
Wat is er mooier dan een wei-
land vol tevreden herkauwende 
koeien? Hollandser kan het 
toch bijna niet. De molen van 
Wervershoof vlakbij en de 
bloembollenvelden in volle 
bloei. Het zal je uitzicht maar 
zijn! Toch is er iets vreemds aan 
dit Nederlandse tafereeltje.

Jerseykoeien bewuste keus
Bij boer Rory van Berkel zijn het 
niet de in Nederland zo ver-
trouwde zwart witte Holsteiner 
koeien die zijn stallen bevolken. 
Hij heeft heel bewust gekozen 
voor de Jersey koe. Een mooie, 
iets kleinere koe met prachtige 
kwaliteiten. Met hun prachtige 
rood bruine vel zijn ze een bij-
zondere, maar wonderschone 
verschijning. 

Boerenbloed in de familie
Zijn moeder en zijn vader kwa-
men beiden uit een boerengezin. 
Zelf is hij dus een heuse boeren-
zoon. En hij vond een prachtige 
boerenmeid om zijn leven mee te 
delen. Toen deed zich de moge-
lijkheid voor om een boerderij te 
huren op Zwaagdijk. Met zijn ca. 
85 Jerseydames is Rory bezig een 
stukje van zijn droom te leven. 

“Mijn vader die werkt bij AB Vak-
werk en mijn moeder die werkt 
bij Klaver Kaas kan ik altijd om 
hulp vragen. Mijn “kleine” broer-
tje van 20 jaar werkt full time mee 
in zijn vrije tijd. Zo gaat dat in de 
familie, het boerenbloed stroomt 
ons door de aderen.” 

Liefde gevonden
“Mijn vriendin Judith heeft naast 
de boerderij gewoon haar eigen 
werk in de thuiszorg. Maar zij 
kan mij gewoon helpen als ze dat 
wil of als het nodig is.” Vertelt 
Rory.  Judith vult aan:” Mijn taak 
hier thuis is vooral zorgen dat ik 
Rory steun waar ik kan. Naast 
mijn 28-32 uur werk in de thuis-
zorg, doe ik ook het huishouden, 

de gewone maar zo belangrijke 
dingen zeg maar! Regelmatig ben 
ik ook tussen de koeien te vinden 
hoor. Ik ben niet bang voor hard 
werken of vieze handen. Je doet 
het toch samen.” 

Bewuste keus
Het kiezen voor de Jersey koe 
boven de meer voor de hand lig-
gende Holsteiners is een bewuste 
keus geweest voor deze boeren. 
“De Jersey is een kwaliteitsdier. 
Ze zijn iets minder groot, staan 
op een paar stevige poten en heb-
ben goede klauwen. Ook het af-
kalven gaat deze dames meestal 
probleemloos af. De koeien zijn 
rustig en vriendelijk. Met een 
voorspelbare dag en een duidelijk 

ritme zijn ze heel tevreden.” Het 
grootste verschil tussen de ons 
bekendere zwart wit gevlekte 
koeien en deze Jerseykoeien zit 
hem in de samenstelling van de 
melk.  Rory vertelt: “De melk is 
veel vetter en daardoor uitermate 
geschikt voor het maken van bo-
ter en kaas. Maar bij sommige 
supermarkten is ook de speciale 
melk als drinkmelk verkrijgbaar.  
Deze koeien eten zo’n 30% min-
der dan de Holsteiners en ze leve-
ren ongeveer 17% minder melk.  
Met het vervallen van de melk-
quotum is het eigenlijk te ver-

wachten dat de Jerseykoe op 
meer plekken in Nederland ge-
houden gaat worden.”

Toekomst
Rory leeft zijn droom. Al tijdens 
zijn opleiding aan de Hogere 
Landbouwschool wist hij dat hij 
zijn eigen boerderij met melkvee 
wilde runnen. “Hard werken, 
vroeg op en laat er weer in. Altijd 
wat te doen. Maar ongelofelijk 
leuk werk. De toekomst brengt 
ons hopelijk de kans op het ko-
pen van een eigen boerderij, waar 
wij een grotere veehouderij kun-
nen starten.  Misschien wel sa-
men met mijn broertje,  een be-
drijf waar twee gezinnen van on-
derhouden kunnen worden.”  

Bruiloft in zomer 
Voorlopig zijn boer Rory en zijn 
vriendin Judith en de 85 Jerseyda-
mes heel tevreden in de Noord- 
Hollandse weiden.  “We zijn zo 
gelukkig dat er zelfs een trouwerij 
gepland  staat. Deze zomer tre-
den wij in het huwelijk. We trou-
wen op de boerderij, dus de Jer-
seydames zijn getuigen van het 
hele feest! “verklapt Judith. Wie 
heeft er ooit zoveel bruidsmeisjes 
gehad? Er zullen vast en zeker 
koeien schitteren op de foto’s van 
dit prachtige bruidspaar. Wij 
wensen het paar alvast alle geluk 
toe en een prachtige toekomst.
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 Verkoop
Aankoop

Advies
Taxatie

Nieuw Hollands plaatje

Rory en Jennifer hebben bewust gekozen voor de Jersey koeien. Foto: KD/De Andijker

Jersey Koeien grazen aan de Tolweg. Foto: KD/De Andijker

Tuindoeken 
In elk gewenst formaat v.a. 30 euro.

Dijkprint, Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl 

 Tiede Nauta Perkplanten

Volop keus ook voor moederdag, 
o.a. hanging baskets, schalen, wandzakken 

en opgemaakte potten!
 

Gedeputeerde Laanweg 62, Andijk.

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag vanaf 19.00 uur

Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

www.tiedeplanten.nl
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Vrucht dragen

Evenals de rank geen vrucht 
kan dragen uit zichzelf, als zij 
niet aan de wijnstok blijft, zo 
ook gij niet, indien gij in Mij 
niet blijft. 5 Ik ben de wijn-
stok, gij zijt de ranken. Wie in 
Mij blijft, gelijk Ik in hem, die 
draagt veel vrucht, want zon-
der Mij kunt gij niets doen. 
Joh.15:4-5. We denken soms 
dat God van ons houdt door 
wat wij voor Hem doen. Som-
mige mensen willen iets doen 
om geliefd te worden. De sa-
tan wilde Jezus in de woestijn 
verleiden tot doen. ‘Maak van 
deze stenen brood’, ‘Spring 
van het dak van de tempel af ’. 
Allemaal spectaculaire dingen 
die vandaag zeker vele kijkers 
op Youtube zouden opleve-
ren. Jezus had die stunts niet 
nodig om geliefd te worden, 
Hij wist Zich geliefd door de 
Vader, Hij had die stem uit de 
hemel gehoord. Welk teken 
wil je dan nog meer? Dat is 
ook een gevaar in onze tijd. 
Welk teken willen wij? De 
Schrift-geleerden wilden Je-
zus verleiden tot een teken, 
tot een kunstje doen! Maar 
Jezus weigert dat. Marcus 
8:11-13: ‘En de farizeeën lie-
pen uit en begonnen met 
Hem te redetwisten en ver-
langden van Hem een teken 
uit de hemel, om Hem te ver-
zoeken. En Hij zuchtte diep in 
zijn geest en zei: Waarom 
verlangt dit geslacht een te-
ken? Voorwaar, Ik zeg u: aan 
dit geslacht zal zeker geen te-
ken worden gegeven. En Hij 
verliet hen, ging weer aan 
boord van het schip en ging 
weg naar de overkant.’ Dat 
was toch een gemiste kans? 
Jezus had toch kunnen laten 
zien dat Hij de Messias was? 
Toen Jezus aan het kruis hing 
probeerden ze Hem nog te 
verleiden tot een wonder: 
Math.27:39-44: ‘De voorbij-
gangers keken hoofdschud-
dend toe en dreven de spot 
met hem: ‘Jij was toch de man 
die de tempel kon afbreken en 
in drie dagen weer opbou-
wen? Als je de Zoon van God 
bent, red jezelf dan maar en 
kom van dat kruis af!’ ‘Doe 
een wonder, dan zullen we in 
U geloven’, zeiden de Schrift-
geleerden. Maar dat is een 
leugen. Ze hadden al vele 
wonderen gezien en nog ge-
loofden ze niet. Wat is nu het 
belangrijkste in het leven? Dat 
je veel doet, dat de wereld ziet 
hoe goed en geweldig jij bent? 
Dat we wonderen en tekenen 
laten zien? Nee! Het gaat om 
te laten zien wie de Vader echt 
is, niet door dingen te doen 
alleen , maar door als de Va-
der te zijn: liefdevol, vol ont-
ferming en genade. Het gaat 
niet om wat je doet maar om 
dat je weet wie je bent! Dat is 
de liefdevolle uitnodiging die 
ons in zijn woord wordt aan-
gereikt. Kom nu tot Hém, Hij 
wacht op u en jou! Wie dorst 
heeft die kome en drinke van 
het water des levens. (Ite Wol-
ters)

FAMILIEBERICHTEN

Wij zijn in de wolken met de komst van 

Eef Noortje
dochter van Kris van Roij en Klaas Jan Schenk

Geboren op 2 mei 2017

Oma Alie en Opa Henk (in herinnering)
Ooms en tantes, nichtjes en neefjes

Kris en Klaas Jan
Jan Evertsenstraat 137 C

1057 BV Amsterdam

HOERA, Het is feest!
12 mei 2017 zijn

 

Cor en Gerda Houdijk
50 jaar getrouwd

 
Gefeliciteerd namens kinderen en kleinkinderen

SPULLEN VOOR DE VOORJAARSMARKT:  

De Protestantse Gemeente Andijk – Wervershoof i.w. 
houdt op zaterdag 20 mei van 10.00 tot 14.00 uur 
aan de Middenweg 48 te Andijk een voorjaarmarkt. 

Heeft u spullen voor deze voorjaarsmarkt (geen grote 
meubels e.d.), dan kunt u die naar De Kapel brengen op 
donderdag 18 en vrijdag 19 mei van 18.00- 20.00 uur. 

Indien u niet in de gelegenheid bent om langs te komen, 
kunnen wij u spullen ook tijdens deze dagen bij u ophalen. 

U kunt daarvoor graag een afspraak maken met de heer 
M.Beverloo. Het telefoonnummer is 0655764285 

Twee West-Friese talenten zorg-
den zondag voor een uniek ge-
beurtenis. Zowel Eva Buurman 
als Nina Buijsman snelde naar 
een derde stek in een klassieker. 
Wervershoofse Buurman toonde 
zich in de Belgische klassieker 
Trofee Maarten Wijnants. Na 120 
kilometer snelde Buurman in de 
door Marianne Vos gewonnen 
120 kilometer lange koers naar 
een derde stek in de massasprint.   

Haar ploeggenote Buijsman te-
kende 300 kilometer noordelijker 
eveneens voor een derde stek. In 
de Ronde van Zuid-Oost Fries-
land maakte de 19 jarige Boven-
karspelse deel uit van een der-
tiental die bijna de gehele 125 ki-
lometer lange waaierkoers be-
heerste. Richting de finishstreep 

in Appelscha trachtte Buijsman 
tot tweemaal toe tevergeefs weg 
te komen. In de sprint met der-
tien greep ze vervolgens haar 
eerste podiumplaats van het sei-
zoen.

Een dag eerder noteerde Sjors 
Dekker al een vijfde stek in Zuid-
Oost Friesland. De zeer aanval-
lend ingestelde Andijker maakte 
onderdeel uit van een elftal die op 
25 kilometer van de meet voor de 
aanval koos. Dekker trachtte zijn 
kompanen met een late aanval te 
verrassen, maar moest uiteinde-
lijk toch met zijn vluchtgenoten 
sprinten voor de winst. West-Fri-
sia ploeggenoten Sven Broekaart 
en Dex Groen passeerden als 
veertiende en zeventiende de 
eindstreep.  

Wielernieuws WV West Frisia
Buurman en Buijsman op klassiekerpodiums

De cheque werd overhandigd aan Henk Immink,  
Corry Broersen en Nel Koomen Foto aangeleverd

Aardbei planten verkoop 
bij ABZ Seeds

Zaterdag 6 mei was er vanaf 10.00 
uur een enorme drukte bij ABZ 
Seeds aan de Vleetweg in Andijk. 
De jaarlijkse aardbeiplanten ver-
koop trok weer vele tuin- en 
aardbei liefhebbers. De mede-
werkers van ABZ Seeds verkoch-
ten uit de voorjaarsproeven 
prachtige aardbeiplanten. De op-
brengst van de plantenverkoop 
werd beschikbaar gesteld voor 
een goed doel uit de directe om-
geving. 

Dit jaar kwam de Zonnebloem 
afd. Grootebroek in beeld met 
een speciale wens. Zij vieren dit 
jaar hun 65 jarig bestaan en heb-
ben hiervoor een feestcommissie  

in het leven geroepen om deze 
dag niet alleen hun gasten te ver-
wennen, maar ook de bezoekvrij-
willigers, chauffeurs en collectan-
ten in het zonnetje te zetten. 

Vele mensen kwamen bij ABZ  
Seeds langs om  prachtige plan-
ten te kopen en om heerlijke 
aardbeien te proeven.  

De vele kopers zorgden ervoor 
dat om 11.45 uur alle planten die 
beschikbaar waren voor deze ver-
koop waren verkocht, zodat er 
begin van de middag een prach-
tige cheque van  € 2.337,- aan de 
bestuursleden van de Zonne-
bloem uitgereikt kon worden. 
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Voor altijd in ons hart
 
De warme belangstelling die wij van u mochten ontvangen, 
in welke vorm dan ook, bij het overlijden van

Jaap Veenstra
 
heeft ons diep geraakt. Het zal ons zeker tot steun zijn 
in de moeilijke tijd die nog komen zal. 
Wij willen u hiervoor hartelijk danken.

    Bep Veenstra-Hendriks
    Kinderen en kleinkinderen
 
Andijk, mei 2017

R. Sluijs Klussenbedrijf
Voor al uw kleine klussen in en om huis.

o.a.: schilderen, behangen, vloeren.
Meander 45, 1619 XR Andijk

06 - 11 29 27 84  |  ra.sluijs@hotmail.com

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

“Alle pelgrims gaan weer naar huis
elke zwerver komt weer thuis”

                          uit: Pelgrimsgebed van Amanda Strydom

We hebben Frances thuisgebracht naar 
haar geliefde Cross, Ierland

Dank voor alle belangstelling tijdens het ziekteproces 
en na het overlijden  van mijn lieve vrouw

 

De bezoeken thuis en in het hospice, uw of jouw aanwezig-
heid bij het afscheid in Andijk, de muziek  van Sursum Corda, 
de bloemen, de vele kaarten en helpende handen; dit alles 
heeft mij veel goed gedaan en helpt mij op mijn weg verder.

    Gerrit Dijkstra



KAN IK OOK NOG SCHENKEN ALS IK NIET MEER 
WILSBEKWAAM ZOU ZIJN?

Tijdens de lezingen van de Maand van het Testament en het 
Levenstestament wordt ons regelmatig de vraag gesteld, of het 
mogelijk om te schenken aan de toekomstige erfgenamen, in het 
geval de schenker, niet meer wilsbekwaam is. Om belasting te bespa-
ren komt het regelmatig voor, dat er schenkingen worden gedaan 
aan de toekomstige erfgenamen. Schenken kan op twee manieren. 
De eerste is de schenking in contanten. Dat kan gewoon plaatsvin-
den door het bedrag over te maken aan degene aan wie u wenst 
te schenken/de begiftigde. De tweede manier is de schenking op 
papier. Hiervoor is een notariële akte nodig en u dient deze zelf te 
ondertekenen. Het is dus in dat geval vereist, dat de schenker nog 
wilsbekwaam is. Het is wel mogelijk dat er schenkingen uit naam van 
de schenker worden gedaan, als iemand niet meer wilsbekwaam is, 
maar dan alleen de contanten schenking. Hiervoor is het nodig, dat 
er in een levenstestament door u/de schenker is bepaald, dat er uit 
uw vermogen geschonken mag worden en aan wie (bijvoorbeeld de 
toekomstige erfgenamen). Vaak wordt ook in het levenstestament 
vastgelegd, dat er altijd een minimum bedrag op uw bankrekening 
moet blijven staan.

UITNODIGING LEZINGEN MAAND VAN HET TESTAMENT EN 
LEVENSTESTAMENT, zaal open 19.30 aanvang 20.00. 
Donderdag 11 mei Eetcafé 70 zaal Dolleburg, De Goorn 
Dinsdag 16 mei Dorpshuis Venhuizen, Venhuizen 
Donderdag 18 mei Hotel Van der Valk, Hoorn 
Aanmelden telefonisch of via 
presentaties@mantelovertoom.nl

GRATIS INLOOP: do 11 mei 
Andijk (0228-592224) en di 16 mei 
Benningbroek (0229-591264) van 
9-17 en 19-21 uur.

 • 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

Herdenken,
Wie in het laatste jaar van 
de oorlog is geboren krijgt 
al 8 jaar AOW.  In je jonge 

jaren werd dan nog veel 
over het gebeurde gespro-
ken, en we mogen er trots 
op zijn dat de toenmalige 
Andijker bevolking zich 

landelijk zeker in positieve 
zin heeft onderscheiden, 
door “De verdrevenen te 
verbergen, en de omzwer-
venden niet te vermelden”, 
en daarbij hun leven ris-

keerden.  Voor velen zal het 
nog steeds niet te bevatten 
zijn waar de mensheid toe 
in staat is, en waartoe ze 
kunnen worden gebracht 

en aangezet, en steeds weer 
zien we zaken gebeuren 
die tonen dat het laagje 

beschaving vaak dun is, en 
er wereldwijd nog steeds 
verschrikkelijke dingen 

gebeuren.  In ons herdenken 
zijn we trots op de goede 

Nederlanders en de mensen 
die zich durfden verzetten 

vaak tegen de hoogst denk-
bare prijs. Minder trots zijn 
we er op dat er net zoveel 
Nederlanders actief in het 
verzet zaten als jongens 

die zich vrijwillig meldden 
om aan de Duitse kant te 
vechten (ruim 20.000), en 
nog eens zo een aantal die 
als Landwacht fungeerden, 
die zich zeer misdroegen als 
dieven en moordenaars.  Dit 

waren ook de lieden die 4 
jonge Andijker ombrachten 
enkele dagen voor de bevrij-

ding. Daarom zeer veel 
waardering voor  degenen 

die de 4 en 5 mei herdenking 
in Andijk jaarlijks organise-
ren.  Mogelijk zijn zingende 
merels wel een symbool van 

vrede, zoals de merel die 
voluit floot vanaf de schoor-

steen van het voormalige 
politiebureau, en die door 
bleef zingen toen we 4 mei 

j.l. op het Andre Voltenplein 
de twee minuten stilte in 
acht namen, en kransen 
lagen en een witte bloem 
mochten doneren en voor 
mij symboliseerde dat de 

wereld ook mooi en vreed-
zaam kan zijn.

Piet Groot

Zaterdag 6 mei Hoofddorp. Een 
spannende dag voor Tjeerd Man-
tel (9 jaar), want dit zou zijn kans 
zijn om een ticket voor het NK in 
de wacht te slepen.  Van de 24 
deelnemers mogen er 12 door 
naar de Nederlandse Kampioen-
schappen (categorie instap 10). 

Tjeerd wist zich als 5e te plaatsen 
en behaalde ook nog 3 toestelfi-
nales op Vloer, Brug en Voltige 
(waar hij zich als beste turner 
plaatste). Op 10 juni zijn de Ne-
derlandse Kampioenschappen in 
Waalwijk, natuurlijk gaat Tjeerd 
voor een podiumplek.

VOOR MOEDER naar
TUINCENTRUM BOEDER

´Het adres voor al uw tuinbeplanting´
•  Prachtige hang- en stamplanten
•  Volop vaste planten en perkplanten
•  Potten, bakken en manden, evt. opgemaakt
•  Groot assortiment kruidenplanten
•  Groente- en bloemzaden
•  Leuke cadeauartikelen

Hornpad 8, Andijk                                            Tel. (0228)591813

Witte kwikstaart. Foto Fred Weel

Terugkeer zomervogels

Ze komen uit verre oorden om 
hier te broeden, veelal zijn het 
insecteneters en vaak zijn ze ge-
ringd zodat je kan nagaan waar ze 
vandaan komen. 

IVN heeft verrekijkers beschik-
baar voor de deelnemers aan de 
vogelexcursie op Moederdag, 14 
mei. Aanvang 9.00 uur bij het 
Egboetje, Liederik 15, 1678 JC 
Oostwoud, afslag Hauwert. Pas 
schoeisel aan bij nat weer!

Drukste tijd van het jaar
Op de grens van water en bos is 
er altijd vogelleven te zien en te 
horen. Broedvogels boven, en op 
het water, ze hebben jongen en 
insecten vullen de hongerige vo-
gelbekjes. Maar een ekster, kie-
kendief en torenvalk zijn echte 
zichtjagers en dus overdag actief 
en niet vies van een jong vogeltje. 
Zet de zintuigen op scherp en laat 
je verrassen tijdens de wandeling 
van ruim een uur.

In april heeft onze gymvereniging 
haar 500e lid kunnen registreren. 
Een hoogtepunt en daar zijn we 
ontzettend trots op! Deze mijl-
paal wilden we niet helemaal on-
opgemerkt voorbij laten gaan en 
daarom is afgelopen vrijdag onze 
voorzitter Niels Kreuk bij Thij-
men Vrolijk op bezoek geweest. 
Thijmen heeft van de vereniging 
een cadeaubon ontvangen, die hij 
kan besteden bij Speeltuin 
Neshof in Onderdijk, zodat hij 
lekker kan klimmen en klauteren. 
Thijmen was er helemaal onder-
steboven van. Ook zijn moeder 
werd verrast met een mooie bos 
bloemen. We wensen Thijmen 
nog vele jaren gymplezier bij 
Gymvereniging VVW en hopen 
natuurlijk nog veel meer nieuwe 
leden te mogen inschrijven. 

Heb je interesse kijk ook dan op 
gymvvw.nl.

Thijmen. Foto: aangeleverd

500e lid gymvereniging VVW!!

Tjeerd Mantel geplaatst voor 
NK turnen heren

Gewijzigde openings- en aanlevertijden

Ons kantoor is gesloten op:
Donderdag 25 mei  Hemelvaartsdag
Vrijdag 26 mei
Maandag 5 juni  Tweede Pinksterdag

Kopij Andijker week 23 (7 juni) 
aanleveren voor vrijdag 2 juni, 14.00 uur!

Roeivereniging de Kogge houdt 
Open Huis op zaterdag 13 mei 
2017 van 10.00 tot 14.00

Roeien is een veilige sport voor 
alle leeftijden en is dan ook niet 
voor niets de sport die door art-
sen en fysiotherapeuten aangera-
den wordt als veilige en gezonde 
lichaamsbeweging.

Roeivereniging de Kogge houdt 

open huis op 13 mei a.s. en no-
digt iedereen die kennis wil ma-
ken met de roeisport uit om langs 
te komen op bovenstaand adres. 
Bezoekers krijgen de mogelijk-
heid om een proefvaart te maken 
onder leiding van een instructeur 
en zo te ervaren hoe het is om in 
een team van 3 of 5 leden te roei-
en in een slanke snelle boot. 
Ons nieuwe adres: Dirk Bijvoet-
weg 15a in Onderdijk

Roeivereniging de Kogge houdt 
Open Huis
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Michel Haak  M 06 53 92 18 85
Sterappel 28  E  michel@indehaak.nl
1619 KA Andijk  

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

I www.indehaak.nl

Erkend schildersbedrijf voor al uw 
binnen- en buitenschilderwerk, 

glas- en behangwerk! 

 

Bel voor een afspraak: 06 53 74 82 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc  van den Braber 
Hoekweg 13  
1619 EA  ANDIJK 
info@vandenbraber.nl  -  www.vandenbraber.nl 
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• Acupunctuur RADTS
 Kelly Groot

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan
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André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

NIEUW!

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

snel en gemakkelijk!

Een prettige kermis gewenst 
namens het hele team:

André, Carina, Dirk-Jan en Martijn.

Het adres 
voor uw 

e-bike, fietsen 
en scooters!

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

06-2738 0707

Erik Kort

Verbouw - Onderhoud 
& Bouwadvies

De Nationale Reddingboot-
dag van de KNRM heeft afge-
lopen zaterdag in Andijk en 
Medemblik ruim 800 bezoe-
kers getrokken. Er werden 26 
nieuwe redders aan de wal in-
geschreven. Ook werd door 
ruim 220 personen gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid 
om een rondje mee te varen 
met een van de beide redding-
boten.
  
Op zaterdag 6 mei openden 
de KNRM-reddingsstations in 
Andijk en Medemblik om 
10.00 uur de deuren voor 
trouwe donateurs en geïnte-
resseerde bezoekers. Voor 
jong en oud waren vele activi-
teiten aanwezig. Het hoogte-
punt van een bezoek was voor 

velen toch wel een vaartochtje 
met een echte reddingboot. 
Totaal is er met ruim 220 do-
nateurs rondgevaren.

Als alternatief voor de afge-
laste show van de Marine He-
likopter maakte rond 14:00 
uur het kustwacht vliegtuig op 
lage hoogte een fly-by over de 
beide reddingstations en 
kwam rond 15:30 uur een 
Search and Rescue (SAR) heli-
kopter over vliegen. Verder 
waren andere hulpdiensten 
aanwezig zoals brandweer en 
politie. Voor de jeugd was er 
genoeg te doen zoals een 
springkussen, zelf varen in 
kleine bootjes, schminken of 
nagellak aanbrengen en op de 
foto met een echte redder.

Geslaagde Reddingbootdag 2017

Een impressie van de dag... Foto's aangeleverd
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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 - 58 67 66

info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

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

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

Fietsenwinkel
André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof

0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

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



 
Andijkertjes

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

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

Tuindoek met eigen foto?
Informeer naar de mogelijkheden: 

info@dijkprint.nl
Of bel: 59 29 34

Villavakantiepark IJsselhof 
Andijk 

Een prima plek om familie of
vrienden te laten overnachten als u 
zelf niet genoeg ruimte heeft. Het 
kan ook al voor 1 nacht. Ook han-
dig voor als u een feest geeft! www. 
ijsselhof.eu of bel 591926. Ons IJs-

selhof team ontvangt u graag.

Instappen bij het boothuis. Foto Toos Brink

Moederdagvaartocht

Kom in de boot op Moederdag-
zondag 14 mei voor één vaar-
tocht van ca. 1uur. De gidsen van 
het IVN nemen u mee in de fluis-
terboot om de natuur in de om-
geving van het Streekbos vanaf 
het water te verkennen. Luister 
naar de geschiedenis van het 
Grootslag, het voormalige vaar-
gebied voor tuinders. Verzame-
len bij IVN in het Streekbos Pa-
viljoen om 14.00 uur. Kosten € 
2,50 volwassenen en € 1 voor 
kinderen. 
Tijdige opgave is nodig bij Pieter 
Karel op 06 53259822 om teleur-
stelling te voorkomen.

De mooiste tijd van het jaar op 
het water? Als het om jong leven 
gaat wel, want tussen de overgang 
van water en land valt er veel te 
zien: jonge eendjes en meerkoe-
tjes voelen zich veilig tussen het 
riet, op zoek naar voedsel en ver-
stopt voor hun vijanden. Ge-
streepte pyjama-fuutjes op de rug 
van hun ouders laten zich voeren 
met verse visjes. De waterplanten 
ontplooien zich uit hun winter-
slaap diep in de modder. De eer-
ste boerenzwaluwen laten zich 
weer zien. Kijk om je heen en ge-
niet van het frisse groen van het 
Streekbos.

 
DONDERDAG 11 MEI   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VRIJDAG 12 MEI 

PUBQUIZ 
AANVANG: 20:30 UUR, MEER INFO OP DE WEBSITE 

 
 
 

DONDERDAG 18 MEI 

SENIORENSOOS 
AANVANG 12:00 UUR 

 
 
 

VRIJDAG 26 MEI 

VRIJDAGMIDDAGBORREL 
VANAF NU DE LAATSTE VRIJDAG VAN DE MAAND!  

 
 

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 

Een eerdere editie van de Muzikale Wandeling. Foto aangeleverd

Zondag 21 mei: vijfde editie 
“Muzikale Wandeling Wervershoof“ 

Op zondag 21 mei a.s. organi-
seert de werkgroep de vijfde edi-
tie van de “Muzikale Wandeling”. 
Dit prachtige muziekfestijn zal 
dit jaar tussen 14.00 en 17.00 uur 
in de nieuwbouw van Wervers-
hoof plaatsvinden.

Een groot aantal muzikanten 
toont daarbij op maar liefst 12 
locaties hun muzikale talent. Sa-
men met je vrienden of lekker 
met het hele gezin kun je genie-
ten van een scala aan muziekstij-
len met dit jaar weer verschillen-
de nieuwe gezichten onder de 
muzikanten. Het muziekschema 
van deze dag kun je downloaden 
op Binding.nl of is langs de route 
te verkrijgen bij de locatieborden.

Bijzonder is het feit dat alle muzi-
kanten en gastlocaties ook dit 
jaar weer spontaan hun mede-
werking verlenen om deze mooie 
en hopelijk ook zonnige muzikale 
dag aan te bieden, waarbij je 
naast de muziek ook kunt genie-
ten van de tuinen waar de optre-
dens plaatsvinden.

Omdat de toegang geheel vrij is 
en de muzikanten belangeloos 
meewerken om dit evenement 
weer mogelijk te maken zullen zij 
”hun pet” of muziekkoffertje 
neerzetten voor een vrijwillige 
bijdrage van de bezoekers. Als je 
dus wat extra kleingeld in je zak 
stopt voor je van huis weggaat, 
komt dat vast wel goed!

Op de diverse locaties is veelal 
een lekker drankje te verkrijgen, 
zodat het je als bezoeker aan 
niets zal ontbreken, maar voorop 
staat de muziekbeleving.

Dit evenement wordt mede mo-
gelijk gemaakt door bijdragen 
van onze sponsors t.w., Stichting 
Concertfonds, onze Gemeen-
schapsveiling en de Quicksilver-
bar. Fantastisch toch!
Aansluitend zal vanaf 17.30 uur 
in genoemd café de dag worden 
afgesloten met een afterparty om 
nog even lekker na te genieten
Leuk als je er bij kunt zijn!
Werkgroep “Muzikale Wande-
ling”.

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
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Wist u dat...

... Astrid dinsdag 16 mei haar 

37ste verjaardag viert!

... u morgen live voetbal kunt 

kijken in het Dorpshuis?

.... Ton Bimmerman vandaag 

60 jaar is geworden? 

... zaterdag 13 mei van 10 tot 

14 uur een garage sale op 

Hoekweg 25 gehouden wordt? 

… er op 20 mei een 

voorjaarsmarkt is aan de 

Middenweg 48?

… de gevonden fietscomputer 

terug is bij de eigenaar, 

maar dat de fiets nog 

spoorloos is?

… berichten van gevonden en 

verloren voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

... onze buuf Emmy 

Huykeshoven komende week 

80 jaar wordt?



Kerkdiensten, zondag 14 mei

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

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. Herrianne Allewijn uit Landsmeer
 Organist: Andrew Orme

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Robert Tolsma, Viering van het Heilig Avondmaal

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 Erik Bruinenberg, de aloude woorden 7

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

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

Vriendenkoor Chante Majeur 
verblijft een korte midweek in 
Villa Vakantiepark  IJsselhof in 
Andijk. Op dinsdagavond 23 mei 
2017, 20.00 uur geeft Chante Ma-
jeur een concert in De Kapel in 
Andijk. Het programma is zeer 

gevarieerd in verschillende stijlen 
en in verschillende samenstellin-
gen met solo’s, duetten, etc.
Ook prachtige muziek op klari-
netten en gitaren zorgen voor een 
boeiende afwisseling.
Toegang is gratis, deurcollecte.

Vriendenkoor Chante Majeur. Foto: aangeleverd

23 mei: Chante Majeur 
geeft concert in Andijk
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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 14 mei 10.00 uur: 
5e zondag van Pasen, tevens 
Moederdag.

Eucharistieviering met Gemengd 
koor; voorganger: pastor J. 
Suidgeest.
Thema: “Verricht zijn werken!”.
De collecte is voor onze paro-
chiegemeenschap.
Van harte aanbevolen en dank 
daarvoor.

Dinsdag 16 mei 10.00 uur: 
Ontmoetingsochtend in de dag-
kerk.
16.00 uur in Sorghvliet: Woord-
Communieviering; voorganger: 
pastor Nellie Pronk.
Welkom in de vieringen.

*Overleden Truus van den 
Braber-Mientjes. Bij de voorbe-
den bidden wij voor haar.
*Alle Wervershovers van Harte 
Gefeliciteerd met het 200-jarig 
jubileum en geniet van alle fes-
tiviteiten!

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
telefoon:  0228-593605
e-mail: info@andijker.nl
website: www.andijker.nl
redactie: Maarten Jong
 Jolien Harders 
 Hessel Waardenburg
lay-out:  Karin Venekamp
foto’s:  Peter Ligthart, Koos  
 Dol, DVD Temme,  
 Douwe Greydanus
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“De Andijker” mag op enigerlei wijze worden geko-
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 17.00 uur

Zaterdag op afspraak

MEI
Donderdag 11 mei
• Breek de Week maaltijd, 17.30 uur, Lichtboei, Hoekweg 12a
Vrijdag 12 mei
• LSBO, Bezoek Paprikakwekerij Barendse, Agriport 09.30 uur. 
• PUBQUIZ, aanvang 20:30 uur, Dorpshuis Centrum
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
Donderdag 18 mei
• SeniorenSoos, 12:00 uur, Dorpshuis Centrum
Vrijdag  19 mei
• PCOB, Hoe houd ik mijn brein gezond (Hersenstichting), 

Dorpshuis Centrum 14.30 uur.
Zaterdag 20 mei
• Jeugdtoernooi Sporting Andijk
• Voorjaarsmarkt in De Kapel Middenweg 48, 10.00 tot 14.00 uur
Zondag 21 mei
• Dutch Country College Dancers, 13.30 uur Sarto
• Johan Keeman bij Club Jazz & Pop in Cultura Andijk
• Koppelbiljarten, 14.00 uur. Café Pension ‘t Ankertje
Woensdag 24 mei
• KBO, Klaverjassen 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
Zondag 28 mei
• Wielerronde Wervershoof, van 10.30 tot 18.00 uur

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

nisatie; Sorghvliet en breed samenwerkingsverband ouderen
• Elke woensdag KBO Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Zaterdag 10  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  
Dinsdag 17 oktober 
• KVG, Sarto, 20.00 uur Dhr C de Boer (HHNK) Hoe houden we 

droge voeten
Woensdag 18 oktober
• Soos LSBO en Zonnebloem, Spellenmiddag, Sarto 13.30 uur, 

Org. KBO.
• Vrouwen van Nu Andijk West Creatief aan de slag, met Trudy Vro-

ling, Cultura, 20.00 uur
Woensdag 25 oktober
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Zaterdag 28 oktober 
• Living Room Heroes bij Club Jazz & Pop in Cultura Andijk

NOVEMBER
Woensdag 1 november
• KBO, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Dinsdag 7 november 
• KVG kaartavond 19.45 uur Sarto

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

Oud papier  Zaterdag 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 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 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

Over het algemeen genomen 
was deze biljartmiddag vrij 
goed te noemen d.w.z. aan 
spanning geen gebrek. Toen 
alle partijen waren gespeeld 
was dat C.J. Verhoogt zes 
matchpunten had en G.P. Grent 
vijf dus dat was toch in alle 
opzichten een fraaie biljartmid-
dag. Bedenk daarbij dat G.P. 
Grent drie partijen verloor op 
een carambole en dat hoort er 

nu eenmaal bij maar dat maakt 
je gelukkig niet al te veel mee. 
We keerden dan ook weer vro-
lijk huiswaarts vanuit Café de 
Welkomst en gaan de volgende 
keer vrolijk verder. De slotzin 
is, Als je het antwoord niet wilt 
horen moet je de vraag niet 
stellen.
Sportgroeten 
G.P. Grent 
Aflevering 1105

Biljartvereniging De Vlieringboys



Langs de weg... vogels kijken

Onze fotograaf Koos Dol maakte 
vorige week een tochtje rond An-
dijk met als resultaat: diverse vo-
gels. Van links naar rechts en van 
boven naar onder:

Dreigende zwaan langs de 
Veilingweg. Een reiger op uit-
kijkpost gezien langs de Elsen-
burg. De Tureluur zit nu ook 

vaak op de palen van de damhek-
ken. Grutto in de muggen foto 
gemaakt in tegenlicht langs de 

Elsenburg Oosterdijk.
Grauwe ganzenpaar in de paar-

denbloemen en meerkoeten met 
jongen langs het fietspad Dijk-

graaf Grootweg Andijk.

Wandelbrug over het Egboetswater 
wordt officieel in gebruik genomen

Op vrijdag 12 mei wordt de nieuwe wan-
delbrug over het Egboetswater officieel in 
gebruik genomen. Wethouder Harry Ne-
derpelt en directeur Karel Schoenaker van 
het Recreatieschap verzorgen de Ope-
ningsWandeling samen met wandellief-
hebbers uit Hauwert. 

De wandelbrug is eind vorig jaar gereali-
seerd. Hiermee is het natuurgebied rond 
de Egboet uitgebreid met ongeveer 1 kilo-
meter extra wandelpad waardoor er meer 
mogelijkheden voor rondjes zijn ontstaan. 
Een ruig pad door het weiland, dat het 
beste met laarzen kan worden betreden. 
Met de realisatie van de brug is een opti-

maal recreatief wandelroutenetwerk ont-
staan in en rond het Egboetswater. 

De realisatie van de wandelbrug is een ge-
zamenlijke inspanning van het Recreatie-
schap Westfriesland en de gemeente Me-
demblik. Beide instanties vinden het be-
langrijk dat bewoners en toeristen kunnen 
genieten van het Westfriese landschap. De 
gemeente heeft de financiering op zich 
genomen. Als onderdeel van de economi-
sche uitvoeringsagenda Medemblik is het 
doel van de gemeente om ieder jaar een 
recreatief knelpunt op te lossen. Het Re-
creatieschap heeft de plek aangewezen en 
de bouw van de brug begeleid. 

Samen spelen,  
leren & ontdekken
bij onze gastouders natuurlijk!

Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000
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