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Wind in de zeilen bij ‘de Kreupel’

Vanaf het water is Andijk misschien nog wel mooier. Foto aangeleverd

“Vanaf het water is Andijk mis-
schien nog wel mooier dan 
vanaf de dijk. De rust op het 
water, heerlijk”, zegt Pierre van 
Velzen stralend. Hij kan er uren 
van genieten. Maar niet alleen 
kijkend naar anderen. Ook gaat 
hij zelf actief het water op. 
“Zeilen is voor iedereen, je 
moet alleen niet bang zijn om 
nat te worden.”

Zeilvereniging ‘de Kreupel’
“Als zeilvereniging proberen we 
iedereen veilig te houden op het 
water. Daarom bestaan de lessen 
uit een deel theorie. Over meteo, 
mechanica, regels op het water 
en met het oog op wedstrijden 
ook over tactiek en strategie,” zo 
legt instructeur Ton Bus uit. “Ui-
teraard daarna het water op. 
Want eenmaal op het water moet 
de theorie in de praktijk toege-
past worden. “

Geschoolde instructeurs  
“Zeilen doe ik al vanaf mijn 16e 
levensjaar,” vertelt Ton. “Sommi-
gen jongens willen een brommer, 
ik wilde een boot!”  Ton werkt nu 
als instructeur met een groep 
jongens die varen in de Splash. 
”Ik ben hier bij de vereniging be-
gonnen ter begeleiding van de 
jeugd. Je let dan op of alles veilig 
verloopt. Maar ik wilde meer. In-

middels ben ik bezig met de in-
structeursopleiding ZI 3.” 

Zeillessen voor iedereen
Zeillessen voor de jeugd starten 
al vanaf de leeftijd van ca. 8 jaar. 
Dan varen de kinderen in een 
Optimist. Vanaf de leeftijd van 
ca. 12 jaar gaan de jongelui varen 
in een boot van het type Splash. 
De vereniging heeft kwaliteits-
materiaal dat gebruikt kan wor-
den tegen een kleine vergoeding. 
Ook zeillessen in een eigen boot 
zijn bespreekbaar. Het zeilsei-

zoen loopt van april tot oktober. 
“Naast het materiaal dat van de 
vereniging gebruikt wordt, is het 
verstandig  bij de lessen in voor- 
en najaar een goede wetsuit aan 
te schaffen. “ vult Pierre aan.

Welkom op Open Dag
Zaterdag 10 juni houden we een 
open dag. Van 10-16 uur is ieder-
een van harte welkom. Er zijn 

verschillende boten en bootjes 
om te bekijken. Natuurlijk is er 
ook de mogelijkheid om onder 
begeleiding zelf te varen. Naast 
de Optimisten en de Splash zijn 
er ook SUPboards en een motor-
boot aanwezig. In de kantine is 
een versnapering te verkrijgen. Er 
is voor iedereen genoeg te doen. 
Er is ook prettig te wandelen 
langs de Vooroever.

Zomercursus
In de zomervakantie, in de weken 
tussen 24 juli tot 11 augustus 
worden er lesblokken van 5 da-
gen gegeven. Dat kan voor CWO 
(Commissie Watersport Oplei-
ding)  1, 2 en 3. In 5 dagen tijd 
leer je dan de handelingen die 
nodig zijn. Kijk op de website 
voor specifieke informatie over 
deze cursus.

Veiligheid voorop
Ton: “Zeilen is voor iedereen. 
Voor alle mensen op het water 
telt, veiligheid voorop. Daarom 
hebben wij altijd een volgboot en 
zijn er meerdere begeleiders aan-
wezig.”

Aanmelden of vragen
Wij zijn goed te bereiken via de 
website voor vragen. Op de Open 
Dag kunt u natuurlijk ook van al-
les te weten komen. Kom zaterdag 
10 juni langs op Koopmanspolder 
1, Andijk of kijk op www.dekreu-
pel.nl voor meer informatie.

Zeilen is voor iedereen. Op 10 juni is er een Open Dag. Foto: KD/De Andijker

Volg ons op: 

0228-592253 

   

 

Uw woning verkopen? 
Grat i s  advies 

Gewijzigde openings- en aanlevertijden

Ons kantoor is gesloten op:
Maandag 5 juni  Tweede Pinksterdag

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

Wanneer er gezegd wordt dat 
het voor jou niet mogelijk is 
om dichterbij Hem te komen, 
dat je eerst van alles moet 
doen, is dat religie. Dat is de 
stem van de valse herder waar 
je niet naar moet luisteren. Hij 
nodigt je uit. Hij verlangt naar 
je en staat al op jou te wach-
ten! ‘Toen zij dit hoorden, 
werden zij diep in hun hart 
getroffen, en zij zeiden tot Pe-
trus en de andere apostelen: 
Wat moeten wij doen, man-
nen broeders? En Petrus ant-
woord-de hun: Bekeert u en 
een ieder van u late zich do-
pen op de naam van Jezus 
Christus, tot vergeving van 
uw zonden, en gij zult de gave 
des Heiligen Geestes ontvan-
gen. Want voor u is de belofte 
en voor uw kinderen en voor 
allen, die verre zijn, zovelen 
als de Here, onze God, er toe 
roepen zal.\’ (Hand. 2:33 en 
37-39) Roepen: van God 
wordt gezegd dat Hij de hei-
denen tot Zich roept, ver-
vreemd als zij van Hem zijn, 
door hen, door de prediking 
van het evangelie, uit te nodi-
gen tot gemeenschap met 
Hem in het koninkrijk van de 
Messias. Onze taak is die stem 
van God te laten horen in deze 
wereld. Die stem, is die nog te 
horen in deze wereld? Dat is 
een liefdevolle stem, geen 
harde veroordelende stem! 
Rom.9:11 (11-12) ‘Gods be-
sluit blijft namelijk van kracht: 
God kiest een mens niet uit op 
grond van zijn daden, maar 
omdat hij hem roept.’ Roept 
betekent hier weer ‘kaleo’, dat 
is uitnodigen. Jezus roept jou, 
Hij kent je bij naam, en Hij 
roept ook je naam. ‘Waarach-
tig, ik verzeker u: wie de 
schaapskooi niet binnengaat 
door de deur maar ergens an-
ders naar binnen klimt, is een 
dief of een rover. Wie door de 
deur naar binnen gaat, is de 
herder van de schapen. Voor 
hem doet de bewaker open. 
De schapen luisteren naar zijn 
stem, hij roept zijn eigen scha-
pen bij hun naam en leidt ze 
naar buiten.  Het gaat erom de 
stem van Jezus te leren ken-
nen. De stem van Jezus ver-
oordeelt je niet, die stem no-
digt uit, die stem klinkt liefde-
vol. Als dat niet zo is en die 
stem doet je pijn, die stem 
kwetst jou, die stem geeft je 
verdriet, luister dan niet naar 
die stem. Het is Jezus niet. 1 
Thessalonicenzen 2: 12: ‘Wij 
hebben u getroost en bemoe-
digd en er bij u op aangedron-
gen waardig te leven tot eer 
van God, tot eer van Hem Die 
u heeft uitgenodigd in Zijn 
koninkrijk om Zijn heerlijk-
heid te delen.’  Misschien voel 
jij je om de één of andere re-
den ver van Hem verwijderd. 
Denk je dat Hij ver weg is, 
veraf. Hij nodigt je uit om 
dichtbij te komen. Er is niets 
wat dat in de weg zou staan.  
Kom, en ga naar Hem toe.  Hij 
roept je. (Ite Wolters)

FAMILIEBERICHTEN

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

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

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

Uitvaartvereniging

De Laatste Eer

Move & More Andijk

Vanaf juni start de  
beginnerscursus 

Move Outside, wandelen en 
oefeningen in de buitenlucht

Anita van Zeggeren  Sterappel 16      0228-519130

www.movemoreandijk.nl 

Lieve familie en vrienden,

Ik heb de keuze gemaakt 
om deze wereld te verlaten.
Het is niemand zijn schuld.
Mijn keuze.

  Steven

Na alle fijne jaren die we met hem mochten beleven, hebben wij 
geheel onverwacht afscheid moeten nemen van onze lieve

Steven Bakker
Andijk, 13 mei 1998 Hoorn, 22 mei 2017

Petra en Rob
 Evelien en Mart
 Koen
Theo en Cindy
     Caitlin, Chelsey
Oma Bakker
Opa en Oma Brakeboer
Ooms, tantes, neven en nichten

Kees Veerstraat 2, 1619 CS Andijk

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op de 
Westerbegraafplaats, Dijkweg 346 te Andijk.

Onze lieve, zorgzame moeder en omamma  
is op haar 90e verjaardag overleden

Marry Forrer - de Groot
Margje

weduwe van Erich Forrer, †1961
levenspartner van Piet de Vries, †2006

Amsterdam, 23 mei 1927 Andijk, 23 mei 2017

Ellen en John Appelman
   

   Dolf en Yvonne
   Julian, in herinnering

   Jos
   Jesse
   Stijn

   Chris en Marit
   Plien
   Joppe

Correspondentieadres:
Knokkel 46, 1619 AJ Andijk

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Voor de vele hartverwarmende reacties na het overlijden 
van onze lieve vader, opa en overgrootvader

 
Dirk Lub

  
willen wij iedereen hartelijk bedanken.
Het was overweldigend en heeft ons heel goed gedaan. 
 
                                Ina en Koos 
                            Henk en Tiny 
                                Marjo en Paul 
              klein- en achterkleinkinderen

Mei 2017

Een dank je wel voor alle lieve mensen die aan mij gedacht 
hebben dat ik in het ziekenhuis lag en daarna ook nog.

     Annie Klaver
Met droefheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van,

Gerard Schuitemaker

Sinds 2014 tot mei 2016 was hij penningmeester en lid van het 
bestuur van de Vereniging Vrienden van Oud-Andijk.  
Wij denken met dankbaarheid aan zijn inzet voor Oud Andijk.                                                                                                                                          

Hoewel Gerard door zijn ziekte het afgelopen jaar niet meer 
aanwezig kon zijn bij de vergaderingen, van Stichting Oud Andijk, 
bleef hij tot het eind toe actief en belangstellend naar de 
ontwikkelingen binnen het museum.

Wij wensen Irene, kinderen en familie 
heel veel sterkte toe in de komende tijd.

   Stichting Oud Andijk    

Zware onweersbuien in Limburg 
zorgden zondagmorgen voor 
een vervroegd vertrek van Sjors 
Dekker uit Limburg. De Andijker 
besloot als alternatief toch maar 
in de Omloop van Wervershoof 
te starten. En met succes. 120 
zware kilometers later mocht hij 
de kussen van rondemiss Irene 
Schouten in ontvangst nemen.
Het collectief van West-Frisia 
gooide direct na het vertrek de 
knuppel in het Wervershoofse 
hoenderhok. Al bij de tweede 
passage meldde een achttal zich, 
waarin de geelhemden met vier 
zeer goed vertegenwoordigd 
waren. Nadat onder aanvoering 
van de Monkeytown-mannen het 
peloton weer terugkeerde, volgde 
een geanimeerde koers. 
Een kopgroep van tien trapte 
al snel een halve minuut voor-

sprong bijeen. Veel verder zou-
den de vluchters nooit komen. 
Met duo's vooraan van DTS 
(Mike Terpstra/Oscar van Wijk), 
Babydump (Sweering/Marco 
Doets) Monkeytown (Ivars 
Slik/Gijs Meijer) en de sterke 
Zwollenaar Bas Tietema, ging de 
aandacht vooral naar deze ren-
ners uit. Dekker opende echter 
het bal met een eerste aanval. 
Zijn vlucht werd geneutraliseerd, 
waarna in de slotronde Sweering 
de gaskraan opendraaide. De 
Fries kreeg Ivar Slik met zich 
mee. Het duo werd weer terugge-
haald, waarna Dekker nogmaals 
versnelde. Zijn tweede poging 
bleek wel de juiste. Hij bleef weg, 
waarna hij op enkele kilometers 
van zijn ouderlijk huis het zege-
gebaar mocht maken. 
Bron: wvwestfrisia.nl

Sjors Dekker wint 
Omloop van Wervershoof

Leven 
ontpopt 

zich

Steven Bakker

Lerend voor elektro aan de horizon maar nu schokkend 
nieuws wegens omschakeling kortsluiting in het leven.

Ik zie je later nog wel in de Toekomst. In/door/deur via 
de Weg, Waarheid en het Leven = Jezus Christus

Hoop is een Lichtje in je Hart dat vandaag 
Moed geeft en morgen Kracht.
Dan verschijnt de nieuwe Horizon. 
Stromen van Levend Water.

    Jack Bakker

www.andijker.nl
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ALLEEN NOG IN JUNI 10% KORTING OP UW 
TESTAMENT TARIEF  

           
Tijdens de Maand van het Testament en het Levenstestament heeft 
ons kantoor vijf voorlichtingsavonden gegeven. Hierbij hebben we 
uitleg gegeven over het nut van een goed testament en een levens-
testament. We horen veel mensen zeggen dat er zoveel veranderin-
gen zijn geweest in de afgelopen jaren, dat zij door de bomen het 
bos niet meer zien. 

Een verouderd testament
Wanneer u een testament heeft van voor het jaar 2013, dan is het 
nuttig om er even mee langs te komen bij de notaris. Het kan dan 
namelijk zijn, dat niet alles meer optimaal geregeld is. Maar het is 
niet alleen de wet die gewijzigd is, het kan ook zijn, dat er de afge-
lopen jaren wijzigingen zijn geweest in uw persoonlijke situatie. Wij 
adviseren om in ieder geval iedere vijf jaar uw testament te laten 
controleren.

Voorkomen van zorgen voor morgen 
Door uw zaken goed op papier te zetten kunt u veelal kosten en 
belastingen worden besparen. Bovendien geeft het rust om te weten 
dat alles goed geregeld is.

10% Korting op uw testamenttarief in de maand Juni
Heeft u nog geen gebruik gemaakt van ons kortingstarief, dan kan 
dat deze maand nog. Ook kunt u gebruik maken van het half uur 
gratis bespreking. Mocht er dan niets gewijzigd hoeven te worden, 
dan heeft u geen kosten. U kunt ons bellen of mailen via www.man-
telovertoom.nl voor het maken van een afspraak.
Mantel&Overtoom 
Notarissen. GRATIS 
INLOOP 9-17 en 19-21 
uur op: 8 juni Andijk 
0228-592224 en 13 juni 
Benningbroek 0229-591264   

Vogeltje, wat zing je vroeg…

Hemelvaartsdag 4 uur 
op: dauwtrappen in de 

Koopmanspolder. Door een 
excursie met Marco van der 
Lee, die ik had gekocht op 
de parochieveiling in Sarto, 
wist ik al enigszins hoeveel 

vogels er in het gebied zitten, 
maar in de vroege ochtend 

zijn het er nog veel meer! We 
zagen ook een aantal jonge 
weidevogels zoals kieviten, 
scholeksters en tureluurs. 
Helaas alleen volwassen 

grutto’s. De weidevogelstand 
in Nederland én helaas ook 
in Andijk, loopt hard terug. 

Grootschalige landbouw 
wordt vaak aangemerkt als 
de zondebok, terwijl alleen 

kruidenrijk gras en laat 
maaien niet de oplossing is. 
De afgelopen jaren is het 

aantal roofvogels, kauwen, 
eksters én vossen, namelijk 

snel toegenomen. Ook zitten 
de weilanden vol ganzen, niet 
bepaald de meest vriendelijke 

buren. 
Ganzen zijn niet alleen een 
probleem voor de weide-

vogels en de vliegveiligheid 
maar ook voor boeren- en 

tuinders. Om die reden 
heb ik vanuit VVD NH 

een werkbezoek georgani-
seerd voor Statenleden aan 
een broccolikweker in het 

Grootslag. Hij legde uit dat 
hij dag en nacht met de gan-

zen bezig is. Zo doet hij (5x!) 
per dag de ronde over zijn 

land om ganzen te verjagen, 
heeft hij vlaggen, een nep-

roofvogel, knalapparaten en 
lasers op zonne-energie. Al 

deze preventieve maatregelen 
zijn nodig om de schade te 

beperken, het kost hem 20(!) 
uur per week. En hij is niet 
de enige! De provincie heeft 
afgesproken de schade van 
ganzen te vergoeden totdat 
de schade naar een accepta-
bel niveau is teruggebracht. 

Maar de maatregelen die 
nodig zijn tegen ganzenover-
last wekken veel weerstand 
op van mensen (en politieke 

partijen) die dit zielig vinden. 
Dat leidt weer tot rechtza-

ken en allerlei onuitvoerbare 
extra regels. Daarom is het 

belangrijk dat politici de 
gevolgen van hun beleid in de 
praktijk zien. Voorkomen is 
immers beter dan genezen!

Andrea van Langen, 
Statenlid VVD Noord-

Holland, woordvoerder land-
bouw, natuur en visserij.

Andrea van Langen

De Medemblikker raadsle-
den  Claudia Selders-Kroezen 
(CDA) en Els van den Bosch 
(CDA) zijn op bezoek geweest 
bij Zorgboerderij Leestensch 
Hof in Wervershoof. Deze 
zorgaanbieder onderscheidt 
zich met name vanwege de 
mogelijkheid om onderwijs te 
volgen, als dit op school even 
niet lukt.

Educatie en zorg voor 
thuiszitters
Voor sommige kinderen is het 
helaas niet mogelijk om deel te 
nemen aan  het regulier of spe-
ciaal onderwijs. Vaak is er spra-
ke van complexe  problematiek. 
Op Leestensch Hof wordt een 
onderwijsprogramma aangebo-
den in  combinatie met zorg. 
Daarnaast is er een onderwijs/
zorgprogramma ‘Educpres’ voor 
thuiszitters. Dit programma 
wordt in het kader van passend 
onderwijs tevens preventief inge-
zet om voortijdig schoolverlaten 
van jeugdigen te voorkomen. Er 
is een programma ontwikkeld, 
waarin kinderen leren, in combi-
natie met ‘doen en ervaren’. Het 
onderwijsprogramma is erop 
gericht, dat kinderen uiteindelijk 
terugkeren in het regulier onder-
wijs.

Bevlogen onderneemsters
Marleen en Jeanny Smeltink 
geven leiding en invulling aan dit 
unieke concept, samen met een 
deskundig team van ca. 14 mede-
werkers. Claudia en Els zijn rond-
geleid op het mooie landgoed dat 
een plezierige, veilige uitstraling 
heeft. De logeeropvang floreert, 
het onderwijsconcept blijkt aan 
een behoefte te voldoen. We heb-
ben uitgebreid gesproken over 
indicaties, beschikkingen, de 
continuïteit van de zorg en over 
het belang van vroegsignaleren. 
Preventie staat ook hier hoog in 
het vaandel, en hoe fijn het is 
voor de cliënten om ‘thuisnabij’  
zorg te kunnen krijgen. 

Uitbreiding en open dag
Leestensch Hof biedt dagbeste-
ding, kortdurend verblijf, bege-
leiding individueel en groepsge-
wijs aan,  gericht op de sociaal-, 
emotionele ontwikkeling, de zelf-
redzaamheid en ter ontlasting 
van het gezin. Op dit moment is 
de uitbreiding van de gebouwen 
in volle gang, en in september zal 
er een open dag zijn, zodat ook 
u een kijkje kunt nemen bij deze 
prachtige, waardevolle organisa-
tie aan De Pijp 7 in Wervershoof. 
Of bezoek de website: https://
paardenzorgboerderij.nl/

Foto aangeleverd

Uniek in onze regio: een zorgboer-
derij met onderwijs programma

 • 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

Onlangs is er een paar kubieke meter gebruikte luiers in het parkje 
aan de Ibislaan gedumpt. De luiers zijn uiteindelijk  door de gemeen-

te Medemblik weggehaald, een merkwaardige vondst.Afgelopen 
weekend liepen twee jongens (met rugzak) de bezorgers genaamd, weg 
nadat we een grote plof in het parkje hoorden. Het  het resultaat ziet 

u op de foto. Foto aangeleverd

Kranten gedumpt
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Verkoop plannen? 
Vraag om een 
vrijblijvende 

waardebepaling! 

Louisa Heddes
Tel 06 - 18451142

www.heddesmakelaardij.nl

Op zondag 4 juni organiseert 
IVN West-Friesland om 14.00 
uur een leerzame excursie waar-
in van alles op het gebied van 
medicinale kruiden en eetbare 
planten aan bod komt. Twee 
kruidentherapeuten, Annet van 
der Tweel en Yvonne Komen, 
starten met een korte uitleg over 
geneeskracht uit de natuur in 
het Streekbos Paviljoen. Daarna 
nemen zij de deelnemers mee op 
een mooie kruidenwandeling. 

Tijdens de ca. 2 uur durende wan-
deling door het Streekbos zullen 
de gidsen de deelnemers laten 
zien dat veel ‘gewone’ planten 
zoals Paardenbloem, Madelief 
en Weegebree een verrassende 
medicinale werking hebben. De 
kruidentherapeuten willen laten 
zien dat er naast de reguliere 
geneeskundige behandelingen 
soms ook natuurlijke alternatie-
ven zijn. Daarnaast komen ook 
eetbare planten aan de orde. 

Op zoek naar medicinale kruiden 
en eetbare planten



De Museumgroep van de Vrou-
wen van Nu Andijk-West bezocht 
op 23 mei jl. met z’n negenen de 
tentoonstelling “1917 Romanovs 
& Revolutie” in de Hermitage in 
Amsterdam.

Films, foto’s schilderijen, toege-
paste kunst en historische docu-
menten vertellen het indrukwek-
kende en aangrijpende verhaal 
van het mondaine St.-Petersburg 
en de bloeiende kunst aan het 
begin van de twintigste eeuw, het 
tsarenpaar Nicolaas II en Alexan-
dra en de explosieve politieke en 
sociale omstandigheden tijdens 
hun regering. Zo kan men in 
woord en beeld ervaren hoe de 
keuzes en beslissingen van de 
tsaar de revolutie en het einde 
van 300 jaar Romanovs in Rus-
land onafwendbaar maakten.
De tsaar en tsarina leiden met 
hun vijf kinderen, geboren uit een 
echt liefdeshuwelijk, een terug-
getrokken bestaan. Staatszaken 
zijn voor Nicolaas vaak ver weg. 
Politieke misstanden stapelen 

zich op. De Eerste Wereldoorlog 
en de daarop volgende revolutie 
van februari 1917 leiden tot het 
aftreden van de tsaar en een jaar 
later worden hij en zijn gezin ver-
moord. Anno 2017 zijn vele raad-
sels rond deze moord opgehel-
derd en worden in St.-Petersburg 
voorbereidingen getroffen om de 
stoffelijke resten van de laatste 
gezinsleden bij te zetten in het 
familiegraf.

Tot de topstukken van de ten-
toonstelling behoren kleiding-
stukken en portretten van het 
tsarenpaar, speelgoed en teke-
ningen van hun kinderen, de 
acte van abdicatie van Nicolaas, 
kunstwerken uit Ruslands “zilve-
ren eeuw”, diverse Faberge-objec-
ten en een van de moordwapens. 
Het einde van 300 jaar Romanov-
dynastie is nog te zien tot en met 
17 september 2017.  

Niels Marchal vond dat hij niet 
meer de aangewezen man was 
om de komende twee, drie jaar 
nog fanfare Sursum Corda te 
dirigeren. ‘Ik merkte dat ik 
minder scherp werd’, aldus 
Marchal (37). Hij heeft een car-
rièreswitch gemaakt en werkt 
fulltime bij een cateraar. Dat 
bleek niet meer te combine-
ren met het dirigentschap in 
Andijk. ‘Volgens mij is dit het 
beste voor beide.’ Zaterdag had 
hij zijn laatste concert met Jong 
Sursum.

In 2005 was hij nog niet eens 
afgestudeerd als dirigent toen 
hij bij Sursum Corda kwam als 
24-jarige. Eigenlijk klikte het 
meteen. Maar op het eerste con-
cert trof hij een van de zenuwen 

bibberende club. ‘Ik wist niet 
wat ik meemaakte, dat is nu heel 
anders gelukkig.’ Het orkest is nu 
veel zelfbewuster en zelfverze-
kerder. Je moet genieten van een 
concert als muzikant. Ik geniet 
zelf ook van voorjaarsconcerten 
of mooie kerkdiensten die we 
soms begeleiden.’ 
In de jaren die volgden groeide 
het orkest kwalitatief, iets wat 
niet onopgemerkt bleef. Vier 
keer werd er gewonnen op het 
West-Friesland Festival. De club 
promoveerde op een concours 
in Zaandam in 2013 naar de 
vierde divisie. ‘Dat is onze beste 
muzikale prestatie geweest, alles 
klopte toen en we kregen een 
heel hoog puntenaantal. Ik denk 
dat we in die afgelopen twaalf 
jaar elkaar hebben kunnen ver-

sterken. De leden hebben mij ook 
iets gegeven.’ Toen hij begon leek 
vijf jaar hem een goede termijn. 
‘Dan vond ik dat we weer moes-
ten praten. Maar we zijn altijd in 
gesprek gebleven, de samenwer-
king met het bestuur was al die 
tijd geweldig. Ik denk dat we het 
natuurlijke moment van afscheid 
nemen naderden. We hadden 
nog wel een jaar door kunnen 
gaan, maar het is beter om nu te 
stoppen.’

Voor Marchal, die aan het con-
servatorium zowel trompet als 
directie studeerde, is een leven 
zonder muziek niet mogelijk. ‘Ik 
heb de muziek wel weer terug 
als hobby. Ik speel zelf weer, bij 
Emergo in Castricum, samen met 
mijn vrouw. Daar geniet ik van.’

‘Ontwikkeling samen 
was het mooiste’

Afgelopen zaterdag had Niels Marchal het laatste concert met Jong Sursum. Foto: KD/De Andijker

Museumgroep Vrouwen van Nu Andijk-West

De Passage in St.-Petersburg die diende als inspiratie voor het  
ontwerp van de tentoonstelling. Foto aangeleverd

Op 27 mei is deze sleutel 
gevonden aan de Knokkel. 

Af te halen op de Weet 7.

Bij tuincentrum Boeder is 
een groene paraplu blijven 
hangen. Bent u hem kwijt? 
Dan kunt u hem in de winkel 
weer ophalen.

In een volledig gevulde Kapel 
hebben we genoten van het con-
cert van het a capella vrienden-
koor Chante Majeur.
Alle koorleden kwamen om 
20.00 uur op met een brandende 
kaars in hun rechterhand  vanaf 
de consistorie al zingend: Dans 
nos obscurités (uit Taizé)
Als alles duister is, ontsteek dan 
een lichtend vuur dat nooit meer 
dooft. De kaarsen werden in twee 
bakken met zand gezet en bleven 
tijdens het hele concert branden.
 
Ladyspeaker Els Hofman heette 
iedereen van harte welkom en 
vertelde dat het in eerste instan-
tie de bedoeling was om dit con-
cert in Frankrijk te geven. Door-
dat de vakantiehoeve in Frankrijk 
van Meelis en Margreet Staut-
tener - waar Chante Majeur zou 
verblijven - verkocht was is er 
uitgeweken naar Villavakantie-
park De IJsselhof in Andijk.
 
Een zeer afwisselend program-
ma werd er opgevoerd. Apart 
dameskoor met Margot labou-
rez les vignes. De heren en con-
tra-alt  zongen Clic, clac, dansez 
sabots.
De rol van boze vader werd door 
bas Günter Schmidt levendig 
uitgebeeld met een klap op het 
preekgestoelte.
 
Vent frais was een frisse wind. 
Eén van de alten    Annie Krot-
je begon, daarna zetten de andere 
alten in canon in, achtereenvol-
gens de sopranen, de tenoren 
en de contra-alt, de bassen en 

daarna zwakte de wind weer af 
in sterkte en tempo totdat alleen 
de stem van de alt die begon 
overbleef.
Zeer speciaal dat Chante Majeur 
van dit eenvoudige traditionele 
Franse kinderlied een muzikale 
hoogstand kon maken.
 
Het publiek genoot voor de 
pauze van Le bon Roi Dagobert 
met bas Wil Hofman verkleed als 
Koning Dagobert met kroon en 
rode mantel en contra-alt Olga 
Leertouwer als Saint-Éloi, de hei-
lige Eligius met vleugels en een 
aureool.
 
Na de pauze volgden Canotage 
en Choral et Variation (Lancen) 
door een klarinettrio.
Olga Leertouwer en Mart-
ha  Haagsma lieten met hun 
docent Janny Leurs  horen wat 
je al kunt bereiken met slechts 2 
jaar les op de klarinet en heel veel 
doorzettingsvermogen.
 
Günter Schmidt en Marianne 
Kuilboer pakten hun gitaren er 
bij en met de klarinetten en het 
koor klonk het vrolijke J’ai perdu 
le do de ma clarinette: Ik ben de 
do van mijn klarinet vergeten. 
 
Chante Majeur sloot  af met Ave 
Maria (Arcadelt)  en een drieta-
lige versie van An Irish Blessing.
 
Het vriendenkoor kreeg een 
staande ovatie en heeft 3 keer een 
buiging gemaakt om het applaus 
in ontvangst te nemen. 
 

Vermist: Guusje
- Cypers met wit befje en  
 witte pootjes
- Tengere kat / glanzende,  
 gladde vacht
-  Gechipt!
-  RIBW Piet Kistemakerstr.  
 20, 1619 DX Andijk
- Telefoonnummer 
 begeleiding: 088-2001095

Verloren/Gevonden

FABULEUS concert Chante Majeur in 
De Kapel in Andijk op 23 mei 2017

www.andijker.nl

Gevonden in De Kapel tijdens Kunst- en Tuinroute: 
ring met tekst rondom.
Op te halen bij Jan Gorter, tel: 0228-592957 
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Op vrijdag 7 juli a.s. komt het lande-
lijk bekende Urker Mannenkoor 
‘Hallelujah’ naar Andijk om daar in 
de fraaie Gereformeerde kerk zijn 
zomerconcert ten gehore te bren-
gen. Het concert begint om 19.30 uur. 

De 80 zangers - in de Urker visserdracht 
- zullen o.l.v. Bert Moll een gevarieerd 
programma brengen: van negrospiritu-
al tot bekende geestelijke en klassieke 
liederen. Het majestueuze orgel wordt 
bemand door Jacob Schenk. Achter de 

piano neemt dirigent Bert Moll plaats. 
Tevens is er gelegenheid tot samenzang. 
 
Aanvang van het concert in de Geref. Kerk 
aan de Middenweg 4 te Andijk op 7 juli a.s. 
is om 19.30 uur. De kerk is vanaf 19.00 uur 
open. Toegangsprijs: aan de kerk € 15 - tot 
16 jr. € 5.  In de voorverkoop kosten de 
kaarten € 13,75 bij Primera, Middenweg 
61B te Andijk, Bookshop Oase, John. 
Poststraat 58 te Hoorn of via kaartenan-
dijk@gmail.com  Vrij parkeren naast de 
kerk. Info: www.zingenenzo.com  

Jaarmarkt 
Andijk

Donderdag 8 juni 
van 13.00 tot 20.00 uur 

Locatie: Middenweg/Kleingouw

Urker Mannenkoor Hallelujah 
zingt op 7 juli 2017 in Andijk

Woensdag 7 juni is er om 13.00 uur 
een IVN-excursie in het Egboetsterrein 
Liederik15,1678 JC Oostwoud (afslag 
Hauwert). De excursie is geschikt voor 
jong en oud. In en om het knusse Egboetje 
krijgen deelnemers uitleg over insecten in 
het algemeen en bijen in het bijzonder.
Onder leiding van IVN-gids Henk Lanting 
wandelen de bezoekers door het mooie 
natuurpad waar hij de wondere wereld van 
de insecten laat zien.
Ook is Imker Willem Nijhuis aanwezig. Hij 
beheert de bijenkasten in het Egboetsterrein 
en vertelt graag meer over het houden van 
bijen. Hij heeft een ‘droge’ bijenkast mee 
en laat van alles zien. Nijhuis vertelt over 

de koningin, de darren en de werkers, hun 
voedsel, de bloemen en wat voor honing ze 
maken. Uiteraard is er volop ruimte voor 
vragen. Deze leerzame en leuke middag is 
gratis toegankelijk. Een vrijwillige bijdrage 
voor het IVN is altijd welkom. 

Over IVN
IVN is een landelijke organisatie die men-
sen op lokaal niveau bij de natuur betrekt. 
In je tuin, op je balkon, in de buurt en 
verder weg. IVN laat jong en oud beleven 
hoe leuk, leerzaam, gezond én belangrijk 
natuur is. IVN-afdeling West-Friesland 
organiseert regelmatig natuuractiviteiten 
voor jong en oud. 

De wondere wereld van bijen en insecten

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2017 - week 22 Pagina 5

Open Dag Water & recreatie in het Streekbos zondag 11 juni
Voor de 27ste keer dient dit 
spektakel zich aan, voor jong 
en oud. Met dit jaar nog meer 
activiteiten, gratis deelname en 
voor wie niet bang is voor een 
druppeltje water, een dag vol 
plezier. Ofwel het is tijd voor 
de Open Dag Water & recreatie 
in en om de recreatieplas in het 
Streekbos. Op zondag 11 juni, 
van 10.30 tot 16.30 uur. 

Als vanouds is het ook dit jaar 
weer een totaal programma 
voor jong en oud, georganiseerd 
door het Stede Broecer vereni-
gingsleven. Tal van clubs zetten 
zich hiervoor in, van de in het 
Streekbos gevestigde organisaties 
als IVN, de sterrenwacht en het 
klimpark, maar ook verenigin-
gen die soms in het Streekbos 
trainen zoals de bootcamp en 
de reddingsbrigade. Dit jaar 
is er ook veel te doen voor de 
oudere jeugd en de volwassenen. 
DJ Oscar Lumi zal de hele dag 
zorgen voor gezellige muziek. 
 
Meer op het meer
We hebben voor dit jaar weer 
geweldig weer besteld en daar-
om zijn er meer activiteiten op 
het water gepland. Zo kun je bij 
SUP-spirit een SUP lenen om 
te proberen staand op een surf-
board te paddelen, ook of: vooral; 
voor volwassenen! In een water-
bal kun je een rondje over het 
water lopen. Je kunt meevaren 
met de zeilvlets van de scou-
ting. En natuurlijk loopt een deel 
van de route van de scholieren-
survivalloop door het meer. De 
reddingsbrigade zorgt ervoor dat 

de bezoekers die met de boot 
komen, deze aan kunnen leg-
gen zonder dat de activiteiten 
hier last van hebben. Mocht u 
dus met de boot komen; volg de 
aanwijzingen van de reddings-
brigade.

Ook voor landsporten
Maar op de kant gebeurd ook 
veel! Natuurlijk zijn onze vaste 
deelnemers aanwezig zoals 
de brandweer, schermclub 
Enkhuizen en Taijischool Shen. 
Onder leiding van bewegings-
coach Tineke Schaper komt een 

groep actieve leden een loopwor-
kout verzorgen. Kijken is leuk, 
meedoen nog veel leuker! Of leer 
de beginselen van het kickbok-
sen bij de kickboksschool van 
Ed Schaper. Dit jaar doet ook 
badmintonvereniging De Flinters 
weer mee. 

En nog veel meer….
De duikers van Platax zijn aan-
wezig. Door de Haringstadters 
en Sportief wandelen is weer 
een wandelroute uitgezet in het 
Streekbos, en u kunt meevaren 
met de vaarexpeditie onder lei-

ding van een gids van het IVN. 
Net als vorig jaar zijn er weer 
twee startmomenten voor de 
slootjestocht, om 14.00 uur en 
15.00 uur. Ga mee op onderzoek 
en laat je verrassen. 

Kortom, te veel om op te noe-
men, dus trek allemaal je spor-
tiefste outfit aan en kom kijken 
en vooral meedoen op de Open 
Dag Water & recreatie op zondag 
11 juni in het Streekbos!

Nog even dit
Vorig jaar is één van onze mede-
werkers gebeten door een loslo-
pende hond. In het deel van het 
Streekbos rond het meertje geldt 
een aanlijnplicht, en het strand is 
zelfs verboden voor honden. De 
meeste honden zijn niet gewend 
aan zoveel activiteiten als op deze 
dag. Dus we vragen hondenbe-
zitters de hond goed kort aan te 
lijnen en in de gaten te houden, 
of een keer een andere route door 
het Streekbos te nemen.Op de recreatieplas van het Streekbos is het genieten geblazen. Foto aangeleverd

Het Urker Mannenkoor Hallelujah. Foto aangeleverd



Mensen worden er helemaal blij van als 
ze een blauwe streep laag over het water 
zien scheren. Nog leuker is als je u het 
raam kijkt en er een op een stok of tak in 
je achtertuin boven het water ziet zitten. 
Dan beseft men zich dat het hier om een 
ijsvogel gaat.

Deze vogels maken in een rechte aar-
denmuur een gang holte 
met achterin ongeveer een 
meter diep een kommetje 
waar ze hun eieren leggen.
De jongen worden met 
visjes of insecten larven 
grootgebracht. Een nest 
grote van 6 jongen is geen 
uitzondering mede omdat 
het een kwetsbare soort is 
die in de winter van 100% 
terug gereduceerd kan 
worden naar 25% overle-
venden. Wist u dat ze een 

tweede en zelfs een derde nest weten groot 
te brengen?
Kijk ook eens uit naar deze pracht vogel en 
geef het aan mij door als u ze hebt gezien 
en hopelijk ook met meerdere tegelijk wat 
betekent dat er jongen zijn.
Mail of bel mij zodat ik ze in kaart kan 
brengen voor het onderzoek naar de stand 
van deze prachtvogel.

Douwe Greydanus
Tel: 0228 720119.
Mobiel: 06 14734554
E-mail: D.Greydanus@quicknet.nl

En ook nog even een plaatje van de knob-
belzwanen die op het eiland in de vijver
bij Sorghvliet hun nest hadden.
Acht jongen zijn er uit het ei gekropen en 
volgen nu hun ouders door de vijver op 
zoek naar voedsel.

Aanhangers v.a. 350,- ex. Boottrailers v.a. 499 ex. 
Plateauwagens v.a. 1499,- ex.

Ook voor Focwa onderhoudsbeurt, packkeuring en verhuur.

Wij zijn een RDW en Focwa erkend bedrijf.

06 13 41 62 40
Ook voor uw trekhaak, banden, uitlaten en onderhoudsbeurten.

Handelsweg 31a - 1619 BJ Andijk
www.omc-andijk.nl

verhuur v.a. €2,50 per uur.

Laat nu ook uw reservesleutel maken bij OMC-Andijk
Dijkweg 378 • 1619 JM Andijk • 06 - 51 88 37 74

www.jocozonwering.nl • info@jocozonwering.nl

voorheen

Voor zonneschermen, 
markiezen, reparatie 

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

www.LNChuidverbetering.nl

De RuimteDe RuimteDe RuimteDe Ruimtevoor oplossingen

Bouwadvies � Architectuur � Kostenbeheersing

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

Wij kunnen het 
ontwerp en alle 

benodigde tekeningen 
voor uw nieuw- of 
verbouwplan verzorgen.

Staat voor kwaliteit en zorg: 

Europasingel 118
1693 GV Wervershoof

Tel 0228-582270

Keizerskroon 1
1619 XK Andijk

0228-592717

In curatie:
• Fysiotherapie
• Manuele therapie
• Sportfysiotherapie
• Kinderfysiotherapie
• Ontspanningstherapie
• Bekkentherapie
• Diverse doelgroepen:  Diabetes, 
 COPD, valpreventie, claudicatio

En preventie:
• FysioSport
• Doelgroep chronische aandoeningen

www.fysio-wfo.nl 
e-mail: groepspraktijken.wfo@planet.nl

➜  Scherpe winkel prijzen door inkoop 
 via Electronic Partner.

➜  Eigen reparatie technische dienst WITGOED zowel  
 keuken apparatuur als vrijstaand, 
 tevens vervangen wij uw apparatuur.
 (geen voorrijkosten tot 25km)

➜  Verkoop elektra schakel materialen.

➜  Hier volop verkrijgbaar pickup snaren, naalden 
 en electronica.

Electro Andijk

Openingstijden
Maandag tot vrijdag van 10.00-18.00 uur  

Zaterdag de gehele dag gesloten.

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

Langs de weg met 
Douwe Greydanus Veel activiteiten liggen gedurende de zo-

merperiode even stil, maar daar heeft de 
werkgroep Zomeractiviteiten iets op ge-
vonden. Zij hebben ook dit jaar weer een 
leuk en gevarieerd aanbod van activiteiten 
gepland. Gezelligheid en elkaar ontmoeten 
voeren de boventoon. U bent van harte 
welkom om te komen, u hoeft nergens lid 
van te zijn.

Bezoek aan Lelie tentoonstelling, 
maandag 12 juni
Gaat u mee op bezoek bij Bot Flowerbulbs, 
de leliekweker in Andijk? Bot opent speci-
aal voor ons, nogmaals de deuren waarbij 
we een rondleiding krijgen. Ze verzorgen 
tevens ook een kopje koffie/thee met iets 
lekkers, geheel belangeloos. Aan dit uitje 
zijn dus geen deelnamekosten verbonden. 
Tijdstip aanvang is 14.30 uur bij Bot, Cor-
nelis Kuinweg 15, Andijk. Wel dient u zich, 
net als bij de andere uitjes, vooraf op te 
geven. Dat kunt u, uiterlijk 8 juni, doen bij 
Klaas Burger. Tel.: 0228-591485, hij is tus-
sen 9 en 12 uur in de ochtend bereikbaar. 
Kunt u echt niet op eigen gelegenheid naar 
Cornelis Kuinweg komen, maar wilt u wel 
mee? Geef dit dan aan bij het opgeven. 
Deze locatie is goed rolstoeltoegankelijk. 

Schuitentocht met gids in Enkhuizen, 
woensdag 5 juli
Op woensdag 5 juli is er een schuitentocht 
in Enkhuizen gepland, onder begeleiding 
van een gids. Kosten deelname bedragen  
€ 5,- p.p., inclusief koffie/thee met gebakje, 
wat u ter plekke kunt voldoen. Uiterlijk 29 
juni opgeven bij Gertjan Kooiman, via 

0228-593792. Graag tussen 9 en 12 uur bel-
len. Bij slecht weer wordt er uitgeweken 
naar woensdag 12 juli. Aanvang/locatie 
vertrek is om 13.30 uur bij Sorghvliet. 
Vanaf daar rijden we gezamenlijk naar 
Enkhuizen. Graag bij aanmelding aangeven 
of u zelf rijdt of dat u graag bij iemand in 
stapt. De schuit is niet rolstoeltoegankelijk. 

Gezellig middag met Kees Kaas, 
woensdag 16 augustus
Kees Kaas schrijft, zingt en speelt liedjes 
over stad en land, over het leven en ... over 
kaas natuurlijk! Hij komt voor u optreden 
als trouba’boer’ en laat o.a. Nederlandsta-
lige liedjes horen. Deze middag vindt 
plaats in het restaurant van Sorghvliet en 
begint om 14.00 uur. Voor deze activiteit 
wordt een bijdrage van € 5,- p.p. gevraagd. 
Dat is inclusief koffie/thee met lekkers. 
Uiterlijk 9 augustus opgeven bij Geke van 
Dokkum, via 0228-591832. Ook zij is in de 
ochtend tussen 9 en 12 uur bereikbaar. 

Geef bij het opgeven de volgende gegevens 
door; uw naam, telefoonnummer en aan 
welke activiteit(en) u wilt deelnemen. Ui-
teraard staat tevens de bus op de balie van 
Sorghvliet, daar kunt u ook gebruik van 
maken.

Een groep enthousiaste vrijwilligers heb-
ben dit programma, in samenwerking met 
medewerkers van Sorghvliet en MEE & De 
Wering, opgesteld. Gemeente Medemblik 
ondersteunt deze zomeractiviteiten. Nog-
maals; alle ouderen kunnen hier aan deel-
nemen, u hoeft nergens lid van te zijn!

Zomeractiviteiten voor senioren in 
Andijk; binnenkort van start!
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Elke zaterdag 
open van 

10:00 - 17:00 

Nijverheidsweg 7 A
Wervershoof 

(0228) 72 49 07

Bovenste plank is een vakbedrijf dat
zelf haar vloer- en trapdelen importeert,
bewerkt en monteert. Hierdoor hebben
onze klanten volledige zeggenschap
over het eindresultaat. Wij leveren een
eerlijk product tegen een eerlijke prijs.

Kiest u ook voor de kwaliteit van de
bovenste plank?

Service & 
Onderhoud

CV-ketel onderhoud & storingen
Luchtbehandeling & elektra

Handelsweg 33D
1619 BJ Andijk
0228 - 58 67 66

info@valkservice.nl
www.valkservice.nl

Hoekweg 21a • 1619 EB Andijk • 0228 - 59 20 75 • www.fjdeboer.com

Startvermogen op maat!
Accu’s voor verschillende

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

Jetski • Grasmaaier • Aggregaat • Etc.

maandag t/m vrijdag 
geopend van 08.00 tot 17.30 uur

Zaterdag geopend 
van 09.00 tot 13.00 uur

Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk
0228 – 59 2222

www.garagejong.nl

ALLEEN GELDIG INDIEN U EEN 
AFSPRAAK MAAKT VIA DE GRATIS

GARAGE JONG APP

ALLEEN GELDIG 
VOOR PERSONENAUTO’S

APK
€ 15,-

Heb je je sportroutine een beetje laten versloffen? 
En ben je op zoek naar een effectief programma 

om je workouts nieuw leven in te blazen?

 •  Sweat & Shape (women only)
 •  Strength & Conditioning
 •  Art of Protection
 •  Boksen
 •  Olympisch gewichtheffen
 •  Pink Boxing

Kijk voor meer informatie op:
www.scwestfriesland.nl

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

hairstyling

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

Voor een unieke 
haarbeleving!
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De Andijker Onderneemt!
Aanhangwagens

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

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

Tel. 0228 - 592075 • www.� deboer.com

Administratie
In de Haak • Sterappel 28 Andijk 

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

Architectenbureau
De Ruimte • Ard Botman

Tel. 06-53710671 • www.deruimtevooroplossingen.nl

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

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

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

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

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

Brood en Banket
De Nieuwe Bakkerij • Kleingouw 53

Tel. 0228-591556 • denieuwebakkerij@hotmail.com

CV Monteur
Valk Service & Onderhoud • Tel. 0228 - 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



Houtsnedes Debby Marchena

Loes Robbemond – kettingen van T-shirts

Gastvrij onthaal bij D.J.Groot

Keramiek Bets de Vries – Dekker

Jolanda Alles met kabouters

Schilderijen Kitty Smit in tuinhuis Hornpad 2

Piet Smit in showroom Onyx Keramiek Van den Enk Theo Schouten met trekzak

Patchwork Van den Enk
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Het was een zonovergoten dag, 
zaterdag 27 mei. Een mooie 
dag. Een dubbelmooie dag met 
een warme zon en warme ont-
moetingen tussen deelnemers 
en bezoekers van de Kunst- en 
Tuinroute. Creativiteit van oost 
tot west, gastvrijheid langs de 
hele route en blijde mensen op 
de vele locaties. Een prachtige 
dag.

In fraaie tuinen en op andere 
locaties viel veel te bewonderen, 
en om je over te verwonderen.  
Schilderijen, tekeningen, hout-
snedes, kaarten, breiwerk, beel-
den, keramiek, ja, zelfs vazen, 
gemaakt van fietsbinnenbanden 
en sieraden van T-shirts en van 
bestek. Veel bekende technieken 
maar ook technieken waarvan je 
denkt: hoe komen ze erop. Eén 
ding hadden de creaties allemaal 
gemeen: mooi!  

Mooi ook dat er ook dit jaar weer 
exposanten waren die voor de 
eerste – en hopelijk niet de laat-
ste – keer meededen. Zoals Cor 
op ‘t Land met zijn schilderijen 
in de gereformeerde kerk, Loes 
Robbemond met de al eerder 
genoemde niet meer als zoda-
nig herkenbare fietsbanden in 

Kunst- en Tuinroute 2017: zonovergoten creativiteit

de woest-aantrekkelijke tuin op 
Hornpad 2 en Debby Marchena 
met sublieme ijzerdraadfiguur-
tjes in de tuin op Dijkweg 284. 
Om er maar een paar te noe-
men. Zie alsnog de Kunst- en 
Tuinfolder voor een volledig 
overzicht van deelnemers, hun 
creatieve uitingen, hun muzi-
kale optredens  en de diverse 
bezienswaardige verzamelingen 
van oude foto’s, kabouters, blik-
ken en meer. 

Een open deur en een gastvrij 
onthaal was er ook bij woonvorm 
RIBW, hoedenmuseum ‘Zet 
‘m op’, zaal ‘de Mantel’ (expo-
sitie Marius van Dokkum) uit-

vaartcentrum ‘De Laatste Eer’, 
showroom Onyx, Dijkmagazijn 
‘Oud Andijk’, museumboerderij 
Neefjes, fotoschuur Jacco Mantel 
en de 3 kerken.

Kortom, het was ook dit jaar 
weer volop  genieten van creati-
viteit, verzamelingen, tuinen en 
…- vul maar in. En van elkaar, 
niet te vergeten. Geweldig om te 
ervaren wat een wereld aan cre-
ativiteit en enthousiasme schuil-
ging achter die paar regels in 
een folder. Organisatie en deel-
nemers: bedankt! We kijken uit 
naar editie 2018!

Tekst en foto’s: Jan R. Koen



Het voorjaar is begonnen! De zon heeft 
zich al een aantal keer goed laten zien. 
De tijd om heerlijk te genieten in de 
buitenlucht is aangebroken. Nu de zon 
zich vaker laat zien, is de altijd gezel-
lige stadstuin weer geopend! ‘In onze 
stadstuin vind je rust, midden in de 
stad! Tijdens de eerste zonnige dagen 
wisten velen de weg naar de stadstuin in 
Enkhuizen weer te vinden. Maar weer of 
geen weer, bij Restaurant Tydloos is het 
bij altijd goed toeven.

In maart was het alweer een jaar geleden 
dat Michiel en Maaike Wolf Restaurant 
Tydloos overnamen. De tijd is hard gegaan 
en Michiel en Maaike blikken tevreden te-
rug op het eerste jaar. ‘We hebben het af-
gelopen jaar hard gewerkt en het gaat nog 
veel beter dan we hadden verwacht. Het 
concept “Eindeloos genieten” en de daarbij 
behorende kwaliteit wordt door onze gas-
ten zeer gewaardeerd.

‘Wij verrassen onze gasten’
Eindeloos genieten kan zeker bij Restau-
rant Tydloos. Voor € 24,50 is het mogelijk 
de hele avond onbeperkt gerechtjes te be-
stellen en zelfs enkele desserts zijn bij die 
prijs inbegrepen. En ook die zijn bij Res-
taurant Tydloos verrassend lekker! ‘ Bij ons 
worden écht kwaliteitsgerechtjes geser-
veerd. Het bord wordt door de koks mooi 
opgemaakt en aan tafel gebracht. Het leu-
ke aan dit concept is dat onze gasten aller-
lei gerechtjes kunnen proeven en elke keer 
iets nieuws kunnen proberen. Onze missie 
is de gasten te blijven verrassen.’

Top personeel
Het afgelopen jaar hebben Michiel en 
Maaike al een grote groep vaste gasten 
opgebouwd. Ook deze gasten blijven ze 
graag verrassen en daarom wordt de me-
nukaart elke drie maanden vernieuwd. De 
drijvende kracht achter het samenstellen 
van de menukaart is de chefkok Marco 
Nierop. ‘Hij draagt vaak allerlei nieuwe, 
creatieve gerechten aan, waarna we met 
zijn allen de kaart samenstellen. Marco is 
een topkok. Dit jaar beoefent hij zijn vak al 

dertig jaar!’ Ook over de rest van het per-
soneel is Michiel zeer te spreken. ‘We heb-
ben een ontzettend leuk team, waarvan 
het grootste deel al vanaf het begin af aan 
werkzaam bij ons is. De bediening is vrien-
delijk en attent en dat horen we elke avond 
terug van onze gasten.’ 

Knus en gezellig
Naast het diner met de kleine gerechtjes, 
wordt in Restaurant Tydloos ook lunch 
gereserveerd. Op de kaart staan lekkere 

broodjes, soepen en maaltijdsalades. Ook 
een high tea behoort tot de mogelijkheden 
bij Tydloos. Zowel binnen als buiten oogt 
het knus en gezellig. Het Restaurant kent 
een landelijke stijl en met de tuin is het 
‘vakantiegevoel’ dichtbij . ‘Als de zon 
schijnt, schijnt ‘ie in onze tuin de hele dag! 
Je kunt er volop genieten. Alsof je in je ei-
gen tuin zit, maar dan midden in de stad 
met een verrukkelijke lunch of diner! Wij 
heten iedereen graag van harte welkom in 
ons restaurant en onze stadstuin!’

‘Wij blijven onze gasten verrassen’

Michiel en Myrthe toosten op het nieuwe seizoen.  Foto: Koos Dol/de Andijker
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Andijkertjes

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

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

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

Jan&Tineke van der Jagt
Middenweg 39 tel 593245

Donderdag 25 mei was het 
weer zover, het jaarlijk-
se Hemelvaartstoernooi bij 
Sporting Andijk. De weergoden 
waren iedereen gunstig gestemd, 
want het was heerlijk voetbal- en 
supportweer. 

Het toernooi bestond uit 30 
teams in 6 verschillende poules. 
Om 11.00 uur werd er voor het 
eerst afgetrapt, na vier wedstrij-
den mochten alle nummers 1 en 
de twee beste nummers 2 door 
naar de kwartfinales. Voor elke 
bal werd gestreden, ondanks het 
vriendschappelijke van het toer-

nooi waren de meesten bloedfa-
natiek. In de finale stonden de 
teams 100% swalbe en winnaar 
van 2016 Lazior. Deze wedstrijd 
werd door menig supporter beke-
ken, met als uiteindelijke winnaar 
2017 100% swalbe.

Het was een prachtige en spor-
tieve dag om op terug te kij-
ken. Nogmaals bedanken wij alle 
sponsors en vrijwilligers voor 
hun inzet. Zonder deze mensen 
zou dit toernooi niet mogelijk 
zijn.
Tot ziens bij het Hemelvaarts-
toernooi 2018!

Heerlijk voetbal en support weer. Foto KD/De Andijker

Hemelvaartstoernooi

Ze bloeien nu! Vanwege de 
hoge temperaturen van deze 
week wel drie weken eerder 
dan verwacht. Daarom is deze 
geplande excursie op zondag 18 
juni vervroegd naar donderdag 
1 juni, ’s avonds om 19.30 uur. 
Natuurliefhebbers kunnen o.l.v. 
IVN-gidsen een rondwandeling 
maken door het terrein van het 
Staatsbosbeheer ten noorden 
van Grootebroek. Verzamelen 
bij het hek van SBB-terrein 
aan de Dijkgraaf Grootweg / 
Grootslagweg 9 te Andijk. De 
excursie is gratis en duurt zo’n 
anderhalf uur. In verband met de 
begroeiing worden deelnemers 
aangeraden een lange broek en 
stevig schoeisel te dragen.

Het Zanddepot is normaal 
gesproken niet geopend voor het 
publiek. Tijdens de verkaveling 
in de jaren ’70 was het een zand-
opslagplaats voor wegen die wer-
den aangelegd. Het ligt midden 
in de kleipolder en is een natte 
cel met rietvelden, plas-drasge-
bied en omsloten door bos. Dat 
zorgt voor een afwijkende flora 
en fauna t.o.v. de kleipolder in de 
omgeving. Tussen het riet en op 
drassig veld zijn vaak (riet)orchi-
deeën te zien. De roze-paarse 
kleuren zijn een prachtig con-
trast in de omgeving. 

Ga mee met een gids van IVN op 
zoek naar orchideeën en vergeet 
vooral je camera niet!

Rietorchis. Foto: Louis van Wegen 

Betoverende orchideeën in 
het Zanddepot 

Myrthe Nugter turnde op 20 mei haar laatste wed-
strijd van het seizoen. De districtsfinale stond op het 
programma. De beste turnster van Noord Holland, 
Zuid Holland en Utrecht streden om het goud. Na 
2 voorrondes geturnd te hebben en zich geplaatst 
te hebben bij de Regio finale mocht Myrthe de dis-
tricts finale turnen. 

Zo trots als een pauw ging Myrthe op de finale aan. 
We waren wel realistisch, een podium plek zat er 
niet in voor haar. Wel hadden we 2 persoonlijke 
doelen gesteld. Een arabier flick flack op vloer tur-
nen en een kiep aan de hoge ligger. Myrthe ging 
er voor. Met veel enthousiasme begon zij aan haar 
oefeningen. Haar vloer oefening werd beloond met 
een 11.20, de flick flack heeft ze netjes geturnd. Ook 
op de brug heeft ze haar doel bereikt. Helaas viel 
het cijfer een beetje tegen. Myrthe werd uit eindelijk 
32ste. een mooi resultaat waar je trots op mag zijn. 

Myrthe. Foto aangeleverd

Myrthe Nugter 
schittert

Het Nederlands Stoommachine-
museum Medemblik is komend 
Pinksterweekend vol onder 
stoom en in bedrijf. In het muse-
um staat een unieke collectie van 
stoommachines, waarmee het 
tijdperk van de stoommachine 
levend gehouden wordt. Als je er 
binnenloopt, hoor je de machines 
sissen, voel je de warmte en ruik 
je de olie, je waant je terug in het 
verleden.

Baggermolen “De Vooruit”
In de binnenhaven van het muse-
um ligt de kolengestookte bag-
germolen “De Vooruit” onder 
stoom. De baggermolen, die in 
2005 rijp voor de schroothoop 
was, is door een aantal vrijwil-
ligers helemaal in oude glorie 
hersteld. De baggermolen kan zo 
weer aan de slag voor een nieu-
we baggerklus. Het is de enige 
nog werkende kolengestookte 
baggermolen in Nederland. Het 
authentieke interieur is volledig  
intact, het geeft een goed beeld 
hoe de bemanning vroeger leefde 
en werkte.

Machinetuin
In de machinetuin van het muse-
um is ook veel te zien, zoals de 
grote stoomzaagmachine, waar-
mee grote boomstammen tot 
planken gezaagd worden. Ook 
de stoomhijskraan Boele 9, Lee 

Towers heeft hier in zijn jonge 
jaren nog aan gewerkt, is onder 
stoom te bezichtigen. Met de 
hijskraan worden de boomstam-
men op de zaagmachine gehesen.

Speurtocht en Stoomlab
Voor onze jonge bezoekers is 
een speurtocht uitgezet door 
het museum. In het stoomlab 
staan de miniatuur stoommachi-
nes klaar, waarmee kinderen zelf 
stoom kunnen maken en zien 
hoe met de kracht van stoom 
een machine in beweging gezet 
wordt. Onze vrijwilligers staan 
klaar om uitleg te geven. Ook de 
stoker kan best wat extra handjes 
gebruiken, waarna een stokersdi-
ploma aan de kinderen uitgereikt 
wordt.

Het belooft dit Pinksterweekend 
weer een Stoomspektakel te 
worden. 
Vanaf zaterdag 3 juni  t/m maan-
dag 5 juni bent u van harte welkom 
in het Stoommachinemuseum 
Medemblik 
Er is een Bezoekerscentrum 
met horeca en terras aanwezig.                                                                                                                                        
             
Adres: Oosterdijk 4, 1671 HJ 
Medemblik. Parkeren is gratis.                                                                               
Openingstijden 
Pinksterweekend: zaterdag t/m 
maandag 10.00 u. tot 17.00 u.                              
www.stoommachinemuseum.nl

Pinksterweekend: Stoom-
machinemuseum onder stoom

 Baggermolen De Vooruit. Foto: Marcel Rob
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Wist u dat...

… het nieuwe seizoen van de 

Toeristenkerk weer begint?

...er op 10 juni een Open Dag is 

bij zeilvereniging 'De Kreupel'?

... ons kantoor op maandag 5 

juni is gesloten?

... u het materiaal voor de 

krant van volgende week al 

voor aanstaande vrijdag moet 

aanleveren?

... er volgende week donderdag 

jaarmarkt is in Andijk?

... de Kunst en Tuinroute weer 

een prachtige dag is geweest?

KERMIS
ANDIJK-WEST

KERMIS
ANDIJK-WEST

GEEN 18? GEEN ALCOHOL!

ZATERDAG ZONDAG
24 JUNI 25 JUNI

13.00 - BOARDING TOERNOOI
16.30 - ‘KRATJE BIER’
19.30 - DJ SIMON RUITER

13.00 - KERMIS SPELEN
16.30 - MYSTERY BAND LIVE
19.00 - ‘BLUE FLAME’

FACEBOOK.COM/KERMISANDIJKWEST

CULTURA



Kerkdiensten, Pinksteren
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk

Zondag 4 juni, Eerste Pinksterdag
10.00 uur ds. S. Alblas te Bedum, 
 m.m.v. Jambo-koor uit Zuidermeer

Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen

Zondag 4 juni, Eerste Pinksterdag
09.30 uur Ds. G. Heijkamp
16.00 uur  Ds. G. Heijkamp
Maandag 5 juni, Tweede Pinksterdag
09.30 uur Ds. G. Heijkamp

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

Zondag 4 juni, Eerste Pinksterdag
10.00 uur Pastor Gert Scholten, Organist: Andrew Orme

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 

Zondag 4 juni, Eerste Pinksterdag
10.00 uur Cees Hanemaayer

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk

Zondag 4 juni, Eerste Pinksterdag

10.00 uur Wo-Com. pastor A. Dekker, Gemengd koor

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

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

Zondag 4 juni, Eerste Pinksterdag
10.00 uur Simon van Groningen

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

Toeristenkerk Onderdijk
Sportlaan 10, Onderdijk.

Zondag 4 juni, Eerste Pinksterdag
10.30 uur Voorganger: Piet Ligthart, Muzikale medewerking  
 van  Robert Bakker/piano en zang
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Deze biljartmiddag werd 
gelukkig de hatelijke nul weg-
gewerkt, want een week terug 
wisten we beiden geen partij 
te winnen, op zichzelf al een 
unicum. Nu ging het vrij aar-
dig met een goed spelende C.J. 
Verhoogt en een iets minder 
spelende G.P. Grent. Het spel 
was af en toe vrij aardig, uiter-
aard met soms wel knullige 
missersvan ons beiden, maar 
niettemin was voor ons deze 
middag geslaagd in café de 

Welkomst.
De einduitslag was C.J. 
Verhoogt negen matchpunten 
en G.P. Grent 7 matchpunten. 
Mooi gaan, zei dokter, het 
andere poot moet er ook af…
gelukkig een grapje.
De slotzin is: “Wie zijn geluk 
niet kent, leeft ongelukkig in 
rijk bezit.” Adios Biljartos

Sportgroeten van 
G.P. Grent
aflevering 1108

Biljartvereniging De Vlieringboys

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

Zondag 4 juni 10.00 uur: 
Hoogfeest van Pinksteren.
Woord-Communieviering met 
Gemengd koor; voorganger: 
pastor A. Dekker. Thema: “De 
kracht van de Geest”. 
Welkom in de viering en bij het 
koffiedrinken. De collecte is voor 
de Nederlandse missionarissen.
Dank voor uw onmisbare steun. 

Maandag 5 juni: 2e Pinksterdag: 
geen viering.  Wel is er om 9.30 
uur een viering in Medemblik.
*Overleden: Joke Schuitemaker-
van Straten en Gerard 
Schuitemaker. Bij de voorbeden 
bidden wij voor hen.

*De collecte met Pinksteren 
is evenals voorgaande jaren 
bestemd voor ondersteuning 
van het werk en welzijn van 
de Nederlandse missionaris-
sen en ontwikkelingswerkers. 
Van harte aanbevolen. *Goede 
Pinksterdagen toegewenst!

Colofon
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
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Zaterdag op afspraak

JUNI
• 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
Donderdag 8 juni
• Jaarmarkt Andijk, 13.00 tot 20.00 uur
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
Woensdag 1 november
• KBO, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Dinsdag 7 november 
• KVG kaartavond 19.45 uur Sarto
Donderdag 9 november
• Breek de Week maaltijd, 17.30 uur, Lichtboei, Hoekweg 12a
Zondag 12 november
• Ierse Swingfolkband UNICORN, 15.00 uur, Toegang € 10,- 

De Kapel, Middenweg 48
Dinsdag 14 november       
• Vrouwen van Nu, afd. Andijk Oost, Dorpshuis 19.45 uur: De heer 

Jan Odolphi; lezing over autisme.
Woensdag 15 november
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
• Vrouwen van Nu Andijk West Klaasoloog, Ad Geerding van het 

Westfries Museum, Cultura, 20.00 uur
Dinsdag 21 november 
• KVG, Sarto, 20.00 uur zangtheater mama’s
Vrijdag 24 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 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 maandag 12.00 uur – 
info@andijker.nl. 

Onder advertenties vallen 
ook: Andijkertjes, 

Wist u datjes, Agenda, Kerk-
berichten en Verjaardagen

Kopij en fotomateriaal:
tot maandag 12.00 uur – 

info@andijker.nl

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

info@andijker.nl

De maanden juni, juli en augus-
tus staan voor de Commissie 
Toeristenkerk Onderdijk weer in 
het teken van de Toeristenkerk 
Diensten.
Landelijk vinden er op verschil-
lende plaatsen  kerkdiensten 
plaats, speciaal voor toeristen, in 
de bovengenoemde zomermaan-
den. 
De diensten bestaan uit korte, 
vrolijke kerkdiensten, gericht op 
mensen die vakantie vieren. 
Ook mensen die geen vakantie 
vieren, maar toch bij ons het 
“vakantiegevoel” en een stukje 
bezinning willen vinden, mogen 
wij iedere week begroeten.
Er is altijd muzikale begeleiding 
van koren, solisten, of muzikan-
ten. Een kleine impressie:
Op zondag 2 juli is er een open-

luchtdienst op Camping De 
Groote Vliet met het Sylvidakoor 
uit Wognum en op zondag 6 
augustus is er een West-Friese 
dienst met Ina Broekhuizen.
Ons adres is Dorpshuis “De 
Onderdijk” Sportlaan 10 in 
Onderdijk.
Vanaf 4 juni bent u elke zondag 
weer van harte welkom.
Het tijdstip van aanvang is 10.30 
uur, en natuurlijk is er na afloop 
koffie, thee en voor de kinderen 
limonade. 
Wij hopen er samen met u een 
fantastisch seizoen van te maken 
en kijken uit naar uw komst.

Namens de Commissie 
Toeristenkerk Onderdijk,

Annette Hooiveld, secretaris   

Nieuw Seizoen Toeristenkerk



zondag 11 juni 2017 - 10.30-16.30 uur

Open Dag
WATER&RECREATIE

STREEKBOS

Alle activiteiten zijn gratis. De reddingsbrigade zorgt voor de veiligheid, maar deelname is voor eigen risico.
Het meer is afgesloten voor recreatieboten. Gratis parkeren, volg de aanwijzingen van de verkeersregelaars.
Open Dag Water&Recreatie Streekbos wordt mede mogelijk gemaakt door Recreatieschap Westfriesland,
Gemeente Stede Broec, IJgenweis eten & drinken, Klimpark Streekbos en de deelnemende verenigingen.

HET STREEKBOS, VEILINGWEG 21 BOVENKARSPEL

Kijk ook op 
facebook.nl/odwsb
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