
Het is alweer zes en een half jaar 
geleden dat ons boek De tafel van 
13 werd uitgegeven. Geschreven 
door elf broers en zussen Kooi-
man uit Andijk. We hebben een 
boekpresentatie gegeven in het 
Dorpshuis, met diverse sprekers 
waaronder de toenmalige burge-
meester Astrid Streumer. 

Binnen vier weken was de eerste 
druk van twaalfhonderdvijftig 
exemplaren uitverkocht, waarna 
de tweede druk verscheen. We 
hebben boekpresentaties gege-
ven van Amsterdam en IJsselstein 
tot in Opperdoes. Wij hebben 
ervan genoten, vooral de reacties 
en de gesprekken die hieruit 
voortkwamen, want er was zo-
veel herkenning bij de lezers. 

In die tijd kwam het verzoek om 
het in het Engels te vertalen, 
waarbij mijn broer Lolke in een 
onbewaakt ogenblik beloofde om 
het te vertalen wanneer hij als le-
raar Engels met pensioen zou 
zijn. En ja, belofte maakt schuld. 

Twee jaar geleden was het zover 
en is hij met vertalen begonnen 
en dat heeft best wat tijd gekost. 

Woensdag 21 juni 2017 • week 25 • voorheen De Andijker Middenstander, sinds 1921

Mr. R.M. Mantel-KooistraMr. A.W.M. Overtoom

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

GRATIS INLOOP: 9-17/19-21 uur
ANDIJK Do. 22-06

BENNINGBROEK Di. 27-06

0228-59 22 44

www.kwantesmakelaardij.nl

 Verkoop
Aankoop

Advies
Taxatie

13 Round the Table

De fam. Kooiman heeft dit voorwerp gekregen vroeger van 
de fam.van Beek, meneer van Beek was vroeger beheerder 

van het postkantoor in Andijk. Wie weet waar dit voorwerp 
vroeger werd gebruikt? Reacties naar: info@andijker.nl

Oproep

Dikke pret met spuitvoetbal in De Weid

Dat was een leuk initiatief van de vrijwillige brandweer afgelopen 
woensdag. Kort na 18:00h reed een brandweerbus de speelweide op 
en werden de slangen uitgerold voor een heuse pot spuitvoetbal. Zo 

werd een heerlijke woensdag middag zwemmen wel heel erg leuk af-
gesloten. Brandweermannen en vrouwen; bedankt! 
Ook vrijwilliger worden? info@deweid.nl

Foto: KD/De Andijker

Een oud-collega die afwisselend in Ne-
derland en Canada woont, kon hij re-
gelmatig advies vragen. Nadat het boek 
was vertaald, heeft een professionele 

Amerikaanse script-editor het manus-
cript bewerkt en gecorrigeerd. Er ging 
nog aardig wat tijd zitten in de afwer-
king. Voordat het eindelijk gepubli-

ceerd kon worden, zijn er heel 
wat e-mails verstuurd en tele-
foontjes gepleegd. Nu is het zo-
ver. Het boek is er. 13 Round the 
Table is te koop bij ondergete-
kende of bij Primera en is via in-
ternet te bestellen bij www.de-
nieuwebestseller.nl/thirteen-
roundthetable (uitgeverij van 
Monique Burger), ook als e-book. 
Dus als u het in het Engels wilt 
lezen of het voor Engelstalige fa-
milie of vrienden wilt bestellen, 
heeft u nu de kans.



COLUMN (25)

Redactie:K.Gorter

Woorden van Jezus (3) 

Want indien gij de mensen 
hun overtredingen vergeeft, zal 
uw hemelse Vader ook u verge-
ven;  maar indien gij de men-
sen niet vergeeft, zal ook uw 
Vader uw overtredingen niet 
vergeven. Matteüs 6:14-15. 
Verdraagt elkander en ver-
geeft elkander, indien de een 
tegen de ander een grief heeft; 
gelijk ook de Here u vergeven 
heeft, doet ook gij evenzo. 
Kolossenzen 3:13 Vergeven!  
Het is nog steeds  één van de 
moeilijkste onderwerpen in 
het christelijk geloof. Zo te-
genstrijdig met het begrip 
‘onvoorwaardelijke liefde’. En 
voor het oog volkomen in 
strijd met de genade. Toen Je-
zus uitriep: ‘Het is volbracht’, 
was de verzoening van heel de 
wereld met God een feit. Dat 
was een eenzijdig verbond 
van God met heel Zijn schep-
ping.  Het is aan ons om die 
boodschap aan iedereen te 
vertellen. Met vergeven is het 
ook zo. God heeft u en mij in 
Christus vergeven. Dat is een 
feit. Maar als die vergeving 
niet door jou heen kan stro-
men naar een ander toe, dan 
voel je niets van het vergeven 
zijn. Dan ben je het wel, maar 
dan ervaar je het niet. Hoe 
dieper wij de genade van God 
in ons eigen leven ervaren, 
hoe meer vergevende liefde er 
van Hem naar ons stroomt, 
hoe meer er genade door ons 
heen naar anderen zal vloeien. 
En genade brengt vergeving 
met zich mee. Vergeven is on-
menselijk, tegennatuurlijk en 
vaak onmogelijk. Er is boven-
natuurlijke kracht voor nodig. 
En, zoals we allemaal wel we-
ten, is die kracht beschikbaar 
in de mate waarin wij er een 
beroep op doen. Vergeven be-
gint met: ‘ Ik kan dat niet, 
maar U kunt dat wel.’ En daar-
mee geef je God toestemming 
om Zijn werk in jou te vol-
brengen. Dat kost tijd. Soms 
duurt dat werk van volkomen 
vergeving van de Heer door 
ons heen een heel mensenle-
ven. En soms sterven we voor-
dat het werk helemaal is afge-
rond. Dat geeft niet. Maar als 
God door ons heen genade 
kan laten stromen, zullen we 
zelf ook genade ervaren. Die-
per en dieper. Meer en meer. 
Tot we volkomen beseffen wat 
het betekent dat WIJ zelf ver-
geven zijn!  Alles! Onvoor-
waardelijk! Want verge-ven is 
Goddelijk! Daarom mogen we 
Hém om bijstand vragen! Ge-
bed: Here God, dank U wel 
dat U een God bent die ver-
geeft. Dat U mij zelfs vergeeft 
als ik niet vergeven kan. Maar 
dan blokkeer ik Uw genade 
door mij heen en dat wil ik 
niet. Heer, doe Uw werk van 
vergeving door mij heen Want 
dan zal ik meer genade van U 
in mijn leven gaan ervaren. 
Amen. (W.Dureaux) 

FAMILIEBERICHTEN
Wij bedanken iedereen hartelijk die op wat voor wijze dan ook,

medeleven heeft laten blijken rondom het afscheid  
van onze lieve moeder en omamma  

Marry Forrer - de Groot

    Ellen en John Appelman,
    klein- en achterkleinkinderen

Andijk, juni 2017  

 Huisartsenpraktijk
M. Bartstra

R. Kant
Kleingouw 41e, 1619 CC Andijk

de praktijk is

gesloten

van maandag 26 juni t/m vrijdag 30 juni 2017
            

WAARNEMING 

Dr. Kroon, Olympiaweg 141A,Wervershoof tel: 58 12 55
(voor afspraak bellen tussen 8.30 en 10.00 uur)

Voor spoedgevallen 58 38 38 

Voor spoedgevallen na 17.00 uur, in de avond, nacht en 
het weekend, kunt u bellen met de 

CENTRALE HUISARTSENPOST IN HOORN.  
Tel: 0229-297800

U kunt uitsluitend terecht na een telefonische afspraak.

Woensdag overdag kunt u de dienstdoende arts bereiken 
op telefoonnummer: 0228 581199

Het apotheekservicepunt is elke middag open van
 14.00 uur tot 17.00 uur voor herhaalrecepten

 en het ophalen van uw medicijnen.

Het prikpunt van het WFG is ook open !

Bedankt voor de vele kaarten en felicitaties 
voor ons 40-jarig huwelijksfeest.

   Nannemarie Kooiman

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de kaarten, 
bloemen en bemoedigingen tijdens ons verblijf  

in het ziekenhuis en bij thuiskomst.  
Het heeft ons veel goed gedaan.

Ab en Jenny van Dokkum – Viskuil 32.

Lieve opa Albert en oma Henny
Van harte gefeliciteerd met jullie 45-jarig huwelijksfeest.

Wij wensen jullie nog vele gezonde jaren  
met elkaar en ons toe.

Liefs Thijs, Joy, Jelle, Dione en Maureen

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

Ronde balen persen

Bloemenlaantje

Loonbedrijf Huisman uit Venhuizen was vorige week aan het Singers-
pad bezig om het kuilgras voor de winterperiode in ronde balen te 
persen. Foto: Koos Dol/de Andijker.

Hier wat foto’s van de eerste verdieping Sorghvlietlaan, aan de zuid-
kant, de dames zijn er druk mee. Heel gezellig en kleurrijk. 

Komende zaterdag 
Beachvolleybaltoernooi 
bij Dorpshuis Centrum!

Zaterdag 24 juni wordt alweer de derde editie van het Andijker 
Beachvolleybaltoernooi gehouden bij Dorpshuis Centrum. Het 
toernooi zal starten rond 12:00 uur (o.v.). Het maximaal aantal 
teams is bereikt en opgeven is daarom helaas niet meer mogelijk. 
Tussen de wedstrijden door is het terras natuurlijk geopend om 
gezellig een drankje en een hapje te doen. Voor de kinderen zullen 
er in en om het Dorpshuis Centrum verschillende activiteiten 
zijn. We gaan er van uit dat we er met z’n allen weer een top dag 
van gaan maken. Kom allemaal je favoriete team aanmoedigen! 
Voor meer informatie, hou de website www.DorpshuisCentrum.
nl in de gaten!

Rianne Schoemaker studeert af
Oud-Andijkse Rianne Schoemaker heeft donderdag haar master-
titel klassiek trompet behaald aan het Amsterdamse conservato-
rium. Schoemaker, begonnen bij fanfare Sursum Corda, speelde 
voor haar examen maar liefst zeven composities. Zij deed dit op 
verschillende typen trompetten. De composities waren heel di-
vers: van een sonata uit 1678 van de Italiaan Viviani tot de suite 
voor koperkwartet van Hendrik Andriessen uit 1951. Ze kreeg 
voor het concert van haar docenten een acht.
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"Ik heb niet de ideale schoonzoon",  
zegt mevrouw Bakker

Wat is ideaal? Idealis in het Latijn, betekent denkbeeldig en idea bete-
kent voorstelling. Ideaal is: zo goed als men het kan wensen, volmaakt of 
perfect. Wat verwacht u van de ideale schoonzoon? 
Mevrouw Bakker (de naam is verzonnen) zegt er het volgende over: 
"Mijn schoonzoon moet niet over zich heen laten lopen, maar als hij 
eens wat vaker naar mijn dochter zou luisteren, dan zou de organi-
satie daar thuis heel wat beter lopen. Ik wil me heus niet overal mee 
bemoeien, maar hij hoeft toch niet overal zijn spullen te laten slingeren. 
Als je wat afspreekt, is hij standaard een uur te laat en aangezien hij 
klusjesman is, zou hij bij ons ook wel wat vaker de handen uit de mou-
wen mogen steken. En het zou toch wel erg leuk zijn, als ze af en toe 
eens spontaan bij ons langs kwamen. Nu moet ik eerlijk zijn, hij vindt 
mij ook niet de ideale schoonmoeder, maar ook al is hij dan verre van 
de ideale schoonzoon, het is toch de vader van mijn kleinkinderen en 
zolang hij lief is voor mijn dochter, zal ik proberen wat minder vaak te 
klagen, maar we willen wel wat in ons testament regelen, voor het geval 
dat". Veel mensen die een testament maken, vinden het belangrijk dat 
daarin staat dat het erfdeel aan hun eigen kinderen toekomt. Men wil 
de zekerheid hebben, dat wanneer kinderen uit elkaar gaan, niet een ex-
partner van een kind zijn hand komt ophouden voor een stukje erfenis. 
Blijft men bij elkaar, dan vindt men het meestal geen probleem, dat de 
erfenis mede bij het schoonkind terecht komt. U kunt hierover in uw 
testament dingen regelen. 

Mantel&Overtoom  
Notarissen en Mediators.  
Gratis inloop:  
22 juli Andijk 0228-592224  
en 27 juli Benningbroek  
0229-591264.

 • 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

Troost

Pinksteren is net voorbij, 
het Christelijke feest van 

de Trooster. Dat vieren we 
uitbundig en massaal, soms 
met 60.000 mensen komen 

we bijeen in Biddinghuizen: 
het feest Opwekking.

In datzelfde weekend 
worden 2 meisjes gevonden 
van 14 jaar, vermoord door 

minderjarige jongens, althans 
daar zijn de aanwijzingen 
voor. Groot verdriet bij de 
slachtoffers maar ik kan 
me ook voorstellen bij de 
gezinnen van de daders.  

Een schok.  
Hoe kun je dan troosten,  
hoe kun je dit vergeven? 

Maar er kwam ook een 
andere vraag bij mij op. Wat 
gebeurt er momenteel om ons 

heen want dit voorval staat 
niet op zichzelf. Wat bezielt 

dit soort jeugd en hebben we 
nog wel respect voor elkaar. 
Kunnen we hier politiek een 

antwoord op vinden?  
Grote vragen en het 

antwoord ligt volgens mij 
in veiligheid en verbinding, 

sociaal en emotioneel. 
Momenteel zijn we bezig met 
ons verkiezingsprogramma en 
ook dit soort punten komen 

dan op tafel.  
We hebben allemaal Jeugd 
in ons programma staan en 
drugs- en alcoholgebruik, 

etc ... maar moeten we niet 
veel meer tijd en geld stoppen 
in aandacht, praten, op zoek 
gaan naar antwoorden met 
hen. Mag een jeugdwerker 
iets kosten, en bijvoorbeeld 

open jeugdhonken om 
bij elkaar te zijn.  Om te 
praten, chillen heet dat 

tegenwoordig ... Weet wat er 
leeft en luister. Ik denk dat 
dit een hoge prioriteit gaat 
krijgen in ons programma. 
Mee eens? Of niet? Laten  

we dit bespreken met elkaar, 
om maar alvast te beginnen ...

Silva Visser
ChristenUnie

christenunie.medemblik@
gmail.com

Silva Visser

Bij de familie Voorthuizen kwam een ongenode gast te eten.

Langs de weg...

Op laatste competitiedag, 30 mei 
jl., is weer fanatiek gestreden om 
de kolfkampioen  van Andijk te 
worden. 

Na de koffie met gebak gingen 
om vier uur 14 dames enthousi-
ast van start en werd er tot etens-
tijd  fanatiek gekolfd. Na het nut-
tige van een voortreffelijke 
broodmaaltijd in ons clubonder-
komen “Cultura” werd de onder-
linge strijd weer voortgezet. 

Spanning was er deze avond vol-
doende, want na de eerste 10 sla-
gen waren er nog zeker 6 dames 
die in aanmerking kwamen om 
kampioen te worden.  Maar het 
gevaar kwam onder andere van 
een wat lager geplaatste. Zo 
stond Nel Kreuk bij start van de 
finale op een gedeelde 8e  plaats 
maar door een prachtige serie 
van 47 punten werd zij uiteinde-
lijk 3e. Voor de plaatsen 1 en 2 
was het heel spannend. Bij Lucia 
van de Klashorst en Hannie Bak-

ker was het verschil slechts 1 
punt. Na de laatste 5 slagen ein-
digden zij gelijk, zodat een bar-
rage de doorslag moest geven. 
Hannie, zoals altijd kan zij goed 
met spanning omgaan, wist deze 
uiteindelijk overtuigend te win-
nen.  

Na het uitreiken van de beker en 
het overhandigen van de bloe-
men zijn de dames uitbundig ge-
feliciteerd. De beker winnen is 
natuurlijk het allermooiste, maar 
er zijn ook dames die tevreden 
zijn met de mooie prijzen voor de 
2e en 3e plaats. De prachtige plan-
tenbakken zijn ook dit jaar weer 
gekocht bij en gesponsord door 
tuincentrum Boeder  in Andijk.

Op de foto staan van links naar 
rechts, Lucia, Hannie en Nel, in 
de door Dakbedekking Berkhout, 
gesponsorde blouses.  

Marry Boon, secretaris kolfclub 
“de Vrouwenkliek”

Hannie Bakker: kampioen van 
kolfclub “De Vrouwenkliek” 

Lucia, Hannie en Nel. Foto aangeleverd

Andijkse Nederlands kampioen  
paracycling 2017 en op weg naar Tokyo 2020

Caroline Groot, een 19-jarige Andijkse en studente rechten, nu woon-
achtig in Groningen, heeft tot haar 16e jaar bij de diverse schaatsselec-
ties van de ijsbaan in Hoorn geschaatst. In 2014 heeft zij door een 
complicatie tijdens een operatie een zenuwbeschadiging opgelopen in 
haar onderbeen en kan daardoor zonder hulpmiddelen als een orthese 
of krukken niet meer lopen. Met een orthese kan zij op topniveau 
meedraaien in de sportwereld. Het schaatsen met aangepaste orthese 
gaat weer boven verwachting en sinds kort is zij aangenomen bij het 
Johan Cruijff Foundation para-cycling talent team van Nederland, 
KNWU. Doel: de Paralympische spelen in Tokio 2020. 

Zondag is zij Nederlands kampioene paracycling 2017 in Monfertland 
geworden. Volgend jaar zijn de kwalificaties voor de spelen. In het 
pinksterweekeinde was de eerste test bij de talenten, de Europa Cup in 
Keulen. Hierbij behaalde zij een 4e plek op de tijdrit (15km) en een 3e 
plek op de wegrit (44km) dit is een mooi debuut en deze resultaten 
smaken naar meer. Komende periode volgen de World Cup in Emmen 
en de Europa Cup in Elzach. 

Wilt u meer informatie over het team of heeft u interesse in persoon-
lijke sponsoring kunt u mailen naar caroline.groot@hotmail.com
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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

EHBO-vereniging Andijk is er voor iedereen

Waar zouden we zijn zonder EHBO-
vereniging Andijk? In ieder geval niet 
op een van de vele Andijker-feestjes! Op 
vrijwel elk evenement staan de vrijwilli-
gers van de vereniging te posten. En 
daar mogen we hen maar wat dankbaar 

voor zijn! Daarnaast brengen zij ook de 
Andijker jeugd de beginselen van EHBO 
bij. En dat is nog lang niet alles wat er 
speelt binnen de vereniging. In gesprek 
met Ciska van Etten, bestuurslid van 
EHBO-vereniging Andijk.

‘EHBO-vereniging Andijk bestaat al sinds 
1929’, vertelt Ciska terwijl zij in een oud 
fotoboek bladert waarin alle bestuursleden 
sinds 1929 met pasfoto te vinden zijn. Ook 
prijkt er in het boek een oude advertentie. 
‘Kijk, toen was het lesgeld voor de cursus 

nog maar 35 gulden, bijzonder he? Ook 
toen kon je – net als – nu bij EHBO-ver-
eniging Andijk terecht voor EHBO-cur-
sussen en herhalingslessen. Op dit mo-
ment bestaat de vereniging uit zo’n 32 le-
den, waarvan mevrouw De Boer erelid is! 
Dit jaar is zij al zestig jaar lid, waarvan ze 
er 40 actief is geweest in het bestuur. Ook 
gaf zij EHBO-lessen.’

Zonder EHBO’ers, geen evenement
Naast het bieden van EHBO-cursussen en 
herhalingslessen is de vereniging ook op 
andere manieren actief. ‘Een aantal van 
onze vrijwilligers post op allerlei evene-
menten, zoals Dijkpop, het volleybaltoer-
nooi, schoolvoetbal, de sinterklaasintocht, 
Koningsdag en noem maar op. In verband 
met de veiligheid is het verplicht dat EH-
BO’ers aanwezig zijn. Zonder EHBO, geen 
evenement. Het posten op evenementen is 
– buiten de incidenten – erg leuk. Je komt 
vaak allerlei kennissen tegen. We zouden 
trouwens best nog wat vrijwilligers kun-
nen gebruiken om te posten!’

Nuttig en leerzaam
EHBO-vereniging Andijk is niet alleen 
daarom een toevoeging voor het dorp. De 
verenging verzorgt ook lessen op drie ba-
sisscholen in Andijk. ‘Dit begon ooit op 
intiatief van ons erelid mevrouw De Boer, 
die ook jarenlang zelf de lessen heeft ver-
zorgd. Het is belangrik dat jonge kinderen 
bekend zijn met EHBO en weten wat zij in 
geval van nood wel en niet moeten doen. 

Een EHBO-cursus is voor zowel jong als 
oud nuttig en leerzaam!’

EHBO-vereniging Andijk, ook aanwezig tijdens het afgelopen Hemelvaarttoernooi bij Sporting AndijkFoto: KD/De Andijker
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 Marco van der Lee

✿ Voor natuurexcursies in de omgeving

✿ Voor natuurpresentaties over soorten 
 en/of gebieden

✿ Vogels, planten, vlinders, paddenstoelen

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

www.marcovanderlee.nl

Gratis wifi kit
op ál onze omvormers!

Voor meer info gaat u naar:

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

Volg de opbrengst

  van je zonnepanelen 
via

   een app op je mobiel!

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

Opgelet: op deze dagen gelden 
deze vaste aanbiedingen

  Bakker-Ontbijtkoek

 Van €2,50 nu voor €1,75

 Krentenbollen

 6 halen, 4 betalen

 Andijker Rondo's

 5 halen, 3 betalen

•   Dé schadespecialist voor elke autoschade

• Voor particulier en verzekeraar

• Als kwaliteit en service voor u belangrijk zijn

•   Gratis vervangend vervoer/haal- en brengservice

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

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

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

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

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

20 aug
Maandag

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

(AC  DC tribute band) 

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

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

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

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

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

20 aug
Maandag

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

(AC  DC tribute band) 
Feestje of iets 

te vieren?
Dat kan in Sarto 

natuurlijk!
Mooie zalen, gezellige sfeer, 

bel voor meer informatie 
voor uw feest of partij 

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

Bangert 4, 1619 GJ Andijk

Hoveniersbedrijf de Kroon
Dijkweg 128, 1619 HH Andijk

tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

B. DE KROON

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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

Maarten,

kun je van het logo rechtsboven een advertentie maken

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

Gr

Tuin aanleggen of restylen?

Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

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

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

Tel. 0228 - 592075 • www.� deboer.com

Administratie
In de Haak • Sterappel 28 Andijk 

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

Architectenbureau
De Ruimte • Ard Botman

Tel. 06-53710671 • www.deruimtevooroplossingen.nl

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

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

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

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

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

Brood en Banket
De Nieuwe Bakkerij • Kleingouw 53

Tel. 0228-591556 • denieuwebakkerij@hotmail.com

CV Monteur
Valk Service & Onderhoud • Tel. 0228 - 58 67 66

info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

Dorpshuis
Sarto • Bangert 4, 1619 GJ Andijk • Tel. 0228 - 59 16 13

info@sarto-andijk.nl • www.sarto-andijk.nl 

Fietsenwinkel
André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof

0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

Fysiotherapie
Praktijk Andijk • Landstraat 5, 1619 EX Andijk

0228 - 59 11 22 • www.praktijkandijk.nl

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

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

Hovenier
Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk 

Tel. 06-189 66539 • www.dekroonhovenier.nl

Kantoormeubelen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G

Tel. 06. 2182 3000 • www.deenisdeanderniet.nl

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

Nagelstyliste/Pedicure
Salon Beautylounge, • R. Luisantestr. 14, Andijk

06-12505352 • www.salonbeautylounge.nl

Natuur
Marco van der Lee • Buurtje 30, Andijk

06 23 14 98 70 • www.marcovanderlee.nl

Oefentherapie
Koopman Oefentherapie • Ged. Laanweg 43, 1619PB Andijk

Tel: 0625116916 • koopmanoefentherapie.nl

Podologie
Marian van Zwieten • Keizerskroon 1

Tel. 06 54 28 83 08 • www.podologiemarianvanzwieten.nl

Printen & drukwerk
Dijkprint • Tel. 0228 59 36 05

info@dijkprint.nl • www.dijkprint.nl

Schilder- Glas- en behangwerk
Van den Braber • Hoekweg 13, 1619 EA Andijk

Tel. 06 53 74 82 94 • www.vandenbraber.nl

Schoonheidssalon
LNC Huidverbetering • Handelsweg 33e, Andijk

Tel. 06-373 1414 8 • www.salonlnc.nl

Sportschool
Strength-Conditioning-West-Friesland • Ged. Laanweg 43 

Tel. 06 1077 2538 • www.scwestfriesland.nl

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

Tel. 0228 - 75 57 43 • www.marijkejaspers.nl

Trekkers en werktuigen
Manshanden • Dijkweg 321 Andijk 

Tel. 0228 - 597410 • www.manshandentuinenpark.nl

Verbouw-Onderhoud & Bouwadvies
Kort Onderhoud • Dr. d' Arnaudstraat 22 Andijk 

Tel. 06-2738 0707

Verhuizen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G 

Tel. 06. 2182 3000 • www.wieverhuistmij.nl

Vishandel
Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

www.kleinvolendam.nl • info@kleinvolendam.nl

Vloeren
De Bovenste Plank • Nijverheidsweg 7A Wervershoof

Tel. 0228 724907 • www.bovensteplank.nl

Witgoed
Electro Andijk • Middenweg 39 Andijk 

Tel. 0228 - 591873 • www.electro-andijk.nl

Yoga
Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk

0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Zonnepanelen
Solarfabriek • Dijkweg 163, 1619 HJ Andijk

0228-597272 • www.solarfabriek.nl

Zonwering
Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk

06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl

Uw bedrijfsnaam in deze lijst? 
Bel 59 36 05 of mail p.ligthart@andijker.nl



Dit weekend word 
er gestreden om di-
verse prijzen tijdens 
het straatvoetbal-
toernooi op zater-
dag en zondag op 
de kermisspelen. 
Het Kermiscomite 
is er klaar voor en 
diverse teams heb-
ben zich ingeschre-
ven, kom even kij-
ken op deze 2 dagen 
in en rond Cultura, 
we hebben zater-
dagmiddag uit Zwaagdijk  de Band “Kratje Pils”en DJ Simon Ruiter 
topt de zaterdag voor ons af maar zondag word het nog mooier en 
de band aangekondigd als “Mystery band live”heeft zich bekend 
gemaakt en is “Perfect Strangers”

Hou je van Queen, Van Halen, Whitesnake of andere 70’s rock kom 
kijken! Om 19.00 uur komt Bert Hoogveen met de band “Blue-
Flame” de zaal op zijn kop zetten, alle dagen vrij toegang in Cultura.

Kermis Comité  Andijk-West

 
Andijkertjes

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

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

***VERS VAN HET LAND***
Nieuwe Aardappelen

Pioenen in div.prachtige kleuren
Jan & Tineke van der Jagt
Middenweg 39 tel 593245

 

De geschikte lokatie voor:

 Huwelijksvoltrekkingen
 Lezingen
 Concerten
 Uitvaarten
 Repetities
 Tentoonstellingen
 Vergaderingen

Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl

Contactpersoon:
Dhr. Jan Gorter
0228 - 592957

Donderdag 6 juli a.s. luidt Excel-
sior de zomer in  met een “Zo-
meravondconcert” op het plein 
voor de Buurtjeskerk. Van Luc en 
Monique zijn we weer welkom 
om op het plein voor restaurant 
Het Kerkje te komen spelen.

Excelsior wil zo samen met u de 
vakantie inluiden met gezellige 

muziek. Ook de leerlingen spelen 
met het orkest mee.
Wilt u zitten? Neem dan zelf een 
stoel mee en geniet van zomer-
avondmuziek op het plein.
Aanvang van dit gratis concert is 
19.45 uur.
Het concert gaat alleen door met 
mooi weer. Bij slecht weer probe-
ren we het volgend jaar opnieuw!

De zeer geslaagde GP Ploegen-
tijdrit krijgt geen vervolg op de 
Houtribdijk. De ploegentijdrit 
voor zowel wedstrijdrenners 
als recreanten vond vorig jaar 
plaats op de dijk tussen Lely-
stad en Enkhuizen. Ondanks 
veel steun vanuit de gemeentes 
bleken niet alle instanties hun 
medewerking aan een vervolg 
van het unieke wielerevene-
ment, waaraan bijna negentig 
ploegen deelnamen, te willen 
geven.
 
Voor de deelnemers uit de man-
nelijke Clubcompetitie wijkt 
Stichting Wielerstad Enkhuizen 
ditmaal uit naar de Wieringer-
meer, waar tot en met 2014 ook al 
een ploegentijdrit plaats vond. 
Aan het begin van de avond zal 
daar op 1 juli in twee blokken van 

vijftien teams worden gereden. 
Onder andere West-Frisia komt 
met een sterke formatie in haar 
thuiskoers aan het vertrek.
 
De organisatie richt haar pijlen 
alweer op 2018. De actieve comi-
té meldt, “De vele positieve reac-
ties direct na het evenement in 
2016 en de vele aanmeldingen 
van recreanten en wedstrijd-
teams dit jaar hebben ons ge-
sterkt richting de toekomst. Onze 
pijlen zijn dan ook alweer op vol-
gend jaar gericht. Een nieuw par-
cours met wederom fraaie uit-
zichten is reeds uitgetekend”. 
Deelnemende teams uit eerdere 
edities en geïnteresseerden zullen 
onder meer via de website van 
West-Frisia en die van de GP 
Ploegentijdrit, op de hoogte wor-
den gehouden.

GP Ploegentijdrit eenmalig 
naar Wieringermeer

Foto aangeleverd

Live muziek tijdens 
de Kermis in Cultura

Vrijdagavond 23 juni
Mini optreden 

Perfect Juice
bij de familie Schuitemaker,  

Kadijkweg 4, Andijk
Aanvang 19.45 uur

Bij slecht weer gaat het optreden niet door
Kijk hiervoor op onze facebookpagina

Wist u dat...

... Perfect Juice op vrijdagavond 

23 juni van 19:45–22:00 een 

mini optreden geeft op de 

Kadijkweg 4 te Andijk? 

... er uit een tuin aan de 

Keizerskroon vorige week een 

bijzondere windwijzer is 

gestolen? Heeft u iets gezien in 

de nacht van maandag op 

dinsdag? Meldt het ons!

... Liesbeth Basjes  

in 2 dagen van Groningen  

naar Maastricht 405 km  

heeft geskeelerd  

voor kansarme kinderen?

... muzikant Johan Keeman 

afgestudeerd is aan het 

conservatorium in Haarlem?

Egbert en Fokelien Krikke  

op 29 juni a.s.  

50 jaar getrouwd zijn?

Zomeravondconcert 
Muziekvereniging Excelsior

Langs de dijk

Met het mooie weer halen vele eigenaren hun oldtimer weer weer 
uit de stalling, zo ook deze eigenaar die zondag j.l. met zijn Dodge 
Cabrio uit 1952 bij vuurtoren de Ven even een pauze hield.
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Kerkdiensten, zondag 25 juni

Gereformeerde Kerk

Middenweg 4, Andijk

10.00 uur Mevr. C. Veldhuizen, gezinsdienst

Gereformeerde Gemeente

Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen

09.30 uur Ds. G. Heijkamp

16.00 uur  Ds. G. Heijkamp

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk
10.00 uur Dhr. Rein de Lange uit Zaandam, Organist: Wim Broer

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Carrousel dienst over het thema gebed

R.K. Kerk, zaterdga 24 juni

Bangert 6, Andijk

19.00 uur Euch. pastor J. Suidgeest. De Vriendenkring.

De Bovenzaal

De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur  Nanne Groot

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

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

Toeristenkerk Onderdijk

Sportlaan 10, Onderdijk.

10.30 uur Voorganger: Ds. Wielsma, Muzikale medewerking  

 van  Gospelkoor Regospel uit Enkhuizen

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

Zaterdag 24 juni 19.00 uur: 

Eucharistieviering met De 
Vriendenkring;  
voorganger: pastor J. Suidgeest. 
Thema: “Wees niet bang!”. 
De collecte is voor onze kerk. 
Van harte aanbevolen en dank 
daarvoor. 
Welkom in de viering.

*Overleden:  
Gerard Schuitemaker  
en Steven Bakker.  
Bij de voorbeden bidden wij 
voor hen.

*Vorige week hingen er weer 
schooltassen aan vlaggenstok-
ken. Het teken, dat er weer 
veel jongeren zijn geslaagd en 
de middelbare school hebben 
verlaten. Allen alsnog van harte 
gefeliciteerd en succes met het 
vervolg.

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.

© 2017 - De Nederlandse

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 24 juni
• Beachvolleybaltoernooi, parkeerterrein Dorpshuis
Donderdag 29 juni
• Miniconcert de Decibels, jeugd Excelsior, in Cultura, 19.00 uur

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  
13, 14 en 15 oktober
• Kermis bij de Klamp
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-

dewerking van de Wintertuin uit Schagen. Dorpshuis Centrum 

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

Oud papier  Zaterdag 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 28 juli, 25 augustus, 

22 september, 20 oktober, 17 november en 15 december. 
Kijk voor meer informatie op hvcgroep.nl

AANLEVEREN KOPIJ

Advertenties:  
tot maandag 12.00 uur 

info@andijker.nl. 

Kopij en fotomateriaal:
tot maandag 12.00 uur 

info@andijker.nl

Familieberichten: 
(rouw- en geboorteberichten) 

tot dinsdag 8.30 uur
info@andijker.nl

We hebben in plaats van 
woensdag op vrijdag gespeeld 
door omstandigheden en dat 
kan wel eens gebeuren. Van 
de gespeelde partijen kon ik 
helaas niet vermelden, omdat 
dit te laat werd in de weekbla-
den te plaatsen.
Volgende keer weer volop 
nieuws van de gemaakte par-

tijen van C.J. Verhoogt en G.P. 
Grent. We houden het nu kort 
en we sluiten af met de slotzin 
en die is als volgt: “Denk eraan 
dat zwijgen soms het beste 
antwoord is.”
Adios Biljartos
Sportgroeten 
G.P. Grent
aflevering 1111

Biljartvereniging De Vlieringboys

Langs het water

In alle waterwegen in Andijk worden de waterplanten weer afge-
maaid. Afgelopen week was maaiboot service De weed bezig aan de 
Kleiakker in Andijk. Foto: Koos Dol/de Andijker.
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KERMIS
ANDIJK-WEST

KERMIS
ANDIJK-WEST

GEEN 18? GEEN ALCOHOL!

ZATERDAG ZONDAG
24 JUNI 25 JUNI

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

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

FACEBOOK.COM/KERMISANDIJKWEST

CULTURA

Alie Hekking met de collectie kinderfietsen.  Foto: Koos Dol/De Andijker.

Ook voor  
kinderfietsen naar Kakoe

Nu de zomer eraan komt heeft Ka-
koe Baby en Peuterwinkel veel nieu-
we fietsen en zwembadjes. Een groot 
gedeelte van de collectie is ook te 
koop in de webshop, deze is te vin-
den via www.kakoe-babyenpeuter.

nl. Kakoe Baby en Peuterwinkel is 
geopend op dinsdag-, donderdag- en 
vrijdagmiddag en op afspraak. De 
winkel is te vinden aan Industrieweg 
1E in Andijk. Voor meer informatie 
via tel.: 06-12 27 59 92 (Corina Sijm).

Landelijke verkiezing
Dit jaar was de 3e editie van de Opiness 
Kinderopvang Awards. Aan deze landelij-
ke verkiezing deden meer dan 800 kinder-
opvanglocaties mee, verdeeld over ruim 
300 organisaties. Kinderopvang Berend 
Botje werd uitgeroepen als winnaar in de 
categorie ‘Beste grote kinderopvangketen 
van Nederland’.

Trots!
Alle klanten van de vele Berend Botje-lo-
caties in Noord-Holland hebben een vra-
genlijst ontvangen om hun eigen op-
vanglocatie en Berend Botje als organisatie 
te beoordelen. Aan de hand van deze 
klantbeoordelingen is Kinderopvang Be-
rend Botje tijdens de award-uitreiking op 
15 juni 2017 met een gemiddelde beoorde-
ling van 8,8 uitgeroepen tot de ‘Beste grote 
kinderopvangketen van Nederland’. Alien 

Alberts (directeur): “Het was al een enor-
me eer om bij de 3 beste te horen. Dat we 
deze award, die wordt toegekend aan de 
hand van de beoordelingen van onze klan-
ten, hebben gewonnen maakt mij enorm 
trots. Een groter compliment voor ons 
hele team is er niet!”

25-jarig bestaan
Dit jaar viert Kinderopvang Berend Botje 
ook haar 25-jarig jubileum. Berend Botje 
begon als een van de eerste professionele 
gastouderbureaus van het land. Door de 
jaren heen kwamen daar steeds meer kin-
derdagverblijven, peuterspeelzalen en 
buitenschoolse opvang bij. Nu bieden zij 
naast gastouderopvang ook kinderopvang 
op ongeveer 50 locaties in Noord-Holland. 
Alien: ‘Ik heb altijd gezegd: Ik wil niet de 
grootste kinderopvangorganisatie worden, 
wel de béste!’

Kinderopvang Berend Botje 
is de ‘Beste grote kinderopvang-

keten van Nederland’

Peuterspeelgroep Andijk, Flamingolaan 35

Ben je geïnteresseerd of ken je iemand die 
ons wil helpen? 
Neem dan contact op via sollicitatie@berendbotje.nl  
of 088-2337000

Voor elke dinsdag- en donderdagochtend 
bij onze peuterspeelgroep in Andijk.  
Je helpt bij verschillende activiteiten met 
de kinderen.

Vrijwilliger gezocht!

De Allium wordt ook wel sierui genoemd. Het zijn mooie blikvangers in u tuin. De 
sierlijke bloem trekt meteen de aandacht. Er zijn vele verschillende soorten Allium, 
deze mooie baan kwamen wij tegen in de polder het Grootslag. Foto: KD/De Andijker.
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