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Meedraaien met de brandweer
Dinsdag 6 juni was het zover. We 
konden gaan genieten van onze 
mooie koop op veiling Sarto; een 
oefenavond meedraaien met de 
brandweer. Dit was de tweede 
avond die de brandweer verzorg-
de, een week eerder was al de 
groep gasten van veiling het 
Dorpshuis geweest, nu mochten 
wij: Koos Kreuk, Mark Schuite-
maker, Piet Tjem Rusting en Al-
lard Kuin.

19.30 Uur start de avond op de 
kazerne. Een deel van de vrijwil-
lige brandweerleden gingen een 
waterongeval oefenen, dat was 
nog niet aan de gasten besteed. 
De veilinggasten mochten erva-
ren hoe het was om als brand-
weerman aan het werk te zijn. 

Voor Piet Tjem was het, als oud 
brandweerman, gesneden koek, 
maar er was toch ook weer veel 
veranderd. We werden in de 
brandweerpakken gehesen en 
kregen een korte uitleg over hoe 
het gaat als er een alarmering is 
en de pieper af gaat. Daarna 
mochten we in de brandweerauto 
plaatsnemen en maakten we mee 
hoe dat gaat tijdens een rondje 
door het dorp. Elke hobbel en 
bocht wordt aangegeven, een 
aparte ervaring was dat. 
Terug op de kazerne konden we 

aan de slag. Eerst kregen we de 
uitleg dat eigen veiligheid eerst 
komt.
Daarna mochten we direct een 
brand blussen met de schuim-
blusser, dat was toch lastiger dan 
verwacht. Maar als snel kon het 
sein brandmeester gegeven wor-
den. Daarna waren er twee auto's 
klaargezet om open te knippen. 
Onder leiding van de brandweer 

mochten de gasten de deur eruit 
knippen. Eerst even de ruit stuk 
slaan, dat was leuk even een auto 
slopen. Toch bleek dat je niet 
overal kunt knippen, denk aan 
airbag, drukcilinders, veren die 
kunnen springen. Dus werd er 
helder aangegeven waar de knip 
gezet moest worden. Even later 
lag de hele zijkant eruit en werd 
nog even een ‘ voetenluikje’  ge-
knipt in de ooit zo mooie Opel.

Daarna het echte werk: spuiten. 
Met de hogedrukspuit moesten 
we een pion en een bak om spui-
ten. Met 20 Bar druk was dat 

voor de gasten goed te doen. Er 
werd ook nog even een mooie 
nevel gemaakt en dat was toch 
wel bijzonder om te mogen doen. 
Daarna regen…en hoe! Met bak-
ken kwam het uit de lucht. Toch 
merkten we daar weinig van. 
Door de goede pakken en helmen 
konden we rustig doorgaan en 
bleven we droog. Daarna gingen 
we nog even checken wat er alle-
maal op de brandweerwagen 
aanwezig was, dat was perfect 
georganiseerd en compleet. Toch 
bijzonder wat er standaard alle-
maal aanwezig is.

Daarna was er in de kazerne taart 
met koffie en konden we nog 
even evalueren. Ook worden al-
tijd de laatste inzetten doorgeno-
men. Er werd nog even subtiel 
aangegeven dat iemand van de 
eerste avond zich als nieuwe 
brandweerman had aangemeld. 

Een nieuw lid is zeker welkom, 
deze avond. Het was een heel ge-
slaagde en leerzame avond en 
geweldig om te ervaren hoe en-
thousiast iedereen is en hoe leuk 
ploeg de ploeg is. En dat allemaal 
vrijwillig , petje af! 

Dat we weer naar huis gingen 
werd nog even gecheckt of de 
motorzaag was volgetankt, want 
het begon aardig te stormen en 
het zou mogelijk wel tot een 
‘zaaguitruk’  komen. We hopen 
jullie niet nodig te hebben, maar 
als het toch nodig is, zal het pri-
ma in orde komen. Ik denk dat ik 
namens alle veilingkopers spreek, 
als ik schrijf: enorm bedankt voor 
deze mooie en leerzame avond.

Een impressie van de avond. Foto's: KD/De Andijker

Beeldend kunstenaar en imker 
Baldi Dekker komt zondag 25 
juni naar het IVN West-Friesland 
om te vertellen over honingbijen. 
Hij zal op een leuke, interactieve 
manier het publiek meenemen 
in de wereld van de bijen. De 
middag is geschikt voor jong en 
oud en vindt plaats bij IVN bene-
den in het Streekbos Paviljoen. 

Bezoekers kunnen tussen 14.00 
en 16.00 uur binnenwandelen, 
luisteren en vragen stellen. 
Bijen zijn ontzettend interessante 
dieren. Er valt dan ook veel over 
de honingbij te vertellen. Ze leve-
ren niet alleen honing, maar ook 
bijenwas. Tegen een kleine ver-
goeding kan er een bijenwaskaars 
worden gekocht. 

Foto Toos Brink

Ontdek de bijzondere wereld 
van de honingbij bij IVN

Volg ons op: 

0228-592253 

   

 

Uw woning verkopen? 
Grat i s  advies 
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Woorden van Jezus (2) 

De hemel en aarde zullen 
voorbijgaan, maar mijn woor-
den zullen niet voorbijgaan. 
Marcus 13:31 We zullen na-
denken over de woorden die 
Jezus zelf heeft gesproken. In 
sommige Engelse bijbels staan 
alle gesproken woorden van 
Jezus rood afgedrukt. Om aan 
te geven hoe belangrijk die 
woorden zijn.  Als Paulus later 
schrijft aan de gemeente in 
Korinte dat profetieën ( woor-
den van God, gesproken door 
mensen) zullen verdwijnen en 
dat klanktaal ( woorden die de 
Geest door mensen heen bidt) 
zal verstommen, dan staat de 
tekst van vandaag daar heel 
duidelijk tegenover.  De woor-
den van Jezus zijn niet alleen 
voor toen... ze zijn voor van-
daag en voor morgen. Maar ze 
zijn ook radicaal en voor onze 
eigen natuur vaak moeilijk te 
verteren. Wij reageren soms 
net als de grote massa in de 
tijd van Jezus rondgang op 
aarde. ‘ Heer, deze rede is 
hard. Dit is te moeilijk voor 
ons, wij kunnen dat niet.’ En 
dat is waar. Wij konden de wet 
niet houden, daarom kwam 
Jezus om de wet voor ons te 
vervullen. In Hem zijn wij ge-
rechtvaardigd.  Als wij ‘in’ Je-
zus zijn, deel van zijn Lichaam 
zijn, dan ziet God ons vol-
maakt en rein alsof wij de hele 
wet hebben volbracht.  Toch 
blijven de woorden van Jezus 
van kracht. Ze zullen nooit 
verdwijnen. We zullen we 
ontdekken dat wij die woor-
den in ons leven nooit waar 
kunnen maken. Onmogelijk! 
Hoe moet het dan? Wat moe-
ten wij met Zijn woorden 
voor ons? Zij hebben ook voor 
ons een betekenis. Zij zijn niet 
voor niets opgetekend.  De 
woorden van Jezus zijn een 
getuigenis van het Koninkrijk 
van God. Jezus zegt: Zo gaat 
het in Mijn koninkrijk. Dit is 
de grondwet van Mijn rijk. 
Wij kunnen proberen om die 
wet ( van volmaakte liefde) te 
houden, maar dat kunnen wij 
niet. Er is maar één manier 
om ermee om te gaan. Jezus 
wil Zijn leven door mij heen 
leven. Dat doet Hij als ik het 
Hem vraag en Hem daarvoor 
de ruimte geef. Het: “Here, ik 
kan dit niet uit mijzelf, maar U 
kunt het door mij heen doen. 
Ik geef U toestemming om 
mijn hart te veranderen” ... 
werkt.  Maar dan moet ik wel 
mijn eigen natuurlijke ‘ik’ op-
pakken en aan de kant zetten, 
zodat Jezus er door kan om 
Zijn werk in mij te doen! Wie 
DAT gaat ervaren, ervaart een 
stukje van Zijn koninkrijk. 
Gebed: Here Jezus, dank U wel 
dat U alles hebt volbracht voor 
mij. Wilt U mij helpen om 
ruimte te maken in mijn hart 
zodat U door mij heen kunt 
werken. Leer mij om mijn ei-
gen gelijk op te geven en in Uw 
koninkrijk te leven. Amen 
(W.Durieux)

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

Wij danken u allen voor het medeleven na het overlijden
van mijn lieve vrouw,  onze moeder en oma

Truus Venekamp-Laan
Uw bloemen, kaarten en belangstelling 
hebben ons allen zeer goed gedaan.

  P.R. Venekamp, kinderen en kleinkinderen  
  Nieuwe adres P.R. Venekamp: Huize Sint Jozef
  De Gouw 2,  kamer 202, 1693 DC Wervershoof

Wervershoof,  juni 2017

Organiseert weer een 
prachtige reis. 

Gaat u met ons mee? 

Mooie 8 daagse busreis Dresden, Leipzig, Spreewald
10-17 september. Gegarandeerd vertrek!

U kunt lekker in Andijk of Wervershoof opstappen, 
dus geen lange ophaal routes! 

Inbegrepen; Bezoek met gids Dresden en Leipzig, Coldiz, 
Vaartocht Spree wald, bezoek Meissen porseleinfabriek, 
VW fabriek Dresden, nationale park Sächsisiche Schweiz, 
half pension en afscheids diner.

U logeert in het 4* Mercure hotel Riesa Dresden Elbland

Compleet verzorgde reis € 699,- p.p.

Info; ideetours@quicknet.nl of 06-29254147/ 0228-592848

    Ingrid en Dirk Gorter

HOUDT VADER VAN TUINEN?

KOM DAN BIJ TUINCENTRUM 
BOEDER STRUINEN!

‘Het adres voor al uw tuinbeplanting’

Hornpad 8                          Tel. (0228) 591813

Te koop: Kleine ronde balen kuilgras 
(ø ca. 1 meter, hoogte ca. 1 meter) speciaal voor pony's en 
paarden ter voorkoming van o.a. hoefbevangenheid.
Door hun beperkte formaat zijn deze balen redelijk te 
verplaatsen. 
Het gras gewas is zeer structuurrijk en heeft een hoge 
voederwaarde maar een bijzonder laag fructaangehalte. 
Fructaan is mede veroorzaker van hoefbevangenheid bij 
pony's en paarden.

Samenstelling: 
15% timothee, 15% kropaar, 70% rietzwenkgras.

Zie site:  barenburg-horse master hay voor nadere info. 
 Kan thuisbezorgd worden.

 Info: Paul Damen 06 2351 7308

Wij staan met onze band al jaren 
garant voor een heerlijk stuk 
swingende muziek van de jaren 
‘70 tot en met ‘90. We hebben de 
laatste tijd ons repertoire uitge-
breid met swingende hedendaag-
se muziek van o.a. Justin Timber-
lake, Bruno Mars, Madcon, en 
DCNE. We vinden het leuk deze 
mix van oude en hedendaagse 
muziek aan iedereen te laten 
horen. Vandaar dat we met een 
greep uit ons repertoire een mini 

optreden willen verzorgen voor 
iedereen die het leuk vindt om te 
komen luisteren en voor degene 
die misschien op zoek zijn naar 
een leuke band voor een feest. 
Iedereen is dan ook op vrijdag-
avond 23 juni op de Kadijkweg 4 
te Andijk vanaf 19.30 van harte 
welkom om te komen luisteren. 
Wij verzorgen de muziek en rege-
len de dansvloer en jullie zorgen 
voor jullie eventuele eigen ver-
snapering. 

Perfect Juice. Foto aangeleverd

Mini-optreden Perfect Juice

 Tiede Nauta Perkplanten
Nog volop keus, 

ook voor 
vaderdag, 

o.a. hanging 
baskets, potten, 

schalen, 
en veel meer!

 
Gedeputeerde Laanweg 62, Andijk.

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag vanaf 19.00 uur

Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

www.tiedeplanten.nl

Langs deze weg willen wij u bedanken voor
de bloemen, kaarten en vele andere blijken van medeleven 

die wij van u ontvingen na het overlijden van onze lieve

Ria Mantel - Tensen

Uw belangstelling is voor ons een grote steun. 
Wij zullen Ria blijven missen en haar in onze herinnering 

houden als iemand die bij velen geliefd was.

Kees, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind.

Andijk juni 2017
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Heeft u nieuws of tips?
Mail naar: info@andijker.nl 

of bel: 59 36 05



WOON JIJ SAMEN ZONDER SAMENLEVINGSCONTRACT?
Voor partners die samenwonen is het van groot belang om hun 
zaken goed op papier te zetten. Dit kan in een samenlevingscontract, 
eventueel in combinatie met een testament. 

VERKORTE CHECKLIST SAMENWONERS
1. In hoeverre wilt u inkomsten delen?
2. In welke verhouding neemt wie deel in de kosten van de 
 huishouding?
3.  Van wie is de woning en is er eigen geld in geïnvesteerd?
4. Wat is het gevolg van het feit dat de ene partner (mogelijk) 
 meer uit eigen middelen aan de financiering van de woning 
 bijdraagt dan de ander?
5. Zullen partijen bij voorkeur gezamenlijk als huurder van 
 de gemeenschappelijke woning optreden?
6. Dienen voor gezamenlijke rekening aangeschafte 
 inboedelgoederen en (andere) huishoudelijke spullen 
 gemeenschappelijk eigendom te zijn?
7. Wilt u elkaar aanmelden als begunstigde voor het 
 partnerpensioen?

WAAR MOET U OP LETTEN MET PENSIOEN
- Partnerpensioen is er niet automatisch. In de meeste algemene  
 voorwaarden van pensioenmaatschappijen staat dat u de 
 begunstiging van uw partner in een samenlevingscontract  moet
  vastleggen én dit moet melden bij de pensioenmaatschappij. 
- Bij de gemeentelijke basisadministratie dient u op 
 hetzelfde adres te zijn ingeschreven.
- Heeft u kinderen dan moet u dit melden bij uw pensioenfonds.
- Omdat de meeste pensioenfondsen een samenlevingscontract 
 verplicht stellen voor een partnerpensioen dient u een kopie van 
 het samenlevingscontract of een verklaring van de notaris naar 
 het pensioenfonds te sturen. Nooit gedaan? Doe dit dan alsnog!
- Lees altijd goed uw polisvoorwaarden.
- Overleg altijd met de notaris en vraag dan meteen even waar
 voor een samenlevingscontract nog meer van belang kan zijn.

Wilt u de hele checklist ontvangen of liever langskomen voor een 
gratis adviesgesprek, neem dan contact op www.mantelovertoom.
nl of bel.

GRATIS INLOOP: 

22 juni Andijk 
0228-592224 en 
27 juni Benningbroek 
0229-591264 van 
9-17 en 19-21 uur.

“Elevator pich”
In navolging van andere 

gemeenten heeft Medemblik 
recent pogingen gedaan om  

burgers enthousiast te maken 
voor de locale politiek, met 
als mogelijk ultiem doel om 

zelf nog eens raadslid te kun-
nen worden, primair dus 

door onderdak te zoeken bij 
een partij naar keuze.  Erg 

succesvol mogen we die ses-
sie achteraf niet beschouwen 
maar alé, goed geprobeerd.  
In een soort pep talk, werd 

de beperkte groep aspiranten 
van allerlei aard en geve-
derte voorgehouden dat je 

als raadslid belangrijk bent, 
en mee aan de knoppen zit, 
en nog zo het één en ander 
waar iemand die zich toch 
al tot de iets ouderen moet 

rekenen maar met inmiddels 
6 jaar raadslidschap ervaring 

(nogmaals onze dank aan 
onze kiezers)  wel wat kriti-

sche opmerkingen en nuances 
bij kan plaatsen, en ook werd 
gesteld dat winnen en verlie-
zen er onderdeel van zou zijn. 

Inmiddels weet ik ook wat 
een “elevator pich” is (kunt 

u beter even Googelen), 
waarbij iedere partij in twee 
minuten zich mocht presen-
teren, zeg maar verkopen. 

Uiteindelijk  hadden de tien 
afgelikte verkooppraatjes 

nogal wat overeenkomsten, 
iedere partij was er voor de 
burgers en inwoners, en was 
voor de voorzieningen en de 
zorg, . en de zwakkeren in 
de maatschappij. Iedereen 
was voor groen en duur-

zaam, de een niet iets meer 
dan de andere, en sommigen 
kregen daarbij hulp en steun 
van boven, ook nooit weg. 
Op zich was het goed geor-
ganiseerd en met alle goede 

bedoelingen opgezet, en 
verkiezingen raken in zicht. 
Onze eindboodschap is dat, 

wat voor kritiek er op allerlei 
zaken (ook door ons) is te 

uiten, dat zaken toch ergens 
over gaan. Een besluit wordt 
genomen en uitgevoerd, de 
vraag is eigenlijk, wie gaat 

helpen om goede besluiten te 
nemen en slechte te voorko-

men?.  

Piet Groot

 • 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

Wisseling van de wacht

Vrijdagavond tijdens de algeme-
ne ledenvergadering werd het of-
ficieel, Jaap Kwantes gaf na jaren-
lang voorzitterschap het stokje 
over aan Marcel Aker. En dus zal 
Sporting Andijk vanaf het sei-
zoen 2017-2018 een nieuwe pre-
ses hebben. Een nieuw tijdperk is 
aangebroken waarin de vereni-
ging optimistisch naar de toe-
komst kijkt, maar er vooral ook 
dankbaar wordt teruggekeken op 
een mooie periode met Jaap aan 
het roer.

In 2008 werd Jaap bij het toenma-
lige Asonia naar voren geschoven 
als de nieuwe voorzitter. Mensen 
binnen de club wisten zeker dat 
hij de beste keuze zou zijn. En dat 
bleek. Jarenlang zette hij zich in 
voor de oostelijke vereniging van 
het dorp met als voornaamste 
taak om de vereniging zo goed 
mogelijk richting de fusie te lei-
den met AVV.

Deze fusie werd in 2014 een feit 
en het was dan ook geen verras-
sing dat Jaap werd aangewezen 
om op de voorzittersstoel te blij-
ven zitten, maar dan die van 

Sporting Andijk. Drie seizoenen 
lang deed hij dat met verve, waar 
iedereen binnen de vereniging 
erg dankbaar voor is. 

Nu is het voor Jaap tijd om een 
stapje terug te doen en zal Marcel 
de functie van voorzitter gaan 
bekleden. Als voorzitter van de 
voetbalafdeling was Marcel de 
afgelopen jaren al een zeer ge-
waardeerde kracht, en daarom is 
het bestuur van Sporting Andijk 
erg blij dat Marcel doorschuift 
naar de positie van algemeen 
voorzitter. 

We willen Jaap enorm bedanken 
voor zijn inzet tijdens in totaal 9 
jaar voorzitterschap bij Asonia en 
Sporting Andijk. Zijn kenmer-
kende positiviteit was een waar-
devolle toevoeging voor de ver-
eniging.

Daarnaast willen we Marcel heel 
veel succes wensen als de nieuwe 
voorzitter van Sporting Andijk. 
We twijfelen er niet aan dat hij 
deze positie succesvol zal invul-
len en kijken met enthousiasme 
naar de toekomst!

Marcel Aker (l) en Jaap Kwantes. Foto: KD/De Andijker

De collecte van het Epilepsie-
fonds heeft in Andijk € 1923,36 
opgebracht. De opbrengst van 
de collecte is bestemd voor 
wetenschappelijk onderzoek, 
voorlichtingsactiviteiten, het 
organiseren van aangepaste 
vakanties voor mensen met epi-
lepsie en individuele hulp.

Epilepsie is een tijdelijke func-
tiestoornis in de hersenen die 
zich uit in aanvallen. Iedereen 
kan op elke leeftijd epilepsie 
krijgen en er kan niets worden 
gedaan om het te voorkomen. 
In Nederland leven 120.000 
mensen met epilepsie en 30 
procent van deze mensen blijft 
veel last houden van aanvallen. 
 
Hoe epilepsie ontstaat, is nog 
steeds niet bekend. Er is dus 
geld nodig voor onderzoek. 
Maar zeker ook voor voorlich-

ting: veel mensen weten niets 
over de aandoening epilep-
sie. Naast het subsidiëren van 
onderzoek en het geven van 
voorlichting, organiseert het 
Epilepsiefonds vakanties voor 
mensen met epilepsie. Voor veel 
kinderen en volwassenen is dit 
de enige mogelijkheid om met 
vakantie te gaan. Ook verleent 
het fonds individuele hulp aan 
mensen met epilepsie. 

Hebt u de collectant gemist? 
Maak dan een bijdrage over op 
giro 222111 (IBAN: NL83 INGB 
0000 2221 11) ten name van het 
Epilepsiefonds te Houten of sms 
EPILEPSIE naar 4333 (eenma-
lige gift van € 2,–).

Het Epilepsiefonds bedankt alle 
collectevrijwilligers en iedereen 
die heeft gegeven aan de col-
lectant.

Opbrengst collecte epilepsie-
bestrijding € 1923,36
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Dat gaan we vieren. In de week 
van maandag 19 juni tot en met 
zondag 25 juni is het feest in 
Zwembad De Zeehoek. Voor 
al onze vrij zwemmers, abon-
nementhouders, leszwemmers, 
aquasporters etc. zijn er deze 
week leuke acties in De Zeehoek.
Bijvoorbeeld; Wie komt er deze 
week zwemmen in de leukste 
zwemkleding van vroeger? Durf 
jij het aan! Leuke spelletjes in en 

om het water, voor jong en oud! 
Speciale korting acties op losse 
entree kaartjes en op 10 baden 
kaarten.
Kom gezellig zwemmen deze 
week en ervaar De Zeehoek, al 
30 jaar lang het leukste zwembad 
van West-Friesland.
Voor meer informatie over deze 
feestweek: www.zwembaddezee-
hoek.nl
Tot ziens in De Zeehoek.

Zwembad De Zeehoek bestaat 30 jaar



BBQ workshop 
met John Stavenuiter.

Raadhuislaan 21a   Grootebroek   (0228) 51 58 83
www.keukencentrumstedebroec.nl

Keukens met smaak gemaakt

Donderdag 15 juni start het Hoog-
heemraadschap Hollands Noorderkwartier 
met het maaien van de waterplanten uit 
5.700 km sloten. Dat doen we om water-
overlast te voorkomen. Door te maaien 
kan het water beter doorstromen en via 
gemalen uiteindelijk in zee terechtkomen. 
Zo houden we Noord-Holland droog. 
Vroeger maaiden we alles zo veel moge-
lijk kaal, tegenwoordig houden we bij het 
maaien rekening met de natuur. 

Ruimte voor natuur
Waterplanten zijn belangrijk voor de 
waterkwaliteit. Ze houden de bodem en 
zwevende deeltjes vast, ze nemen licht en 
voedingsstoffen op en gaan daarmee de 
strijd aan met (blauw)algen. Ook bieden 
ze een schuilplaats voor kleine dieren en 
vissen. In zijn algemeenheid geldt: hoe 
meer soorten, hoe beter de kwaliteit van 
het water. 
 
Planning maaiboot
De maaiboot komt twee keer per jaar 
langs. Van 15 juni tot 1 augustus halen we 
circa 60% van de waterplanten weg, zodat 

er genoeg leefruimte overblijft voor de 
waterdieren. We maaien vooral het die-
pere middengedeelte van de sloot. Aan de 
zijkanten laten we de waterplanten zo veel 
mogelijk staan. Dat zijn de plaatsen waar 
kleine vissen, kikkers, salamanders en tor-
retjes zich schuil houden, en die willen we 
zo min mogelijk verstoren. 

In september/oktober is de tweede maai-
ronde. In deze tijd is de natuur min-
der gevoelig voor verstoring en maaien 
circa 90% weg. We maken het water klaar 
voor de winter. Het regent dan meer en 
we moeten dan extra veel water kunnen 
afvoeren. Waterdieren geven we zoveel 
mogelijk de kans om te ontsnappen. 

Rekening houden met de dieren
De maaikorf van de boot heeft extra brede 
mazen en als het water te warm is maaien 
we niet, omdat de vissen dan sloom kun-
nen zijn en snel tekort aan zuurstof krijgen. 
Het maaiafval blijft nog vijf dagen langs de 
kant liggen, zodat dieren die zijn meege-
schept nog terug kunnen naar de sloot. 

Maaien van riet
Als riet de doorstroming van het water 
teveel belet, dan wordt het verwijderd. 
Als er genoeg ruimte is, dan beheren we 
het op een manier waar de waterkwaliteit 
en de ecologie zo veel mogelijk profijt van 
heeft. Dit betekent op de meeste plekken 
dat we het riet eens in de drie jaar gefa-
seerd maaien: steeds laten we een deel van 
het riet staan, zodat dieren zich in het riet 
kunnen verschuilen. Het maaien van riet 
doen we in de winter. 

Maaien van waterplanten van start
Rekening houden met kleine vissen en dieren

Foto aangeleverd

Waar? Op het vernieuwde terras achter het Cafe't Ankertje te Andijk.
Wanneer? Op zondag 2 juli aanvang 13.30 uur tot 17.30 uur, 
een top middag voor vrienden, collega's en familie.

Wat gaat u leren tijdens deze workshop?
Samen met John ga je een vijf gangen diner maken 
en natuurlijk lekker oppeuzelen. 

De kosten bedragen 32,50 per persoon (exclusief drankjes).

 Deelname alleen na opgave en betaling bij:

 Café 't Ankertje John Stavenuiter 
 Dijkweg 338       Industrieweg 3
 591436                06 2549 4569

 

WINDpostcoderoos Andijk
Op 21 juni organiseren wij een informatieavond 
voor direct omwonenden van de windmolen aan 
de Gedeputeerde Laanweg.

Op deze avond zullen wij discussiëren met u over 
onze plannen om deze te vervangen in het kader 
van een windpostcoderoos en kunt u eventuele 
bedenkingen naar voren laten komen.

Locatie: Dorpshuis Centrum, Sportlaan 1, Andijk 

Tijd: 20:00 – 21:00
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Tweede Kamerlid op 
bezoek bij G-Soos

Tweede Kamerlid Hanke Bruins 
Slot bracht op uitnodiging van 
gemeenteraadslid Els van den 
Bosch een bezoek aan de G-Soos 
in jongerencentrum The Future. 

Bevlogen bestuursleden en 
betrokken vrijwilligers vertelden 
over het ontstaan en het suc-
ces ervan. Ruim 20 jongeren uit 
Andijk en omgeving vermaken 
zich wekelijks op vrijdagavond 
in het jongerencentrum, dat die 

avond speciaal voor hun open is. 

Bestuurslid Bas Schimscheimer: 
“het is voor deze jongeren heel 
plezierig dat ze hier hun vrije 
tijd op een leuke manier kun-
nen invullen, zonder indicatie, 
handelingsplan, beoordeling of 
observatie”. 

Zijn collega Sandra Arendz-Krul 
geeft aan, dat het veelal ouders 
zijn, die bar-dienst draaien en een 

praatje maken met de jongeren, 
maar dat het ook best een goed 
idee zou zijn wanneer andere 
jongeren hun Maatschappelijke 
Stage hier zouden komen vervul-
len.” Hanke Bruins Slot (CDA) 
spreekt met de ouders, de jonge-
ren en het bestuur. Hanke: “Jullie 
doen geweldig werk. Vrijwilligers 
zijn voor mij de kampioenen. Dit 
soort initiatieven uit de samenle-
ving moeten we koesteren.”

Hanke Bruins Slot, 6e van links, op bezoek in Andijk. Foto: KD/De Andijker

Run op koffie en gebak in De Weid

Het was een gekkenhuis tijdens 
de Rabo Fietstocht afgelopen 
zaterdag. Opnieuw was De Weid 
gevraagd om als vertrek- en stem-
pelpost te dienen. De vrijwilligers 
hadden het bad samen met de 
Rabo-mensen weer tot een gezel-
lige pleisterplaats omgetoverd 
met koffie en gebak. Dat laatste 
ging zo hard dat halverwege de 
ochtend de gebaksvitrine in loka-
le supermarkt en bij de Nieuwe 
Bakkerij nog werd geplunderd! 
Vrijwilligers, Rabo en alle fietsers 

uit de regio weer bedankt voor 
zoveel gezelligheid!

Zwemvierdaagse tm vrijdag; 
woensdag spuitvoetbal!
De zwemvierdaagse is in volle 
gang deze week. Op woensdag 
organiseert de vrijwillige brand-
weer samen met De Weid wat 
leuks; vanaf 18:30 spuitvoetbal! 

Zorg dat je erbij bent en niets 
mist! Alleen bij regen en storm 
wordt het spuitvoetbal afgelast…

Bekendheid De Weid
Is het u ook opgevallen dat steeds 
meer mensen uit De Streek en 
Wervershoof De Weid bezoeken? 
Dat moet wel komen door alle aan-
passingen die de vrijwilligers van 
De Weid de afgelopen jaren heb-
ben gedaan. We zijn er trots op!
Ook vrijwilliger worden? 
info@deweid.nl

Zwembad de Weid was gevraagd om als vertrek en stempeldienst te fungeren. Foto aangeleverd

Open dag op de biologi-
sche schapenboerderij in 
Lutjebroek
‘Lekker naar de boer’ tijdens 
de Landelijke biologische boer-
derij dag op zondag 18 juni. 
Iedereen is van 11.00 - 17.00 
uur van harte welkom op de 
‘Schapenstreek’, een boerenbe-
drijf met ruim 200 melkscha-
pen. Tussen 11.00 - 12.00 uur 
scheert Mark van Alderwegen 
de schapen. Bezoekers kun-
nen kijken of helpen bij het 
vilten van wol. Een gids zal de 
bezoekers uitleggen hoe het 
proces van schapenkaas en -ijs 
maken in zijn werk gaat. Een 
mooie gelegenheid om biologi-
sche producten te proeven of 
te kopen. De schapenboerderij 
is gelegen aan De Gouw 57a, 
1614 MB Lutjebroek, per auto 
te bereiken via de Kadijkweg: 
zie www.lekkernaardeboer.nl 

IVN vaartocht 
Vanaf 13.00 uur kunnen bezoe-
kers van de ‘Schapenstreek’ 
instappen bij de steiger van de 
boerderij. Per tocht kunnen 
maximaal 28 volwassenen en 
kinderen mee. Tijdens de vaar-
tocht door De Weelen vertelt 
IVN-gids Siep Konijn over de 
waterplanten- en dieren die in 
dit gebied te vinden zijn. Het 
oorspronkelijke landschap van 
vóór de ingrijpende ruilverka-
veling in de jaren ’70 is goed 
te herkennen. Extra aandacht 
krijgen het slotenpatroon, de 
oude akkers, het waterpeil van 
de Lutjebroeker Weel en de 
nieuwe waterberging. 
Kosten € 2,50 per persoon en 
€ 1 per kind. Voor een goed 
verloop is opgave noodzakelijk 
bij schipper Gé Kenter 06 557 
330 77 of g.m.kenter@ivn-west-
friesland.nl 

Vaderdagvaartocht en op 
bezoek bij de boer

Schapen van de familie van Alderwegen. Foto aangeleverd

Geen zomer zonder zwaluw gaf 
men vroeger al aan en iedereen 
keek er naar uit.
De snelle dartelend en vrolijk 
kwebbelende kolonie broeders 
zijn weer in ons dorp, druk aan 
het nesten bouwen. Na een 
barre tocht uit het zuiden van 
Afrika zijn deze 20 gram wegen-
de, 9000 insecten verslindende 
eters per dag, ook bij u aan 
gekomen?
Na jaren is er weer een bezet 
nest bij het Poldermuseum waar 
binnen hevig wordt gewerkt 
naar Centrum voor Water aan 
de Dijkweg / Molenweg.

Na een vluchtige inventarisatie 
zijn er nu al 99 nesten bezet in 
Andijk, hopelijk overstijgt dit 
de 101 bezette nesten van vorig 
jaar.
Ze kunnen iets overlast geven 
maar met een beetje zand er 
onder is dat zo weer weg. Na 
enkele maanden zijn ze weer 
met hun kroost vertrokken de 
insecten achterna.

Voor meer informatie http://
www.knnvhoorn.org/ projecten 
of E-mail: D.Greydanus@quick-
net.nl  : 06 1473 4554.
Douwe Greydanus.

Foto: Douwe Greydanus

Kwebbelaar onder overstek
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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
• Dry needling
• 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

Na lang klussen houdt DA Vroegop op 20 juni een feestelijke heropening 
‘De winkel oogt nu veel groter’

Grotendeels eigenhandig ver-
bouwden Jeroen en Monique 
Vroegop hun DA drogisterij aan 
de Middenweg in Andijk. Er is 
flink geklust en de winkel gaat 
op 19 juni dicht om de ‘kers op 
de taart te zetten’, zo vertellen 
zij. “Op 20 juni staat een feeste-
lijke opening op het programma, 
waarna klanten de hele week 21% 
korting krijgen.”

De familie Vroegop zit al lang 
genesteld in de drogisterijwereld. 
De ouders van Jeroen begonnen 
in 1984 hun DA drogisterij in 
Wervershoof. “Destijds zat ik nog 
op school”, vertelt Jeroen. “Maar 
in 1998 begonnen wij met z’n 
tweeën in Andijk.”

Zo’n 25 jaar waren Jeroen en 
Monique toen ze het filiaal van 
de famillie Bakhuizen aan de 
Middenweg konden overnemen. 
Monique: “Eerst zijn we langs-
gegaan om een zakje drop te 
kopen. Maar we waren er vrij 
snel over uit, we wilden er graag 
onze eigen winkel van maken en 
zouden wel zien wat de toekomst 
ons zou brengen.”

‘Stippie’
Ze startten een Stip Drogisterij, 
zo vertelt Monique. “Soms noe-
men klanten ons nog steeds 

Stippie.” Veel klanten komen 
namelijk al vanaf begin af aan 
in de winkel. “Het contact met 
de klanten is het leukste, vooral 
hier in een dorp. Je helpt en advi-
seert en hoort vaak daarna of het 
geholpen heeft.” Tegenwoordig is 
Jeroen meestal te vinden in het 
filiaal in Wervershoof, dat ze in 
2013 hebben overgenomen van 
zijn ouders. Monique verwel-
komt voornamelijk de klanten in 
Andijk.

Jeroen en Monique zijn trots op 
hun team van 9 personeelsle-
den, die klaarstaan met het beste 
advies. Regelmatig wordt het 
team bijgeschoold over de laatste 
ontwikkelingen op het gebied van 
onder andere haarverf, make-up, 
vitaminen of geneesmiddelen. 

Webshop en superfoods
Steeds meer cursussen, nieuwe 
producten en betere acties: ook 
de drogisterijwereld verandert 

continu en daar spelen Jeroen 
en Monique op in. Zo starten 
ze vanaf 20 juni met de verkoop 
van reform artikelen en superf-
oods en heeft de nieuwe webshop 
(www.drogisterijvroegop.nl) een 
nog uitgebreider assortiment dan 
de 5.000-6.000 artikelen in de 
winkel.

Heropening
Het is 19 jaar geleden dat de 
deuren voor het eerst geopend 

werden en op 20 juni worden de 
drogisterijdeuren in Andijk her-
opend. De afgelopen maanden 
verbouwden Jeroen en Monique 
de winkel tot een eigentijdse dro-
gisterij.

De grootste verandering is het 
verplaatsen van de achterwand. 
Jeroen en zijn vader hadden hier 
het grootste karwei aan. Jeroen: 
“Daar zitten heel wat zaterdagen 
en zondagen in en hoewel er niet 
meer ruimte bij is, oogt de winkel 
nu veel groter.” 

DA Werelden
De winkel in Andijk is ingedeeld 
in drie overzichtelijke ‘werelden’ 
waarmee de DA Drogisterijen 
werken: fris, mooi en gezond. 
“Fris staat voor producten zoals 
bijvoorbeeld douchegel en tand-
pasta”, legt Monique uit. “Onder 
mooi vallen de geurtjes, make-up 
en sieraden. Producten als voe-
dingssupplementen en medicij-
nen vallen onder gezond.”

De drogisterij aan de Middenweg 
in Andijk is 19 juni gesloten voor 
de laatste verbouwingen. Na de 
zomer wordt ook het filiaal in 
Wervershoof verder verbouwd, 
waarna beide winkels weer klaar 
zijn voor de toekomst.

Jeroen en Monique Vroegop hebben hun winkel in Andijk verbouwd. Foto: KD/De Andijker
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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

Totaal onderhoud 
voor uw personen
en bedrijfsauto’s

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

Drukwerk voor o.a. jubilea, 
uitnodigingen, flyers, 

posters, banners, 
tuindoeken, canvasdoeken 

en meer...

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



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

Wij hebben 
plekjes 

vrij!

Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

GEZOCHT: een chauffeur met een goed humeur 
 
Trailer / combichauffeur 

voor dag en nachtarbeid 
 

Ook zoeken wij:  
 
Chauffeurs op oproepbasis voor door de week en  
in de weekeinden 

 
Wij vragen: 
- Rijbewijs C / E 
- code 95 
 
Wij bieden: 
- Gezellige werksfeer 
-Open organisatie 
-Salariëring en arbeidsvoorwaarden volgens CAO 
 Transport en logistiek 
 
 
Je kunt je sollicitatie, vergezeld van je cv sturen naar: 
De Wit Transport B.V., Geerling 4,1611 BT  Bovenkarspel 
T.a.v. Rick Tensen, of per mail r.tensen@dewittransport.eu  

Zomeractiviteiten 2017 voor 
Senioren in Andijk

Klaas Burger vertelt hoe het allemaal zo gekomen is met de lelies.

Afgelopen zondag was er in Wervershoof veel te doen rondom 200 jaar onderwijs.  
Foto's KD/De Andijker

Langs de weg... Wervershoof

Op maandagmiddag 12 juni bracht een 
70-tal belangstellenden een bezoek aan 
de lelietentoonstelling bij Bot Flowerbulbs 
aan de Cornelis Kuinweg in Andijk. We 
werden bij ontvangst onthaald door het 
bedrijf met een kopje koffie en een Petit 
four. Naast een kleine delegatie van De 
Omring uit Bovenkarspel was ook onze 
Koos Dol als fotograaf aanwezig. 

Toen iedereen een beetje een plekje had 
gevonden in de aankomsthal, hield Klaas 
Burger een verhaal over hoe dat zo alle-
maal is gekomen met die lelies. In de verre 
oudheid werd in diverse geschriften al 
melding gemaakt van de Madonnalelie en 
wat daar uiteindelijk uit voort is gekomen. 

Nou, dat konden de bezoekers met eigen 
ogen aanschouwen. 
In de kassen stonden de lelies op z’n 
mooist te bloeien in allerlei vormen en 
kleuren. Van hangende bloemen tot 
omhoogstaande, van dubbele bloemen tot 
schattige kleine oude soortjes. We wer-
den bijgepraat door deskundigen van het 
bedrijf en namen ruim de tijd om ook 
het tuinassortiment van Lily Compagnie 
te bekijken. Het was al met al zeker de 
moeite waard.

We willen namens de organisatie van de 
zomeractiviteiten dan ook nogmaals Bot 
Flowerbulbs en hun medewerkers bedan-
ken voor hun gastvrij onthaal.

In de kassen stonden de lelies op hun mooist. Foto's KD/De Andijker
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De Andijker publiceert regelmatig de 
belevenissen van oud Andijker Jan Pijker. 
 
Lekker douchen.
Toen de oude Jan Hoogland ouder werd, 
verzekerden zijn kinderen hem dat het 
beter was om zijn huisje te verkopen en 
een kamer te zoeken in het bejaarden 
tehuis. Sorghvliet heette het daar en als 
je daar eenmaal was, waren je zorgen 
verdwenen. Zo gebeurde het ook, in 
die tijd trokken er veel Amsterdammers 
naar Andijk, die huisjes opkochten, 
een pot paarse verf meenamen en de 
boel schilderden. Aan de tuin deden 
ze niets, want je moest de natuur zijn 
gang laten gaan en menige Andijker was 
zoiets een doorn in het oog, immers 
de zaden van het onkruid waaiden hun 
netjes schoongemaakte tuintjes binnen                                                                                                                                           

Maar Jan kreeg een redelijke prijs voor 
zijn huisje, verdeelde het geld onder zijn 
kinderen. Anders ging de belasting er 
toch maar mee vandoor. En zo was ieder-
een tevreden. Maar de eerste week liep 
Jan al tegen een merkwaardig iets aan. 

Een zuster hield hem staande en vertelde 
hem dat hij onder de douche moest. 
Nou had hij dat nog nooit gedaan, hij 
waste zich altijd bij het aanrecht en nie-
mand had ooit tegen hem gezegd dat je 
daar niet schoon van werd. Hij vertelde 
het de zuster, maar die had daar geen 
boodschap aan. Hij moest zich helemaal 
uitkleden en onder die waterstraal gaan 
staan. Omdat hij nog zo vitaal was, kon 
hij zichzelf wel redden en mocht ook de 
deur op slot doen tijdens het douchen. 
Zo verdween hij achter de deur en kwam 
tien minuten later met het haar nog nat 
en een tevreden gezicht weer buiten. 
Wat een uitvinding was dat, dat had hij 
eerder moeten doen….. Dat ging weken 
goed zo en iedereen was tevreden, tot 
zijn buurman tijdens het eten klaagde 
tegen Jan over het douchen, zo vaak en 
zo lang, dat kon nooit goed zijn voor 
je vel. Jan boog zich naar hem over en 
sprak vertrouwelijk: “Je moet alleen je 
haar nat maken, tien minuten wachten 
en dan kom je weer naar buiten.”                                                                                                                                        
De zuster liep er net langs en hoorde dit 
en ja toen waren de rapen gaar…..

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker



Afgelopen maand zijn er twee 
jeugdteams van de korfbal kam-
pioen geworden.

De C1 gesponserd door Schilders-

bedrijf Haak en de B1 gesponserd 
door tandartsenpraktijd Hilgen.
Wat een prestatie zo voor het 
eerste jaar in een hoger team! 
Gefeliciteerd!

B1. Foto aangeleverd

Korfbal C1 en B1 kampioen 
op het veld!

C1. Foto aangeleverd

Op zondag 11 juni was het de 
dag voor Tjeerd Mantel, 9 jaar uit 
Andijk. Hij turnt bij St. Mauritius 
in Volendam en had zich gekwa-
lificeerd voor de Nederlandse 
Kampioenschappen die afgelo-
pen weekend in Waalwijk werken 
gehouden. Op zaterdag behaalde 
Tjeerd een 10 plek en moest, 
ondanks dat je dan 10e van 
Nederland bent, iets van teleur-
stelling verwerken. Maar dat 
werd ruimschoots goed gemaakt 
voor de titel Nederlands kam-
pioen Voltige en ook nog eens 
het zilver op voer en bros op 
het toestel brug. De vele uurtjes 
trainen (12 uur per week) werden 
hiermee zeker beloond.    
 

Afgelopen zaterdag was het Nederlands Kampioenschap g-skeele-
ren in Almere. 38 deelnemers stonden aan de start. Op de foto de 

Radboud rijders, Tessa Botman 1e op de 500 en 1000 meter, Sophie 
Oud 1e op de 300 meter, Rene van Diepen tweede op de 300 meter en 

Sara Oud tweede op de 1000 meter. Foto aangeleverd

Tjeerd Mantel. Foto aangeleverd

Tjeerd Mantel Nederlands kampioen NK turnen 
heren op voltige, zilver op vloer en brons op brug

Zaterdagochtend 10 juni moch-
ten de drie meiden,  Nikki Grent, 
Rory Corver en Renske Verbrug-
gen laten zien hoe goed ze zijn in 
turnen. Deze drie meiden had-
den zich geplaatst voor de dis-
trictskampioenschap van District 
Mid-West. In hun categorie is 
deze wedstrijd de finale.   Hier 
kwamen de 28 beste turnsters 
bij elkaar van de regio`s  Noord-
Holland en Midden-Nederland. 
Nikki en Rory deden mee in de 
categorie pupil 1   D1   en Rens-
ke in pupil 1  D2.

Het feit dat ze hier stonden was 
al een hele prestatie. Na 2 voor-
wedstrijden in hun eigen rayon 
(West-Friesland), plaatsten de 
meiden zich in   de volgende 
wedstrijd,  Finale Noord. Daarna 
kwamen er steeds meer rayons 
bij en moesten ze zich elke keer 
weer bewijzen en doorstromen. 
Uiteindelijk resulteerde dit in een 
plaatsing voor de districtskampi-
oenschap.

Hoewel ze vanmorgen behoor-
lijk gespannen waren hebben ze 
het goed gedaan. Nikki Grent is 
uiteindelijk 9de geworden met 
een totaalscore van 54.492 , Rory 
Corver eindigde op de 21ste plek 
met een totaalscore van 52.167 

en Renske Verbruggen eindigde 
op de 23ste plek met een totaal-
score van 52.242.
Opvallend was dat alle drie de 
meiden uitblonken op de vloer 
als hun beste onderdeel. De mei-
den kunnen nu dus zeggen dat ze 
respectievelijk 9de, 21ste en 23ste 
zijn geworden van heel Noord-
Holland en Midden-Nederland 

samen, en hebben dus heel wat 
turnsters achter zich gelaten in 
dit district.
Een topprestatie dus!
Wij, trainsters   zijn super trots 
op jullie!

Na een welverdiende zomerva-
kantie gaan we volgend seizoen 
weer knallen!

Tessa Botman Nederlands Kampioen 
skeeleren 500 en 1000 meter

Na de zomervakantie gaan de turnsters van VVW weer knallen. 
Foto aangeleverd

Meisjes van VVW op het districtskam-
pioenschap, turnen dames, D1 en D2
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(Nederlands) Kampioenen



 
Andijkertjes

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

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

Een tuindoek met eigen foto?
Vraag naar de mogelijkheden.

Dijkprint. 
info@dijkprint.nl

De gemeente Medemblik organi-
seert een informatieavond voor 
mensen die in hun directe omge-
ving te maken hebben (of ver-
wachten te krijgen) met de zorg 
voor een persoon met demen-
tie. Tijdens de avond vertellen 
we meer over de (lokale) ont-
wikkelingen op het gebied van 
dementie binnen onze gemeente. 
Daarnaast introduceren we de 
dementia-App. 

Op dit moment zijn er in 
Nederland ruim 260.000 mensen 
met dementie. Dit aantal neemt 
de komende jaren sterk toe, ook 
in de gemeente Medemblik. Het 
merendeel van de mensen met 
dementie wil zo lang mogelijk 
thuis blijven wonen. Dat vraagt 
iets van de mensen in hun direc-
te omgeving: partners, fami-
lieleden, buren en anderen die 
zich betrokken voelen. Ook de 
gemeente heeft aandacht voor 
de situatie waarin mensen met 
dementie én hun mantelzorgers 
verkeren en wil daarin onder-
steunen. Daarom introduceren 
we de dementia-App. 

Dementie-App
Deze applicatie helpt bij het ont-

zorgen van mensen met demen-
tie en hun directe omgeving. 
Tijdens de informatieavond ver-
telt Pieter Hasenaar meer over de 
dementia-App. Hij ontwikkelde 
de app samen met zijn broer. 
Het is een heel handig hulpmid-
del, zowel voor de dementerende 
zelf als voor mantelzorgers en 
anderen in zijn of haar sociale 
omgeving. Tijdens de informa-
tieavond laten we zien wat de 
mogelijkheden zijn en hoe de app 
werkt. De gemeente Medemblik 
vergoedt voor haar inwoners met 
dementie en hun mantelzorgers 
de abonnementskosten van de 
dementia-App voor het eerste 
jaar. 

Tijd en locatie
Belangstellenden zijn van harte 
welkom op een van de twee avon-
den. De eerste is op maandag-
avond 19 juni in De Schoof, 
Kerkelaantje 1 in Wervershoof. 
De tweede is op woensdagavond 
28 juni in De Dres, Lange Dres 1 
in Nibbixwoud. De avond duurt 
van 19.30 tot 21.30 uur. Inloop 
vanaf 19.15 uur. De koffie en thee 
staan klaar. Aanmelden kan door 
het sturen van een mailtje naar: 
mantelzorg@medemblik.nl. 

Informatieavond over ‘omgaan met dementie’:
maandagavond 19 juni in Wervershoof en

woensdagavond 28 juni in Nibbixwoud

Van een cultuurhistorisch terrein 
in vol bedrijf naar een nieuwe 
bestemming. De Historische 
Tuin aan de Koewijzend in 
Blokker verliest in 2018 twee 
derde van zijn grondgebied, het 
rooien van de bomen begint en 
het slopen van de kassen, er zul-
len huizen worden gebouwd. 
DansersCollectief Hoorn liet 
zich met vier dansmakers inspi-
reren om met dat gegeven een 
unieke  locatie-voorstelling te 
maken, naast de schoonheid van 
de fruitbomen, de oude en nog 
in  gebruik zijnde kassen en het 
open veld. 
Op 30 juni en 1 juli presente-
ren zij op die locatie samen met 
Harmonieorkest De Herleving 
uit Zwaag de voorstelling 
KASCADANS. Er zijn vier dans-
stukken te zien, begeleid door 
muzikanten van het harmonieor-
kest. De vier dansmakers Joke de 
Heer, Henk Smits, Carlijn Visser 

en Madelon de Jong werkten 
hiervoor samen met gevorderde 
amateur-improvisatiedansers en 
dirigent Rolf Hoogenberg.
 
Tijdens de gevarieerde voorstel-
ling vormt de compositie ‘The 
Fields’ van Jacob de Haan een 
rode draad die de dansen ver-
bindt. Muziek en dans laten 
zowel eenheid als eigenheid zien 
en horen. Het publiek wandelt 
door de tuin en ziet op vier plaat-
sen met een eigen karakter de 
dansstukken. Een unieke kans 
voor het publiek om tuin en dans-
voorstelling te zien en te beleven. 
 
Locatie: Koewijzend 4, 1695 CG 
Blokker
Optredens: 30 juni 20:00 en 1 
juli 15:00 en 20:00
Entree: 14,50
www.pakhuishoorn.nl
Informatie:  www.danserscollec-
tiefhoorn.wordpress.com

KASCADANS: Locatie-dans 
met live muziek van De Herleving

De jaarlijkse fietstoertocht over 
de Westfriese Omringdijk staat 
op zondag 25 juni geheel in het 
teken van cultureel erfgoed. 
Gezien het groeiend aantal deel-
nemers aan de fietstocht over de 
800 jaar oude Omringdijk wordt 
volgens organisator Le Cham-
pion de combinatie van sport 
en cultuur steeds populairder. 
Zo stappen op de vierde zondag 
van juni naar verwachting 2.500 
deelnemers op de fiets om vanuit 
meerdere historische VOC-ste-
den de route over de monumen-
tale dijk te fietsen.
 
Fietsen in Holland boven 
Amsterdam
Fietsen over de Westfriese 
Omringdijk is fietsen over een 
icoon in de regio ten noorden van 
Amsterdam, een gebied dat alles 
heeft wat het echte Holland te 
bieden heeft. Gezellige startloca-
ties zijn ingericht in de VOC-ste-
den Enkhuizen en Hoorn, in Kol-
horn in de Westfriese gemeente 
Hollands Kroon  en Alkmaar, 
waar in 1196 ooit begonnen werd 
met de aanleg van de Westfriese 
Omringdijk. Op het fietspad van 
de Rekerdijk bevindt zich nog 
steeds het officiële 0-punt. 
 
Bij de verzorgingspost in 
Medemblik, direct gelegen aan 
de Westfriese Omringdijk, kun-
nen deelnemers aan de 135 en 
80 km vanuit Hoorn en Enkhui-
zen ‘even stoom afblazen’ in het 
Nederlands Stoommachinemu-
seum. In Hoogwoud is Molen de 
Lastdrager speciaal geopend en 
kunnen deelnemers aan de kor-
tere afstanden gratis naar binnen 
voor een bezichtiging. Grand café 
Het Hop, pal naast de Omring-
dijk, is de nieuwe startlocatie in 
Hoorn waar deelnemers op het 
terras kunnen genieten van het 
vrije uitzicht over het IJsselmeer.
 
Westfriese lekkernijen
Meefietsen op zondag 25 juni 
is wellicht de beste manier om 
Westfriesland en zijn verbor-

gen schatten te ontdekken. Deze 
oudste dijk van Nederland heeft 
haar functie als waterkering lang 
geleden verloren, maar stijgt de 
laatste jaren weer in aanzien bij 
outdoor sporters die het 126 km 
lange monument dwars door 
het polderlandschap wande-
lend, lopend of fietsend verken-
nen. Met het zonnetje boven het 
hoofd, de golfjes en het binnen-
dijkse groen en met de aanblik 
van molens en koeien. Alle start 
en verzorgingslocaties zijn West-
friese verrassingen, waar streek-
producten zoals Westfriese kren-
tenmik of Enkhuizer koek wordt 
uitgedeeld en lokale entertainers 
zorgen voor Westfries vermaak. 
Eenvoudig maar goed, zoals een 
Westfries het zich wenst.
 
Goed Doel
Dit jaar gaat de opbrengst van 
de fietstocht naar Stichting De 
Westfriese Molens, die zich inzet 
om cultureel erfgoed te bewaren 
en molens in het gebied West-
friesland draaiend en malend te 
houden. Meelmolen De Lastdra-
ger te Hoogwoud behoeft drin-
gend restauratie en Le Champion 
steunt de Stichting dit jaar in 
haar streven deze restauratie te 
kunnen beginnen.
 
Inschrijven met voordeel Online 
inschrijven is mogelijk via www.
rondevandewestfrieseomring-
dijk.nl. Deelnemers die zich 
voor 12 juni registreren, delen 
mee in het lage inschrijfgeld. Er 
kan gekozen worden uit afstan-
den van 50, 80 en 135 km, elk 
te volgen vanuit de startlocaties 
Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen en 
Kolhorn. De afstand van 135 km 
over de gehele Omringdijk is een 
prestatieve toertocht voor de 
meer getrainde wielrenner. Voor 
recreatieve fietsers en begin-
nende racefietsers zijn afstanden 
van 50 en 80 km uitgezet. Deze 
kortere routes gaan voor een deel 
over de Omringdijk en deels door 
het binnen de dijk gelegen West-
friese landschap.  

Fietstoertocht Westfriese 
Omringdijk

25 juni gaat de fietstocht weer over de Omringdijk. Foto aangeleverd

Kascadans met Andijker Henk Smits. Foto aangeleverd

Gevonden: 
op het strandje bij 

Vooroever

Praktisch nieuw, 
groen t-shirt

Informatie bij redactie, 
59 36 05
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Wist u dat...

… Cantabile volgens de jury 

van het Korenfestival in Me-

demblik weer klinkt als een 

klok en plezier uitstraalt?

... de avondvierdaagse weer van 

start is gegaan en dat Jasper en 

Marieke voor de eerste keer 

meelopen?

... Cor en Bettie Gorter-Paster-

kamp vrijdag 16 juni 45 jaar 

getrouwd zijn en nog steeds gek 

op elkaar zijn?

… berichten van verloren en 

gevonden voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

… deze berichten ook op de 

website en facebookpagina van 

de Andijker worden geplaatst?

… de redactie op zoek is naar 

kermisfoto’s van Andijk?

OPEN TUINEN 
DAG 24 JUNI 2017
De volgende tuinen zijn te bezoe-
ken: Familie Kok Nieuwstraat 39 
Wervershoof, Familie Koopman 
Dorpsstraat 48 Wervershoof, 
Familie Bakker Dorpsstraat 
85 Wervershoof, Jan Botman 
Essenlaan 6 Hoogkarspel, Familie 
Kool Binckhorst 26 Hoogkarspel

In elke tuin liggen flyers met alle 
adressen en een route beschrij-
ving. Bij de tuinen staan borden 
en hangen onze vlaggen. En altijd 
hopen we maar op mooi weer.



Kerkdiensten, zondag 18 juni
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur dhr. J. Veltrop te Vianen, m.m.v. Sound of Praise

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 Pastor Gert Scholten, Organist: Andrew Orme

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Bjorn Visser, Jeugddienst

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
10.00 uur  Wo-Com. groep Andijk, Gemengd koor

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur  Arie de Jong

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

10.00 uur Simon van Groningen

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

Toeristenkerk Onderdijk
Sportlaan 10, Onderdijk.
10.30 uur Voorganger: GertJan Kooijman, Muzikale 
 medewerking: Ravel, Zarin en Safri / gitaar en zang

Het Westfries Archief is gestart 
met een nieuw vrijwilligerspro-
ject: Westfriezen Geregistreerd. 
Met dit project worden de bevol-
kingsregisters van Westfriesland 
toegankelijk gemaakt. Iedereen 
kan meedoen!

Rond 1850 begonnen gemeenten 
met het bijhouden van bevol-
kingsregisters. 
Gemeenteambtenaren noteer-
den van ieder huishouden gege-
vens zoals voor- en achternaam, 
geboortedatum en –plaats, maar 
ook zaken zoals beroep, gods-
dienst en adres. Na 1930 stapten 
de gemeenten over van bevol-
kingsregistratie per huishouding 
naar de zogenoemde persoons-
kaarten.

Duizenden scans en duizenden 
namen
Het Westfries Archief zet de 
scans van alle bevolkingsre-
gisters online. Om de scans te 
kunnen doorzoeken op een spe-
cifieke persoon of familienaam 
moeten de handgeschreven gege-
vens eerst worden ingevoerd in 
een database. Dit gebeurt via de 
website van VeleHanden. Op dit 
crowdsourcingsplatform staan 
meer dan 154.000 scans van de 
Westfriese bevolkingsregisters. 
De informatie van elke scan 
wordt door twee verschillende 
vrijwilligers ingevoerd. Na een 

laatste controle door een derde 
vrijwilliger plaatst het Westfries 
Archief de gegevens op de web-
site www.westfriesarchief.nl. 
Daarna kan iedereen in de bevol-
kingsregisters zoeken naar zijn of 
haar voorouders. 

Help mee!
Op vrijdag 9 juni is een start 
gemaakt met het invoeren van 
de gegevens uit de bevolkingsre-
gisters. Gert Jan Nijpels, burge-
meester van Opmeer en lid van 
het Dagelijks Bestuur van het 
Westfries Archief, controleerde 
de eerste scan. Daarna namen 
de vrijwilligers van het Westfries 
Archief het stokje van hem over.
Lijkt het u leuk om mee te wer-
ken aan dit vrijwilligersproject? 
Meldt u dan nu aan via www.vele-
handen.nl. Klik na het aanmel-
den op het project ‘Westfriezen 
Geregistreerd’. U kunt dan met-
een beginnen met het invoeren.
Elke tweede vrijdag van de 
maand is er een inloopochtend 
voor alle deelnemers van het pro-
ject Westfriezen Geregistreerd. 
U bent dan van harte welkom 
om langs te komen en al uw vra-
gen te stellen over het project. 
Ook kunt u dan andere deel-
nemers ontmoeten. De eerstvol-
gende inloopochtend is op 14 
juli van 09.00 tot 13.00 in het 
Westfries Archief (Blauwe Berg 
5C, Hoorn).

Vele Westfriezen Geregistreerd
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We hebben deze biljartmiddag 
weer met alle vrolijkheid die er 
bij ons gelukkig aanwezig zijn 
om er een gezellige middag 
van zien te maken.
Dat het niet altijd wil lukken 
hoort natuurlijk wel degelijk 
onder de biljartsport. Neem 
nou C.J. verhoogt die twee 
partijen een carambole tekort 
kwam en dan kun je het woord 
pech gebruiken, liever niet 
natuurlijk, maar die vlieger gaat 
niet altijd op.
G.P. Grent kon nou niet zeg-
gen dat het best ging maar dat 

moet je zo snale mogelijk ach-
ter je laten want het leven gaat 
verder. Al met al was het in café 
de Welkomst een goede sfeer 
en dat is dat ook mooi mee 
genomen. De einduitslag was 
C.J. Verhoogt zes punten en G.P. 
Grent vijf punten aan spanning 
dus geen gebrek.
De slotzin is:”Liefde kost niets 
om te krijgen, maar is onbetaal-
baar als je het hebt.”
Adios Biljartos

sportgroeten van G.P. Grent
aflevering 1110

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 18 juni 10.00 
uur:  Sacramentsdag. 
Tevens Vaderdag. Woord-
Communieviering met Gemengd 
koor; voorgangers van groep 
Andijk. Thema: “Eet en leef door 
Christus”. De collecte is voor alle 
onkosten waarvoor de parochie 
staat. Van harte aanbevolen en 
dank daarvoor.
Dinsdag 20 juni 10.00 uur: 
Ontmoetingsochtend in de dag-
kerk.
16.00 uur in Sorghvliet: Woord-
Communieviering; voorganger: 
pastor A. Dekker.
Welkom in de vieringen.
*Overleden: Gerard Schuite-
maker en Steven Bakker. Bij de 
voorbeden bidden wij voor hen.
*Pastor Suidgeest komt zondag 
weer thuis van vakantie op het 
bloemeneiland Madeira.
Hopelijk heeft het hem goed 
gedaan en kan hij er tot zijn 
afscheid weer tegenaan.
*Alle vaders, een mooie en ver-
rassende zon-dag toegewenst!

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
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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.
Zaterdag 17 juni 
• Rommelmarkt Gereformeerde Kerk Andijk 10:00-13.30 uur
• Sugar Rays bij Club Jazz & Pop in Cultura Andijk
Zondag 18 juni
• Koppelbiljarten Café pension ‘t Ankertje. Aanvang 14 uur
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.
Zondag 16 juli 
• Koppelbiljarten Café pension ‘t Ankertje. Aanvang 14 uur
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
• 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
Zondag 19 november 
• De Dutch Country College Dancers dansen in Sarto, 13.30 uur
Dinsdag 21 november 
• KVG, Sarto, 20.00 uur zangtheater mama’s
Vrijdag 24 november
• LSBO en Zonnebloem, Winterbijeenkomst met muzikale me-

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 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 8 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

Op zondag 2 juli organiseert 
Radboud Inline Skating voor de 
8e keer de Westfriese Omring-
dijk Skeelertocht. Deze bijzon-
dere skeelertocht door het mooie 
West-Friesland en over de monu-
mentale Westfriese Omring-
dijk staat bekend als een gezel-
lige leuke uitdagende tocht met 
prachtig asfalt!

Geweldige tocht!
De afstand van de skeelertocht 
over de hele omringdijk is 126 
km. Voor de degene die deze 
afstand te lang vinden is er ook 
een 60 km tocht. Beide toch-
ten worden in een peloton ver-
reden en de gemiddelde snelheid 
is 20-22 km p/uur.   Om 8.30 
uur is de gezamenlijke start van 
beide afstanden bij de kantine 
van Radboud Inline Skating in 

Medemblik. Tot aan Hoorn rij-
den beide ‘groepen’  bij elkaar. De 
60 km tocht gaat vanaf daar weer 
richting Medemblik. Onderweg 
zijn er een aantal tussenstops 
met eten en drinken. ‘Het is een 
geweldige tocht door West-Fries-
land en ik kijk er naar uit om 
dit jaar weer mee te doen’ zegt 
Simon Schermer uit Medemblik, 
vrijwilliger in de organisatie en 
vaste deelnemer aan de skeeler-
tocht.

Kijk voor meer informatie en 
aanmelden voor de Westfriese 
Omringdijk Skeelertocht op 
www.westfrieseomringdijkskee-
lertocht.nl 
Voor vragen kunt u contact 
opnemen met de organisatie via 
mail adres: wo.skeelertocht@
gmail.com

Puur genieten op zondag 2 juli tijdens 
Westfriese Omringdijk Skeelertocht



Maandag 19 juni 
gesloten

Dinsdag 20 juni 
heropening 

eerste 100 (betalende) klanten 
een gratis DA box, t.w.v. € 50,-

4 dagen lang 21% korting 
op het gehele* assortiment

*zie actie voorwaarden 
in de winkel of op de site

Drogisterij 
Vroegop 
Andijk
Middenweg 67A
1619 BN Andijk

Telefoon: 0228 591 552

*  De actie is niet geldig op alle andere aanbiedingen, geneesmiddelen, zuigelingenvoeding 0-6 maanden, DA luiers, cadeaukaarten, foto- en 
filmartikelen, Eyelove Brillen, Louis Widmer en Solgar. Klantenkaartacties en acties aangeduid met Vast Laag zijn uitgesloten van deze actie. 
Vraag in de winkel naar de volledige actievoorwaarden. 

woensdag 21 t/m  
zaterdag 24 juni 2017

op alles!*
korting21%

dinsdag 20 t/m 

zaterdag 24 juni 2017

DROGISTERIJ VROEGOP ANDIJK
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