!

Namens de Raad van Kerken
Wil Gorter

Verslag Emmauswandeling 
zondag 23 april 2017

Kortgeleden heeft notaris Rinske 
Mantel het donatienummer over 
2016 getrokken van de Stichting 
Sport en Cultuur waar  € 500 op 
is gevallen.

Het is nummer 242 geworden en 
dat behoort toe aan mevrouw Wil 
van de Braber-Groenewoud. Me-
vrouw van de Braber heeft al 
sinds jaren 10 donatienummers 
en het is de tweede keer dat zij de 

gelukkige winnaar is geworden.

Bij deze, Wil, namens het bestuur 
nogmaals van harte gefeliciteerd. 

Nieuwe donateurs kunnen zich 
melden bij Tineke telefoon 
591252 of email jcm.morsch@
quicknet.nl voor € 10 per dona-
tienummer. Misschien bent u dan 
volgend jaar de gelukkige win-
naar. 

€ 500 voor donateur van Cultura



Voor elke klus naar 
Bakker dé Houthandel dus!

bakkerdehouthandel.nl
 Alle prijzen zijn incl. BTW, druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Vraag altijd naar de voorwaarden.

 Oosterwijzend 1 - 1616 LE Hoogkarspel - info@bakkerdehouthandel.nl
 0228-563968 - Geopend van ma t/m vr 08:00 - 18:00 en zat 08:00 - 17:00 uurG
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Schuttingplank 
Geïmpregneerd, 
Geschaafd, 16x140mm, 
L: 360 en 450cm

Rabat 
Geïmpregneerd, 
Geschaafd, 18x140mm, 
L: 300, 400 en 480cm

Paal geschaafd 
Geïmpregneerd, 
68x68mm, L: 180, 210,
240, 270 en 300cm

nu 
voor 1,19 

p/m

nu 
voor 1,39 

p/m

nu 
voor 2,49 

p/m

TUIN BOUWTUINToppers! BOUWBOUWToppers!
nu 
voor 2,49 

p/m

nu 
voor 1,99 

p/m

nu 
voor 1,99 

p/m

Tonka hardhouten 
plankenscherm 
Recht

Douglas 
plankenscherm
Fijnbezaagd douglas,
19 planks, recht 

Geïmpregneerd 
lamellen scherm
Fijnbezaagd grenen,  
recht en toog

Underlayment
dak of vloerplaat
122x244cm, 
dikte 18mm

nu    
voor27,95

nu    
voor 19,50 nu    

voor 59,50 nu    
voor99,50

Vlizotrap  
60x120cm= 79,-
70x120cm= 89,-

nu    
vanaf79,00

p/stuk

OSB plaatmateriaal
59x244cm, dikte 18mm 
Voor vloer-, wand- of 
dakconstructies

nu    
voor7,59

p/plaat p/plaat

Vuren geschaafd
44x70mm
L:240, 270 en 300cm

nu    
voor1,39

p/m

Vuren vloer-kraal 
of vellingdeel
19x145mm, L:270cm

nu    
voor1,49

p/m

bakkerdehouthandel.nl

Tonka hardhouten 

50

Vlizotrap 
60x120cm= 79,-
70x120cm= 89,-

Vuren geschaafdVuren geschaafd

L:240, 270 en 300cm

Vuren vloer-kraal Vuren vloer-kraal 
of vellingdeel
19x145mm, L:270cm

Shop meer dan 50.000 artikelen op bakkerdehouthandel.nl

Toppers!

Kant en klaar 
betonmortel of 
metselspecie
25kg p/zak

Lewis 
plaat
63x130cm
63x160cm
63x190cm
63x220cm

nu    
voor3,29

p/zak

nu    
voor14,95

p/m2

Kozijnhout 
ABC profiel
wit gegrond meranti
66x110mm, 
L:590cm

nu    
voor12,95

p/m

Vlonderplank
Geïmpregneerd, 
28x145mm,
L: 300, 400 en 500cm

Regel
Geïmpregneerd, 
Geschaafd, 45x70mm, 
L: 360, 420 en 510cm

Douglas 
schaaldeel
Fijnbezaagd, 
25x200mm, 
L: 400cm
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