
Na het succes van de afgelopen 
jaren is het dit jaar alweer tijd 
voor de zevende editie van de 
Dutch Lily Days. De Jong Lelies 
organiseert dit evenement met 
13 gerenommeerde exporteurs 
en veredelaars uit de leliesec-
tor. Van dinsdag 6 tot en met 
vrijdag 9 juni zetten zij de deu-
ren open voor relaties uit bin-
nen- en buitenland. Dit geeft 
bezoekers de gelegenheid om 
in enkele dagen tijd een com-
pleet beeld van de Nederlandse 
lelie-industrie te krijgen en 
zo’n 100 nieuwe variëteiten te 
bewonderen.

Belangrijk exportproduct
De bloembollensector heeft haar 
wortels in Nederland met een 
marktaandeel van ± 60% van de 

wereldproductie in bloembollen, 
terwijl de Nederlandse handels-
bedrijven 85% van de wereldhan-
del voor hun rekening nemen. 
Het aansprekende assortiment en 
de diepgaande kennis van bloem-
bollen en bolbloemen heeft Ne-
derland een voorsprong gegeven, 
die moeilijk in te halen is door 
andere landen. De exportwaarde 
van de sector bedraagt ± 600 mln. 
euro, waarvan ruim 55% naar 
landen buiten de Europese Unie 

wordt verstuurd. Naar schatting 
250 miljoen daarvan komt voor 
rekening van de leliesector.

Lelieareaal
Het lelie-areaal is de laatste jaren 
toegenomen. Veredelaars steken 
nog meer energie in de verbre-
ding van het assortiment. De 
sterke positie van de lelieteelt is 
terug te zien in de toenemende 
belangstelling voor de Dutch Lily 
Days in binnen- en buitenland. 

Groot succes
Tijdens deze dagen showt De 
Jong Lelies het volledige aanbod 
vanuit het eigen veredelingspro-
gramma. Klanten komen vanuit 
de hele wereld over naar Andijk 
om de laatste ontwikkelingen te 
bekijken. Voor de Jong Lelies is 
dit tevens een goede graadmeter 
om te bepalen of soorten voldoen 
aan de wensen van de klant. Het 
is daarmee een belangrijk en suc-
cesvol evenement voor het be-
drijf en de gehele lelie-industrie. 
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Zevende editie van de Dutch Lily Days

Jan Willem Mantel, Michel Ruiter en Frans van der Blonk in de kas 
bij de Jong Lelies. Foto's: KD/De Andijker

Op donderdag 8 juni wordt voor de 46e 
keer de Andijker Jaarmarkt georganiseerd. 
Tussen 13.00 en 20.00 uur kunt u uw hart 
ophalen bij deze enorm gezellige happe-
ning.
 
Dik 100 handelaren
Op de Kleingouw en de Middenweg staan de 
kramen. Een dikke 100 standhouders pro-
beert deze dag de waren aan de man te bren-
gen. De markt bestaat voor een groot gedeelte 
uit commerciële handelaren maar ook verza-
melaars, aanbieders van curiosa en boeken, 
creatieve hobbyisten en in deze regio actieve 
verenigingen vinden een plaats op de markt. 
Een uitbreiding die de jaarmarkt zeker een 
bezoekje waard maakt.
 
Bushalte vervalt
Omdat de markt voor een deel over de 
Kleingouw loopt vervalt de bushalte voor bij 
het voormalige gemeentehuis tegenover Ma-
rees Zelftankservice gedurende de gehele 
dag. Mensen die normaal gesproken van deze 
halte gebruik maken, kunnen nu in- en uit-
stappen bij de halte op de Horn of een halte 
eerder bij de kruising Klamptweid/Flamin-
golaan/Kleingouw. De bus wordt omgeleid 
via de Flamingolaan/Murillolaan om zo uit te 

komen bij de Horn om daar de normale route 
te vervolgen.

De organisatie verzoekt een ieder die aan het 
marktterrein woont rekening te houden met 
het feit dat de markt vanaf 7.30 uur wordt 
opgebouwd en dat het vanaf 9.30 uur niet 
meer mogelijk is om met de auto het markt-

terrein op te komen of te verlaten.
Parkeren kan op de reguliere parkeerterrei-
nen, bij Sporthal De Klamp en in de bermen 
van de Beldersweg. 
Wanneer u meer wilt weten over de jaarmarkt 
kunt u contact opnemen met het organisatie-
bureau op telefoonnummer 0228-593755 of 
per email op info@edithhartog.nl

Gezellig! Morgen jaarmarkt in Andijk

Tussen 13.00 en 20.00 uur, Andijker Jaarmarkt. Fotocollage aangeleverd
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Woorden van Jezus (1)

Komt tot Mij, allen, die ver-
moeid en belast zijt, en Ik zal u 
rust geven;  neemt mijn juk op 
u en leert van Mij, want Ik ben 
zachtmoedig en nederig van 
hart, en gij zult rust vinden 
voor uw zielen; want mijn juk 
is zacht en mijn last is licht. 
Matteüs 11:28-30.  De woor-
den van Jezus, de Zoon van 
David, staan lijnrecht tegen-
over de woorden die David in 
veel Psalmen heeft verwoord: 
o mijn ziel, wat ben je onrus-
tig in mij. En bij die woorden 
voelen we ons vaak thuis. Ziel, 
wat maak je je weer zorgen? 
Ziel, stop met denken en ga 
slapen! Ziel,waarom ben je 
toch zo onrustig in mij?  Jezus 
geeft een uitweg. “ Kom maar 
bij Mij en Ik zal je rust geven”. 
Wat een heerlijk evangelie 
voor iedereen die vermoeid is 
... en wie is dat niet in onze 
dagen? Voor iedereen die las-
ten draagt.  En wij dragen al-
lemaal lasten. Voor de één is 
dat een zichtbare last, maar 
voor de ander een verborgen 
last. Niemand die het aan de 
buitenkant kan zien. Maar die 
last is er wel degelijk. Nu zou 
het fijn zijn als er bij de kerk 
op de hoek een luik zou zijn 
waar je je last in kon doen. 
Daar kon je dan je last afleg-
gen en de dienstknechten van 
de Heer gaven het dan wel aan 
Hem door! Iedereen blij! Maar 
zo staat het niet geschreven. 
De tekst stopt niet bij het ko-
men of bij het afleggen. Dat 
willen we wel graag, maar dat 
werkt niet.  “Neem mijn juk 
op je en leer van mij,want ik 
ben zachtmoedig en nederig 
van hart”. Wat betekent die 
beeldspraak? Hoe doe je een 
juk aan?  Vroeger werden 
twee ossen samen onder een 
juk gezet. De één een volwas-
sen os, die wist hoe hij moest 
trekken, en de ander een jon-
ge os, die het nog moest leren. 
Uiteindelijk trok de oude os 
de wagen en liep de jonge os 
gewoon mee. Dat is het beeld 
van het juk. Leren van Jezus 
terwijl Hij het werk doet! 
Maar je gewillig in het juk la-
ten zetten betekent afstand 
doen van je eigen recht, je ei-
gen gelijk en je eigen ge-
kwetstheid.  Wie het juk van 
zijn eigen gelijk wil afleggen 
en zich wil voegen onder het 
juk van nederigheid en zacht-
moedigheid, merkt dat de kar 
getrokken wordt door Iemand 
anders. Dan verdwijnt de on-
rust uit je hart, want dan heb 
je je recht en je gelijk afgege-
ven. En dat scheelt een hoop 
slapeloze nachten.  Gebed: 
Here Jezus, het lijkt zo simpel, 
maar het is zo moeilijk om je 
eigen gelijk los te laten en om 
Uw juk van nederigheid aan te 
trekken. Niet voor niets zegt U 
dat we het mogen leren. En dat 
kost tijd. Soms een heel leven. 
Dank U voor Uw geduld. 
Amen. (W. Durieux)

FAMILIEBERICHTEN

Ik wandel in het Licht met Jezus

Met verdriet in ons hart, maar dankbaar voor de mooie herinne-
ringen, hebben we afscheid moeten nemen van onze lieve, altijd 

positieve broer, zwager en oom

Gerrit Kwantes
We zullen hem missen.

     Marja en Eddy
     Arie en Annet
     Hermine en Marten
     Joke 

     Neven en nichten

Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij 
wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: 
een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel.

     2 Korintiërs 5:1

In dit vertrouwen hebben wij los moeten laten en in liefde 
toevertrouwd aan onze hemelse Vader, mijn geliefde man, 
onze geweldige vader en trotse opa

Gerrit Jan Kwantes
24 juli 1949                          Andijk                          31 mei 2017

Verdrietig, maar met een hart vol dankbaarheid 
voor wie hij voor ons was, blijft hij in onze gedachten

 Nel Kwantes-Zwagerman

 Ellis en Eduard Akse
     Nathan
 Reinier en Dagmar Zwagerman
     Emma
     Olav
     Kaela
 Tessa en Wilfred Zijlstra
     Jason
     Mirelle
 Lisanne en Timo van Middendorp

Dijkweg 40, 1619 HB Andijk

De dankdienst voor zijn leven vindt vandaag plaats, 
woensdag 7 juni om 13.30 uur in de Gereformeerde kerk, 
Middenweg 4 te Andijk.
Aansluitend aan de dienst is de begrafenis op de 
Oosterbegraafplaats aan De Weet te Andijk.

We vinden het fijn als u een herinnering aan Gerrit, een bericht 
en/of foto met ons deelt op www.cbu-online.nl

Dank aan de teams oncologie van het Westfriesgasthuis, 
huisartsenpraktijk Bartstra &Kant en aan het thuiszorgteam van 

de Omring voor alle goede zorg en liefdevolle aandacht. 

Als u geen kaart heeft ontvangen en wel betrokken bent 
kunt u deze advertentie als uitnodiging beschouwen.

Met jou wordt het gewone bijzonder.

Wij zijn compleet met onze tweede prachtige dochter:

Charlotte
Maria

27 mei 2017

Haar trotse ouders en zus: 
Berry,  Willemijn en Isabelle Tessel-Wissekerke

Notaris Steenpoortestraat 38, 1619 CV Andijk

 Sterker dan het verlies is de herinnering die blijft

Bevrijdend voor hem, maar zeer verdrietig voor ons,
is het overlijden van onze vriend

Gerrit
Wij wensen Nel en de kinderen en kleinkinderen

veel sterkte met dit verlies

                                                 Bert en Inie
                                                          Dirk en Gerda (in herinnerring)
                                                              Pieter en Annie
                                                            Alfred
                                                             Wietze en Anneke
                                                           Will en Anne-Marie

Er is een stad met gouden straten, vol van Jezus heerlijkheid.

Er is een weg die daarheen leidt, daar is leven in eeuwigheid.

Verdrietig omdat we hem zullen missen maar dankbaar voor alles 
wat we van hem mochten leren moesten we afscheid nemen van 
onze trouwe gebedspartner:

Gerrit Kwantes
 Namens de gebedsgroep van de Gereformeerde kerk

De familie Alles langs de dijk. Foto: Lody van der Leek

Langs de weg...

4 bevlogen muzikanten uit ogen-
schijnlijk onverenigbare mu-
ziekstromingen als Metal en Jazz, 
spelen een geheel eigen repertoi-
re onder de naam “Greenhouse”.
Wat een jaar geleden begon als 
een akoestisch project is uitge-
groeid tot een band met een vol-
wassen sound en gedurfd reper-
toire.

Nummers van o.a. Eric Clapton, 
Pink Floyd, U2, Roger Waters, 
INXS maar ook Stuck in the Mid-
dle With You van Steelers Wheel, 
Loosing My Religion van R.E.M. 
en The Jean Genie van David Bo-
wie worden door Greenhouse 
met groot enthousiasme en kwa-
liteit gebracht. 

Greenhouse neemt je mee op een 
(her)ontdekkingstocht langs pa-
reltjes uit het verleden en door 
een veelzijdig, muzikaal palet. 

Laat je meeslepen door de strak-
ke grooves van Jos Grooteman, je 
verrassen door de strakke mee-
slepende baspartijen van Arjen 
Smit en in vervoering brengen 
door het onnavolgbare gitaarspel 
van Bert Wolters. Dit alles, on-
dersteund door de akoestische 
gitaarpartij van Henk Vlaar, 
maakt Greenhouse tot een band 
met durf en lef die een geheel ei-
gen en gevarieerde setlist afwer-
ken.
Aanvang 15.30 uur, voorcafé Sar-
to, Vrij Entree

Zondagmiddag 11 juni Sarto Andijk
Greenhouse, een andere coverband

www.andijker.nl
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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



DE KWELLING VAN ELKAAR, 
VRAAGT OM EEN VRIENDELIJK GEBAAR

Voordat je fel van wal steekt, verplaats je dan eens in de andere 
persoon, of probeer de betreffende opmerking van de positieve 
kant te bekijken.
Als de zon schijnt lijkt alles beter te gaan,
zodat zelfs die betweter, 
je koud laat en zich in jou geen irritatie gaat kweken.

Probeer het eens gewoon,
dan kan je de respons van die ander vergelijken,
wellicht dat het leidt tot een wat vreedzamer en gezelliger bestaan.
Misschien lukt het aanvankelijk voor geen meter,
en hoor je alleen de ander voortdurend zedenpreken.

Uiteindelijk zal je vast de ander bereiken
en zal je ook meer van jezelf gaan houden,
heb respect voor elkaar,
wie zich in een ander verplaatsen kan,
heeft voor deze ook meer begrip.

Dus probeer het eens van de andere zijde te bekijken,
het zou toch mooi zijn als mensen elkaar wat meer vertrouwden,
neem zelf het initiatief en maak het eerste gebaar,
daar wordt iedereen blijer en beter van 
en dat is voor deze week onze tip.

De kwelling van elkaar, vraagt om een vriendelijk gebaar!

Rinske Mantel, 
Mantel&Overtoom 
Notarissen en Mediators

GRATIS INLOOP: 
8 juni Andijk 0228-592224 en 13 
juni Benningbroek 0229-591264 
van 9-11 en 19-21 uur

Maaibeleid 
Half mei ontvingen we een 
boze mail van een burger 
over boeren die te vroeg 

maaien in de omgeving van 
Midwoud. Zelf zien we elk 
jaar weer met lede ogen aan 

dat dit ook in onze omge-
ving gebeurd. Het officiële 
broedseizoen loopt van half 
maart tot half juli en in de 

Flora en Fauna wet staat het 
volgende : “Het is verbo-

den om vogels te vangen, te 
doden of te verstoren, maar 

ook hun nesten en eieren 
te beschadigen. Nesten van 
inheemse vogelsoorten zijn 
gedurende de broedperiode 

beschermd. Buiten het broed-
seizoen geldt de bescherming 
alleen voor vogels met jaar-

rond beschermde nesten 
“. Duidelijke taal, maar ik 

ben realistisch genoeg om te 
beseffen dat er een wereld 
van verschil ligt tussen wet 
en werkelijkheid. Er zijn 

agrariërs die echt hun best 
doen en er zijn vrijwilli-

gers van o.a. de agrarische 
natuurvereniging, die in het 

vroege voorjaar de weilanden 
en akkers inlopen op zoek 

naar nesten en die markeren. 
Maar evenzoveel hebben er 

lak aan en dat is jammer. Tijd 
om zeker na deze boze mail 
hier weer eens aandacht aan 
te besteden. Ook natuurmo-
numenten en andere natuur 
en vogel organisaties hebben 

dit voorjaar veel aandacht 
besteed aan de weidevogels. 

We kunnen hier in eerste 
instantie niet veel meer aan 

doen dan schriftelijke vragen  
stellen aan het college hoe 

we in onze gemeente in zijn 
algemeenheid met het maai-
beleid omgaan. En dat is wat 
ik heb gedaan. Het gaat wat 
ons betreft bij dit beleid niet 

alleen om de bescherming 
van weidevogels, maar ook, 
als het om het onderhoud 

van bermen en oevers gaat, 
om andere flora en fauna, 

zoals bijen, kikkers, libellen 
en vlinders. Deze vragen van 
ons, inmiddels beantwoord 

door het college, kunt u 
terugvinden op de site van 
de gemeente Medemblik of 

op onze website en facebook 
pagina:  

facebook.com/glmedemblik

Ria Manshanden, fractie-
voorzitter GroenLinks

Medemblik.GroenLinks.nl
Ria.manshanden@ziggo.nl

Ria Manshanden

Op vrijdag 10 maart 2017 is tij-
dens de 65e Sarto-veiling het be-
drag van 1 miljoen euro aan op-
brengsten overschreden. Degene 
die het bod had uitgebracht waar-
door dat miljoen werd gehaald, 
kreeg als prijs het Gouden Kof-
fertje dat hiervoor speciaal door 
Out of the Box 020 was gemaakt. 

Dat koffertje was goed voor een 
diner voor zes personen in de 
Amsterdamsche Tram die sinds 
begin dit jaar naast de voormalige 
huishoudschool aan de Midden-
weg staat. Als verrassing kregen 

ook de bieders net voor en net na 
het winnende bod een diner voor 
twee personen aangeboden. 

Vrijdagavond 3 juni verzamelden 
de winnaars zich bij de tram voor 
een drankje vooraf en een vier-
gangendiner. Tussen de gangen 
door werd er een quiz gespeeld 
waarmee de aanwezigen op hun 
kennis over Andijk werden getest 
(waarbij Tiny en Greet als glori-
euze winnaars uit de bus – of in 
dit geval – uit de tram kwamen). 
Het was kortom een bijzonder 
geslaagde en gezellige avond. 

De winnaars kregen een viergangendiner. Foto's: KD/De Andijker

Gouden Miljoenenkoffertjes-diner

We weten het niet helemaal ze-
ker, maar waarschijnlijk is het dit 
jaar ongeveer de 40e keer dat de 
Gereformeerde kerk van Andijk 
de jaarlijkse rommelmarkt orga-
niseert. De laatste jaren verzame-
len, sorteren en verkopen we de 
spullen in ons eigen kerkgebouw 
aan de Middenweg 4.
Een rommelmarkt is een markt 
waar gebruikte voorwerpen door 
particulieren worden aangebo-
den. Voor ons is het een succes-
formule met allemaal gelukkige 
en tevreden mensen. De gever is 
van zijn rommel af, terwijl het is 
gespaard van de kliko of stort. De 
bezoeker kan dingen aanschaffen 
voor een leuk prijsje. Daarnaast 
gaat de opbrengst naar het jeugd-
werk van de Gereformeerde kerk 
van Andijk. Tenslotte worden alle 
spullen die eventueel overblijven 
aan het einde van de dag opge-
haald door Noppes. Zij sorteren 
de nog verkoopbare spullen eruit 

en zorgen ervoor dat zoveel mo-
gelijk spullen hergebruikt wor-
den.
Helpt u ons bovenstaand verhaal 
dit jaar weer tot een succes te 
maken? Dat kan door spullen in 
te brengen, te helpen sorteren, 
verkopen of te kopen.
Inbrengavonden zijn dinsdag-
avond 13 juni en woensdagavond 
14 juni tussen 19.15-20.00 uur bij 
de kerk, Middenweg 4. Als u wilt 
dat de spullen opgehaald worden, 
kunt u contact opnemen met 
Marco Rustenburg (06-53896995) 
of Martin (06-20438453). Zij 
spreken dan met u af op welk mo-
ment ze langskomen. U mag ook 
mailen naar rommelmarkt@gere-
formeerdekerkandijk.nl. Ieder-
een is op zaterdag 17 juni a.s. 
tussen 10.00-13.30 uur welkom 
om te winkelen en te genieten 
van koffie met zelfgemaakte 
taart! Op naar de volgende suc-
cesvolle editie!

Zaterdag 17 juni: Rommelmarkt. Foto aangeleverd

De rommelmarkt, decennia 
een succes!

Nestvlieders laten zich, nu het 
broedseizoen in volle gang is, 
soms zien. Nestvlieders zijn kui-
kens die het nest verlaten zodra 
ze het ei hebben verlaten en gelijk 
hun kostje moeten zoeken. Ze 
worden niet allemaal door de ou-
ders gevoerd.

Een parkeendepul dobberde op 
het water en riep om de ouders 
maar ging in tussen wel achter de 
vliegjes aan.

Op de weg liep moeder bergeend, 
toen ze ons zag voerde ze een to-

neelstukje op, net of ze gewond 
was. Daar trappen wij niet in, we 
hebben de pullen het grasland op 
gedreven om verkeerslachtoffers 
te voorkomen.

Nijlganzen zijn dominante bees-
ten en bewaken hun kroost door 
luid te roepen.

Meerkoeten zijn bezorgde ouders 
maar de jongen zijn uitgekookt, 
zolang ze op het nest blijven ko-
mende ouders eten brengen. 
Douwe Greydanus.

Skoftig klein grut
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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

Mantel stopt verkoop ‘beste piepers’ per 1 juli

De familie Mantel heeft al sinds lange 
tijd aardappels aan huis te koop. Een 
herkenbaar bord in de tuin wijst voor-
bijgangers op de heerlijke piepers. Maar 
per 1 juli 2017 zetten ze daar definitief 
een punt achter. “Het is mooi geweest, 
vanaf nu teel ik alleen nog piepers voor 
op mijn eigen bordje”, aldus Jacco Man-
tel.

De beste piepers
Jacco en Coba Mantel wonen nu aan de 
Dijkweg en verkopen daar aardappels aan 

huis. Het bord ‘De beste piepers’ prijkt in 
de tuin en menigeen weet de kraam te vin-
den. Toch loopt de verkoop wel terug mer-
ken zij. “Onze klantenkring bestaat toch 
uit de wat oudere mensen uit Andijk en 
omgeving. De een na de andere vertrekt, 
bijvoorbeeld naar een verzorgingshuis. En 
dan hebben ze geen piepers meer nodig 
voor eigen gebruik. De jongeren kopen 
hun aardappels in de supermarkt blijkt.”

Gestart met ‘Andijker Muizen’
Jacco startte als jongen tussen de aardap-

pels. Ook zijn vader verkocht al piepers 
vanaf huis. Toen vader de leeftijd kreeg om 
er mee te stoppen, nam Jacco dat van hem 
over. Dat is tot op heden altijd zo gebleven. 
“We begonnen met Andijker Muizen, dat 
zijn Eerstelingen geworden. En later kwam 
de Bildstar er bij. En mensen komen hier 
speciaal voor de Eigenheimers. Een heer-
lijke pieper, maar wel lastig te schillen met 
al die pitjes,” vertelt Jacco.

Bedrijfsmatig en particulier
Grootgebracht met piepers belandde Jacco 

in een eigen bedrijf, waar later ook zijn 
zoons kwamen werken. Zo groeide het van 
eenmansbedrijf naar een firma. Het idee 
was dat zijn zoons het bedrijf metertijd 
over zouden nemen. Maar het liep toch 
anders. 
Zo kwam het dat het bedrijf zo’n 15 jaar 
geleden werd verkocht en Jacco en zijn 
vrouw Coba verhuisden naar de Dijkweg. 
Nog steeds grenzend aan het ‘oude land’. 
“Want we blijven Andijkers. De familie-
stamboom van de Mantels is zelfs tot het 
jaar 1650 terug te vinden op Andijk,” ver-
telt Jacco.

Speeltuin achter het huis
Achter het huis op de Dijkweg heeft Jacco 
nu nog een mooi stukje grond. “Daar staan 
wat aardappels, daar groeit straks wat 
kool. Maar dit is mooi zat zo. De vele hec-
tares van het oude bedrijf kunnen we zien, 
maar dat hoeft niet meer door ons bewerkt 
te worden. We noemen het zijn speeltuin,” 
vertelt Coba. “Het is heerlijk om zo vlak bij 
huis een plek te hebben waar je van alles 
kunt en mag. Maar het moeten is er nu 
vanaf. Het is hobbyisme geworden, niets 
bedrijfsmatigs meer. Dat is geweldig.”

Definitieve stop verkoop
Na 51 werkzame jaren (“Vijftig gewerkt en 
één jaar vakantiedagen,” lacht Jacco) is het 
mooi geweest. De kisten met aardappels 
staan nog tot 1 juli aan de Dijkweg 71. 
“Maar daarna is het echt klaar! Alleen de 
eigen piepers op mijn bord komen nog uit 
mijn tuin. Vooruit, ook de kinderen en 
kleinkinderen kunnen nog een piepertje 
mee prikken,” zo sluiten Jacco en Coba af.

Het is mooi geweest voor Jacco en Coba Mantel. Foto: KD/De Andijker

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2017 - week 23 Pagina 4



 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



 

Als gediplomeerd schadehersteller 
met ruim 30 jaar professionele ervaring, bied ik u :

• Vakkundig schadeherstel 
• Taxatie van de schade (vrijblijvend)
• Afhandeling met de verzekeringsmaatschappij
• Restauratie van Oldtimers
• Budgetreparatie (reparatie met tweedehands of imitatie 
 onderdelen om de prijs zo laag mogelijk te houden)

 Eventueel leenauto beschikbaar 
      Handelsweg 7
      1619 BJ Andijk
      06-2183 2262
info@ronkarremanautoschade.nl
www.ronkarremanautoschade.nl 

1 juni was het alweer de laatste 
training voor de voetballers van 
JO13 van dit seizoen. Zoals elk 
seizoen proberen de trainers 
hiervan weer een bijzondere trai-
ning te maken.
Met dank aan de Club van 50 van 
Sporting Andijk is dit nu ook ze-
ker weer gelukt! Om 18.00 uur 
verzamelden een kleine 40 spe-
lers in de kantine waar ze werden 
getrakteerd op patat, frikadellen, 
kroketten en ijs.
Na het eten snel naar buiten want 
hier stond een gigantisch dart-
voetbalbord klaar! In kleine 
teams werd er gestreden om een 

plek in de finale.
Uiteindelijk bleven er 6 finalisten 
over en in de finale was het zeer 
spannend. Uiteindelijk moest een 
shoot-out de beslissing brengen, 
en daarin bleek Sil Bloemendaal 
van de JO13-2 de grote winnaar. 
Van harte gefeliciteerd!

De laatste training was een groot 
succes! Alle teams rest nu nog 1 
toernooi op 10 juni en dan zit het 
seizoen er echt op.

Namens alle trainers en coaches 
bedankt voor het leuke jaar en tot 
volgend seizoen!

Een gigantisch dartboard. Foto aangeleverd

Laatste training JO13 groot succes 
met dank aan Club van 50!

In Andijk is een G-Soos.  Weke-
lijks, op de vrijdagavond,  is 
jongerencentrum the Future 
open voor jongeren met een 
beperking zoals bijvoorbeeld 
autisme, ADHD, PDD-NOS of 
een lichamelijke beperking.  
Op vrijdagavond 9 juni komt 
Tweede Kamerlid Hanke 
Bruins Slot (CDA) op bezoek, 
op uitnodiging van lokaal ge-
meenteraadslid Els van den 
Bosch (CDA).  De G-Soos is ge-
start op initiatief van een aantal 
ouders. In samenwerking met 
een aantal leden van het Wijk-
team  zijn diverse ouders om 
tafel gegaan om samen met el-
kaar te kijken naar de mogelijk-
heden. Hanke: ““Vrijwilligers-
werk ontstaat juist van onder-
op, dat moeten we koesteren.”   

Veilig voelen en vermaak
Voor deze doelgroep jongeren 
vanaf 12 jaar en ouder worden de 
deuren van jongerencentrum the 
Future wagenwijd open gezet. De 
ruimte is perfect om elkaar te 
ontmoeten en leuke activiteiten 
met elkaar te ondernemen. Denk 
hierbij aan poolen, tafeltennissen, 
met de x-box een spel spelen, tv 
kijken of gewoon lekker kletsen 
en wat drinken. Zelfs een disco of 
filmavond kan geregeld worden. 
Niets moet, je kunt er gewoon 

jezelf zijn. Het is namelijk niet 
voor iedereen mogelijk om naar 
de regulier geplande activiteiten 
te gaan. Deze doelgroep jongeren 
vinden daar bijvoorbeeld geen 
aansluiting, voelt het voor hen 
niet veilig genoeg, is er geen be-
geleiding aanwezig die een oogje 
in het zeil kan houden of is het 
gewoonweg te druk en/of teveel 
prikkels.

Veel belangstelling
De G-Soos werd ruim  1 jaar gele-
den geopend door wethouder 
Harry Nederpelt (CDA). Het 
blijkt een succes, er komen ruim 
20 jongeren op de vrijdagavond. 
Els van den Bosch: “ik ben er trots 
op wat deze ouders hebben opge-
zet voor deze jongeren, het vol-
doet zeker in een behoefte en 
draagt ook zeker bij aan het voor-
komen van eenzaamheid onder 
jongeren”. 

H. Bruins Slot. Foto aangeleverd

Uniek initiatief in Andijk

Oproep: 
Wie heeft het 

rakupotje met nr. 21 
aan de onderkant 

meegenomen tijdens 
de Kunst- en Tuin-
route bij Annethera 
Hos, Dijkweg 284?

Graag een 
telefoontje naar 

Bets de Vries-Dekker: 
0228-584233 of 
06-2099 8547.

 • 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

In de tweede week van mei dit 
jaar gingen bijna 40.000 collec-
tanten op pad voor het Long-
fonds. De opbrengst van de 
collecte in Andijk bedroeg € 
1974.49 Hartelijk dank voor uw 
bijdrage! Hiermee kan het 
Longfonds blijven strijden voor 
gezonde lucht en gezonde lon-
gen en investeren in levensred-
dend longonderzoek. 

Het Longfonds financiert  weten-
schappelijk onderzoek: zo wer-
ken we aan een medicijn tegen 
astma en zetten we ons in voor 
reparatie van kapotte longen. 
In Nederland zijn ruim één mil-
joen mensen met een longziekte. 

100.000 kinderen lijden nog 
steeds aan astma. Elk jaar belan-
den er duizenden van hen ernstig 
benauwd in het ziekenhuis. In de 
collecteweek vroeg het Long-
fonds met de campagne ‘Buiten 
Adem’ aandacht voor de onzicht-
baarheid van astma. Het Long-
fonds wil dat er een oplossing 
komt voor al die benauwde kin-
deren en wil daarom artsen en 
onderzoekers de mogelijkheid 
geven om die missie te voltooien. 

Collectant gemist? 
Sms dan ‘LONG’ naar 4333. 
Hiermee doneert u alsnog € 1,50 
aan het Longfonds. Of ga naar 
longfonds.nl/steun-ons 

Opbrengst collecte Longfonds 2017
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Wist u dat...

... de 40MM tot nu toe een 

sponsorbedrag van €65.000,- 

heeft opgebracht?

... dit door 1200 wandelaars is 

samengebracht?

... er morgen jaarmarkt is?

... er vrijdag Ledenvergadering 

is bij Sporting Andijk?

... er een sleutelbos gevonden is 

bij het oude gemeentehuis?

...u meer artikelen kunt lezen 

op onze website: 

www.andijker.nl?



Kerkdiensten, zondag 11 juni
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur  evangelisatiezondag, ds. J. Staat

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

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk
10.00 uur Drs. Nettie Boon uit Assendelft
 Organist: Wim Broer

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Cees Hanemaayer

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Wo-Com, pastor A. Dekker, AOW-jongerenkoor

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Piet van de Lugt

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

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

Toeristenkerk Onderdijk
Sportlaan 10, Onderdijk.
10.30 uur Voorganger: Walter Meijles, Muzikale medewerking  
 van  Herenkoor Werenfridus

 

Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje, 

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

 

Villavakantiepark IJsselhof Andijk
Een prima plek om familie of

vrienden te laten overnachten als u 
zelf niet genoeg ruimte heeft.  

 
 

Het kan ook al voor 1 nacht. Ook 
handig voor als u een feest geeft! 

www.ijsselhof.eu of bel 591926. Ons 
IJsselhof team ontvangt u graag.
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Parochieberichten
R.K. Kerk Andijk
Adres: Bangert 6
Contactadres:
Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412, 
tel. 591408.
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046

Zondag 11 juni 10.00 uur: Feest 
van de H. Drie-eenheid.
Woord-Communieviering met 
AOW-jongerenkoor; voorganger: 
pastor A. Dekker.
De collecte is voor alle onkosten 
waarvoor de parochie staat.
Van harte aanbevolen en dank 
daarvoor.
Welkom in de viering.
*Overleden: Joke Schuitemaker-
van Straten, Gerard Schuitemaker 
en Steven Bakker.
Bij de voorbeden bidden wij 
voor hen.
*Gelezen in een ander parochie-
blad: Om een brug te bouwen 
heb je twee oevers nodig!

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
telefoon:  0228-593605
e-mail: info@andijker.nl
website: www.andijker.nl
redactie: Maarten Jong
 Jolien Harders 
 Olga de Boer
lay-out:  Karin Venekamp
foto’s:  Peter Ligthart, Koos  
 Dol, DVD Temme,  
 Douwe Greydanus
Niets uit deze uitgave of voorgaande uitgaven van 
“De Andijker” mag op enigerlei wijze worden geko-
pieerd, gepubliceerd of op andere wijze openbaar 
worden gemaakt zonder uitdrukkelijke, schriftelij-
ke en voorafgaand verkregen toestemming van de 
uitgever. De uitgeverij, cq. de redactie kan nimmer 
verantwoordelijk gehouden worden voor ‘Ingezon-
den stukken’ of stukken die ter publicatie worden 
aangeboden. De redactie behoudt te allen tijde het 
recht voor artikelen te redigeren, in te korten of 
voor plaatsing te weigeren, zulks zonder opgaaf 
van redenen. Daarnaast behoudt de uitgeverij te 
allen tijde het recht voor artikelen op een andere 
datum te plaatsen. Met betrekking tot adverten-
ties, los of contractueel, zijn de levering- en ad-
vertentievoorwaarden van De Nederlandse/De 
Andijker van toepassing. Deze zijn gedeponeerd 
bij de Kamer van Koophandel te Hoorn.
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 17.00 uur

Zaterdag op afspraak

JUNI
• Elke woensdag KBO Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
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
Donderdag 6 juli 
• Zomeravondconcert Excelsior op het plein voor de Buurtjeskerk. 

aanvang 19.45 uur toegang gratis.
Vrijdag 28 juli 
• Nachtmarkt, Andijk-West
• De Dutch Country College Dancers dansen bij Sarto, 20.00 uur

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.
Zondag 17 september
• De Dutch Country College Dancers dansen in 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  
Zondag 15 oktober
• De Dutch Country College Dancers dansen in Sarto, 13.30 uur
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

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

Oud papier  Zaterdag 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 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

We hebben getracht er een 
leuke biljartmiddag van te 
maken, dat is ons gedeeltelijk 
gelukt. Maar of we nou slecht 
of goed biljarten, we blijven als 
men het goede en slechte door 
elkaar te sorteren, want we zijn 
tenslotte geen 20 meer en op 
onze leeftijd moet je nu een-
maal het voor- en tegenspoed 
aanvaarden of je wilt of niet. We 
gaan gewoon gezellig heen in 
café de Welkomst en ook weer 

gezellig terug. Dat is ook onze 
instelling iedere biljartmiddag. 
Om kort en bondig te zijn de 
einduitslag was C.J. Verhoogt 3 
punten en G.P. Grent 6 punten, 
over en sluiten. Adios Biljartos
De slotzin is:”Het leven is een 
feest, maar je moet zelf de slin-
gers ophangen.”

Sportgroeten 
G.P. Grent
Aflevering 1109

Biljartvereniging De Vlieringboys



Alleen in gemeente Medemblik krijgen 
elk jaar al 230 mensen de diagnose kan-
ker. Daarom organiseert KWF-afdeling 
Medemblik al jarenlang de collecte-
week. Dit jaar zijn er extra vrijwilligers 
nodig voor de organisatie.

In de 1e volle week van september komen 
er 300 vrijwilligers in Medemblik in actie 
en wordt er huis-aan-huis en op straat ge-
collecteerd voor wetenschappelijk kanker-
onderzoek. Dit jaar is de KWF-collecte-
week van 3 t/ 9 september en de KWF-af-
deling probeert met extra vrijwilligers de 
opbrengst van 2016 te overtreffen.

Medemblik in actie voor KWF
De KWF-afdeling in Medemblik organi-
seert niet alleen de collecteweek, maar zet 
zich het hele jaar door in om de kankerbe-

strijding onder de aandacht te brengen. 
Patricia Rempt, voorzitster van KWF-af-
deling Medemblik, vertelt: “Als vrijwilliger 
ben je als het ware een ambassadeur van 
KWF Kankerbestrijding en zorg je ervoor 
dat mensen weten waarom onderzoek nog 
steeds heel belangrijk is. Je kunt zo direct 
een bijdrage leveren aan de kankerbestrij-
ding in je eigen gemeente.”

Help mee in Medemblik
De KWF-afdeling Medemblik heeft de on-
derstaande vrijwilligersvacatures:
•	 Collecte	coördinator	Zwaagdijk-Oost
•	 Collecte	coordinator	Wervershoof

Neem voor meer informatie of om je aan 
te melden contact op met Patricia Rempt 
via rempt.veerman@quicknet.nl.

KWF-afdeling Medemblik zoekt 
versterking

	
	

UITNODIGING	VOOR	LEDENVERGADERING	
	
	
Aan	de	leden,	
	
Hierbij	nodigen	wij	u	van	harte	uit	voor	de	Algemene	Ledenvergadering	van	Sporting	Andijk.	
	
Datum:		 9	juni	2017	
Plaats:			 kantine	Sporting	Andijk,	Kleingouw	115	
Aanvang:		 20.00	uur	
	
1. Opening	
2. Mededelingen	
3. Verslag	Algemene	Ledenvergadering	28	oktober	2016	
4. Verslag	voorzitter:	seizoen	2016-2017	
5. Mededelingen	
6. Begroting	2017-2018	
7. Contributievaststelling	seizoen	2017-2018	
	 Het	bestuur	stelt	voor	de	contributie	voor	het	volgende	seizoen	niet	te	wijzigen.	
8. Bestuursverkiezing:	
	 Aftredend	en	herkiesbaar:	Luc	Waardenburg	
	 Aftredend	en	niet	herkiesbaar:	Bas	Schoone	en	Jaap	Kwantes	
	 Voorstel	benoemen	tot	bestuurslid:	
	 Marryelle	Deen	
	 Stef	Mellema	
	 Tegenkandidaten	kunnen	zich	tot	12	uur	voor	de	vergadering	melden	bij	het	dagelijks	bestuur.		
9.	 Rondvraag	
10.		 Sluiting	
	
*		 stemrecht:	Ieder	lid	dat	niet	geschorst	is	heeft	één	stem,	met	dien	verstande	dat	voor	leden	

die	de	zestienjarige	leeftijd	nog	niet	hebben	bereikt,	hun	stem	wordt	uitgebracht	door	de	
wettelijke	vertegenwoordiger.	

	
Gezien	het	belang	van	deze	vergadering	roepen	wij	een	ieder	op	om	deze	vergadering	bij	te	wonen.	
	
	
Namens	het	bestuurs	van	Sporting	Andijk	
Carola	Rood,	secretaris	
Andijk,		15	mei	2017		

Samen spelen,  
leren & ontdekken
bij onze gastouders natuurlijk!

Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

Padel, een mix tussen Tennis en Squash en 
inmiddels  al wel bekend door zijn eigen 
speleigenschappen. De meest groeiende 
sport   in Europa met in 2013 nog maar 9 
lokaties in Nederland, nu groeiende in 
2017 met  al 40 locaties.  Daarom zijn de 
padelisten super trots dat naast de eerste 
baan in december 2015 in Sport-en Well-
nesscenter De Dars ook gespeeld kan wor-
den in Hoogkarspel, Hoorn, Purmerend 
en Alkmaar! De Dars heeft als eerste in 
West-Friesland gedurfd om een investe-
ring te doen en een baan aan te leggen met 
als mogelijkheid in aanraking te komen 
met deze dynamische sport. 
Zo hebben we ook gemerkt met de kopers 
van de Kinderveiling Sarto. De Clinic is 
bedoeld om kennis te maken met Padel 
zonder dat je er zelf veel voor hoeft te or-
ganiseren. Tijdens de Clinic worden de 

verschillende spelelementen zoals de on-
derhandse service, voorhand, backhand, 
smash en natuurlijk het glaswerk uitgeoe-
fend, gegeven door Arjan Bank en mede 
mogelijk gemaakt door Sport- en Well-
nesscenter De Dars.

V.l.n.r.: Milan Bank, instructeur Arjan Bank, Ben Tensen, Nico Kreuk,  
Tim Schuitemaker, Mike Bank, Daan Schuitemaker.

Kopers van de kinderveiling Sarto genoten 
zichtbaar van de Padel Clinic

In navolging van de kinderen zijn ook de 
volwassen die op de veiling van Sarto de 
Padel Clinic gekocht hebben, aangeboden 
door Sport- en Wellnesscenter De Dars in 
samenwerking met Arjan Bank, inmiddels 
hun kunsten vertoond. Kopers Allard 
Kuin, Niels Kreuk en Jacco Tensen waren 
zeer enthousiast over dit spel. Stefanie 
Kuin was de vierde koper die op een later 
moment een Padel Clinic wordt aangebo-
den. Zo kan iedereen kennis maken met 
Padel en de verschillende onderdelen van 

deze veelzijdige sport. Het is dynamische 
door het hekwerk en glas waar je gebruik 
van kan maken om de bal toch nog over 
het net te krijgen. Padel start met een ser-
vice onderhands wat het makkelijk maakt 
om het spel te starten. Doordat de bal veel-
vuldig in de kooi blijft ben je ook niet al te 
veel  tijd aan het ballen zoeken en rapen en 
kan je snel weer door om zo een hoog in-
tensiteit te krijgen. Hopelijk wordt Padel in 
Nederland net z`n grote sport als in Spanje 
waar het na voetbal de tweede grootste 
sport is met wekelijks 5 miljoen spelende! 
Wilt u ook eens proberen en zoekt u uitda-
gers dan kan u via Arjan Bank 06-5465 
4086 gebruik maken van zijn netwerk of 
vraag info bij De Dars 0228 583500. Ook 
YouTube staat vol met filmpjes van de 
world pro tour.
Wordt net zoals de veiling kopers van vo-
rig jaar en dit jaar onderzoekers van het 
spelletje en misschien is dit net de sport 
die bij u past.
Hopelijk wordt de Clinic, aangeboden op 
de Cultura Veiling, net zo goed en leuk! 
Ook daar kunt u een verslag van verwach-
ten!

Nico had de moeilijke slag de backhand al 
aardig onder de knie

Kopers Jacco Tensen, Niels Kreuk en 
Allard Kuin.

Fanatisme bij Niels. Foto's aangeleverd
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