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Sporting Andijk Jeugdtoernooi 2017

Met meer dan 100 deelnemende
teams staat het jeugdtoernooi
van Sporting Andijk weer voor
de deur. Het toernooi vindt dit
jaar plaats op 20 en 27 mei op
de accommodatie van Sporting
Andijk.

tiviteitsprijs. Deze prijs wordt
uitgereikt per doelgroep. Het
meest sportieve team binnen de
doelgroep, die tijdens de wedstrijden worden beoordeeld door
scheidsrechter en mensen langs
de kant van de commissie, verdiend een sportiviteitsprijs. Tijdens beide toernooidagen is er
weer de vertrouwde loterij met
mooie prijzen. De inkomsten van
het jeugdtoernooi komen geheel
ten goede aan de jeugd van Sporting Andijk.

20 mei gaat de bal dit jaar voor
het eerst rollen. Dit wordt gedaan
door de jongens onder 9. In het
middagprogramma van 20 mei
is er ruimte voor de kunsten van
de jongens onder 13 en daarna
de jongens onder 15. De daaropvolgende speeldag is 27 mei. Op
deze dag komen de kabouters aan
bod, evenals de jongens onder 11
jaar en de meiden onder 13, 15
en 17 jaar.
Sportiviteit staat bij Sporting
Andijk hoog in het vaandel. Met
medewerking van de Rabobank
is er net als in 2016 een spor-

Nieuw dit jaar is de schmincker
die 20 mei in de ochtend op het
terrein van Sporting Andijk zal
zijn. Iedereen kan zich kosteloos
laten schminken door deze specialist!
De meiden spelen op 27 mei. Foto aangeleverd

Laatste lezing Maand v/h Testament
en Levenstestament
2017,
Mr. A.W.M. Overtoom
Mr. R.M. Mantel-Kooistra
zie column op pagina 3!

www.mantelovertoom.nl
Tel. 0228 59 22 24 | 0229 59 12 64

Uw woning verkopen?
G r a t i s advies

Volg ons op:

0228-592253

Jeugd EHBO

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

Groep 8 van de Idenburg met hun EHBO diploma. Foto aangeleverd
De Koninklijke EHBO verenging afdeling Andijk wil alle kinderen
van groep 8 van basisschool De Idenburg feliciteren.
Alle leerlingen zijn vrijdag 12 mei jl. geslaagd en hebben een oorkonde
ontvangen voor het halen van Jeugd EHBO.

Zaterdag 20 mei: Listen to the music

Komende zaterdag wordt het
concert Listen to the music!
gegeven in de Gereformeerde
kerk. Listen to the music! is een
muzikale tijdreis waarbij muziek
ten gehore wordt gebracht van
Bach tot rock.

In de recentere muziekcategorie
komen nummers van o.a. Elvis,
Bob Dylan, Boney M, Sarah
McLachlan en Marco Borsato
langs. Deze nummers zullen
gespeeld worden door Jacco,
Jorim en Romy de Kroon, familie
de Vries, Mariska Rustenburg,
Living Proof en Sound of Praise
in verschillende opstellingen.
Geluid en belichting zal deze
avond verzorgd worden door
M2light.
Na afloop van het concert is er
een borrel in de torenzaal van de
Gereformeerde kerk.

De afgelopen 5 maanden is het
team, bestaande uit Robbert
Bakker, Marco Rustenburg en
Marianne Logothetis, hard bezig
geweest met de vormgeving van
het concert.
Gezocht werd naar een mooi en
afwisselend programma, waarbij
vele muziekstijlen uit verschillende tijden worden uitgevoerd.
Zo zal er door Suzanne en
Danielle Raue twee prachtige

Robbert, Marianne en Marco zijn de afgelopen 5 maanden bezig
geweest met de vormgeving van het concert. Foto aangeleverd
klassieke stukken gespeeld worden op harp en vleugel, het saxkwartet speelt Bach, Händel en

Piazzolla en Chris Kooiman geeft
een verrassend optreden op orgel
en vleugel.

De artiesten en technici werken
belangeloos mee aan dit concert,
zodat de volledige opbrengst van
de kaartverkoop naar het moderniseren van de geluidsapparatuur

kan gaan. 15 jaar geleden is de
huidige apparatuur voor optredens in de kerk gesponsord en
inmiddels is deze hard aan vervanging toe.
We willen dan ook alle muziekliefhebbers van harte uitnodigen om het aangename met
het nuttige te verenigen door dit
prachtige concert te bezoeken!
Kaarten zijn via de mail in de
voorverkoop verkrijgbaar en
worden ook aan de deur verkocht.
Zaterdag 20 mei, 20.00- 22.30
uur, Gereformeerde kerk Andijk
Kaarten voorverkoop: 15 euro
mail naar concertlistentothemusic@outlook.com
Kaarten aan de deur: 17.50 euro
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Geliefd worden

Karel Haak

Echtgenoot van Roelie Haak-Koen
In de leeftijd van 81 jaar.
Wij wensen Roelie, kinderen en kleinkinderen
veel sterkte voor de komende tijd.
Familie Haak, neven en nichten.

Een bijzonder mens heeft ons verlaten, maar haar sterke
geest blijft ons nabij. In de schemering van haar leven is rustig
van ons weggegleden onze zorgzame moeder, lieve oma,
overgrootmoeder en betovergrootmoeder

Divera de Wit-Smit
Vera

Echtgenote van Jan de Wit †
*Andijk, 31 mei 1923

COLUMN (20)
Redactie:K.Gorter

Dinsdag 9 mei overleed in Canada
onze lieve broer, zwager en oom

			

De Andijker

† Berkhout, 12 mei 2017

Sjaak en Danuta
Herman Jan
Johan Jurian en Marielle, Lindsey
Hans en Hanny
Karin en Pieter, Rik, Terri, Stan, Ids
José en Stefan, Thijs, Daan
Mark
Agatha en Henk
Bianca en Rob, Frederique, Bregje
Debbie en Richard, Wies, Kick
Jan en Britte, Zeth, Robbi
Correspondentieadres:
Westereiland 36, 1671 HS Medemblik
De uitvaart heeft inmiddels in besloten kring plaats gevonden.

Uitvaartvereniging

De Laatste Eer
Bij overlijden: Tel. 0228 - 59 22 54
24 uur per dag bereikbaar.

• Voor leden en niet leden, ongeacht geloofsovertuiging
• Persoonlijke inbreng
• Eigen uitvaartcentrum
• Integer en vertrouwd
• Twee (sleutel) huiskamers, de Rubato en de Largo

Voor informatie: H. Frek, tel. 0228 59 39 37
www.uitvaartverenigingandijk.nl

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!

Jezus zei dat Hij alleen de dingen kon doen omdat Hij heel
dichtbij de Vader leefde.
Dichtbij Zijn hart, Hij hoorde
wat de Vader zei, Hij kende
Zijn verlangens en Hij gehoorzaamde. ‘ Ik kan van Mijzelf niets doen; …want Ik zoek
niet mijn wil, doch de wil van
Hem, die Mij gezonden heeft.’
(Joh.5:30). Wij willen vaak de
wonderen en tekenen op onze
tijd, op onze manier. We mogen iemand zijn die het karakter van de Vader en van Jezus
uitdraagt. In Galaten 5:22
staat dat de vrucht van de
Geest is liefde, blijdschap,
vrede, geduld, vriendelijkheid,
goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Jezus is vol van deze eigenschappen.. Een heel belangrijk
doel van God voor ons leven
is dat het karakter van Jezus
Christus, de vrucht van de
Geest, steeds meer in ons tot
uiting komt. Jezus zegt: als jij
dichtbij Mij, de ware Wijnstok
blijft, dan zal je als rank
vrucht gaan dragen. Jezus zegt
dus niet: probeer zelf keihard
je best te doen om vrucht te
dragen, om geliefd te worden.
We proberen zelf heel hard
ons best te doen om vriendelijk, liefdevol en zachtmoedig
te zijn. Nee, Jezus zegt: blijf
dicht bij Mij!! Heb een hechte
relatie met Mij. Breng tijd met
Mij door, laat de relatie met
Mij het allerbelangrijkste voor
jou zijn. De vrucht van de
Geest is dus niet iets wat jij
doet , maar het is Jezus Zelf
die jou verandert, doordat je
dicht bij Hem bent, zoals de
rank ook alleen maar vrucht
kan dragen als deze verbonden is met de wijnstok. Als jij
dicht bij Jezus bent, dan zal je
hart gaan veranderen. Je zult
merken dat je zachtmoediger
en vriendelijker wordt, dat je
meer liefde voor de mensen
om je heen hebt en dat je meer
vrede in je hart hebt. Je doet
niet zozeer iets, je bent het
gewoon. Het is hiervoor heel
belangrijk, dat je je geliefd
weet door Jezus en God de
Vader. Dat je weet hoe God
over je denkt. Als jij niet weet
dat je zeer geliefd bent, ongeacht wat je doet, dan kun je
die liefde ook niet geven aan
een ander. Je moet het niet alleen weten met je verstand,
maar het geloven met je hart!
Dat God uit de hemel roept:
‘Jij bent Mijn geliefde zoon
dochter, Ik ben heel blij met
jou.’ Geloof het dat God heel
blij met jou is ongeacht wat je
doet! Hij houdt van je. De
kracht waarmee God ons veranderen wil, is de kracht van
Zijn liefde. Wil jij meer van de
vrucht van de Geest in je leven zien, zorg er dan voor dat
je vol wordt van de liefde van
Jezus. Het gaat om een relatie
met Hem. Verlang jij daar ook
zo naar? Het is de moeite
waard om Hem toe te laten in
je hart en leven! (Ite Wolters)

info@andijker.nl

Pagina 2

FAMILIEBERICHTEN
Tranen van geluk
met alle liefde om mij heen
Tranen van verdriet
dat ik jullie verlaten moet

We zullen je verschrikkelijk missen,
mijn grote liefde en onze lieve mam

Lida Slagter - Dekker
Alida Cornelia Maria
* Berkhout, 6 december 1957
† Andijk, 12 mei 2017
Arie
Niek
Kitty & Nick
Bas & Pleuni
Aad
Martine, Esmee, Lukas

Het leven geleefd,
niets gevreesd.
Een snelle pas,
alsof je wist
dat je tijd te kort was.
Zoveel liefde
heb je ons gegeven,
door zoveel mensen geliefd.

Kleingouw 81,
1619 CE Andijk

Niets was jou teveel.
Zorgzaam, attent en eigenwijs,
ze wist wat ze wou.

Het afscheid in het crematorium heeft
vandaag, in besloten kring, plaatsgevonden.

Daar gaat ze,
onze motor,
onze mooie vrouw.

Dank aan het team van
huisartsenpraktijk Bartstra & Kant
voor alle goede zorg en begeleiding.

Onze altijd belangstellende en doende lieve zus, schoonzus en tante
is na een ongelijke strijd toch nog plotseling van ons heengegaan

Lida Slagter - Dekker
Wij zullen haar missen.
Nico en Yolanda
Arie, in herinnering
Tini en Wim, in herinnering
Trudie en Joop
Greet en Rob
Cees
Ron en Monique
Sjaak, in herinnering en Rian
Neven, nichten, achterneven en nichten.

Veel te jong en niet te bevatten is onze

lieve Lida
‘de Spil’ van onze familie, ons ontglipt.
Bedankt voor alles lieverd!
Familie Slagter
Claudia en Cor
Bas en Shirley
Niek en Pieter
Karin en Helmuth
Will en Kees
René en Meta
Neven en nichten

Behoud Kindertelefoon en
Vertrouwenswerk Jeugd

Voor het CDA Medemblik staat
voorop dat er voor kinderen die
anoniem hun verhaal kwijt willen altijd een luisterend oor moet
zijn. Daarom vragen de fractieleden Selders en van den Bosch
aandacht voor het voortbestaan
van Vertrouwenswerk Jeugd
(Advies- en Klachtenbureau
Jeugdzorg / stichting AKJ) en de
Kindertelefoon.
De Kindertelefoon luidt de noodklok over het voortbestaan van
de organisatie. Voorheen was er
een overkoepelende overeenkomst via de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG),
nu moet de Kindertelefoon met
388 gemeenten individueel een
overeenkomst sluiten.
CDA raadslid Van den Bosch:
“Het voortbestaan van de
Kindertelefoon moet gewoon
goed geregeld worden. Een landelijke dienst als de kindertelefoon lokaal inkopen zorgt voor
enorme administratieve lasten en

zou er op den duur voor kunnen zorgen dat de kindertelefoon
niet meer kan voortbestaan. Dat
moeten we voorkomen”.
Het CDA hecht aan de continuering van de dienstverlening
van stichting De Kindertelefoon,
stichting Sensoor (Luisterend
Oor)
en
stichting
AKJ
(Vertrouwenswerk Jeugd). De
CDA-fractie heeft daarop vragen
gesteld aan het college van B&W
over het voorbestaan van de
Kindertelefoon in de gemeente
Medemblik.
CDA-raadslid Selders-Kroezen:
“Juist nu er hard gewerkt wordt
aan een nieuw jeugdzorgstelsel
moet er gelegenheid zijn om contact op te nemen met een onafhankelijk vertrouwenspersoon.
Daar hebben kwetsbare kinderen,
jongeren en hun ouders recht op.”
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Silva Visser
Tulp

Uitverkoop

Een collega vertelde mij
vandaag haar verhaal over
haar vader die achteruit
gaat. Begin zestig en beginnende dementie. Ik hoor
haar aan en krijg zo weer
de beelden terug van mijn
eigen vader. De wanhoop,
soms zelfs onbegrip maar
zeker de zorg over de vraag:
"Waar gaat dit naar toe", "ik
wil er over praten maar dat
wil hij niet". Mensen met
dementerende relaties weten
precies waar ik het over
heb. Op de televisie is een
prachtige serie over deze
ziekte en recentelijk was er
ook een mooie ilm in het
filmhuis. Voor haar moeder
wordt het erg zwaar, hij kan
niet meer alleen zijn.
Hoe fijn is het dan dat
mensen de zorg over willen nemen, zodat je bij
kunt tanken of gewoon een
moment voor jezelf. De
Tulp in Andijk is zo'n locatie. Gedreven medewerkers
die met geduld en liefde
klaarstaan. Er worden zelfs
plannen gemaakt dat er
ook overnachtingen mogelijk zijn. Briljant en petje
af. Nu de politiek.......Past
het wel in de plannen, hoe
denkt de provincie er over,
hebben we wel de kleine
lettertjes begrepen. U snapt
het al, we doen weer moeilijk. De wethouder heeft de
opdracht gekregen om alle
mogelijkheden te onderzoeken. Nu, dat is 1 stap in de
goede richting. Wij zeggen
heel simpel: gaan, dit is
echt noodzakelijk voor onze
oude en mantelzorgende
Andijkers. Goed plannen
steunen wij, ook al moeten
we bestuurlijk wat aanpassen. Moet er wel een wil
zijn.............

van de aanwezige planten en heesters aan de
Beldersweg bij P. Groot, iets van uw gading?
Kom eens langs, tel. 06 5314 7492

Silva Visser
ChristenUnie

10% KORTING OP UW TESTAMENT TARIEF IN MEI EN JUNI
Deze en volgende maand ontvangt u 10% korting op uw testamenttarief. Ook kunt u terecht voor een gratis bespreking van circa een
half uur. Het kan zijn, dat er in uw situatie niets aangepast hoeft te
worden, dan heeft u dus ook geen kosten.
Tip: Wanneer u via de bank schenkt, kunt u bij de
mededelingen vermelden: schenking met uitsluitingsclausule. Hierdoor regelt u, dat u aan uw eigen kind schenkt en
niet aan diens partner.
Mantel&Overtoom
Notarissen Andijk
0228-592224 en
Benningbroek 0229-591264

Noteer alvast; kampeernacht 2017

‘niet een klein beetje graven in De Weid...’ Foto aangeleverd.
Zwembad De Weid organiseert
net als voorgaande jaren weer
een gezellige kampeernacht voor
de jeugd. Noteer alvast in je iphone of agenda: van 3 op 4 juni is
het weer zover! Binnenkort meer
info in De Andijker en op facebook…
Het gaat goed met De Weid!
Andijk geniet al weer volop van
het zwembad. Op koude dagen
zijn de trouwe banenzwemmers
van de partij en dankzij de hogere
temperaturen is het deze week
al weer gezellig druk! De oproep
voor nieuwe kassamedewerkers
heeft gewerkt; er zijn 4 nieuwe
vrijwilligers die zich hebben aan-

gemeld; bedankt! En diegenen die
zich opnieuw weer inzetten voor
zwemmend Andijk natuurlijk
ook chapeau!
Zand, zand, zand
Intussen hoeven de mannen en
vrouwen van de groen- en techniekcommissie zich niet te vervelen; met tomeloze inzet werd
vorige week een lekkage in de
drukleiding gerepareerd die zich
2 meter (!) onder het perron
bevond! Een groot compliment
voor dit verstand van zaken en
brute spierkracht!
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Jaarlijkse voorjaarsmarkt in Andijk

VEEL BELANGSTELLING MAAND VAN HET
TESTAMENT EN HET LEVENSTESTAMENT –
IN MEI EN JUNI NOG 10% KORTING
Voor het 10e jaar staan we voor u klaar, om informatie te geven
over diverse onderwerpen. De eerste vier presentaties waren
in het Dorpshuis in Abbekerk, bij de Rabobank te Zwaagdijk, bij
Dolleburg in De Goorn en het Dorpshuis in Venhuizen. Er is veel
belangstelling en er zijn veel vragen. Hieruit blijkt, dat er behoefte
is aan informatie over testamenten en levenstestamenten. Maar ook
andere onderwerpen komen aan bod, zoals schenken op papier en
de Wet Langdurige zorg op grond waarvan men een eigen bijdrage
moet betalen in zorgkosten. Aangezien niet iedere situatie hetzelfde
is, is het belangrijk om goed te bekijken wat voor u van belang is
om te regelen.
Laatste lezing Maand van het Testament en Levenstestament 2017:
Donderdag 18 mei Hotel Van der Valk, Hoorn. Zaal
open 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Gratis parkeren.
U kunt zich tot het laatste moment telefonisch aanmelden of via
presentaties@mantelovertoom.nl

info@andijker.nl

Een eerdere editie van de markt. Foto aangeleverd
Zaterdag 20 mei houden we onze
jaarlijkse voorjaarsmarkt. Als
vanouds bieden we weer van alles
te koop aan: o.a. kaarsen, curiosa,
glaswerk, potten, speelgoed en
puzzels. Ook de tafels met boeken staan op u te wachten. Het
Rad van Avontuur zal weer volop
draaien met leuke prijzen.
Mogen wij dit jaar opnieuw een
beroep op u doen om leuke en
bruikbare spulletjes bij ons langs
te brengen? Wij denken bijvoorbeeld aan (kleine) schilderijen,
boeken cd’s dvd’s, beeldjes, aardewerk, oude serviezen, en antieke spulletjes, die bij u op zolder
staan en waarvan u denkt: dat
kan wel een keer opgeruimd worden. Uiteraard wordt er tijdens
die dag ook voor de inwendige

mens gezorgd: soep, slaatjes, koffie en thee met iets lekkers en u
kunt dan ook weer volop 3D
kaarten maken. De bloemen
staan er ook weer, aangevuld met
fruit, kortom teveel om op te
noemen. Als u spullen aan De
Kapel wilt geven, kunt u ze inleveren op donderdag 18 en vrijdag
19 mei tussen 18.00 en 20.00 uur
aan de Middenweg 48.
Indien u niet in de gelegenheid
bent om langs te komen, kunnen
wij uw spullen ook tijden deze
dagen bij u ophalen. U kunt daarvoor graag een afspraak maken
met Dhr. M.Beverloo. het telefoonnummer is 06 5576 4285
Bij voorbaat onze hartelijke dank
en graag tot ziens op 20 mei.
Tel. van de kerk 0228-596778
www.pg-andijkwervershoof.nl

Heddes makelaardij

Louisa Heddes

Verkoop plannen?
Vraag om een
vrijblijvende
waardebepaling!

Tel 06 - 18451142
www.heddesmakelaardij.nl

Dauwtrappen bij de Koopmanspolder
op Hemelvaartsdag 25 mei

Nu het waterpeil in de Koopmanspolder is opgezet, is er weer
een groot aantal vogels in de polder aanwezig. Er zijn bijzondere
vogels zoals kleine plevier, grutto,
wintertaling en slobeend gespot. Er
is eigenlijk geen mooier tijdstip
van de dag dan het moment van
de dageraad. Eerst het langzaam
oplossen van het duister. Daarna
het oplichten van de hemel. En
dan is er (hopelijk) de felheid van
de eerste zonnestralen die zich
aandienen en de bewolking zo
mooi van onderop belichten. En
vervolgens de majestueuze klim
van de zon langs horizon. De
warmte van de eerste zonnestralen op je gezicht. Van het duister
naar het licht. Een mooier symbool van Hemelvaart is er niet.

Als je dit alles wilt meemaken
kom dan vroeg uit de veren op
donderdag 25 mei. We verzamelen om 4.45 uur op de parkeerplaats achter de dijk bij
De Vooroever. U gaat de dijk
over bij Dijkweg 390, 1619 JN
Andijk, (restaurant Dijkhuis).
We maken dan een prachtige

wandeling (ca. 3 km) onder leiding van Roel Doef en mensen
van de KNNV afd. Hoorn/WestFriesland, die ons veel kunnen
vertellen over de ontwikkelingen
rond de polder, maar ook over de
vogels en de natuur. Na de wandeling bent u in de gelegenheid
om in De Kapel, Middenweg 48,
Andijk te ontbijten, kosten € 3.50
per persoon. Voor de wandeling
hoeft u zich niet aan te melden,
voor het ontbijt kunt u zich tot
woensdag 24 mei 19.00 uur opgeven.
Informatie: tel 0228-593200,
06-37649695 of r.doef@quicknet.
nl

Verzamelen bij de parkeerplaats
achter de dijk Foto K. v..d. Berg
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Twin Power 25 jaar ervaring met motoren

Het is alweer 25 jaar geleden
dat Gerrit en José Kuin in
Wervershoof startte met een
schuur van 35 m2 en een tweetal motoren. Inmiddels is hun
bedrijf ‘Twin Power’ alweer
jaren gehuisvest Andijk en is
enorm gegroeid.

Motorenliefde en kennis
José is de rechterhand van haar
man Gerrit. Zij neemt de gehele
boekhouding voor haar rekening.
Gerrit is degene met twee rechterhanden die het sleutelen tot in
detail beheerst.. Toch was het José
die als eerste een motor kocht.
Moidje, as jai ‘t betale kenne, koup
den een otootje! werd haar toevertrouwd. Maar José wilde geen
auto maar een motor! Nauwelijks
een half jaar later kocht Gerrit
de zijne. Het onderhoud aan de
motoren doet Gerrit uiteraard
zelf. “Het begon ooit met een
brommertje, een beetje sleutelen.
Dat werd al spoedig een motor,
een auto én een mooie motor
erbij! Het wordt steeds groter hé,
inmiddels zijn er ook tractoren en
kranen bij gekomen en zelfs een
schuit” aldus Gerrit.
Harley Davidson
“We zien hier veel Harley’s voor
onderhoud en reparatie. Officieel
dealerschap hebben we niet,
maar dat heeft vooral te maken
met de regeltjes die dan gelden

José. Vroeger gingen we er om
het weekend op uit. Dat gebeurt
nu veel minder vaak. Maar als
we gaan hebben we het erg naar
het zin bijvoorbeeld tijdens ‘de
Ducati Racedagen’ dit jaar 26 tot
en met 28 mei.
Zelfbouw
Naast het repareren van motoren en vervangen van onderdelen
bouwt Gerrit ook het nodige zelf
in elkaar. ”Het begint als een
los stapeltje onderdelen en dat
opbouwen tot een prachtige goed
lopende machine is misschien
nog wel het mooiste. Daar kan ik
trots van genieten”

Gerrit en José Kuin van Twin Power. Foto: KD/De Andijker
voor de looks van bijvoorbeeld
de winkel. Het gaat mij juist om
de techniek en de details van
deze prachtige machines. Van
een mooie Ducati kan ik ook
erg genieten hoor!” aldus Gerrit.
Hij kent zijn vaste klantenkring
en weet precies wie zijn motor
gebruikt voor de mooi weer ritjes
of als dagelijks vervoersmiddel.

”Soms moet je dan op een zondag toch even sleutelen, omdat je
weet dat iemand maandag weer
op zijn motor rekent, dus dan
doe je dat gewoon.”
Niet om werk verlegen
Twin Power heeft naast de motoren ook agrarische dienstverlening. Gerrit vertelt: “Regelmatig

Europasingel 118
1693 GV Wervershoof
Tel 0228-582270

De Ruimte

Keizerskroon 1
1619 XK Andijk
0228-592717

voor oplossingen

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

Bouwadvies � Architectuur � Kostenbeheersing

ben ik weken bezig met bollen
rooien, grondverzetwerkzaamheden of een sloot baggeren”
Vele van de hiervoor benodigde machines en tractoren heeft
Gerrit zelf in bezit. Ook deze
machinerie vraagt om onderhoud en reparatie. Zo hoeft hij
zich dus nooit te vervelen. “We
hebben eerder tijd tekort”, lacht

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

Vertier minstens zo belangrijk
Het is hard werken met de motoren naast de agrarische dienstverlening. Maar vertier is minstens zo belangrijk. Een weekendje weg met de motor met
vrienden of naar een event is nog
altijd genieten. En daarnaast doet
Gerrit mee met de “Trekkertrek”
ook wel Tractorpulling genoemd.
Momenteel staat zijn tractor
zonder blok, maar daar wordt
volop aan gewerkt. “De onderdelen zijn er, maar het blok moet
alleen nog even in elkaar”, lacht
Gerrit. Hij heeft er nu al zin in en
hoopt 20 mei nabij Heerveen bij
‘de Knipe’ als deelnemer aan de
start te verschijnen. “Daar maken
we tijd voor!”

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

www.electro-andijk.nl

Aanhangers v.a. 350,- ex. Boottrailers v.a. 499 ex.
Plateauwagens v.a. 1499,- ex.
Ook voor Focwa onderhoudsbeurt, packkeuring en verhuur.

Wij zijn een RDW en Focwa erkend bedrijf.

06 13 41 62 40

Ook voor uw trekhaak, banden, uitlaten en onderhoudsbeurten.

Handelsweg 31a - 1619 BJ Andijk
www.omc-andijk.nl
verhuur v.a. €2,50 per uur.
Laat nu ook uw reservesleutel maken bij OMC-Andijk

voorheen

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

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

De Andijker Onderneemt!
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Aanhangwagens

info@andijker.nl

Fysiotherapie
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Sportschool

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Koopman Oefentherapie • Ged. Laanweg 43, 1619PB Andijk
Tel: 0625116916 • koopmanoefentherapie.nl

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

Valk Service & Onderhoud • Tel. 0228 - 58 67 66
info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

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

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

Sarto • Bangert 4, 1619 GJ Andijk • Tel. 0228 - 59 16 13
info@sarto-andijk.nl • www.sarto-andijk.nl

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

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

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

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

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

Bel 59 36 05 of mail p.ligthart@andijker.nl

Accu’s

Administratie

Architectenbureau
Autoschade
Autoschade
Bloemen

Brood en Banket
CV Monteur
Dorpshuis

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

Garage

Hovenier

Kantoormeubelen
Kapsalon

Nagelstyliste/Pedicure
Natuur

Oefentherapie
Podologie

Printen & drukwerk

Schilder- Glas- en behangwerk
Schoonheidssalon

Therapie op maat

Trekkers en werktuigen

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

Verhuizen
Vishandel
Vloeren

Witgoed
Yoga

Zonnepanelen
Zonwering

Uw bedrijfsnaam in deze lijst?

Voor een unieke
haarbeleving!
APK
€ 15,-

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

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

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

•
•
•
•
•
•

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

www.scwestfriesland.nl

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

Service &
Onderhoud

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

bovenste plank?

Nijverheidsweg 7 A
Wervershoof
(0228) 72 49 07

hairstyling

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

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

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

Hoekweg 21a • 1619 EB Andijk • 0228 - 59 20 75 • www.fjdeboer.com
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Sursum Corda tweede op ONFK

Fanfare Sursum Corda is vrijdag als tweede geëindigd op
het Open Nederlands Fanfare
Kampioenschap (ONFK). In
theater De Lawei in Drachten
streden afgelopen weekeinde in
totaal 23 fanfares in vijf divisies
om de titel. Sursum komt uit in
de vierde divisie.
Het ONFK is een voortzetting
van het Open Friese. Nog steeds
komen de meeste deelnemende
orkesten uit Friesland of de aanpalende provincies. In 2011 deed
Sursum al eens mee en ook toen
werd de tweede plek behaald. Er
wordt door alle orkesten in een
bepaalde divisie maar één stuk
uitgevoerd. Dit was Les memoires de Moresnet van Thom

Zigterman. De componist, die
zelf ook aanwezig was, had het
stuk speciaal voor het kampioenschap geschreven.
Uiteindelijk ging de titel naar
Juliana uit Aduard. Sursum
Corda ging bepaald niet met lege
handen naar huis. De tweede
plaats leverde een waardebon
van 250 euro van slagwerkproducent Majestic en er mag een
muziekstuk voor Jong Sursum
worden uitgezocht bij een muziekuitgeverij.
Voor dirigent Niels Marchal was
het zijn laatste optreden met
Sursum Corda. Na twaalf jaar
verlaat hij de club. Op 27 mei dirigeert hij nog wel Jong Sursum om
half vier in Dorpshuis Centrum.

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

Wij zijn heel blij dat we ook
dit jaar wederom gebruik mogen
maken van de faciliteiten van
Pop Vriend Seeds (Middenweg
54, Andijk). U kunt uw auto daar
tussen 9:30 en 16:00 uur brengen.
Terwijl uw auto wordt gewassen
kunt u genieten van een heerlijk
kopje koffie en een stuk taart.
Ook als u geen auto heeft, kunt
u uiteraard ook een kopje koffie

Wist u dat...
… de start van de Westfriese
Omringdijkskeelertocht (126 of
60 kilometer) op 2 juli bij de
skeelerbaan van Medemblik
plaatsvindt?
… je tot 22 mei kunt aanmelden voor het tentenkamp van
Sporting Andijk?
… dit tentenkamp mede

info@andijker.nl
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Uitloting obligatielening A.V.V. 2017
Op 2 mei 2017 heeft Notaris Mantel & Overtoom
de volgende obligaties uitgeloot:
A014
A020
A031
A054
A059

A119
V055			
A217
G020			
A225
G033			
V034				
V041				

Uitbetaling van de obligaties en rente zal plaatsvinden
op vrijdag 9 juni a.s. van 19:00 tot 20:00 uur
in de kantine van Sporting Andijk

Geslaagde werkgeversdag bij
Reddingstation Andijk

mogelijk wordt gemaakt door
de club van 50?
… berichten van gevonden en
verloren voorwerpen gratis

***VERS VAN HET LAND***
Pioenen in div.prachtige kleuren
Beste Aardappelen div. soorten.
Jan&Tineke van der Jagt
Middenweg 39 tel 593245

Together gaat auto’s wassen!

Na het succes van vorig jaar gaat
Togerther wederom dit jaar op
zaterdag 20 mei auto’s wassen
voor het goede doel. Dit jaar
gaat de opbrengst voor 50%
naar een nieuwe geluidsinstallatie voor o.a. de jongerenband
Living Proof. De andere helft gaat
naar een zendingsjongerenreis
in samenwerking met Operatie
Mobilisatie, georganiseerd vanuit
de Baptistenkerk.

De Andijker

komen drinken! Dit jaar kunt u
alleen de buitenkant van uw auto
laten wassen. Kosten hiervoor
zijn €12,50 maar houd ook vooral
de Andijker in de gaten voor een
kortingsbon!
Voor het autowassen zoeken we
natuurlijk nog vrijwilligers. Ook
met enkele uurtjes hulp zijn we al
heel blij! Deze activiteit is tevens
de afsluiter van Together. Na het
auto wassen gaan we met elkaar
BBQ-en.
Geef bij het opgeven aan welke
tijd je komt helpen en of je mee
gaat BBQ-en, dit kan via togetherwf@hotmail.com. Graag dit
vóór 13 mei.
We hopen jullie allemaal op 20
mei te zien!
Groetjes het Togetherteam

worden geplaatst?
… Johan Keeman met band
zaterdag speelt bij Jazz & Pop
in Cultura?
… de opbrengst van de
CARWASH, zaterdag op het
terrein van Pop Vriend,
gebruikt word voor een nieuwe
geluidsinstallatie voor de
Gereformeerde Kerk?
... Wil Ouwerkerk-Mantel
19 mei 50 jaar wordt?

OPROEP:
Van de volkstuin 10A op de
Hoekweg zijn een net en een
nepvogel meegenomen door
een persoon die door iemand
is gesignaleerd.
Ik zou dit graag weer terug
willen hebben.
Cor Groen, Meilag 17

Werkgevers en collega's gingen het water op. Foto KNRM
Zaterdag 13 mei werd bij het
KNRM reddingstation Andijk
voor de eerste keer een open
dag gehouden voor werkgevers
en naaste collega’s van bemanningsleden van de reddingboot.
Van vrijwilligers bij de KNRM
wordt veel gevraagd. 24-uur per
dag en dus ook soms overdag
als ze bij hun werkgever aan de
slag zijn moeten zij zich beschikbaar houden voor een mogelijke
spoed uitruk van de reddingboot. Aan het thuisfront wordt al
jaren aandacht besteed. Zij worden ook jaarlijks uitgenodigd en
bedankt voor hun steun aan onze
bemanningsleden en de KNRM.
Dit jaar was het voor de eerste
keer de beurt aan de werkgevers
en collega’s die ook een belangrijke rol spelen bij het inzetbaar
houden van de reddingboot. Bij
veel werkgevers en naaste col-

lega’s komt de naam KNRM wel
eens voorbij tijdens een gesprek
aan de koffietafel maar verder
is het voor velen onbekend terrein. Daar heeft de KNRM in
Andijk zaterdag verandering in
gebracht door juist hen uit te
nodigen bij het Reddingstation
Andijk. Na een presentatie over
de KNRM, een rondleiding en
kennismaking gingen werkgevers
en collega’s met reddingboot ’t
Span het water op. Natuurlijk
was dat voor velen het leukste moment van het bezoek.
Aan het einde van de middag
zagen we veel blije gezichten, was
er veel enthousiasme en waren
veel vragen beantwoord.
Werkgevers en collega’s van onze
bemanningsleden hebben meer
inzicht gekregen in het bijzondere maar zonder meer dankbare
vrijwilligerswerk van de KNRM.

0228 – 56 12 01
info@gebrkok.nl

• Elektrische installaties

Sporting Andijk
Jeugdtoernooi

20 mei:
Jongens onder 9 van 09.00 tot 11.40
Jongens onder 13 van 11.50 tot 15.00
Jongens onder 15 van 15.02 tot 18.12

Zaterdag 20 en 27 mei 2017
Komt allen kijken!
Met loterij! Opbrengst gaat naar de jeugd
Programmaboekje te vinden op www.sportingandijk.nl

27 mei:
Kabouters van 09.00 tot 10.45
Jongens onder 11 van 09.00 tot 11.40
Meiden onder 13 van 13.10 tot 15.48
Meiden onder 15 van 13.10 tot 15.48
Meiden onder 17 van 13.42 tot 16.20

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

Kerkdiensten, zondag 21 mei

Zondag 21 mei 10.00 uur: 6e
zondag van Pasen.
Woord-Communieviering met
De Vriendenkring; voorgangers
van groep Andijk.
Thema: “Een Helper voor altijd”.
De collecte is voor onze kerk.
Van harte aanbevolen en dank
daarvoor.
Donderdag 25 mei 10.00 uur:
Hemelvaart van de Heer.
Woord-Communieviering met
Gemengd koor; voorganger:
pastor A. Dekker.
Welkom in de vieringen.
*Voor u met Hemelvaartsdag
naar de kerk komt, kunt u
eerst nog dauwtrappen in de
Koopmanspolder.
Verzamelen om 4.45 uur bij de
parkeerplaats achter dijk bij de
Vooroever.
Verdere informatie in Kontakt.
Veel plezier toegewenst!

09.30 uur

Ds. G. Heijkamp

16.00 uur

Ds. G. Heijkamp

AANLEVEREN KOPIJ
Advertenties:

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

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

Familieberichten:

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

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
telefoon:
0228-593605
e-mail:
info@andijker.nl
website:
www.andijker.nl
redactie:
lay-out:
foto’s:

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

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

© 2017 - De Nederlandse

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

Middenweg 4, Andijk
ds. S. Alblas jr. te De Lier, m.m.v. Living Proof

Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk
10.00 uur

Ds. Jaap Brusewitz uit Leiden
Organist: Henk Vogelsang

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur
Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen
10.00 uur

Cees Hanemaayer

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
10.00 uur

Wo-Com. groep Andijk, De Vriendenkring

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur		Nanne Groot
Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur

Guy Cohen

New Life Church
Dorpshuis Centrum, Sportlaan 1 Andijk
10.00 uur

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

Woensdag 17 mei
• PCOB, Start damesfietstocht, iedere week, tot p.m. half september start 19.00 uur.
• Vrouwen van Nu Andijk West Schaapskuddes en natuur, Marijke
Dirkshorn van Landschapsbeheer Rinnegom, Cultura, 20.00 uur
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
• Listen to the music, 20.00- 22.30 uur, Gereformeerde kerk Andijk
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.
Donderdag 25 mei
• Dauwtrappen, Koopmanspolder. Verzamelen parkeerterrein
Vooroever Andijk. 04.45 uur
Zaterdag 27 mei
• Jeugdtoernooi Sporting Andijk
• Boogie Dogs, Rock’n Rolling Tour Café pension ‘t Ankertje,
Aanvang 21.30 uur
Zondag 28 mei
• Wielerronde Wervershoof, van 10.30 tot 18.00 uur

JUNI

• Juni/juli/augustus Zomeractiviteiten in en om Sorghvliet, Organisatie; Sorghvliet en breed samenwerkingsverband ouderen
• Elke woensdag KBO Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Zaterdag 10 juni
• RABO fietstocht. Start vanaf 09.00 uur.
• Only the Sixties, Café pension ‘t Ankertje, Aanvang 21.00 uur
Zondag 11 juni
• 15.30 uur GREENHOUSE. Vrij Entree. Sarto
Dinsdag 13 juni
• KVG, uitje fietstocht nadere informatie volgt in kontakt
Zaterdag 17 juni
• Rommelmarkt Gereformeerde Kerk Andijk 10:00-13.30 uur
• Sugar Rays bij Club Jazz & Pop in Cultura Andijk
Zaterdag 24 juni
• Beachvolleybaltoernooi, parkeerterrein Dorpshuis

JULI

Zondag 2 juli
• Westfriese omringdijk skeelertocht. 126 of 60 km. Start: 8.30 uur.
Opperdoezerpad 2, M’blik, westfrieseomringdijkskeelertocht.nl

Samenkomst

Biljartvereniging De Vlieringboys

Deze biljartmiddag was zo
als gewoonlijk op alle fronten
goed en niet goed d.w.z. we
deden alle twee ons best en
meer kan je niet doen.
Zowel C.J. Verhoogt als G.P.
Grent trachten zo goed mogelijk om partijen te winnen, maar
de oogst om het maar zo te
zeggen was niet hoogwaardig. Op het einde van de middag kon de balans opgemaakt
worden waarin C.J. Verhoogt
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MEI

Gereformeerde Kerk
10.00 uur

info@andijker.nl

aan het langste eind trok de
einduitslag was acht matchpunten voor C.J. Verhoogt en
G.P. Grent vijf matchpunten.
Laatstgenoemde lag daar niet
wakker van, verbeeld je.
De slotzin is deze keer: “Verdien
wat je kunt, spaar wat je kunt
en geef wat je kunt.”
Sportgroeten van
G.P. Grent
aflevering 1106

AUGUSTUS

Donderdag 17 augustus
Oud papier Zaterdag 20 mei, 3 & 17 juni, 1, 15 en 29 juli, 12 & 26
• KBO, Kermis Jeu de Boules Sarto 13.30 uur.
augustus, 9 & 23 september, 7 & 21 oktober, 4 & 18
november, SEPTEMBER
2, 16 & 30 december.
Plastic: 6 september
Dinsdag 30 mei, 27 juni, 25 juli, 22 augustus,
Woensdag
19 september,
17competitie.
oktober, 14Sarto
november
• KBO, Klaverjassen,
begin van
13.30 en
uur.
12
december
Dinsdag 12 september
Restafval: Dinsdag 13 juni, 11 juli, 8 augustus, 5 september,
• Vrouwen van Nu, afd. Andijk Oost, Dorpshuis 19.45 uur: Doe
3 en 31 oktober, 28 november en
avond, Wastekenen
Henny Spijkstra
vrijdag 29o.l.v.
december
Vrijdag
15
september
Gft:
overige dinsdagen
• KBO Jaarvergadering, m.m.v. Wil Luiken en Gerda Goovers. Sarto,
Let op: Op adressen waar het plastic nog in zakken wordt
13.30opgehaald
uur.
zijn de data als volgt: vrijdag 2 juni, 28 juli,
Woensdag
20 september
25 augustus,
22 september, 20 oktober, 17 november en
• KBO,15
Bingo
en JeuKijk
de Boules,
Sarto
13.30 uur.op hvcgroep.nl
december.
voor meer
informatie
• 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
Zondag
21 mei
Johan Schothorst (bas), Jos Kolenberg
• KVG, Sarto,
20.00speelt
uur Doe-avond
Keeman
metseptember
band bij Jazz & (gitaar), Erik Bogers (toetsen/
Vrijdag 29
Pop.
BeginLezing
maartover
bracht
de zanhammond),
Katie
van Steenis
• PCOB,
Andijk
van vroeger.
Door Jan
Pijpker.
ger/gitarist
twee
singles14.30
uit. uur.
De (zang), Lisa Heijnen (zang) en
Dorpshuis
Centrum,
muziek laat zich omschrijven Frederieke Kroone (zang).
OKTOBER
als gitaar gedreven Nederpop/
Zondag
1
oktober:
rock met sterke teksten. De set- Woensdag 17 mei studeert
• Karibu/Bluegrass
concert
m.m.v. Johan
Sons ofmet
Navarone,
uuraf aan
lijst
zal voor een groot
gedeelte
dezelfde15.00
show
Toegang € 10,- De Kapel, Middenweg 48
bestaan uit nummers van Johan, het Conservatorium Haarlem als
Woensdag 4 oktober
aangevuld met enkele covers pop/sessie gitarist in het Patro• KBO, Klaverjassen en Jeu de Boules. Sarto 13.30 uur.
uit
dezelfde hoek
(De Dijk, The naat (Haarlem).
Donderdag
7 september
Scene
en de
Van
Dikmaaltijd,
Hout). 17.30
Spe- uur,
DeLichtboei,
zaal is open
vanaf 12a
15:00 uur.
• Breek
Week
Hoekweg
ciaal
voor
deze
gelegenheid
speEntree
€
7,50.
Donateurs
en 65+
Dinsdag 10 oktober
len
ze
met
grote
bezetting:
Chris
€
5,00.
Onder
25
jaar
gratis
toe• KVG kaartavond 19.45 uur Sarto
van
der
Vlies
(drums),
Jeroen
gang
op
vertoon
van
legitimatie
• 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

Johan Keeman bij Jazz & Pop

Nu ook nieuwe fietsen, buiten speelgoed, loopstoeltjes en
zwembad artikelen te koop voor zeer aantrekkelijke prijzen.

Kakoe baby en peuter winkel
Industrieweg 1e Andijk • www.kakoebabyenpeuter.nl

2017 - week 20

0228 - 59 36 05

De Andijker

info@andijker.nl
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‘Andijk krijgt het mooiste museum van Nederland’

Eén ding is zeker volgens Edwin
Groen uit Heerhugowaard. Als zijn
300 Citroëns straks staan te schitteren
in het voormalige pand van wooncentrum de Zeehoek, heeft Andijk het
mooiste museum van het land. Het
toekomstige museum staat nog in de
steigers, maar de verwachting is dat
de deuren in juli open gaan.
Edwin groeide op in een huis tegenover de Citroëngarage van Piet Zijp
in Heerhugowaard. Als jong jochie
ging hij er aan het werk en zo raakte
hij besmet met het Citroënvirus. Het
merkwaardige exterieur was het eerste waar Edwin voor viel: “Ze zijn

den op aangewezen dagen open,

mooi van lelijkheid en simpelheid.”

maar je zou ook een afspraak kun-

Driehonderd auto’s
Na zijn bijbaan bij Piet Zijp werd
Edwin in de regio bekend om
tweewielerzaak Edwin Groen in
Heerhugowaard. Toch bleef de liefde
voor vierwielers altijd bestaan. Hij
heeft driehonderd Citroëns in zijn
bezit en daar zitten zo veel bijzondere exemplaren tussen dat hij een
eigen museum wil beginnen.
Het pand aan de Gedeputeerde
Laanweg biedt alle ruimte om de
auto’s (vanaf bouwjaar 1948) tentoon
te stellen. “We gaan over drie maan-

Al eerder plaatsen we een soortgelijke foto in de rubriek Langs de
weg... Over 3 maanden gaat het museum open. Foto KD/De Andijker

nen maken voor een personeelsuitje
of een vriendengroep. De koffie en
taart staat dan klaar en ik vertel
de verhalen van de opmerkelijkste
exemplaren.”
Andijk op de kaart
“Het klinkt misschien een beetje
pocherig, maar dit wordt gewoon het
mooiste museum van Nederland”,
stelt Edwin. “Ik denk dat het een
verrijking is voor Andijk, het biedt
mensen een compleet dagje uit,
want ze kunnen het combineren met
een ander uitje in de regio. Met het
museum wil ik Andijk nog meer op
de kaart zetten.”

Tuin voormalig Gemeentehuis gereed
Samen spelen,
leren & ontdekken
op onze peuterspeelgroep in
basisschool De Piramide
n

Wij hebbe
plekjes
vrij!

Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

Vrouwen van Nu afd. Andijk-Oost

Op 9 mei mocht het eendagsbestuur,
bestaande uit Anneke Goudsblom, Gerda
Bankert, Ineke de Wit, Marijke de Jong
en Heleen Droog, de avond verzorgen. Ze
hadden Wil Gorter van Hoedenmuseum
Zet ‘m op uitgenodigd.
Bij binnenkomst zagen we een tafel vol
hoeden en petten en op de tafels waaraan
we gingen zitten stonden etageres vol lekkere koekjes en snoepjes. Dit alles gaf meteen een gezellige sfeer. Deze gezelligheid
bleef tijdens de hele avond aanwezig, want
hoe “gewoon” en leuk met humoristische
verhaaltjes en anekdotes en in een vlot
tempo wist Wil te vertellen.
Zij kwam op al dansend, verstopt onder
een grote hoed gemaakt door Astrid Dol.
Wil verzamelt al 30 jaar hoeden en petten.
Begonnen met de hoedjes uit de verkleedkist van haar kinderen. Daarna kwam de
eerste hoed van haar vader, een “Kepi”(een
hoed gedragen

door de fietsers van het leger).In 1998 gaf
Wil haar eerste lezing. Daarna ontstond
het plan een museum te beginnen. Nadat
ze een cursus had gevolgd bij aannemer-in-ruste Kees Heddes, maakte ze een
ondernemersplan en startte in augustus
2001 een hoedenmuseum.
Ze liet ons allerlei hoeden en petten zien,
waarbij ze soms gedichtjes en liedjes voordroeg. Er zijn hoeden voor bescherming
tegen kou, warmte, regen, gevaar. Hoofddeksels voor herkenning qua land, sport,
geloof, studentencorps, beroep.
Wil volgt ook cursussen om hoeden te
maken. Eerst wordt op een houten vorm
een vilten hoed gemaakt, daarna geverfd
in kleur en afgewerkt.
Tot slot kregen we allemaal een hoed op
en zongen we een paar “hoedenliedjes”.
We hebben nu zomerstop tot september.
GDD

De bewoners hebben de tuin zelf aangelegd, in goede samenwerking met dhr. Boeder.
Na ruim 2 jaar gaat er langzaam een
einde komen aan het “project voormalig
gemeentehuis van Andijk “ gerealiseerd
door Botman projectontwikkeling uit
Wervershoof.
Het mooie appartementengebouw
zal nu verder gaan onder de naam “de
Dijkwachter” vernoemd naar het voormalige wapen van de gemeente Andijk
die prominent hangt aan de gevel van het
gebouw.
Het laatste grote project, het realiseren
van de tuin is door een goede samenwerking met Dhr. Boeder, door de eigen
bewoners, die een leeftijd tussen de 24 en
85 jaar hebben, zelf gedaan. Het is een lust
voor het oog vinden zij zelf, en is geworden wat zij voor ogen hadden
Het voormalig gemeentehuis is mede hierdoor een visitekaartje voor Andijk geworden. Er moeten nog 2 appartementen deels

afgebouwd worden aan de Kleingouw en
dan zal ook daar nog een kleine tuin aangelegd worden en zal er een officiële opening komen met een klein feestje omdat
sommige bewoners er dan bijna 2 ½ jaar
in de bouwrommel hebben moeten leven,
maar dat hebben zij er graag voor over
gehad want het is heerlijk wonen in dit
complex.
Het is mede aan de Heer Jos Botman te
danken, hij had de visie, het idee en doorzettingvermogen om van een bestaand
gebouw, een wooncomplex te maken met
13 verschillende appartementen die elk
hun eigen maat en inrichting hebben.
Met hem hebben de bewoners hun eigen
leefplek kunnen ontwerpen en realiseren.
Door dit unieke project zijn er vele bewoners gekomen van buiten Andijk die het
hier prima naar het zin hebben.
Aad Prevo
Voorzitter VVE “de Dijkwachter”

Kortingsbon

€ 2,50
*Korting alleen geldig op
vertoon van deze bon, één
bon per auto.

*Opbrengst t.b.v. een nieuwe geluidsinstallatie voor de bands van de Geref. Kerk Andijk
en een zendingsjongerenreis i.s.m. de VBG Enkhuizen en Operatie Mobilisatie.

Together is een samenwerkingsverband van verschillende West-Friese kerken, gericht op jongeren. Om samen plezier te maken,
maar ook om te ontdekken wie God is, en ons geloof te verdiepen. voor meer informatie: www.facebook.com/togetherWF

Volgens de bewoners van “de Dijkwachter” is de tuin een lust voor het oog.
Foto’s aangeleverd.

