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Een kleine prijs voor de allerkleinsten

Corina Sijm voor haar baby en peuterwinkel aan de Industrieweg. Foto: KD/De Andijker

Corina Sijm opende vorig jaar de 
deuren van Kakoe Baby en Peu-
terwinkel in Andijk. Zelfs vanuit 
het buitenland komen mensen 
hier naartoe voor een babyuitzet. 
Corina’s geheim: de baby- en 
peuterspullen kosten maar een 
fractie van de nieuwprijs.

Het is een strenge eis van Corina 
zelf: “Ik wil hoe dan ook de goed-
koopste blijven. De spullen wor-
den zelfs verkocht onder de ver-
koopprijs van de grote prijsvech-
ters.” Een box, kinderstoel, kin-
derwagen, autostoelen, speel-
goed, kleding: voor een babyuit-
zet moet je vaak diep in de buidel 
tasten, zo weet Corina inmiddels.

Marktonderzoek
“Voordat ik met de winkel startte 
deed ik marktonderzoek naar ba-
byspullen, zo kwam ik erachter 
dat een nieuwe uitzet erg duur is. 
Ook tweedehands spullen zijn 
prijzig of zien er niet meer mooi 
uit, dat interesseerde én irriteer-
de me.” 

Ze zag een gat in de markt in de 
verkoop van ‘knappe en schone’ 
tweedehands spullen. Voor Ka-
koe Baby en Peuterwinkel struint 
ze marktplaats af. Omdat ze com-
plete partijen opkoopt kan ze 

vaak een goede deal maken. 
‘Gewoon knappe spullen’
Wat kwaliteit betreft is Corina 
echter niet de makkelijkste. “Het 
moeten gewoon knappe spullen 
zijn. Niet stukkend, wel com-
pleet. Ik vind het geen probleem 
om iets te verven of te wassen, 
maar dan moet het er weer als 
nieuw uitzien.”

Meerdere vestigingen
Ze is met dit concept de enige in 

Nederland. Utrechters, Gronin-
gers en zelfs Duitsers en Oosten-
rijkers weten haar winkel te vin-
den. Meerdere vestigingen in 
Nederland staat op Corina’s doe-
lenlijstje. Vooralsnog heeft ze 
eerst haar handen vol aan de lo-
catie in Andijk, waar ze samen 
met collega Alie Hekking de 
klanten begroet.

Corina krijgt een lach op haar 
gezicht als ze vertelt hoe ze ie-

mand aan betaalbare babyspullen 
helpt. “Voor een babyuitzet ben 
je al snel 10.000 euro kwijt”, ver-
telt ze. “Er was laatst iemand die 
alles bij ons kocht - onder andere 
een box, kinderstoel en kinder-
wagen - en die was voor 370 euro 
klaar.”

Nieuwe kinderkleding
“Knappe kinderstoelen, die nog 
steeds in de winkels verkrijgbaar 
zijn voor 120 euro, hebben wij 

voor 30 euro staan.” De spullen 
gaan als warme broodjes over de 
toonbank. Inmiddels zijn nieuwe 
– wederom betaalbare – babykle-
ding, kraamcadeaus en speelgoed 
ook onderdeel van het assorti-
ment. Voor deze nieuwe produc-
ten geldt eveneens Corina’s 
strenge prijseis: “Als ik iets 
nieuws binnenkrijg zoek ik op 
internet bij welke winkels de 
spullen het goedkoopst aangebo-
den worden en hang ik er een 
prijskaartje aan die daar onder 
zit.”

Zomercollectie
Nu de zomer eraan komt heeft 
Kakoe Baby en Peuterwinkel veel 
nieuwe fietsen en zwembadjes. 
Een groot gedeelte van de collec-
tie is ook te koop in de webshop, 
deze is te vinden via www.kakoe-
babyenpeuter.nl. Kakoe Baby en 
Peuterwinkel is geopend op dins-
dag-, donderdag- en vrijdagmid-
dag en op afspraak. De winkel is 
te vinden aan Industrieweg 1E in 
Andijk. Voor meer informatie via 
tel.: 0612275992 (Corina Sijm).

Een elfje in Sprookjeswonderland 
is op zich niets vreemds. Maar 
toen er daar een écht elfje de 
hand kwam schudden van Jolien 
Harders, was ze toch wel erg ver-
baasd. 

Afgelopen vrijdag was Jolien met 
haar gezin in Sprookjeswonder-
land toen elfje Aloë van de Efte-
ling haar kwam vertellen dat ze 
de Sprookjesschrijfwedstrijd der 
Lage Landen had gewonnen. 
Aanleiding voor de wedstrijd was 
het 65-jarig bestaan van De Efte-
ling. Met als achterliggende ge-
dachte: “Sprookjes moeten weer 
gaan leven onder de mensen, zo-
dat ze altijd zullen blijven be-
staan!”  Een voorwaarde voor de 
nieuwe sprookjes was dan ook 
dat ze zich in de toekomst moes-
ten afspelen.

Een vakjury (bestaande uit Plien 
van Bennekom, Jan Rot, Jochem 

van Gelder, Simone van der 
Vlugt, Ihsane Chioua Lekhli, 
Marc de Bel en kinderjurylid 
Jasper van Hove) koos uit de 2800 

inzendingen veertien winnende 
sprookjes. Waaronder Joliens 
sprookje “De Boze Hacks en de 
Vuurmuur”, over een heks die in 

computers, tablets en mobiele 
telefoons woont en nietsvermoe-
dende gebruikers probeert haar 
land, Virtualia, in te trekken, om 
hen voor haar slechte doeleinden 
te gebruiken. 
De winnende sprookjes worden 
gebruikt als inspiratie voor het 
vervolg op het boek ‘De Sprook-
jessprokkelaar’ van Paul van 
Loon en Laurentien van Oranje. 
Dat boek wordt volgend jaar eind 
mei gepresenteerd, daarbij mag 
Jolien samen met de andere prijs-
winnaars aanwezig zijn. Die 
boekpresentatie laat dus nog 
even op zich wachten, maar voor 
nu kan ze alvast genieten van de 
andere prijzen: een oorkonde, het 
boek De Sprookjessprokkelaar, 
een prachtige bos bloemen en 
een bezoekje met het hele gezin 
aan De Efteling; dat laatste is - 
wie weet - meteen een goede in-
spiratie voor nog meer nieuwe 
sprookjes van Joliens hand…

Jolien en haar gezin met elfje Aloë. Jim hielp met het bedenken van 
het sprookje. Foto aangeleverd

Eftelingelfje Aloë verrast Jolien Harders

Problemen Mailverkeer
De afgelopen weken is gebleken dat wij problemen 
hebben met ons mailverkeer. 
Uitgaande maar ook inkomende mails blijken soms niet 
verzonden of aangekomen.

Heeft u ons een mail gestuurd of verwacht u mail 
van ons en heeft u geen reactie gehad? 
Neemt u dan contact met ons op: 59 36 05.

Excuses voor het ongemak.
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Dichterbij Hem

Hoe dichter je bij God komt 
hoe meer je op Hem gaat lij-
ken! Hoe meer verwant je met 
Hem wordt, en verwant zijn 
betekent: ‘familielid, hele goe-
de vriend, één zijn met’. God 
naderen, dichterbij God ko-
men is uiteindelijk thuisko-
men bij Hem. Als je dichterbij 
God komt zal Hij je met open 
armen tegemoet komen en 
liefdevol opnemen in zijn 
huis. Er wordt een actie van 
ons verwacht. God nodigt ons 
uit om te komen. Hij is liefde-
vol en heel genadig. In Malea-
chi 3:7 zegt God: ‘Jullie heb-
ben eeuwenlang Mijn gebo-
den overtreden, maar je mag 
altijd bij Mij terugkomen. ‘ Is 
dat geen goed nieuws? Gena-
de is om aangenomen te wor-
den. Je hoeft niet bang te zijn, 
je mag naar Hem toe! Loop of 
ren maar naar Hem toe, wat je 
ook gedaan hebt, Hij zal je 
nooit afwijzen. De verloren 
zoon zei: ‘Ik zal opstaan en 
naar mijn vader gaan.’ Hij 
kwam in actie, hij stond op en 
hij ging! Dat is waar de vader 
zo lang op gewacht had. Hij 
liet hem gaan en hij wachtte 
tot hij weer terug kwam en hij 
ontving hem vol liefde. Mis-
schien zijn er momenten in je 
leven waarbij je niet meer 
kunt opstaan of lopen, dan zal 
Hij je optillen en in Zijn ar-
men nemen! Zo is onze Vader. 
Alle andere beelden die ze van 
Hem schetsen zijn verkeerde 
beelden om je bij Hem van-
daan te houden. Als je nog lo-
pen kunt, ren dan naar Hem 
toe, Hij rent dan op jou af! 
Openbaring 3:20 : ‘Ik sta voor 
de deur en ik klop aan. Als ie-
mand Mijn stem hoort en de 
deur opent, zal Ik binnenko-
men, en we zullen samen eten, 
Ik met hem en hij met mij.’ 
Luisteren, opstaan en open 
doen! Luister naar Zijn liefde-
volle stem en doe de deur van 
je hart wijd open. Sommige 
christenen wachten al jaren 
op een aanraking van God, op 
een bijzondere ervaring. Ze 
raken teleurgesteld en som-
migen haken af. Sommigen 
verwachten alles van God en 
zetten zelf geen stap, ze ver-
roeren geen vin. God zegt: 
kom naar Mij toe, dan kom Ik 
naar jou toe. In elke relatie 
moeten beide partners stap-
pen zetten. Contact zoeken, 
elkaar opzoeken, praten met 
elkaar, tijd met elkaar door-
brengen. Hoe meer bij elkaar, 
hoe beter je elkaar leert ken-
nen. Wil je echt dichterbij 
Hem komen? Hij wacht op 
jou! Wat een geweldige uitno-
diging om reeds” hier en nu te 
kunnen en mogen delen in de 
rijkdom van Zijn genadevolle 
liefde. Jezus zegt: “Komt allen 
tot Mij als je vermoeid en be-
last bent en Ik zal je rust ge-
ven. “Genade God’s zo rijk en 
vrij, die poort staat open ook 
voor mij!” (Ite Wolters)

FAMILIEBERICHTEN
 Slechts je lichaam werd ons ontnomen 
 niet wat je was en ook niet wat je zei. 
 Rust zacht lieve schoonzus. 

RIA MANTEL-TENSEN    

Wij wensen Kees en de kinderen veel sterkte.

                                 Dick en Aafke
                                 Arie en Natalja
                                 Tine en Jan
                                 Trees
                                 Klaas en Marian
                                 Frans en Vero

Geluk, het is zo gewoon
tot het gewone er niet meer is.
Dan wordt dat heel gewone
ervaren als een groot gemis.

Wij zijn verdrietig dat we je nu al moeten missen
 

Ria 

     Kees en Trees 
     Nico en Christel

Onze altijd belangstellende lieve zus, schoonzus en tante

Ida Dijkstra - Kooiman 

is op 75-jarige leeftijd overleden.
Gehuwd geweest met P. Dijkstra †1987

 Canada:  J. Dijkstra - Hoekstra
 Wervershoof:  N. & C. de Graaf - Kiss
 Andijk:  D. & N. Dijkstra - Kooiman

Corr.adres: D. Dijkstra, Sorghvlietlaan 120, 1619 XZ Andijk

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!

Komt het zien! Op 23 locaties 
wachten u zaterdag 27 mei ver-
rassende ontmoetingen. Ont-
moetingen met mensen, met hun 
passie én met hun gastvrijheid. 
Creativiteit en gastvrijheid door 
het hele dorp, van uiterst west tot 
uiterst oost. In tuinen, in kerken 
en op andere interessante loca-
ties. 

Meer dan 30 Andijkers tonen ook 
dit jaar weer de resultaten van 
hun creatieve hobby’s op een 
boeiende route. Van schilderijen 
en kaarten tot creaties van fiets-
banden en bestek, van verzame-
lingen kabouters en hoeden tot 
breiwerk en beeldhouwkunst, 
van luisteren naar zang en mu-
ziek tot het zelf beklimmen van 
een kerktoren (binnen!): kom, 
kijk, geniet en verbaas u! 

Vanaf 11.00 uur ’s morgens kan 
gestart worden op 3 plaatsen: De 
Kapel (Middenweg 48), de Gere-
formeerde Kerk (Middenweg 4) 
en op Hornpad 2 bij de familie 
Groot. Bij de R.K. Kerk (Bangert 
6) is de start i.v.m. een uitvaart-
dienst vanaf 13.00 uur. Deelname 
is gratis en u krijgt een kaart van 
Andijk mee met daarop informa-
tie wat waar te zien is. 
De Kunst- en Tuinroute 2017: 
een DIJK van een route langs 
fraaie tuinen, boeiende kunstui-
tingen en interessante verzame-
lingen! Doe mee, geniet mee! Za-
terdag 27 mei, route open van 
11.00 uur tot 17.00 uur. Mocht de 
route door (weers)omstandighe-
den moeten worden afgelast, dan 
wordt dit die dag om 10.00u ver-
meld op gereformeerdekerkan-
dijk.nl en andijker.nl.

Zaterdag 27 mei 
Kunst- en Tuinroute Andijk

Tijdens de Andijker kunst- en 
tuinroute op zaterdag 27 mei a.s. 
wordt er in de tuin van Dijkweg 
284 raku gestookt door keramiste 
Bets de Vries-Dekker.

Voor tien euro kan je zelf een 
schaaltje glazuren en laten bak-
ken volgens het raku stoken-pro-
ces. De oven is vanaf 14.00 uur 
heet genoeg opgestookt om de 
schaaltjes te kunnen bakken, gla-
zuren kan al vanaf 11.00 uur. De 
Japanners wisten het al, het resul-
taat is altijd weer een verrassing!

Raku betekent namelijk ‘geluk 
door toeval’ en is oorspronkelijk 
een Japanse manier van keramiek 
stoken. Tijdens het bakproces 
wordt er zowel vuur als rook ge-

bruikt. Nadat het aardewerk tot 
ongeveer 1000 graden is verhit, 
wordt het met een tang uit de 
oven gehaald en in een afgesloten 
ton met zaagsel gelegd. Door de 
hitte van het aardewerk gaat het 
zaagsel smeulen en onttrekt 
zuurstof uit de klei en het gla-
zuur. Na een kwartier in de raku-
oven wordt het aardewerk ge-
koeld en geplaatst in een bak wa-
ter. Hierdoor worden de patro-
nen die in de oven zijn ontstaan, 
vastgelegd op het aardewerk en 
craqueleert het glazuur heel 
mooi.

Ook zelf meegebrachte werk-
stukken kunnen tegen een kleine 
vergoeding raku gestookt wor-
den.

Zaterdag a.s. glazuren schaaltjes en potjes bakken. Foto aangeleverd

Raku stoken

Op zaterdag 27 mei geeft Jong 
Sursum, het opleidingsorkest van 
fanfare Sursum Corda, speciaal 
voor de jeugd van Andijk een 
concert. Het concert is om 15.30 
uur in Dorpshuis Centrum. Op 
de Facebookpagina van Sursum 
Corda is er een voorproefje te 
zien. Het thema is ‘Muziek, een 
taal zonder grenzen’. Dit thema 
komt niet alleen terug in de mu-
ziek, maar ook via de diverse 
muzikanten. Bij het concert ko-
men ervaren en minder ervaren 
muzikanten samen. Desondanks 
spreken zij een gezamenlijke taal: 
die van de muziek. 

Het bijzondere aan dit concert is 
dat het grotendeels door de 
jeugdleden zelf is georganiseerd. 
Zo waren er verschillende teams 
verantwoordelijk voor bijvoor-
beeld het programma, de promo-

tie en de aankleding van de zaal. 
Ook was er een team dat zich 
bezighield met het educatieve 
programma Windkracht 6, zodat 
de leerlingen van de groepen 5 
van de Kuyperschool en de Iden-
burgschool kennis konden ma-
ken met muziek. De leerlingen 
kregen les van trompettiste Rian-
ne Schoemaker en samen hebben 
ze een lied gecomponeerd dat ze 
tijdens het concert zullen laten 
horen. Ook hebben de leerlingen 
meegewerkt aan het versieren 
van de programmaboekjes en zijn 
er vaandels voor de fanfare ge-
maakt. Tijdens het concert zullen 
ook de leerlingen van Paula Nij-
huis te horen zijn op de blokfluit 
en de bugel. Het concert wordt 
door alle muzikanten afgesloten 
met het stuk Lied van Europa. Na 
het concert is er voor alle kinde-
ren een verrassing.

Concert voor en door kinderen
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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



WAT IS VAN JOU, WAT IS VAN MIJ 
EN WAT IS VAN ONS ALLEBEI?

Bij deze titel denkt u waarschijnlijk meteen aan het lied van Acda en 
de Munnik waarin de zin voorkomt: “CD van jou, CD van mij, CD 
van ons allebei, maar gekregen van mijn moeder, van mijn moeder 
dus van mij”. Wat van wie is, is niet zo ingewikkeld als men getrouwd 
is, of een geregistreerd partnerschap (gp) via de gemeente heeft, in 
gemeenschap van goederen. Dan worden namelijk alle bezittingen 
en schulden die men had, heeft en in de toekomst verkrijgt, geza-
menlijk, vanaf het moment dat men ‘ja’ tegen elkaar zegt. Maar dit 
wordt anders vanaf 1 januari 2018. Het wettelijke systeem van de 
gemeenschap van goederen gaat namelijk veranderen. Hierover zul-
len we u in de loop van dit jaar regelmatig informeren. Voor partners 
die huwelijks- of parterschapsvoorwaarden of een samenlevingscon-
tract hebben kan duidelijkheid worden gegeven in een akte bij de 
notaris. Zolang alles ‘koek en ei’ is en men een duidelijke administra-
tie bijhoudt, zullen er minder snel problemen zijn. Met de nieuwe 
wet die per 1 januari gaat gelden voor gehuwden/geregistreerde 
partners, zal het ook voor hen steeds belangrijker zijn om goed bij 
te houden, wat van wie is en wie 
wat heeft betaald. 

Gratis inloop 9-17 en 19-21 uur, 
zonder afspraak:  Benningbroek di 
30/05 0229-591264 en Andijk do. 
08/06 0228-592224.

 • 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

Beeldvorming

In de raad van maart is een mo-
tie ingediend met als onder-

werp: aantrekken hoogwaardige 
werkgelegenheid. Hoewel waar-
schijnlijk niet zo bedoeld, sug-

gereert deze woordkeuze dat er 
ook laagwaardige werkgelegen-

heid zou bestaan.
Het versterkt het al langer be-

staande beeld: beroepen die met 
“vuile handen en een werkpak” 
te maken hebben, zouden min-
der waard zijn en minder waarde 
hebben dan de beroepen met 

“witte boorden en schone (??) 
handen”.

Dat beeld bestaat al jaren. Kij-
ken we naar de gesprekken, 

welke op basisscholen worden 
gevoerd tussen ouders en leer-
krachten over de schoolkeuze 
naar het voortgezet onderwijs, 
dan levert het overleg over de 
verwijzing naar het Voortgezet 
Middelbaar BeroepsOnderwijs 
de meeste gespreksstof op. Deze 

vormen van onderwijs staan 
laag in aanzien. 

Een van de gevolgen hiervan is 
dat men de theoretische leerweg 
van de VMBO weer herdoopt 
heeft tot MAVO. Dat klinkt 

toch anders!!
Maar het is niet enkel dit beeld 
welke aan de beeldvorming bij-

draagt.
Aan hoogwaardige beroepen 

wordt maatschappelijk en finan-
cieel een hogere waarde toege-

kend.
Wanneer we dit beeld in stand 
houden, wordt het voor onder-
nemers, die mensen zoeken die 
met hoofd en handen werken, 

vechten tegen de bierkaai.
Er is naar mijn mening maar 
een soort werk en dat is hoog-
waardig. De vuilnisman en de 
ict-specialist, de interieurver-
zorgster en de chirurg; zij ver-
richten werk van gelijke maat-

schappelijke waarde. 
Het lijkt wellicht vergezocht, 

maar wanneer we de beeldvor-
ming in stand houden scheppen 
we een onnatuurlijke ongelijk-
heid. Het moet toch mogelijk 

zijn om voor de term hoogwaardi-
ge werkgelegenheid een term te 
vinden die niet - onbewust - dis-

crimineert. 
In de raad van 11 mei is een po-

ging gedaan om voor de om-
schrijving hoogwaardig een alter-
natief te bieden. Dit alternatief 
is gevonden in de volgende om-
schrijving: hoger geschoold en kwa-

litatief gespecialiseerd personeel.
Nu nog verder werken aan een 
opwaardering, zowel in aanzien 
als beloning, van de andere ca-

tegorieën.

Aan de Kleiakker is dan einde-
lijk de zo begeerde zendmast 

verrezen. Alle credits naar dhr. 
van Keulen, voorzitter onzer 

dorpsraad. Nu deze mini Eiffel-
toren nog volhangen met anten-
nes en hopen dat de bereikbaar 
van ons dorp sterk verbeterd.
Als het maar geen toeren van 

Babel wordt.

Piet Ligthart
raadslid CDA

Piet Ligthart

Jachthaven Andijk is na enkele 
jaren afwezigheid weer actief 
betrokken bij de campagne van 
de Blauwe Vlag. Als  Blauwe 
Vlag jachthaven  voldoet Jacht-
haven Andijk aan hoge normen 
op het gebied van zorg voor 
het  milieu,  veiligheid,  educa-
tie  rond natuur en omgeving. 
Daarnaast is het een vereiste 
dat de voorzieningen van hoog 
niveau zijn.

Hart voor het milieu
Voor de zorg voor het milieu kan 
Jachthaven Andijk alle  afvalstro-
men  rondom boot en haven in-
nemen en verantwoord afvoeren. 
Daarnaast stimuleert Jachthaven 
Andijk de booteigenaren zorg-
vuldig om te gaan met het milieu. 
De afspuitlocaties voor de boten 
worden beschermd tegen milieu 
en- geluidsoverlast. Ook het ge-
bruik van zonnecollectoren, zon-
neboilers en led-armaturen dra-
gen er aan bij dat Jachthaven An-
dijk dit jaar weer beloond is met 
deze internationale erkenning.

Veiligheid boven alles
Voor de veiligheid zijn de steigers 
uitgerust met zwemtrappen 
en brandblusapparaten. De plaats 
waar deze te vinden zijn is aange-
geven op een informatiepaneel in 
het havengebouw. 

Internationaal herkennings-
symbool 
Het doel van het Blauwe Vlag 
Programma is om overheden, 
ondernemers en recreanten blij-
vend te betrekken bij de zorg 
voor schoon en veilig water, 
mooie natuur en een gezond mi-
lieu. Het mogen voeren van een 
Blauwe Vlag is een erkenning 
voor de inspanningen die de 
jachthavenbeheerder op dit ge-
bied heeft geleverd. Voor de toe-
rist is de Blauwe Vlag internatio-
naal het herkenning- en kwali-
teitssymbool voor schone  stran-
den met goede waterkwaliteit en 
veilige, schone jachthavens.
Ga voor meer informatie over 
Jachthaven Andijk naar www.
jachthavenandijk.nl.

Jachthaven Andijk voldoet aan hoge normen. Foto aangeleverd

Jachthaven Andijk wederom 
onderscheiden met Blauwe Vlag

Omdat mooie tradities behouden 
moeten blijven, is Sporting An-
dijk ook dit jaar weer het decor 
voor het altijd populaire Hemel-
vaartstoernooi. Op donderdag 25 
mei gaan liefst 32 teams de strijd 
met elkaar aan om de felbegeerde 
beker, alweer voor de 3e keer bij 
Sporting Andijk en voor de 28e 
keer in totaal. En ondanks de 
sportieve strijd staat de gezellig-
heid natuurlijk voorop.

De organisatie bestaat dit jaar uit 
Elja van der Thiel, Chris Schuite-
maker, Thijs van Diepen, Jan 
Boeijer, Joost Sijm, Kim Haak-
man en Michael Groot. Hiermee 
komt er een einde aan de organi-
serende inbreng van Pieter 
Vriend en Piet Burger, die voor 
dit jaar besloten te stoppen. Ui-
teraard wil de huidige organisatie 

beide heren enorm bedanken 
voor hun inbreng de afgelopen 
jaren. Dit geldt ook voor Hans 
Bakker en Jan Gerard Kooiman, 
die al eerder besloten te stoppen 
met de organisatie van het toer-
nooi.
Natuurlijk is er rondom de voet-
balwedstrijden ook genoeg te be-
leven. Zo is er weer een loterij 
met leuke prijzen en een spring-
kussen voor de jeugd. De Kanti-
necommissie zal ervoor zorgen 
dat u niet zonder een hapje en 
een drankje staat. Complimenten 
voor hun inzet, ook dit jaar weer.

De eerste wedstrijden gaan don-
derdag om 11:00 uur van start. En 
ook als u niet deelneemt aan het 
toernooi bent u uiteraard van 
harte welkom op het complex aan 
de Kleingouw!

28e editie Hemelvaartstoernooi 
bij Sporting Andijk

De 40MM voor de 44e keer! 
Het is bijna zover, op zaterdag 
27 mei organiseren we voor de 
44e keer de 40MM: de gezellig-
ste sponsorwandeltocht in West-
Friesland! Zoals u wellicht weet 
wordt echt al het sponsorgeld 
gebruikt voor vele projecten in de 
minder ontwikkelde landen.

Natuurlijk zelf lopen!
Ga zelf ook de uitdaging aan om 
gezellig mee te wandelen, er zijn 
verschillende routes met varië-
rende afstanden. Gun jezelf een 
mooie dag waar de medemens 
centraal staat en door uw spon-
sorgeld kunnen er weer vele pro-
jecten ondersteund worden. 

Gezellige dag!
Tijdens het wandelen zijn er 
verschillende stempelposten die 
bemand worden door vele vrij-
willigers uit heel West-Friesland. 
Zij laten op de stempelpost 
zien voor welke projecten zij 
zich het hele jaar inzetten daar-

naast is er ook weer een pan-
nenkoeken post, waar je tegen 
een vrijwillige bijdrage een heer-
lijke pannenkoek kunt krijgen! 
 
Gewoon meedoen en inschrij-
ven!
Inschrijf formulieren zijn via de 
website www.40mm.nl verkrijg-
baar en overal waar een raambil-
jet met - Hier inschrijfformu-
lier 40MM – hangt (€2,50). Zorg 
daarnaast voor een groot aan-
tal sponsoren om zo een mooie 
bijdrage te kunnen leveren! Op 
de website vindt u alle “inschrijf 
formulier” verkoop locaties 
maar ook de routes en data die 
u nodig heeft om ons makkelijk 
te bereiken, daarnaast ook de 
start- en eind tijden voor de ver-
schillende routes, dit kunt u alle-
maal vinden op www.40mm.nl 
 
Tot ziens op 27 mei bij de 40MM, 
de gezelligste sponsorwandel-
tocht van West-Friesland.
Bestuur van 40MM 

De 44e editie van de 40MM
27 Mei - Het is bijna zover!

Foto's van Listen to the 
music en Langs de weg...  

& extra artikelen op:

www.andijker.nl
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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

FysioSport; een begrip in Andijk, Wervershoof en omstreken!
Sinds 1997 biedt Fysio-WFO medisch fit-
ness aan op abonnementsbasis voor jong 
en oud. 

FysioSport is gestart in het fitnessgedeelte 
van De Dars in Wervershoof. Vanaf 2000 
kon Fysio-WFO een eigen inpandige 
ruimte creëren voor zowel fysiotherapie 
als FysioSport. Al snel bleek de oefenruim-
te voor de fysiotherapie en de FysioSport 
te klein en na een grondige verbouwing 
kon de fysiotherapie praktijk beschikken 
over bijna 200m2 fitnessruimte. Deze 
ruimte is groot genoeg om zowel Fysio-
Sport als fysiotherapie tegelijkertijd aan te 
bieden. 

FysioSport staat voor fitness onder bege-
leiding van een fysiotherapeut. FysioSpor-
ten is mogelijk op vaste tijdstippen in een 
vaste groep. FysioSport biedt 24 groepen 
op verschillende tijdstippen. De groepen 
hebben een maximaal aantal van 12 spor-
ters, wat de fysiotherapeut de gelegenheid 
geeft om op iedereen te kunnen begelei-
den. Trainingen duren maximaal 75 minu-
ten. Als alle sporters aanwezig zijn, zal de 
FysioSport begeleider een gezamenlijke 
warming-up uitvoeren om het lichaam en 
de gewrichten voor te bereiden op de ver-
schillende persoonlijke oefeningen uit een 
eigen individueel sportschema. De sporter 
kan altijd zijn eigen doelstelling vermelden 
in de intake waarbij gekeken wordt naar de 
fysieke gesteldheid van de sporter. 

FysioSport blijkt vaak een goede aanvul-
ling op fysiotherapie te zijn. Als er tijdens 
de therapie gewerkt is aan de mobiliteit, 
stabiliteit en kracht van het lichaam, is de 

stap klein om verder te bewegen tijdens 
FysioSport. De praktijk is bekend, de ge-
zichten zijn bekend en ook de apparatuur 
in de fitnessruimte is bekend. De sporter is 
al in een vertrouwde omgeving waarbij 
verdere doelstellingen of hulpvragen be-
antwoord kunnen worden.
 
Ook bij het voorkomen van lichamelijke 
achteruitgang is FysioSport een uitkomst. 
Bewegen om het lichaam soepel te houden 

of krachten behouden die ervoor zorgen 
dat de sporter zo lang mogelijk in zijn/haar 
eigen leefomgeving kan blijven wonen is 
belangrijk voor zowel lichaam en geest.
 
Voor licht dementerende personen is een 
speciale groep opgericht op de woensdag. 
Deze kleine groep, van maximaal 8 perso-
nen krijgt extra aandacht en hulp bij het 
instellen van de apparaten. 
Samenvattend is FysioSport ideaal als op-

timalisering van de gevolgde fysiotherapie, 
ter voorkoming van fysieke achteruitgang 
en lekker bewegen in het algemeen met 
een deskundige begeleider.

Opgave voor FysioSport (intake, fysieke 
testen en overleg sporttijdstip) kan via fy-
siotherapiepraktijk Fysio-WFO. 
Europasingel 118, 1619 GV Wervershoof 
0228-582270 
www.fysio-WFO.nl 

De oefenruimte van FysioSport aan de Europasingel in Wervershoof. Foto: KD/De Andijker
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 Marco van der Lee

✿ Voor natuurexcursies in de omgeving

✿ Voor natuurpresentaties over soorten 
 en/of gebieden

✿ Vogels, planten, vlinders, paddenstoelen

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

www.marcovanderlee.nl

Gratis wifi kit
op ál onze omvormers!

Voor meer info gaat u naar:

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

Volg de opbrengst

  van je zonnepanelen 
via

   een app op je mobiel!

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

Opgelet: op deze dagen gelden 
deze vaste aanbiedingen

  Bakker-Ontbijtkoek

 Van €2,50 nu voor €1,75

 Krentenbollen

 6 halen, 4 betalen

 Andijker Rondo's

 5 halen, 3 betalen

•   Dé schadespecialist voor elke autoschade

• Voor particulier en verzekeraar

• Als kwaliteit en service voor u belangrijk zijn

•   Gratis vervangend vervoer/haal- en brengservice

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

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

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

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

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

20 aug
Maandag

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

(AC  DC tribute band) 

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

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

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

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

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

20 aug
Maandag

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

(AC  DC tribute band) 
Feestje of iets 

te vieren?
Dat kan in Sarto 

natuurlijk!
Mooie zalen, gezellige sfeer, 

bel voor meer informatie 
voor uw feest of partij 

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

Bangert 4, 1619 GJ Andijk

Hoveniersbedrijf de Kroon
Dijkweg 128, 1619 HH Andijk

tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

B. DE KROON

H O V E N I E R S B E D R I J F

H O V E N I E R S B E D R I J F

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

Tel.: 06-18966539
E-mail: info@dekroonhovenier.nl

w w w. d e k ro o n h ove n i e r. n l

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

Tel.: 06-18966539
E-mail: info@dekroonhovenier.nl

w w w. d e k ro o n h ove n i e r. n l

Maarten,

kun je van het logo rechtsboven een advertentie maken

Volgende tekst mag erin,
-website en mobiele nummer
-een ster of zoiets met daarin het nummer 243
-Tuin aanleggen of restylen? Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

Gr

Tuin aanleggen of restylen?

Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

Tel.: 06-18966539
E-mail: info@dekroonhovenier.nl

w w w. d e k ro o n h ove n i e r. n l
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De Andijker Onderneemt!
Aanhangwagens

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

Accu’s
F.J. de Boer • Hoekweg 21a Andijk

Tel. 0228 - 592075 • www.� deboer.com

Administratie
In de Haak • Sterappel 28 Andijk 

Tel. 06 - 5392 1885 • michel@indehaak.nl

Architectenbureau
De Ruimte • Ard Botman

Tel. 06-53710671 • www.deruimtevooroplossingen.nl

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

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

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

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

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

Brood en Banket
De Nieuwe Bakkerij • Kleingouw 53

Tel. 0228-591556 • denieuwebakkerij@hotmail.com

CV Monteur
Valk Service & Onderhoud • Tel. 0228 - 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

***VERS VAN HET LAND***
Pioenen in div.prachtige kleuren
Beste Aardappelen div. soorten.

Jan&Tineke van der Jagt
Middenweg 39 tel 593245

Tuindoek 
met eigen foto?

Informeer naar de mogelijkheden: 
info@dijkprint.nl
Of bel: 59 29 34

Ook voor uw geboortekaartjes, 
flyers, huisstijl, stickers etc.

 

De geschikte lokatie voor:

 Huwelijksvoltrekkingen
 Lezingen
 Concerten
 Uitvaarten
 Repetities
 Tentoonstellingen
 Vergaderingen

Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl

Contactpersoon:
Dhr. Jan Gorter
0228 - 592957

Op maandag 15 mei en dinsdag 
16 mei streden de jongens en 
meiden van de vier Andijkse ba-
sisscholen weer om de titel “beste 
voetbalschool van Andijk”. Het 
sportcomplex van Sporting An-
dijk leende zich weer perfect voor 
deze gelegenheid. Met uitzonde-
ring van een kleine regenbui op 
maandag heeft het toernooi het 
goed getroffen! Alhoewel er dit 
jaar één team minder was dan 
vorig jaar, deden er evengoed nog 
vijf jongens- en meidenteams 
mee.

Ondanks een zeer spannende 
competitie, werd de Idenburg-
school, mede dankzij puntverlies 
van de Bangert tijdens de laatste 
wedstrijd, kampioen bij de meis-
jes. Zij wisten drie van de vier 
wedstrijden om te buigen in een 
overwinning! Het podium werd 

compleet gemaakt door de Pira-
mide. De 4e en 5e plek werden 
ingevuld door de Kuyperschool 1 
en 2. 
Bij de jongens was het iets min-
der spannend. De jongens van de 
Piramide wisten zich al voor de 
laatste wedstrijd te kronen tot 
kampioen schoolvoetbal 2017. 
Zij namen met veel plezier de 
wisseltrofee in ontvangst. De 
overige twee teams op het podi-
um waren de Kuyperschool 1 en 
2. Met vijf punten eindigde de 
Idenburg op de vierde plaats. De 
kleinste beker ging naar de jon-
gens van de Bangert.
 
Langs deze weg nog een woord 
van dank aan de vrijwilligers. De 
EHBO, scheidsrechters, kantine-
medewerkers, maandagochtend-
ploeg en omroeper maakten er 
weer een succes van!

De Idenburgschool. Foto aangeleverd

Piramide en Idenburgschool grote 
winnaars schoolvoetbaltoernooi! 

Donderdagavond 8 juni organi-
seert gemeente Medemblik in de 
lobby voor de raadszaal een ‘poli-
tieke markt’ voor inwoners die 
interesse hebben in het raadslid-
maatschap. 
Burgemeester Frank Streng opent 
de avond gevolgd door een infor-
matie over de weg van inwoner 
naar gekozen raadslid. Daarna 
stellen de politieke partijen zich 
om de beurt voor door middel 
van een ‘elevator pitch’. In maxi-
maal twee minuten vertellen de 
partijen waar ze voor staan. 
Daarna kan er door de bezoekers 
met de verschillende partijen 

worden gesproken. De markt 
wordt georganiseerd om kennis 
te maken met de verschillende 
politieke partijen in Medemblik 
en is een vervolg op de informa-
tieavond ‘Hoe word ik raadslid?’. 
Iedereen is welkom. Ook als u 
niet op deze bijeenkomst aanwe-
zig bent geweest. Aanmelden is 
niet nodig. Voor vragen kunt u 
terecht bij de griffie via 0229-
856000.

Donderdag 8 juni 2017
Tijd: 19.30 – 22.00 uur
Locatie: gemeentehuis Medem-
blik, Dick Ketlaan 21, Wognum

Politieke markt voor 
aspirant raadsleden

Helpt u ook mee collecteren 
voor mensen met epilepsie? 
Van 29 mei tot en met 3 juni 2017 
vindt de jaarlijkse collecte van het 
Epilepsiefonds plaats. Om door 
te kunnen gaan met de epilepsie-
bestrijding kan het Epilepsie-
fonds de hulp van nieuwe collec-
tanten heel goed gebruiken. 
Want hoe meer collectanten, hoe 
meer geld er kan worden opge-
haald voor mensen met epilepsie.  

120.000 mensen met epilepsie
In Nederland leven 120.000 men-
sen met epilepsie. Zij kunnen 
onverwachts een epileptische 
aanval krijgen: een plotselinge, 
tijdelijke verstoring van het elek-
trisch evenwicht in de hersenen. 
Gelukkig hebben de meeste men-
sen met epilepsie baat bij medi-
cijnen. Maar helaas blijft 30 pro-
cent last houden van aanvallen. 

Onderzoek is nodig
Epilepsie is nog niet te genezen. 

Wetenschappelijk onderzoek 
naar de oorzaken van epilepsie is 
daarom van groot belang. Het 
Epilepsiefonds financiert onder-
zoeken die genezing dichterbij 
brengen. Samen met duizenden 
vrijwilligers zamelen we tijdens 
de collecteweek geld in voor epi-
lepsieonderzoek. Naast het steu-
nen van onderzoek, geeft het 
fonds voorlichting en hulpverle-
ning waaronder aangepaste va-
kantiereizen voor mensen met 
epilepsie. 

Doe mee
Collecteren kost slechts een paar 
uur tijd. En wie collecteert, levert 
een bijdrage aan een goede be-
handeling en begeleiding van 
mensen met epilepsie. Wilt u zich 
in de eerste week van juni als col-
lectant inzetten? Meld u vandaag 
nog aan via www.epilepsie.nl. U 
kunt ook contact opnemen met 
Mevrouw G. Wierstra-Zuidam                       
Tel. 0228-591514

Samen tegen epilepsie

Zaterdag 27 mei is het weer zo-
ver!!!!! De Mozambiquemarkt, 
aan de Middenweg 77 in Andijk.
 
Van 10-17 uur kunt u spullen ko-
pen op de rommelmarkt. Een 
GRATIS kopje thee, koffie of li-
monade is te verkrijgen op het 
terras. U kunt taart, een broodje 
knakworst of een kaastosti tegen 
een kleine vergoeding kopen.
 
Er kunnen lootjes gekocht wor-
den (volwassenen en kinderen).
Hiermee kunnen mooie prijzen 

gewonnen worden.
 
Al het geld wat opgehaald wordt 
komt ten goede aan het voedsel-
project van Frank en Sandra Ob-
dam die wonen en werken in 
Mozambique. (www.franksan-
dra.nl)
 
Wij willen iedereen hartelijk be-
danken die iets hebben ingele-
verd of gesponsord voor deze 
markt!!! Komt allen!!!
Wij hopen u op deze dag te zien 
op Middenweg 77.

Mozambiquemarkt
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Wist u dat...
... alle jeugd van Sporting 

Andijk zaterdag 27 mei vanaf 
18 uur van harte welkom is om 

te komen zwemmen in 
Zwembad De Weid?

... a.s. zaterdag de 40 MM in 
Venhuizen wordt gelopen?

... de Andijker wandelaars een 
bos bloemen krijgen bij de 

finish van de ZWO Geref. Kerk 
Andijk?

... Uitvaartvereniging De Laat-
ste Eer meedoet aan de kunst

en tuinroute op 27 mei? En dat 
bij aanmelding van een nieuw 
lidmaatschap het eerste jaar

premievrij is?

... Ineke Schuurman op 27 mei 
alweer 30 jaar lid is van 

toneelvereniging KNA en zij in 
deze periode al onnoemelijk 

veel rollen voor u als toeschou-
wer heeft neergezet?

 
... de spreekster van Vrouwen 

van Nu onverwacht panne 
kreeg en niet op tijd in Cultura 

kon zijn?

... we allemaal met een vrolijk 
plantje naar huis gingen?

... Peter en Wilma Nijman op 
3 juni 40 jaar getrouwd zijn?

... wij problemen hebben met 
ons mailverkeer. Heeft u een 
mail gestuurd of verwacht u 
een mail van ons en heeft u 

geen reactie gehad? 
Bel 59 36 05!



Kerkdiensten, 
Hemelvaartsdag en zondag 28 mei
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk

Donderdag 25 mei, Hemelvaartsdag
9.30 uur  mevr. A.C. Winter te Amsterdam
Zondag 28 mei
10.00 uur ds. Arnold Vriend te Ouwsterhaule

Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen

Donderdag 25 mei, Hemelvaartsdag
09.30 uur Ds. G. Heijkamp
Zondag 28 mei
09.30 uur Leesdienst
16.00 uur Ds. G. Heijkamp

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

Zondag 28 mei
10.00 uur Pastor Piet Meijer uit Zaandam
 Pianist: Johan Gootjes

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

Donderdag 25 mei, Hemelvaartsdag
10.00 uur Wo-Com. pastor A. Dekker, Gemengd koor
Zaterdag 27 mei
10.00 uur Euch. pastor j. van Dril, De Vriendenkring 

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

Zondag 28 mei
19.00 uur  Jack Nugter          IK BEN 4

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek

Zondag 28 mei
10.00 uur  Oecumenische Dienst

New Life Church
Dorpshuis Centrum, Sportlaan 1 Andijk

Zondag 28 mei
10.00 uur Samenkomst

Zingen op Verzoek
We nodigen u uit om zondag 28 
Mei met ons te komen zingen. U 
kunt luisteren en meezingen met 
de liederen van Johannes de Heer 
en vele andere bekende liederen. 
Er is ook ruimte voor liederen op 
verzoek. De begeleiding is met 
accordeon en gitaar. We komen 
samen in het gebouw van het Le-
ger des Heils aan de Murillostraat 
22 te Bovenkarspel. Vooraf en in 

de pauze wordt er een kopje kof-
fie of thee geschonken. De orga-
nisatie is door de Vrije Baptisten 
Gemeente en het Leger des Heils. 
We zien naar u uit. We beginnen 
om 19.00 uur en vanaf 18.30 uur 
staan de deuren voor u open. 

Voor meer info: 0228-524655 of 
0228-522044   Een ieder is harte-
lijk welkom!

Zaterdag 20 mei hebben vele jon-
geren uit verschillende West-
Friese kerken auto’s gewassen 
voor het goede doel. Ondanks 
enkele buien mocht het de pret 
niet drukken en is er veel gela-
chen maar zeker ook veel ge-
poetst! Er zijn ruim 60 auto’s ge-
wassen en daarnaast is er veel 
taart verkocht en daarbij nog veel 

meer koffie gedronken. Dat 
zorgde voor een totaal opbrengst 
van 800 euro! We bedanken alle 
helpers en alle mensen die hun 
auto hebben gebracht. Maar 
naast deze toppers zijn we vooral 
ook heel blij met Pop Vriend, 
wiens faciliteiten we wederom 
hebben gebruikt. 

Ruim zestig auto’s werden gewassen. Foto aangeleverd

Pop Vriend wederom bedankt!

Zondag 4 juni is er om 10.00 uur  
een bijzondere   Pinkster/zen-
dingsviering waarin het Jambo-
koor uit Zuidermeer zal  zingen.
 
Het ruim 60 leden tellende Jam-
bokoor, waarvan de meesten uit 
West-Friesland komen, bestaat al 
25 jaar! Men zingt met veel en-
thousiasme   Afrikaanse liederen 
en er wordt opgetreden  in Afri-
kaanse kledij.  
Het koor is een begrip in West-
Friesland: een Hollands koor dat 
Afrikaanse liederen zingt!
De teksten en melodieën komen 
uit verschillende Afrikaanse lan-
den en bevatten verschillende   
talen en dialecten. Inmiddels 

heeft het koor een aantal cd’s uit-
gebracht. 
De muzikale leiding van het Jam-
bokoor is in handen van Teun 
Steur uit Zuidermeer.

De doelstelling van het koor is: 
“De vreugde die zo essentieel is 
bij kerkdiensten in Afrika bin-
nenbrengen in onze westerse 
kerken”. Dit meemaken is echt 
een belevenis. Voorganger is 
Ds.S.Alblas.
 
De collecte die gehouden wordt 
tijdens deze dienst is voor de 
vluchtelingen vanuit Syrië (pro-
ject Kerk in Actie) en voor de 
projecten in Moldavië. 

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

Donderdag 25 mei 10.00 uur: 
Hemelvaart van de Heer.
Woord-Communieviering met 
Gemengd koor; voorganger: pas-
tor A. Dekker.
Thema: “Veraf en toch dichtbij”.
Zaterdag 27 mei 19.00 uur: 7e 
zondag van Pasen.
Eucharistieviering met De Vrien-
denkring; voorganger: pastor J. 
van Dril.
Thema: “Eensgezind volharden 
in gebed”.
*De collecte in beide vieringen is 
voor onze kerk. Van harte aanbe-
volen en dank daarvoor. Welkom 
in de vieringen.
*Overleden: Joke Schuitemaker-
van Straten. Bij de voorbeden 
bidden wij voor haar.
*Zaterdag is traditiegetrouw 
weer de 40MM sponsorwandel-
tocht. Alle deelnemers mooi 
weer en veel wandelplezier toe-
gewenst!
*Zaterdag is ook van 11.00-17.00 
uur de Kunst- en Tuinroute door 
Andijk. Startpunten bij de 3 ker-
ken en op Hornpad 2. Let op: Bij 
de R.K. Kerk is de start i.v.m. een 
uitvaartdienst vanaf 13.00 uur.
Deelnemende locaties zijn her-
kenbaar aan de vlag en een gele 
wimpel. Alles het fietsen en be-
kijken waard!

Colofon
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 17.00 uur

Zaterdag op afspraak

MEI
Woensdag 24 mei
• KBO, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Donderdag 25 mei
• Kantoor De Andijker en Dijkprint gesloten
• Dauwtrappen, Koopmanspolder. Verzamelen parkeerterrein 

Vooroever Andijk. 04.45 uur
• Hemelvaartstoernooi Sporting Andijk, 11.00 uur
Vrijdag 26 mei
• Kantoor De Andijker en Dijkprint gesloten
Zaterdag 27 mei
• Jeugdtoernooi Sporting Andijk
• Kunst en Tuinroute
• Mozambiquemarkt, Middenweg 77, 10-17 uur
• Concert Jong Sursum, 15.30 uur Dorpshuis Centrum
• 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, Orga-

nisatie; Sorghvliet en breed samenwerkingsverband ouderen
• Elke woensdag KBO Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Zondag 4 juni
• Jambokoor, Gereformeerde kerk, 10.00 uur
Maandag 5 juni
• Kantoor De Andijker en Dijkprint gesloten
Zaterdag 10  juni 
• RABO fi etstocht. 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
Maandag 12 juni
• Zomeractiviteiten voor senioren in Andijk: Bezoek aan Lelie ten-

toonstelling, bij Bot Flowerbulbs, 14.30 uur. Cornelis Kuinweg 15. 
Info: zie artikel De Andijker

Dinsdag 13 juni 
• KVG, uitje fi etstocht  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
Woensdag 5 juli
• Zomeractiviteiten voor senioren in Andijk: Schuitentocht met 

gids in Enkhuizen. Info: zie artikel De Andijker

AUGUSTUS
Woensdag 16 augustus
• Zomeractiviteiten voor senioren in Andijk: Gezellig middag met 

Kees Kaas, restaurant Sorghvliet, 14.00 uur. 
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

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

Oud papier  Zaterdag 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 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

Deze biljartmiddag werd ge-
kenmerkt met zeer povere re-
sultaten d.w.z. zowel C.J. ver-
hoogt als G.P. Grent wisten bei-
de geen enkele partij te win-
nen.
Dit is wel een unicum, maar je 
maakt dat eenmaal mee en dat 
kan je niet terughalen. We de-
den beiden ons best, maar hoe 
we het ook probeerden, Vrou-
we Fortuna liet ons deze keer
behoorlijk in de steek. We zul-
len beiden dit hopelijk volgen-

de week herstellen en dan maar 
hopen op betere resultaten. Dit 
was het dan met de uitslag C.J. 
Verhoogt 0 matchpunten en 
G.P. Grent 0 matchpunten, over 
en sluiten.
De slotzin is: ‘Piekeren neemt 
de zorgen voor morgen niet 
weg. maar wel de kracht van 
vandaag.” 
Adios Biljartos

Sportgroeten van G.P. Grent
Aflevering 1107

Biljartvereniging De Vlieringboys



Van 1 t/m 3 augustus (zomervakantie) or-
ganiseert Sporting Andijk voor jongens én 
meisjes uit de regio Andijk erg leuke en 
zeer gevarieerde voetbaldagen. Elke voet-
baller van 7 t/m 13 jaar wordt op en top 
vermaakt met uitdagende en afwisselende 
trainingen en animatie maar slaapt ge-
woon thuis.

Veilige, sportieve opvang in de vakantie
Voor (drukke) ouders is het een fijn gevoel 
dat de voetballers zich vermaken en wor-
den opgevangen op het veilige complex 
van Sporting Andijk. De trainers zijn spe-
ciaal opgeleid om de voetballers met be-
wezen techniekoefeningen en verrassende 
spelvormen in een week een nog betere 
voetballer te maken.

Niet leuk, geld terug garantie
Mocht u niet zeker weten of uw kind het 

naar zijn zin krijgt? Geen probleem, er is 
namelijk een niet leuk (genoeg), geld terug 
garantie. Procamp heeft 11 jaar ervaring 
met het organiseren van voetbalkampen 
bij voetbalclubs als Sporting Andijk, een 
veilig idee voor u als ouder. ProCamp is 
daarnaast lid van de SGR en haar kampen 
worden beoordeeld met een 8,9. 

Open inschrijving
Om deel te nemen hoef je geen lid te zijn 
bij Sporting Andijk. Iedereen kan mee-
doen aan deze voetbal & plezier dagen! 
Wat is er leuker dan lekker buiten zijn met 
je (nieuwe) voetbalvrienden en werken aan 
je voetbalskills. Ook kan uw kind naar een 
van de gave slaapkampen (tot 16 jaar) in 
bijvoorbeeld het ‘voetbalkasteel’ of het 
‘House of Sports’.  
Inschrijven kan vanaf nu op; 
www.procamp.nl

Voetbalkamp Sporting Andijk

Uitdagende en afwisselende trainingen voor de jeugd. Foto: aangeleverd

Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

Wij hebben 
plekjes vrij!

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

Zondag 28 mei organiseert de Stichting 
Westfriese Wielerevenementen (SWW) 
de Wielerronde van Wervershoof. Ook dit 
jaar heeft de organisatie zijn best gedaan 
een afwisselend programma samen te stel-
len. Daarnaast heeft de organisatie een 
wereldberoemde ronde miss weten te 
strikken: Wereldkampioene massa start op 
de schaats Irene Schouten.

Het programma
Het programma gaat om klokslag 10:00 
uur van start met de Sportklasse heren, het 
startschot zal worden gegeven door Irene 
Schouten. Deze heren zullen 60 kilometer 
over de befaamde Omloop van Wervers-
hoof afleggen; Raiffeisenlaan-Dorpsstraat-
De Hoek-Zijdwerk-Molenweg-Parallel-
weg-Vok Koomenweg-Europasingel. Ar-
jen Bos uit Bolsward verschijnt aan de 
start om zijn titel van vorig jaar te verdedi-
gen. Ook de deelname uit omliggende 
dorpen is groot, onder andere Lennart 
Aker, Richard Koorn, Edwin Sierkstra, Ge-
rard Struik en Bram Vertelman doen mee.

Om 11:45 uur starten de Elite dames voor 
een criterium van 60 kilometer op het 
korte parcours; Raiffeisenlaan-Dorps-
straat-De Hoek-Simon Koopmanstraat-
Europasingel. Bij de dames zullen onder 
andere ronde miss Irene Schouten en de 
Wervershoofse Tessa Neefjes aan de start 
verschijnen. 

Na de huldiging van de Dames om 13:15 
uur gaat het programma om 13:30 uur ver-
der met de Elite heren voor de Grote Om-
loop van Wervershoof. Zij zullen 120 kilo-
meter afleggen op het grote parcours. Hier 
gaan onder andere Sjors Dekker, Tim 
Groot, Tino Haakman, Bart Mol en Bart 
Ursem van start. Rond 16:30 uur mag de 
winnaar de bloemen in ontvangst nemen 
van de ronde miss.

De dag eindigt met de Univé Grand Prix 
van Medemblik. Vanaf 16:45 uur gaan alle 
geïnteresseerden uit de gemeente Medem-
blik (zonder KNWU-licentie) de strijd met 
elkaar aan over een afstand van 50 kilome-
ter op het korte parcours. Deelname kost 
10 euro, waarna deelnemers verzekerd zijn 
voor lichamelijk letsel. SWW zal een per-
centage van het inschrijfgeld van iedere 
deelnemer doneren aan VVW ten behoeve 
van de opbouw van de nieuwe kantine. 

Vanaf 14:00 kan men terecht op het plein 
voor de Dekamarkt voor een drankje en 
muziek. Dit alles wordt georganiseerd 
door de plaatselijke horeca ‘Come Toge-
ther’.

Kijk voor meer informatie op: www.knwu.
nl of op de Facebookpagina ‘Wielerronde 
Wervershoof ’. 

Tot slot
De wielerronde kan niet plaatsvinden zon-
der de inzet en het enthousiasme van alle 
betrokken vrijwilligers. Ook zonder de fi-
nanciële bijdrage van sponsors kan dit 
evenement niet plaatsvinden. SWW wil 
dan ook alle vrijwilligers en sponsors har-
telijk bedanken. 

Zondag 28 mei: Wielerronde van Wervershoof

Foto: Fred Homan

Kampeernacht in De Weid, 3 juni
Ben je tussen 8 en 14 jaar? Opgelet!
Schrijf je met je vrienden en vriendinnen 
in voor de kampeernacht in zwembad De 
Weid! Van zaterdagavond 3 juni 19:00 uur 
tot zondagochtend 4 juni aanstaande is het 
zover. De Weid organiseert dit hartstikke 
leuke evenement opnieuw en het wordt 
weer niet alleen zwemmen en slapen na-
tuurlijk. Film kijken, airtrampoline, glij-
baan, kampvuur, pannenkoeken en nog 
veel meer! En zondagochtend als afsluiting 
lekker met zijn allen ontbijten en een 
vroege ochtendduik! Schrijf je vanaf nu in 
bij de kassa van De Weid. De kosten bedra-
gen net als vorig jaar 12,50 euro p.p.

Belangrijk voor je ouders; gedurende het 
hele programma is er begeleiding en gedi-
plomeerd zwemtoezicht aanwezig. De 
Weid zorgt weer voor grote kampeerten-
ten en bij inschrijven wordt een informa-

tieformulier meegegeven met details. Het 
betreft een besloten evenement en de in-
schrijving stopt bij 80 deelnemers.

We hopen jullie allemaal te zien op 3 juni. 
Tot dan!!

Zwemvierdaagse 12 tm 16 juni!
Sportieve en minder sportieve zwemmers 
noteren ‘m vast: De Weid organiseert bin-
nenkort weer zwemvierdaagse. Pak die 
bronzen, zilveren of (zoveelste ) ‘gouden’ 
plak dit jaar!

Ook vrijwilliger worden? 
info@deweid.nl

Afgelopen zondag heeft Tiny Sas-Gerritsen deze foto gemaakt 
van het oogsten van pioenrozen achter het huis.

Langs de weg...
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