Woensdag 28 junii 2017 • week 26 • voorheen De Andijker Middenstander, sinds 1921

Tentje, bandje, biertje.
De 34e Dijkpop op 8 juli. Jij komt toch ook?
De 9-koppige organisatie is er klaar voor,
de 34e editie van Dijkpop! De eerste 100
kaarten waren de deur al uit voordat er
zelfs maar een artiest bekend was en ook
de ‘vroege vogel kaarten’ gingen als warme
broodjes over de toonbank. Dijkpop is een
begrip geworden in West-Friesland, het
langslopende festival uit de regio.
In de kinderschoenen
In ’84 ontstond het idee om een festival naar
het dorp te brengen, naast Pinkpop waren
er meerdere bekende festivals en de mannen van toen dachten: ‘Dit kunnen wij ook!’.
Het dorpse festival heeft de eerste jaren binnen plaatsgevonden in Sarto en Cultura
maar groeide de ‘tent’ uit en is sindsdien al
jaren op de ijsbaan in Andijk te vinden. ‘De
kermis hier stelt niet zoveel voor, dus wilden wij wat moois op het dorp creëren’, aldus Joost Buis.
Er kon ook nog wel een avondje bij, en zo
ontstond ‘de Avond van Andijk’, die plaatst
vindt op de vrijdag vóór Dijkpop. Daar
kwam direct ruim 1500 man op af.

GRATIS INLOOP: 9-17/19-21 uur
Mr. A.W.M.ANDIJK
Overtoom Do.
Mr. 06-07
R.M. Mantel-Kooistra
BENNINGBROEK Di. 11-07

www.mantelovertoom.nl

Tel. 0228 59 22 24 | 0229 59 12 64

De organisatie van de 34e editie van Dijkpop. Boven: v.l.n.r. Joost Lakeman, Rob Sneeboer, Joost
Buis. Onder: v.l.n.r.: Antoinet Zwan, Ruud Hoffer, Tom Deen, Bas Pekel, Rimbert Morsch en Tjerk
Laan. Foto: Koos Dol/de Andijker.
Uitgegroeid tot een groot succes!
Wat maakt Dijkpop nu zo’n succes? Volgens de organisatie ligt het aan de gemoe-
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delijke sfeer, de kaarten die te betalen zijn en de
combinatie van mensen uit de omgeving en mensen
van verderop. ‘Er komen echt mensen uit heel Nederland, er is bijvoorbeeld een vaste groep mensen
uit Huizen die met een bus deze kant op komen, dat
is toch mooi?, aldus een van de enthousiaste organisatoren. ‘Er is daarnaast veel meer bereik via Social
media en festivals hebben aan populariteit gewonnen, het is niet meer alleen tentje, bandje biertje,
het is een beleving geworden.’

Uw woning verkopen?
G r a t i s advies

Volg ons op:

34e editie
Voor deze 34e editie heeft de organisatie weer een
aantal leuke namen weten te strikken met als
(vervolg op pagina 5)

0228-592253

In de maand juli is ons kantoor
alleen 's morgens geopend van
9.00 tot 12.00 uur.

Reacties op oproep week 24
Van Piet Ootes en Jos
Kuin hebbebn we een
reactie gehad op de
oproep van de familie
Kooiman:
Het mes werd gebruikt
om postzakken open te
maken.
Men spreekt over een
koordjesmes.

ONZE TROTSE SPONSORS

Het komt regelmatig
voor dat de vraag komt

wat is dit of dat voorwerp?
Jos Kuin zoekt dan o.a. op de Belgische site van de MOT.
De MOT is Museum Oudere technieken.
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De Heer is mijn herder,
Psalm 23: 1

Woorden van Jezus (4)

Na een dankbaar leven, waarin muziek centraal stond,
laten wij in liefde los

Jan Kooiman

weduwnaar van Bep Kooiman - Horjus, † 21 juni 2000
echtgenoot van Nel Kooiman - Vijn
14 april 1930

27 juni 2017
Nel Kooiman - Vijn

Dinifred en Gerard
Joris
Stijn
Jan Gerard en Jolanda
Brian en Denise
Danny
Kelly
Frans en Margriet
Eva
Rosan
Floor
Geranda en Feiko
Joy
Dione

Harry
Gea en Tim
Danielle en Rob
Coen
Wim en Annelies
Yasmin
Gerry en Marcel
Nina
Ruby
Joke en Jos
Maaike
Jasper

Jan is bij Geranda en Feiko thuis waar u welkom bent om ons te
condoleren en afscheid te nemen op vrijdag 30 juni van 19.30
tot 20.30 uur.
De dankdienst voor zijn leven vindt plaats op zaterdag 1 juli om
11.30 uur in de Gereformeerde Kerk, Middenweg 4 te Andijk.
Aansluitend begeleiden we Jan naar de Oosterbegraafplaats aan
de Weet te Andijk.
Voorafgaand aan de dienst is er ook gelegenheid tot condoleren
van 10.45 tot 11.15 uur.
Geranda en Feiko Mantel
Klamptweid 74
1619 DL Andijk

COLUMN (26)

Nel Kooiman - Vijn
Noorderboerenvaart 68
1601 SP Enkhuizen

Nu je uit ons leven bent, weg uit ons bestaan.
Niemand ooit de reden kent, waarom jij moest gaan…
Lieve lieve Frank
Na drie jaar blijft het onwerkelijk wat er is gebeurd.
We missen je ontzettend liefs pap, mam, Laura en Mirna

Dat wat we al wisten,
maar steeds opnieuw weer voelen,
jou te moeten missen...
Wat zijn we gesteund na het overlijden van

Lida Slagter - Dekker
We willen, ook namens Lida, iedereen bedanken voor de vele
bezoeken, mooie woorden en herinneringen, lieve kaarten en
bloemen. Het doet ons goed herinneringen te delen en het geeft
ons moed om door te kunnen gaan met zoveel liefde om ons heen.
Arie
Niek
Kitty & Nick
Bas & Pleuni
Aad
Martine, Esmee, Lukas
Andijk, juni 2017

Uitvaartvereniging

De Laatste Eer
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

Maar Hij sprak tot hen: Ook
aan de andere steden moet Ik
het evangelie van het Koninkrijk Gods verkondigen, want
daartoe ben Ik uitgezonden.
Lucas 4:43. Jezus is naar deze
aarde gezonden om het goede
nieuws te brengen, namelijk
dat er een koninkrijk van God
bestaat. Hij spreekt erover en
tegelijkertijd laat Hij de mensen van dat koninkrijk proeven. Zieken genezen, demonen worden uitgeworpen, armen ontvangen het evangelie.
Het koninkrijk van God is
aangebroken. Dat goede
nieuws gaat als een lopend
vuurtje door heel Israël. Natuurlijk willen de mensen dat
Jezus dicht bij hen blijft. Maar
Jezus vertrekt weer, hij moet
het goede nieuws ook aan andere dorpen en steden vertellen. En Hij neemt het koninkrijk van God weer met zich
mee. Zo lijkt het tenminste.
Maar wat is het koninkrijk
van God eigenlijk? Is dat een
plaats of een tijd? Een stroming of een religie? Hoe kom
je in dat koninkrijk en wat
moet je ervoor doen? Er zijn
veel gelijkenissen waarin Jezus over dat koninkrijk
spreekt. We mogen stilstaan
bij het feit dat er een koninkrijk van God bestaat. Onzichtbaar, maar heel reëel. En om
in dat koninkrijk te komen
heb je geloof nodig. Geloof
dat er echt een andere wereld
is. Een wereld die we niet met
onze natuurlijke ogen kunnen
zien, maar die belangrijker is
dan onze waarneembare werkelijkheid. Een wereld waarvan Paulus zegt: het zichtbare
is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. Naar die wereld, dat koninkrijk, mogen
we zoeken. En dan hebben we
het geloof nodig, dat wie
zoekt zal vinden. Dat geloof
kunnen we niet zelf maken,
daar mogen we om vragen en
daarbij het woord van God
lezen en overdenken. God wil
dat wij in Zijn onzichtbaar
koninkrijk leven, net als Jezus.
Alle beloften van God liggen
in dat koninkrijk verborgen.
Jezus bracht het goede nieuws
over dat koninkrijk. Voor de
mensen van Zijn tijd, maar
ook voor ons. Want ik ben
verzekerd, dat noch dood
noch leven, noch engelen
noch machten, noch heden
noch toekomst, noch krachten, 39 noch hoogte noch
diepte, noch enig ander
schepsel ons zal kunnen
scheiden van de liefde Gods,
welke is in Christus Jezus,
onze Here. Romeinen 8:38-39.
Dat onzichtbare koninkrijk is
eeuwig. Gebed: Here Jezus, U
vertelde over het koninkrijk
van Uw Vader. U deed de tekenen en wonderen die bij dat
koninkrijk horen. Leer ons om
in geloof meer over dat koninkrijk te gaan ontdekken. Amen
(W.Durieux)

info@andijker.nl
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Iedereen bedankt voor alle bloemen, kaarten
en steun i.v.m. met Steven.
			

Petra en Rob, Evelien en Mart

Wij toosten met jullie op deze bijzondere gelegenheid en
wensen jullie nog veel geluk en gezondheid Proost!
Op jullie liefde tot in de eeuwigheid!
Van harte gefeliciteerd met jullie Gouden Bruiloft!
Donderdag 29 juni 2017 zijn onze ouders 50 jaar getrouwd.

Egbert en Fokelien Krikke
Dat zij nog lang bij ons mogen blijven en dat hun geluk
en liefde voor elkaar mag blijven voortduren.
Menaka en Eric
Sharin en Denny, Eshita, Trisha, Nilay
Tamara en Harald
Dinand, Lennard
Rani en Thomas

We waren verrast door alle kaarten en felicitaties
die we mochten ontvangen voor ons 45-jarig huwelijk.
Hiervoor onze hartelijke dank.
				Albert en Henny Mantel

Het jeugdorkest van Excelsior

De Decibels zijn nu al een tijd
druk samen aan het repeteren.
Het is dus nu de hoogste tijd
om een (mini)concert te houden
zodat iedereen kan horen wat ze
tot nu toe geleerd hebben.
Donderdagavond 29 juni is het
zover. De laatste repetitie voor de

zomerstop is nu een heus (mini)
concert. Alle ouders / verzorgers
/ opa’s en oma’s / ooms en tantes
/ buren enz. enz. zijn welkom in
Cultura.
Het concertje duurt van 19.00 tot
19.30 uur.
Voor alle kinderen is er na afloop
een ijsje.

Veilingkoopje
naar Vogeleiland de Kreupel

Hier staan we op het helikopterplatform. Foto aangeleverd.
Bij de Sarto Veiling hebben vijf
personene een boottocht naar
het Vogeleiland de Kreupel gekocht. Dit heeft zaterdag 17 juni
plaatsgevonden. Het blijkt veel
méér dan alleen een boottocht te
zijn. Piet Tensen. Jos Karsten,
André Slagter, Jacques en Ineke
Dudink krijgen eerst uitleg in het
havengebouw bij een kopje koffie
met een lekker gebakje. Dat begint goed! Daarna worden we
voorzien van een reddingsvest en
stappen we in de ‘Heen en Weer’
voor een goed uur varen. Tijdens
de tocht en op het eiland krijgen
we uitgebreide uitleg van de
KNNV gids Fred Weel over vogels, het doel en het ontstaan van
het eiland en nog veel meer. Dit

wordt allemaal aangevuld met
diverse feitjes en leuke verhalen
van de schipper J. Timmerman en
de havenmeester van het eiland.
In zijn honk nuttigen we de
lunchpakketten, bij een kop koffie. We hebben o.a. met behulp
van een verrekijker op statief veel
verschillende vogels gezien, zelfs
de schuwe waterral. Na een wandeling naar het helikopterplatform wat tevens op de aanvliegroute ligt van veel vogels ;) , stappen we in de boot voor de terugtocht. We bedanken het veiling
comité en WsV De Kreupel voor
deze unieke dag en belevenis.
Namens alle kopers,
Jacques en Ineke Dudink.
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Een goede communicatie van ouders richting de kinderen over hoe
zij de zaken hebben geregeld én wie na het overlijden bevoegd is om
te handelen (de executeur), is dan ook aan te bevelen. Tegenwoordig
is een familiebespreking over een testament niet ongebruikelijk.

Heleen Keur
Ik heb hier al eens eerder toegegeven dat ik een
hekel heb aan sport. Wél
vind ik het belangrijk dat
iedereen beweegt en dat
alle kinderen de mogelijkheid krijgen om een sport
te beoefenen. Daarom ben
ik ook blij met de bijdrage
die de provincie nog levert
aan Sportservice Noord-

Mantel&Overtoom Notarissen

Holland, die zich hiervoor
inzet.

Gratis inloop: do 6 juli Andijk
0228-592224 en di 11 juli
Benningbroek 0229-591264
van 9-17 en 19-21 uur.

Gelukkig heeft provincie
Noord-Holland ook nog
tot 2020 een bescheiden

Optreden Perfect Juice
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De Weid nog mooier!

RUZIE OVER DE ERFENIS
Waar het om geld gaat, blijkt helaas maar al te vaak dat er ruzie in
de familie ontstaat. Opeens staan de verhoudingen tussen broers
en zussen op scherp en soms vliegen ze elkaar zelfs letterlijk in de
haren. Als dan de “koude kant” zich ook nog met de verdeling van
spullen gaat bemoeien, is het einde zoek. Over de kleinste dingen
ontstaat er strijd. Waar men nooit naar omgekeken heeft, is nu
wel belangrijk, of gunt men het in ieder geval de ander niet. Bij het
overlijden van de eerste ouder, gaat over het algemeen alles naar de
langstlevende ouder, maar bij diens overlijden, komt het dan toch tot
een verdeling onder de kinderen. Stel dat er kinderen zijn die tijdens
het leven van de ouders al schenkingen hebben gehad, moeten deze
schenkingen dan met de erfenis van dat kind worden verrekend?
Wat als één van de kinderen heel veel tijd heeft besteed aan de zorg
van een ouder, staat hier dan een vergoeding tegenover, of was dit
vrijwilligerswerk? En dan krijg je nog de verdeling van de familiestukken. Wie heeft de eerste keuze om iets uit te zoeken? Het oudste
kind, omdat hij of zij vindt dat je er als oudste het meeste recht op
hebt? Die heeft toch altijd meer zorgen gehad dan de jongeren in
het gezin. Of juist het middelste kind, dat altijd al overal tussen in
zat, of de jongste omdat deze het altijd al met de afdankertjes van
de ouderere kinderen moest doen? Wanneer de zaken niet goed
beschreven zijn, dan kan er over vele zaken onenigheid ontstaan.

info@andijker.nl

bedrag uitgetrokken voor
Cultuureducatie. Net als
overigens (de meeste)
gemeenten en scholen. In
de gemeente Medemblik
verzorgt de Blauwe Schuit

Prima sfeer onder de schommelbouwers. Foto aangeleverd
Hij is klaar! Dankzij goed teamwerk binnen de vrijwilligersgroep
werd de overlast op de speelweide tot een minimum beperkt
en inmiddels staat de nestschommel. Na de investeringen die De
Weid in het verleden deed voor
de wat oudere jeugd (glijbaan,
wifi, airtrampoline) is De Weid
nu nog leuker voor de allerkleinsten! De bijdragen van de
Tulpenwandeltocht, buurtvereniging en dorpsveilingen maakten
de investering mogelijk. Bedankt!
Geef zwemlessen van uw kind
een boost!
Maak gebruik van de unieke
mogelijkheid om de lessen van
uw kind tijdens de zomer vakantie een extra impuls te geven.
Heerlijk in het buitenbad!
Hoe werkt het?
Vanaf 24 juli wordt zes weken
lang een turbocursus gegeven
voor het A/B diploma. U kiest

minimaal drie weken die u passen waarin per week drie maal
een half uur les wordt gegeven in
kleine groepjes. Check de tijden
en prijzen op www.deweid.nl.
Voor wie?
Alle kinderen die al enkele zwemlessen gehad hebben en graag in
de zomer maanden door gaan
met een intensief programma.
Opgeven?
Geef uw kind op vóór 14 juli
via een email aan zwemlessen@
deweid.nl . Vermeld hierin naam,
geboorte datum, niveau van uw
kind (aantal lessen gehad) en de
lesweken waar u gebruik van wilt
maken. U betaalt daarna aan de
kassa via PIN of contant.
Ook vrijwilliger worden?
info@deweid.nl

daarvoor het programma
Cultuleren. Dat programma begeleidt scholen bij
het geven van cultuuronderwijs.
Het geld dat wordt uitHet optreden van volgend jaar staat al in de agenda.
Foto KD/De Andijker
De Kadijkweg 4 was er afgelopen
vrijdag 23 juni helemaal klaar
voor! Het plein was netjes aangeveegd en aangekleed met diverse
statafels, in een halve cirkel stond
een heerlijke zitbank van blauwe
bloemkoolkratten, de WC in de
bedrijfskantine was nog nooit zo
mooi opgepoetst voor de dames
en buiten werden de heren verwelkomd met de tekst: “Heren
moet u een plas, zoek een plekkie in het gras” en mochten dus
wildplassen op een ’s middags
voor hen speciaal gemaaid stukje
gras. Als stralende middelpunt
stond natuurlijk de band lekker
buiten op het plein. Kortom het
feest kon beginnen. Om 19.30
druppelden de eerste mensen
al “binnen” en om 20.00 barstte
het feest los. Na de eerste tonen
konden sommige voetjes het al
niet meer aan; er moest gedanst
worden. De kinderen, vooral de
meiden, gaven het goede voorbeeld en vulden de dansvloer
met allerlei prachtige choreo-

grafieën, waarna ook de volwassenen wel een dansje durfden
te wagen. De andere kinderen
waren lekker aan het voetballen en de volwassenen stonden
lekker te dansen of gezellig te
kletsen. Precies de sfeer zoals
we hadden gehoopt; gezellig en
ongedwongen. De reacties waren
super enthousiast en bij de 2e set
stond het plein, normaal gevuld
met bloemkoolplanten, trekkers
en landbouwwagens, vol met
dansende mensen. Onze muziek
is dan ook geschikt van 4 tot
84 want wie zingt niet mee met
Gloria Gaynor, The Jacksons,
Sitser Sledge, Bruno Mars en
Justin Timberlake?

gegeven aan cultuur én
cultuureducatie, is de
afgelopen jaren sterk terug
gelopen. Ik maak me sterk
voor behoud van wat er nu
nog is, maar ik pleit ook
voor meer financiële ruimte in de toekomst. Cultuur,
kunst en muziek zijn
belangrijk voor de onderlinge verbondenheid en
samenhang in een samenleving. Maar geven vooral
ook voor heel veel plezier
en ontspanning. Ik moet
er niet aan denken dat we
dat niet meer (voldoende)

We willen iedereen die langs
geweest is natuurlijk ontzettend
bedanken voor hun belangstelling en hun enthousiaste reacties!

mee geven aan generaties

Wij hebben er onwijs van genoten en gaan dit volgend jaar zeker
herhalen!

CDA -Statenlid Provincie

na ons!
Heleen Keur
Noord-Holland

0228 – 56 12 01
info@gebrkok.nl

• Elektrische installaties
• Alarm- en telefooninstallaties
• Water- en gasleidingen en sanitair
• C.V. en warmwatervoorziening
• Mechanische ventilatie
• Lood- en zinkwerk
• Riool - en ontstoppingswerkzaamheden

Collecteren voor meer natuur

Tot en met zaterdag 1 juli gaan
duizenden vrijwilligers van
Natuurmonumenten collecteren
in het hele land. De opbrengst
van deze collecte komt ten
goede aan de bescherming en
aankoop van natuurgebieden bij jou in de buurt. Want
Natuurmonumenten is de enige
organisatie in Nederland die
aan de deur collecteert voor de
natuur. Voor het eerst in juni, de
maand waarin alles in bloei staat

en bijna iedereen eropuit trekt in
de natuur.
10 000 vrijwilligers
In ruim 300 gemeenten gaan
ongeveer 10 000 vrijwilligers van
deur tot deur met een collectebus. Ook in Andijk. “Hou jij
ook van de natuur in Nederland?
Geef dan tijdens de collecteweek
van Natuurmonumenten,” zegt
wijkcoördinator Liesbeth KuinJonker.
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Maak je klaar voor het
grootste feest van de regio!
Zaterdag 8 juli Dijkpop is als een ontdekkingsreis. In elke hoek en in elke tent wordt je
verrast door bands, dj’s en theater. Grote bekende namen afgewisseld met aankomende
talenten. Of acts die altijd underground zullen blijven maar wel de ontdekking van het
jaar voor je zullen worden. Dompel je onder in de lekkernijen van de vele foodtrucks,
kies je voor een cocktail of toch liever een speciaalbier. Om daarna weer hard te gaan
op een van je favoriete acts. Kom op de fiets, neem de auto of toch met de speciale
Dijkpop pendelbussen. Er is eigenlijk geen reden om niet te gaan toch!?
Dijkpop 2017 met De Jeugd van Tegenwoordig, Lucas Hamming, Michelle David &
the Gospel Sessions, My Baby, Holland Elektro, Sevn Alias, Jo Goes Hunting, Indian
Askin, The Charm The Fury, Blue Crime, Yung Internet, St. Tropez, Death Alley en
The Titanium White
De Jupiler stage en de Ooh La La! zijn de plekken waar je de fijnste dj’s kunt horen
draaien met dit jaar Moksi, Holy Goof (UK), Champion (UK), Man With No Shadow,
Bas Roos, Wouter S, Julian Alexander, Neat Machine, Wannabe A Star, Slowpoke, Pul
Everready, Eljany en Monsieur Plastique

Dijkpop: 8 juli aanstaande! Foto: Awarnach Photography.
(vervolg van de voorpagina)
hoogtepunt ‘De Jeugd van Tegenwoordig’,
maar uiteraard ook weer goede kwaliteitsbands zoals ‘Death Alley’, met hun schitterende rock en de lokale band ‘The Titanium White’, die hun liefde voor muziek uit
de jaren ’70 maar graag genoeg ten gehore
brengt. ‘Het gaat voornamelijk om de hele
beleving dan de hele grote namen, maar
we vinden het belangrijk dat we er wel zelf
achterstaan’, aldus Joost Lakeman, de man
van de muziek. Artiesten worden het hele
jaar goed in de gaten gehouden maar toch
is het risico nemen. ‘We hebben een keer
‘nee’ verkocht aan een band, een half jaar
later bleek deze heel groot geworden te
zijn, op dat moment baal je maar later konden we er om lachen.’ Op de vraag hoe lang
ze eigenlijk bezig zijn met het voorbereiden van het festival, wordt gezegd dat ze
vanaf oktober weer bezig zijn met het jaar
erop. Rimbert Morsch voegt er lachend
aan toe dat ze elkaar na Dijkpop ‘effe’ twee
maanden met rust laten. Bas geeft aan dat
er voor 2018 alweer plannen zijn en Joost
L. voegt hieraan toe dat ze eigenlijk wel het
hele jaar bezig zijn. Wat een organisatie!
Vrijwilligers
De organisatie wil een speciaal dankwoord uitbrengen aan alle vrijwilligers,

dit zijn er inmiddels bijna 300! ‘ Zonder
hen is dit festival niet mogelijk, we zijn
enorm blij dat zij ieder jaar weer voor ons
klaar staan’. Er zijn nog altijd vrijwilligers
welkom, voornamelijk voor de aankleding, biertappers, kaartcontrole etc. Bij
deze een oproep aan de creatievelingen
onder de lezers: meld je aan zodat ook
deze editie weer een groot succes wordt!
Aanmelden kan via Rimbert Morsch, 0612 11 22 23.

Meer informatie check de website en de Facebookpagina van Dijkpop.
Ticketverkoop: www.dijkpop.nl

De Jeugd van Tegenwoordig
Foto aangeleverd

Het bestuur heeft over deze editie al veel
positieve reacties gehoord. ‘Goede muziek
en drankjes zijn geregeld, nu het zonnetje
nog!’ Mocht deze laatste verzaken, er worden gewoon weer poncho’s uitgedeeld en
ook op het terrein is er rekening gehouden
met een eventuele regenval. De organisatie
van Dijkpop kan niet wachten en zien jullie
graag weer op vrijdag 7 en zaterdag 8 juli!
Praktische informatie
De kaartverkoop gaat hard, het bereik
wordt steeds groter, daarom is er ook aan
vervoer vanaf nabijgelegen stations geregeld. Voor 8 juli rijden er pendelbussen
vanaf de treinstation Hoogkarspel, Bovenkarspel-Grootebroek en Hoorn naar het
festivalterrein en terug. Overal is aan gedacht! Voor meer informatie en tickets:
www.dijkpop.nl.
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Al jaren trotse hoofdsponsor Dijkpop

Al diverse jaren is Univé Hollands Noorden trotse hoofdsponsor van Dijkpop Festival.
De komende jaren is Univé
Hollands Noorden ook weer
hoofdsponsor van Dijkpop Festival en daar zijn beide partijen
erg blij mee. “Dijkpop wil zich
profileren en dat is goed om te
zien”, vertelt Ronald Zeinstra,
manager zakelijk bij Univé Hollands Noorden.

Dijkpop tijdens de opbouwfase
en is steeds weer onder de indruk. “Het festival wordt breed
gedragen door de gemeenschap. Van oorsprong is Dijkpop dorps georiënteerd. In de
kern wordt het georganiseerd
voor en door Andijkers. De gemeenschap doet het en wij willen dat graag in stand houden.
De betrokkenheid van de vrijwilligers bij het opbouwen is
enorm. Zij nemen soms wel een
week vrij van hun werk om het
festival mede mogelijk te maken. Daar dragen wij graag een
steentje aan bij.”

De verzekeraar zonder winstoogmerk is maatschappelijk betrokken en denkt daarbij lokaal. “Wij
zijn een verzekeraar die dichtbij
de mensen wil staan en daardoor
dit soort initiatieven een warm
hart toedraagt”, zegt Zeinstra.
Univé Hollands Noorden laat
zijn gezicht in de regio zien
Met kantoren in Bovenkarspel,
Spanbroek, Wieringerwerf, Schagen en het regiokantoor in Medemblik is de verzekeringsmaatschappij goed vertegenwoordigd.
Ook sponsort Univé Hollands
Noorden onder meer de Night
Sponsorrun van SSV Grootebroek en diverse tennistoernooien, wielerrondes en harddraverijen in de omgeving. Daarnaast
stelde het bedrijf voor- en achterlichten beschikbaar bij een politiecontrole op fietsverlichting.
“Een ander voorbeeld van hoe wij
in de gemeenschap staan is het

Ronald Zeinstra van Univé en Joost Buis van Dijkpop. Foto: Koos Dol/de Andijker
sponsoren van de Toer de Fris.
Daarin gingen 38 jonge fietsers
een fietsuitdaging aan door vijf
landen. Doel van de tocht is dat
de jongeren uit West-Friesland
inzien dat ze meer kunnen en dat
ze mede daardoor anders gaan
denken over alcoholgebruik.
Kortom: heel positief allemaal.
Op die manier zijn we maatschappelijk betrokken.”

Westfriese Uitdaging
Om nog meer betrokken te zijn bij
lokale initiatieven is Univé Hollands Noorden founder van de
Westfriese Uitdaging. De Westfriese Uitdaging brengt maatschappelijke organisaties in contact met het bedrijfsleven. “De
Westfriese Uitdaging is een waardevolle aanvulling op onze maatschappelijke betrokkenheid en sti-

muleert de samenwerking. Als coöperatie geloven we in het samen
doen en zorgen we met elkaar
voor een verbetering van de leefbaarheid binnen onze regionale
samenleving”, vertelt Zeinstra.
Breed gedragen door
gemeenschap
Ronald Zeinstra bezoekt ieder
jaar het festivalterrein van

Win kaarten voor Dijkpop
Als hoofdsponsor mag Univé
Hollands Noorden kaarten weggeven voor Dijkpop Festival. Wil
jij ook kaarten winnen? Stuur
dan een e-mail naar Univé Hollands Noorden en maak kans op
twee kaarten per persoon. Je inzending kun je mailen naar:
marketing.info@unive.nl met als
onderwerp ‘Dijkpop’ en vergeet
niet je naam, adres en geboortedatum door te geven. Uit de inzendingen worden de winnaars
getrokken. Deze winnaars maakt
Univé Hollands Noorden uiterlijk een week voor aanvang van
Dijkpop Festival bekend. Meedoen kan tot 1 juli 2017. Deelname staat open voor iedereen
die 18 jaar of ouder is.

Dijkpop Festival

Zaterdag 8 juli is het weer tijd
voor Dijkpop Festival!

Maak kans
op 2 VRIJ-

KAARTEN

Als trouwe sponsor van Stichting Dijkpop hebben wij weer een aantal vrijkaarten ter verloting. Wat moet je doen om kans te maken op 2 vrijkaarten?
1) Like onze Facebookpagina: Facebook.com/Unive 2) Plaats in een reactie op dit bericht jouw meest ultieme festivalfoto! 3) Deel dit bericht.
Meedoen aan deze actie kan t/m 2 juli. Maandag 3 juli maken wij de winnaars via onze pagina bekend.
Gewonnen kaarten kunnen vanaf dinsdag 4 juli afgehaald worden op ons kantoor in Medemblik.
Tot Dijkpop!
Univé Hollands Noorden
T 0227 - 54 00 40 E hollandsnoorden@unive.nl
Bovenkarspel, Medemblik, Schagen, Spanbroek & Wieringerwerf

www.univehollandsnoorden.nl
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Diana kiest voor pastelkrijt

Creatief zijn is een eigenschap die nu
eenmaal in je genen zit. Maar of én wat
je er mee doet? Diana Verver-Hilverda
heeft allerlei technieken geprobeerd.
“Eigenlijk is ook alles mooi en leuk,”
vertelt zij. “Maar sinds ik pastelkrijt
heb ontdekt, weet ik dat dit echt bij mij
past!”

onze eigen tuin wat werk laten zien. Dit
jaar heb ik mijn tekeningen laten zien op
mijn werkplek, de aula van het uitvaartcentrum. Met het exposeren wil ik vooral
laten zien hoe leuk het is een passie te hebben. Mijn doel is niet om te verkopen. Aan
de meeste tekeningen ben ik zo gehecht,
dat ik niet eens weet of ik ze wel zou kunnen verkopen.”

Alles uitproberen
Stil zitten is niet echt haar ding. Zo nam
zij al plaats in diverse besturen en heeft
daarnaast ook haar werk bij het uitvaart
centrum. Ook is zij graag bezig in de tuin.
Jarenlang heeft zij niets gedaan met haar
creatieve inslag, maar in 2015 heeft Diana
de draad weer opgepakt. ”Dat creatieve,
dat doe ik echt voor mijzelf. Het is mijn
hobby. Daar kan ik zo ontzettend van
genieten,” begint Diana te vertellen.
“Elke keer leer ik weer iets nieuws, zo blijft het leuk,” aldus Diana over haar hobby.
Foto: KD/De Andijker

Tekenles bij Ankie van Lier
Diverse technieken werden in de afgelopen jaren uitgeprobeerd, maar nog steeds
was Diana niet tevreden. Het werd allemaal niet zoals zij wilde. “Toen vroeg een
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vriendin mij mee naar de tekenlessen in
Wervershoof, gewoon om eens te proberen. Daar voelde ik me eigenlijk meteen op
mijn plek. De sfeer was goed, er was een
klik. Ook met het materiaal dat mij daar
werd aangereikt: pastelkrijt. Sinds april
2015 ben ik pas met deze techniek bezig.
Elke keer leer ik weer wat bij. Eigenlijk ben
ik dus pas een beginner!” aldus Diana.
(Klein)kinderen op papier
Het begon met een musje en een zwaan.
Daarna werden de kinderen en ook kleinkinderen vastgelegd op papier. “Pastelkrijt

geeft me de mogelijkheid kleuren uit te
vegen door de zachtere krijtjes te gebruiken, maar ook losse haren en veren te
accentueren met de hardere krijtjes. Ik heb
wel 200 kleurtjes, maar moet regelmatig
toch op zoek naar een ander krijtje, een
nieuwe kleur.”
Exposeren tijdens Kunst
en Tuinroute Andijk
“In 2015 heb ik een paar van mijn tekeningen laten zien in de tuin van een vriendin.
Dat was tijdens de kunstroute. De reacties
waren heel leuk. Daarop heb ik in 2016 in
Europasingel 118
1693 GV Wervershoof
Tel 0228-582270

De Ruimte

Keizerskroon 1
1619 XK Andijk
0228-592717

voor oplossingen

Wij kunnen het
ontwerp en alle
benodigde tekeningen
voor uw nieuw- of
verbouwplan verzorgen.
Neem vrijblijvend contact op met Ard Botman.
06-53710671• www.deruimtevooroplossingen.nl

Bouwadvies � Architectuur � Kostenbeheersing

Kunst cadeau geven
Inmiddels is Diana een vijftigtal tekeningen verder. Allemaal ophangen in huis
begint zij niet aan. “Soms geef ik wel iets
weg, want alles bewaren kan ook niet.
Als ik iets weggeef, is dat omdat ik weet
dat diegene het gebaar waardeert en mijn
kunstwerkje een mooie plekje krijgt.”

Staat voor kwaliteit en zorg:
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

Electro Andijk
➜ 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.
Openingstijden
Maandag tot vrijdag van 10.00-18.00 uur
Zaterdag de gehele dag gesloten.
Electro Andijk, Middenweg 0228 591873

www.electro-andijk.nl

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

voorheen

Voor zonneschermen,
markiezen, reparatie
en onderhoud.
Dijkweg 378 • 1619 JM Andijk • 06 - 51 88 37 74
www.jocozonwering.nl • info@jocozonwering.nl

Handelsweg 33E
1619 BJ Andijk
06-373 1414 8
www.LNChuidverbetering.nl

De Andijker Onderneemt!
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Sportschool

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

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

Strength-Conditioning-West-Friesland • Ged. Laanweg 43
Tel. 06 1077 2538 • www.scwestfriesland.nl

F.J. de Boer • Hoekweg 21a Andijk
Tel. 0228 - 592075 • www.fjdeboer.com

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

Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk
Tel. 0228 - 75 57 43 • www.marijkejaspers.nl

In de Haak • Sterappel 28 Andijk
Tel. 06 - 5392 1885 • michel@indehaak.nl

Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk
Tel. 06-189 66539 • www.dekroonhovenier.nl

Manshanden • Dijkweg 321 Andijk
Tel. 0228 - 597410 • www.manshandentuinenpark.nl

De Ruimte • Ard Botman
Tel. 06-53710671 • www.deruimtevooroplossingen.nl

DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G
Tel. 06. 2182 3000 • www.deenisdeanderniet.nl

Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk
Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

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

DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G
Tel. 06. 2182 3000 • www.wieverhuistmij.nl

Autoschade Schepenwijk • De Dolfijn 17, 1601 ME Enkhuizen
Tel. 0228 - 31 67 63 • www.autoschadeschepenwijk.nl

Salon Beautylounge, • R. Luisantestr. 14, Andijk
06-12505352 • www.salonbeautylounge.nl

Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein
www.kleinvolendam.nl • info@kleinvolendam.nl

Flower in a Box • Ibislaan 18 • 06-37792231
info@bouquetinabox.nl • www.flowerinabox.nl

Marco van der Lee • Buurtje 30, Andijk
06 23 14 98 70 • www.marcovanderlee.nl

De Bovenste Plank • Nijverheidsweg 7A Wervershoof
Tel. 0228 724907 • www.bovensteplank.nl

De Nieuwe Bakkerij • Kleingouw 53
Tel. 0228-591556 • denieuwebakkerij@hotmail.com

Koopman Oefentherapie • Ged. Laanweg 43, 1619PB Andijk
Tel: 0625116916 • koopmanoefentherapie.nl

Electro Andijk • Middenweg 39 Andijk
Tel. 0228 - 591873 • www.electro-andijk.nl

Valk Service & Onderhoud • Tel. 0228 - 58 67 66
info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

Marian van Zwieten • Keizerskroon 1
Tel. 06 54 28 83 08 • www.podologiemarianvanzwieten.nl

Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk
0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Sarto • Bangert 4, 1619 GJ Andijk • Tel. 0228 - 59 16 13
info@sarto-andijk.nl • www.sarto-andijk.nl

Dijkprint • Tel. 0228 59 36 05
info@dijkprint.nl • www.dijkprint.nl

Solarfabriek • Dijkweg 163, 1619 HJ Andijk
0228-597272 • www.solarfabriek.nl

Van den Braber • Hoekweg 13, 1619 EA Andijk
Tel. 06 53 74 82 94 • www.vandenbraber.nl

Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk
06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl

LNC Huidverbetering • Handelsweg 33e, Andijk
Tel. 06-373 1414 8 • www.salonlnc.nl

Bel 59 36 05 of mail p.ligthart@andijker.nl

Accu’s

Administratie

Architectenbureau
Autoschade
Autoschade
Bloemen

Brood en Banket
CV Monteur
Dorpshuis

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

Garage

Hovenier

Kantoormeubelen
Kapsalon

Nagelstyliste/Pedicure
Natuur

Oefentherapie
Podologie

Printen & drukwerk

Schilder- Glas- en behangwerk
Schoonheidssalon

Therapie op maat

Trekkers en werktuigen

Verbouw-Onderhoud & Bouwadvies
Kort Onderhoud • Dr. d' Arnaudstraat 22 Andijk
Tel. 06-2738 0707

Verhuizen
Vishandel
Vloeren

Witgoed
Yoga

Zonnepanelen
Zonwering

Uw bedrijfsnaam in deze lijst?

Voor een unieke
haarbeleving!
APK
€ 15,-

ALLEEN GELDIG INDIEN U EEN
AFSPRAAK MAAKT VIA DE GRATIS
GARAGE JONG APP
ALLEEN GELDIG
VOOR PERSONENAUTO’S

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

Drukwerk voor o.a. jubilea,
uitnodigingen, flyers,
posters, banners,
tuindoeken, canvasdoeken
en meer...
Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

Service &
Onderhoud

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
Elke zaterdag eerlijk product tegen een eerlijke prijs.
open van
10:00 - 17:00 Kiest u ook voor de kwaliteit van de

bovenste plank?

Nijverheidsweg 7 A
Wervershoof
(0228) 72 49 07

hairstyling

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

Startvermogen op maat!
Accu’s voor verschillende
toepassingen zoals:
Auto • Truck • Motorﬁets • Tractor • Camper
Jetski • Grasmaaier • Aggregaat • Etc.

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
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Zomeractiviteiten voor senioren in
Werverhoof, Andijk en omgeving
Een schuitentocht met gids door
Enkhuizen of richting Medemblik, een
spellenmiddag in St. Jozef of in het dorpshuis “De Onderdijker”. Het is zomaar
een greep uit de vele activiteiten die in
het kader van “Zomeractiviteiten 2017”
in de gemeente Medemblik worden georganiseerd. En het leuke is, alle senioren
kunnen hier tegen een klein bedrag aan
deelnemen. U hoeft nergens lid van te zijn.
Wel dient u zich vooraf op te geven.

Hero Stam met de Opperdoezer Ronde. Foto: KD/De Andijker
De Opperdoezer Rondes zijn een heerlijke, regionale, delicatesse! Wie kent ze
niet? Zij worden door culinair Nederland
als een Top Aardappel beschouwd. U kunt
deze lekkernij vanaf nu bestellen én daarbij ook nog een goed doel ondersteunen.
Rotaryclub Medemblik-Koggenland
heeft jaarlijks een actie om deze heerlijke
Opperdoezer Ronde te mogen verkopen!
Met de opbrengst van deze actie ondersteunt de club diverse goede doelen. Het
zijn internationale doelen, maar ook lokale
doelen.
Eén van onze leden, Pieter Nes, heeft
een bijzonder project in Kenia. Hij wil
graag een school gaan bouwen én opzetten om daar veel scholing te verzorgen in
diverse ambachten. Denk aan het kunnen
repareren van naaimachines, auto’s en
andere materialen. Hij heeft hiervoor de
Nes Education Society voor opgericht.
Hij was geïnspireerd voor dit project door
woorden van Nelson Mandela. Hij zei dat
Educatie DE sleutel was voor het ontwikkelen van een land door de eigen mensen.
Wij ondersteunen ook diverse lokale projecten in onze regio. Denk aan de Unicef

Run die jaarlijks in oktober in het Streekbos
te Grootebroek wordt gehouden. Wij hebben donaties gegeven aan het Inloophuis
te Medemblik, de Kledingbank, Make a
Wish, Twinkle Stars en nog vele andere,
mooie, lokale projecten.
Voor slechts € 8,- kunt u een zak van 5
kilo aan Opperdoezer Ronde bij onze
club bestellen. Het grootste deel van de
opbrengsten gaat naar onze goede doelen,
mede door een mooie bijdrage door de
Opperdoezer Telersvereniging. Maar dat
is nog niet alles, u ontvangt bij ieder zak
Opperdoezers een speciaal lotnummer
waarmee u kunt meedingen naar een lekker diner bij Meijers in Medemblik, een
high tea bij Hotel Medemblik of een weekje in een vakantiewoning op het vakantiepark IJsselhof in Andijk.
Alle reden om mee te doen aan deze
prachtige actie. U kunt bestelling plaatsen
bij de Rotaryclub Medemblik-Koggenland,
via de website www.rotarymk.nl
Hartelijk dank voor uw medewerking en alvast eet smakelijk! Rotaryclub
Medemblik-Koggenland.

Gymvereniging VVW komt naar u toe
deze zomer

Het is u vast niet ontgaan; Wervershoof
bestaat 200 jaar en om dat te vieren organiseert “Stichting Wervershoof 200 jaar”
allerlei festiviteiten. Aankomend weekend (1 en 2 juli) organiseert de stichting
het derde evenement. Dit weekend staat
in het teken van sport. Verenigingen
geven demo's, maar u kunt uiteraard ook
zelf lekker actief meedoen!
Onze gymvereniging is ook van de partij.
Zo verzorgt Ans de warming up aan het
begin van de zaterdag. De ochtend staat
in het teken van de kids met het sportparcours. Hiervoor hebben we de tumbling baan en een cool free run parcours
opgebouwd. De middag staat in het teken

van de demo's. Heeft u het streetdance
optreden tijdens de onderlinge wedstrijden gemist? Geen probleem want om
17.00 uur verzorgt de streetdance van
gymvereniging VVW een fantastisch
optreden. Daar wilt u toch ook bij zijn?
Ook op zondag is er veel te doen en te
zien op het Westrand, die dag staat de
jeugd van 13 t/m 16 jaar centraal in het
sportparcours.

Net als voorgaande jaren zijn er in de
maanden juni, juli en augustus vele mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, gezellig op stap te gaan en kennis te vergaren.
Hiervan zijn inmiddels diverse programmaboekjes of flyers gedrukt en verspreid.
Het aanbod voor juli vanuit Wervershoof,
Andijk en directe omgeving is als volgt:
Woensdag 5 juli, Schuitentocht in
Enkhuizen, verzamelen om 13.30 uur in
de hal van Sorghvliet:
Wegens succes in de herhaling; een prachtige rondvaart met een praatje van de gids
over het prachtige Enkhuizen. We verwachten rond 16.30 uur weer terug te zijn.
Kosten voor dit uitje bedragen € 5,- p.p.,
dat is inclusief koffie/thee met gebakje,
graag ter plekke te voldoen. Opgeven kan
bij Gertjan Kooiman, via 0228-593792.
Graag bellen in de ochtend tussen 9.00
uur en 12.00 uur. Bij geen gehoor is Truus
Mantel-Vriend (ook in de ochtend) bereikbaar via 0228-592930. Op de balie van de
receptie van Sorghvliet staat de bus weer,
waardoor schriftelijke aanmelding ook
nog mogelijk blijft. Weer er snel bij, want
opgeven kan nog tot en met vrijdag de
30e! Bij slecht weer wordt er uitgeweken
naar woensdag 12 juli. De schuit is niet
rolstoeltoegankelijk.
Donderdag 6 juli, 14.00 uur, spellenmiddag, St. Jozef:
Voorgaande jaren ook gehouden en erg
goed bezocht; een spellenmiddag! U kunt
er voor kiezen om te kaarten, een potje
rummicub te spelen of te biljarten. Aan
het einde van de middag worden er prijsjes uitgedeeld aan de hoogst scorenden.
Tijdens deze middag staan er vrijwilligers
klaar om u te voorzien van “een natje en
een droogje”. Woont u in het St. Jozef? Dan
kunt u zich voor dit uitje ook opgeven bij
de receptie van het St. Jozef. Kosten deel-

Foto aangeleverd
name: € 6,- incl. koffie/thee met iets lekker. Voor meer info en opgeven: Nicolette
Swart, Dorpsstraat 22, 0228- 584593,
graag uiterlijk vrijdag 30 juni.
Donderdag 13 juli, tijd opstap; 13.30
uur, Schuitentocht Zwaagdijk-Oost,
opstap aan de Tolweg in ZwaagdijkOost:
Deze schuitentocht gaat richting
Medemblik. Er wordt aangemeerd bij restaurant “Koekenbier” voor een kopje koffie met gebak.
Vaart u mee? Kosten deelname: € 6,-,
inclusief koffie/thee met gebakje. Meer
info: Atie Dudink, tel. 0228-752405. Graag
uiterlijk 6 juli opgeven bij Atie Dudink.
Donderdag 20 juli, 13.30 uur, prijsklaverjassen, Dorpshuis De Onderdijk:
Klaverjassen…wie vindt het niet leuk?
Zeker als u er ook nog iets mee kunt winnen. Speel mee, en wie weet neemt u iets
mee naar huis! U wordt deze middag, net
als bij de overig middagen, voorzien van
koffie en thee met lekkers en een drankje
en hapje. Kosten deelname: € 6,-. Voor
meer info: Els Koomen, tel. 0228-583149.
Graag uiterlijk 13 juli opgeven bij Els
Koomen.
Deze zomeractiviteiten worden mogelijk
gemaakt door samenwerkingsverbanden tussen instanties zoals diverse ouderenbonden, MEE/De Wering, gemeente
Medemblik, SCC De Schoof en Omring.
Merendeel zijn vrijwilligers!

Jaarmarkt Wervershoof op zondag 2 juli

Gedurende het hele weekend zal het
bestuur aanwezig zijn om u nader te
informeren over het brede aanbod van
sporten die onze sprankelende vereniging te bieden heeft. We zien u graag!

Langs de weg...
Op dit moment liggen tientallen dode
karpers in de sloot achter de Dijkweg,
Driehuizen en Zeeweg. De gemeente
Medemblik en Hoogheemraadschap
zijn geïnformeerd en gaan er iets aan
doen. Tot dan is het oppassen want
het lijkt niet gezond dit water nu te
gebruiken voor de tuin of om in te
zwemmen. Foto aangeleverd

Foto aangeleverd
Op zondag 2 juli wordt op de Dorpsstraat van 12 tot 6 uur in Wervershoof een
supergezellige jaarmarkt georganiseerd. Er is van alles te vinden: kleding, sieraden,
woonaccessoires, cosmetica maar ook leuke hebbedingen. Er is voor iedereen wat te
vinden. Effies opsteke of gewoon mooi zitten kan bij Het Cafe van Wervershoof. Die
maken het terras extra gezellig en natuurlijk is er de beroemde Mam’s appeltaart!
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Cda bezoekt Kwekerij Andijk
Over een hechte groep paprikatelers en het nut van aardwarmte

info@andijker.nl
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DAGTOCHTEN ALPHA TOURS
Datum: wo. 12-07-2017

Bestemming: Rondje Texel

Prijs: € 45,00 p.p.
De prijs is inclusief:
- koffie/thee met wat lekkers;
- overtocht TESO;
- rondleiding op Texel met gids;
- 3-gangenmenu naar keuze:
A – kipfilet in kerriesaus;
B – schnitsel met zigeunersaus;
C – vegetarisch menu.

Het CDA met in het midden de directie van kwekerij Andijk.
Een groep CDA’ers van CDA Medemblik
bracht een bezoek aan Kwekerij Andijk
aan de Nieuwe Dijk 8. Deze kwekerij
wordt gerund door een hechte groep
paprikatelers die al vele jaren samenwerken op diverse gebieden, o.a. met
Kwekerij de Wieringermeer die op
Agriport gevestigd is.

Gewasbescherming van plagen gebeurt
zoveel mogelijk met biologische bestrijders. Er worden in de paprikateelt bijna
geen bestrijdingsmiddelen gebruikt. De
paprika’s zijn dus residuvrij. De kassen
worden op dit moment verwarmd met
WKK en ketels. Hierbij wordt aardgas
verstookt.

Zowel met als zonder belichting
Arco Vreugdenhil (directie): “We hebben een modern glastuinbouwbedrijf met
19,1 ha glas en er kan nog 6 ha uitgebreid
worden. Kas 1 is een belichte kas waarin rode paprika’s worden geteeld. Deze
paprika’s worden op het bedrijf gesorteerd
en verpakt. Kas 2 is in 2016 gebouwd en
hier worden paprika’s zonder belichting
geteeld. Deze paprika’s worden gesorteerd
en verpakt bij Kwekerij de Wieringermeer”.

Ideale basisvoorziening
Eind 2017 gaat Kwekerij Andijk in
samenwerking met andere telers van het
Grootslag twee aardwarmteprojecten realiseren. Aardwarmte is warmte die wordt
gewonnen uit het binnenste van de aarde,
vanuit een zandlaag op circa 2200 meter
diepte. Het water dat naar boven wordt
gehaald heeft een temperatuur van circa
80 graden. De warmte wordt “geoogst”
en wordt gebruikt in de kas, het afgekoelde water wordt weer teruggepompt naar
2200 meter diepte. Er wordt dus netto
geen water uit de grond gehaald en er is
dus geen kans op verzakkingen en aardbevingen als bij de gaswinning in Groningen.
De aardwarmte kan het hele jaar worden
benut. Aardwarmte is daarmee een ideale
basisvoorziening voor een modern glastuinbouwgebied.

Biologische bestrijders
Het bedrijf maakt gebruik van de
modernste technieken. Water en meststoffen worden 100% gerecirculeerd.

De paprika’s worden gesorteerd en daarna
verpakt. Foto's: Koos Dol/de Andijker.

Het voorziet in de warmtevoorziening
voor alle ondernemers in het gebied. Deze
duurzame energiebron zorgt er voor dat
de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen afneemt. Louis van de Berg (MT-lid):
“Door het gebruik van aardwarmte kunnen wij en onze collega’s in het gebied
de productie van kasgroenten verder verduurzamen.” Wanneer
het aardwarmteproject
succesvol is uitgevoerd
worden de uitbreidingsmogelijkheden
bekeken op basis van
de beschikbare warmte. Doel is om dan de
laatste kas van 6 ha
te bouwen. Uiteraard
alleen wanneer daar in
de markt vraag naar is.

Tiede Nauta Perkplanten

Zaterdag 1 juli zijn
we voor het laatst
open dit seizoen.

Opstapadressen:
Andijk (2x), Wervershoof (2x) en
Medemblik

Voor info + reserveringen bel: 0228-542424
of kijk eens op onze site:
www.alphatours.nl/dagtochten

ALPHA TOURS HEM

Kerstboom

Ja, u leest het goed, Holger Buss heeft een
kerstboom in zijn tuin staan van 7 meter hoog.
Deze kunt u t.z.t. gratis omzagen en meenemen.
Heeft u interesse, bel dan nu met Holger, 59 7105

Zelfstandig blijven met zorg op maat

Heeft u thuiszorg nodig?
Wij ondersteunen u graag bij:
Aanvragen van zorg
Persoonlijke verzorging
Ondersteuning bij dementiezorg
Begeleiding bij palliatieve zorg
Verpleegkundige handelingen
Vraag naar één van de wijkverpleegkundigen:
Gerdina Visser, Shevon Weverink, Claudia Ruiter of Anita Kreuk

Nog volop keus,
nu extra voordelig!
Gedeputeerde Laanweg 62, Andijk.
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag vanaf 19.00 uur
Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

www.tiedeplanten.nl

De 15 bezoekende
CDA’ers kijken terug
op een interessant
werkbezoek in een
heel plezierige sfeer,
en danken Louis v.d.
Berg hartelijk voor zijn
gastvrijheid in gedeelde informatie.

Andijk

Onderdijk

Wervershoof

Zwaagdijk – Oost

Meer weten? Bel voor een
persoonlijk en vrijblijvend advies naar:
Tel. 088 – 206 89 10

www.omring.nl
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Nieuwe dirigent voor Sursum
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Wist u dat... Caroline Groot 2e op NK
… slagerij john Stavenuiter in
samenwerking van cafe 't Ankertjeop de eerst zondag van
juli een BBQ workshop geven?
... de Decibels, jeugd van
Excelsior, morgen om 19.00 uur
hun kunsten laten horen
in Cultura?
... Excelsior volgende week donderdag een Zomeravondconcert
houdt op het plein voor de
Buurtjeskerk?

Michael de Graaf, de nieuwe dirigent van Sursum Corda. Foto aangeleverd
Michael de Graaf (40) uit
Opperdoes is de nieuwe dirigent van fanfare Sursum
Corda. Vrijdag werd de uitslag
bekend van de stemming onder
de leden.
De afgelopen tijd hebben de
leden een keuze gemaakt tussen de vier kandidaten die waren
benaderd voor de functie. Die
kwamen allemaal een keer proef-

dirigeren. De Graaf had duidelijk
de voorkeur.
De Graaf is tevens dirigent
van Tavenu in Opperdoes en
van Lamoraal van Egmont in
Egmond aan den Hoef. Hij is aan
het conservatorium afgestudeerd
als trompettist en dirigent. De
Graaf is de opvolger van Niels
Marchal, die onlangs na twaalf
jaar afscheid nam als dirigent.

... de bestuursleden van de Club
van 50 van Sporting Andijk
aanwezig waren tijdens het
Tentenkamp?En deze Club er
10 nieuwe leden bij heeft?
... Nieuwe leden zich altijd
kunnen aanmelden via clubvan50@sportingandijk.nl?
... ons kantoor in de maand
juli alleen 's morgens van
9 tot 12 uur is geopend?

Beachvolleybal bij het Dorpshuis

Caroline op het podium. Foto aangeleverd
Woensdag 21 juni heeft Caroline
Groot het NK tijdrijden in
Montfertland gereden.
Een prima tijdrit waarin zij met
resp. 1 en 6 minuten voorsprong
op de nummers 2 en 3 over de
finish kwam. Bij de tijdrit wordt
de kwalificatie van handicap
meegenomen
Z O NenDomdat
A G Caroline
2 JUL
nog niet officieel is ingedeeld is

gekeurd fietst zij in een lagere
categorie.
De andere dames zijn zwaarder
ingedeeld waardoor door de tijdcorrectie die dan volgt Caroline
een mooie 2e plek heeft verdiend.
Bij de worldcup in Emmen eind
deze maand zal zij voor het eerst
Igekeurd worden en dan haar
klasse horen.

ZONDAG 2 JULI

Jaarmarkt
Wervershoof
Jaarmarkt
Jaarmarkt
Wervershoof
Wervershoof

ZONDAG 2 JULI

Van 12.00 tot 18.00 uur op
de Dorpsstraat
Van 12.00 tot 18.00 uur op

Van 12.00 tot 18.00 uur op
de Dorpsstraat

de Dorpsstraat

Informatie of een kraampje huren?

Informatie
eenwww.edithhartog.nl
kraampje huren?
Kijkofop
Kijk op www.edithhartog.nl

Informatie of een kraampje huren?
Kijk op www.edithhartog.nl

Fietstocht met afterparty:
Tour de Salomo

Het beachvolley was weer grandioos. Fotocollage: KD/De Andijker
Zaterdag 24 juni was het parkeerterrein van Dorpshuis Centrum
weer omgetoverd tot een tropisch oord. Voor de derde keer
werd het Beachvolleybaltoernooi
gehouden. 18 teams streden om
de felbegeerde wisselbeker.
De voorbereidingen voor het
toernooi begonnen vrijdag rond
de klok van half zes. Wagens vol
zand werden er gebracht door
Loonbedrijf de Haas. Heel veel
kuub zand verder lagen de velden er rond half negen prachtig
bij. Gelukkig bleef het redelijk
weer en konden we zaterdagmorgen om 09.00 uur starten
met het plaatsen van de netten,
lijnen en andere aankleding. Veel
dank aan de aanwezige vrijwil-

ligers die geholpen hebben met
de opbouw.
De 18 teams druppelden rond
de klok van 12.00 binnen en
kregen namens Berend Botje en
Dorpshuis Centrum een goodiebag uitgereikt. Piet Ootes zorgde
vanuit het kloppende hart, in de
vorm van de Dijkpop bus, voor
een gezellige sfeer. Menig zomerhitje is voorbij gekomen. Er werden hele mooie potten volleybal
gespeeld en bovenal was er veel
plezier. Berend Botje was aanwezig om de aanwezige kinderen
te schminken en daarnaast was
er voor de kleintjes een reuzezandbak.
In alle poules was er sprake van
strijd hoewel het in sommige

poules net even spannender was.
Uiteindelijk streden de beste vier
teams om een plek in de finale.
De winnaars van 2016, Quattro
Penotti, deden ook dit jaar weer
mee in de strijd om de wisselbeker. Daarnaast Ientje met de jas
aan, Ientje met de jas uit en de
Festiballers 2. Uiteindelijk bleek
Quattro Penotti toch weer onverslaanbaar en gingen ze wederom
met de wisselbeker naar huis.
Wij kunnen terugkijken op een
zeer geslaagd toernooi en kijken
alweer uit naar volgend jaar!
Zonder onze sponsoren had dit
evenement niet kunnen plaats
vinden. Heel hartelijk dank voor
jullie gulle giften!!

08.07.2017
MELD JE NU AAN!

Na het succes van vorig jaar
gaatSTART/FINISH:
Salomo Bikes ook dit
SALOMO BIKES, DISSEL 15 MEDEMBLIK
jaar weer voor een ‘Tour de
Salomo’ feestje: Op 8 juli 2017
is er een fietstocht van ongeveer 100 km door het mooie
Noord-Holland, gevolgd door
een afterparty waar natuurlijk
ook naar de 8e etappe van de
Tour de France wordt gekeken.
De BBQ zal aan staan, koude
drankjes worden geserveerd,
muziek klinkt uit de boxen. Dit
wordt een bike party om nooit
meer te vergeten!

100 KM FIETSTOCHT | KIJKEN NAAR 8 e ETAPPE TOUR DE FRANCE | HAPJE & DRANKJE & MUZIEK

Wees er snel bij en meld je aan
voor dit te gekke event op zater-

dag 8 juli 2017! Aanmelden kan
GRATIS DEELNAME
via Facebook (Tour de Salomo)
of door een mail te sturen
naar info@salomobikes.nl.
Deelname is gratis.
Start
Om 10:00 uur. Er wordt in kleine
groepen gereden, met verschillende snelheden.
Begin- en eindlocatie
Salomo Bikes | Dissel
Medemblik

15

Afterparty
Van 14:00 uur t/m finish Tour de
France
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Parochieberichten
R.K. Kerk Andijk
Adres: Bangert 6
Contactadres:
Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412,
tel. 591408.
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046
Zondag 2 juli 10.00 uur:
Woord-Communieviering met
Gemengd koor; voorgangers van
groep Wervershoof.
Thema: “Investeer in goedheid”.
De collecte is voor bestrijding
van alle kosten.
Van harte aanbevolen en dank
daarvoor.
11.30 uur: Dopen.
Welkom in de viering en bij het
koffiedrinken!
*Sterkte voor alle werkers in de
schuur of op het land met hopelijk een goede oogst!

Langs de
weg...
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Kerkdiensten, zondag 2 juli
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. H. Poot te Groningen
Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen
09.30 uur Leesdienst
16.00 uur Ds. G. Heijkamp
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 Cees Hanemaayer
R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Wo-Com. groep Wervershoof. Gemengd koor
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
Campingdienst!
Recreatiepark De Groote Vliet, Onderdijk 245 Onderdijk
10.30 uur Voorganger: Geert Balder, Muzikale medewerking:
Sylvida koor, Wognum, zelf een stoel meebrengen a.u.b.

AANLEVEREN KOPIJ
Advertenties, kopij en fotomateriaal:
tot maandag 12.00 uur – info@andijker.nl.

Een lezer van onze krant stuurde
ons het volgende bericht: Langs
de Beldersweg zijn vanaf maandag 19 juni wild kampeerders
neergestreken. Drie (vermoedelijk
Poolse) mannen zijn al door de
politie aangesproken en zouden
moeten weggaan. Vannacht lag
er echter nog steeds 1 man te slapen en maandag 26 juni ziet het
er zo uit. Waarom wordt er hier
niet strenger tegen opgetreden?

Familieberichten: (rouw- en geboorteberichten)
tot dinsdag 8.30 uur – info@andijker.nl

Yogaschool Andijk leidt yoga
docenten op

info@andijker.nl
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AGENDA

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

JUNI

• Elke woensdag KBO Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
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.
Vrijdag 7 juli
• De Avond van Andijk, www.deavondvanandijk.nl
Zaterdag 8 juli
• Dijkpop, www.dijkpop.nl
Zondag 16 juli
• Koppelbiljarten Café pension ‘t Ankertje. Aanvang 14 uur
Oud papier Zaterdag 1, 15 en 29 juli, 12 & 26 augustus, 9 & 23
Vrijdag 28 juli
september, 7 & 21 oktober, 4 & 18 november, 2,
• Nachtmarkt, Andijk-West
16 & 30 december.
• De Dutch Country College Dancers dansen bij Sarto, 20.00 uur
Plastic:
Dinsdag 25 juli, 22 augustus, 19 september,
17 oktober, AUGUSTUS
14 november en 12 december
Restafval: Dinsdag 11 juli, 8 augustus, 5 september, 3 en 31
Zaterdag 12 augustus
oktober, 28 november en vrijdag 29 december
•Gft:
Rory Gallagher
Tribute
avond met 2 bands uit Ierland, Sarto
overige
dinsdagen
Woensdag 16 augustus
Let op: Op adressen waar het plastic nog in zakken wordt
• Zomeractiviteiten voor senioren in Andijk: Gezellig middag met
opgehaald zijn de data als volgt: vrijdag 8 juli,
Kees25Kaas,
restaurant
Sorghvliet,20
14.00
uur. 17 november en
augustus,
22 september,
oktober,
Donderdag
17
augustus
15 december. Kijk voor meer informatie op hvcgroep.nl
• KBO, Kermis Jeu de Boules Sarto 13.30 uur.

SEPTEMBER

Biljartvereniging De Vlieringboys

Woensdag 6 september
•Wat
KBO,de
Klaverjassen,
begin
van competitie.
Sartote13.30
uur.met een
temperatuur
betreft
in zijn bezit
nemen
Dinsdag
12
september
was het nog mogelijk om te serie van 18 en een moyene
•biljarten.
VrouwenDe
van
Nu, afd.
Andijk
Oost,van
Dorpshuis
uur:me
Doegoed
partijen
waren
uit4.85 en 19.45
dat deed
avond,
Wastekenen
o.l.v.
Henny
Spijkstra
eenlopend van aard. We weten op mijn oude dag, want afgeVrijdag
15hoe
september
al zo lang
de stabiliteit van lopen zaterdag werd ik 87 jaar,
•ons
KBObeide
Jaarvergadering,
Gerda
wat losse m.m.v.
schroe-Wil Luiken
hopelijkenkrijg
ik Goovers.
nog wat Sarto,
jaren
13.30
uur.
ven heeft. Niettemin was de toegewezen, maar dat beveelt
Zondag
17 belovend
septembervoor C.J. de ALLERHOOGSTE. Zo ligt dat.
start veel
•Verhoogt,
De Dutch Country
College
Dancers
Sarto, 13.30 uur
maar de
andere
Dedansen
slotzininis:”Wijsheid
weegt
Woensdag
20
september
partijen waren net niet goed zwaarder dan iedere rijkdom”.
•genoeg
KBO, Bingo
enwinst
Jeu deteBoules,
om tot
komen.Sarto 13.30 uur.
•De
Vrouwen
van
Nu
Andijk
West. Is het
Kunst of is het
voor G.P. Grent was belabSportgroeten
vanKitch, Karel
de
Jong,
Cultura,
20.00
uur
berd, maar herstelde dit om G.P. Grent
Zaterdag
23 september
toch voortreffelijk
drie partijen aflevering 1112
• 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.

Drainage klaar voor grote podia

Colofon

OKTOBER
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 17.00 uur
Zaterdag op afspraak

Vlnr staand: Dorien Hoogerheide, Astrid Koper, Els Eg, Karin Zwier.
Zittend: Annemarie Verkooijen, Yvonne Jeltes, Jolanda Schuitemaker.
Foto aangeleverd
Zaterdag 17 juni was het zover:
De yogaschool van Yvonne
Jeltes aan de Dijkweg heeft zes
yoga docenten opgeleid. Na een
twee uur durend examen zijn
alle zes deelneemsters geslaagd
en mogen zich nu Raja Yoga
Docent noemen.
Raja Yoga onderscheidt zich van
de andere yoga soorten door
de studie van de theorie van de

yogawetenschap, onder andere
de Yoga Soetra’s van Patanjali en
de Wetenschap van de Ziel van
Sarasvati.
De docentenopleiding duurt
vier jaar. Komend seizoen gaat
Yvonne Jeltes met deze groep de
Meestersopleiding beginnen, die
zij zelf een aantal jaar geleden
met succes aan het Raja Yoga
Instituut in Ilpendam heeft afgerond.

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
Drainage,
bandQuirina
met 4 Andijkers.
over China,
dooreen
mevr.
VreeburgFoto aangeleverd
13, 14 en 15 oktober
Met het winnen van de “strijd der on Thorns” werd de strijd aan• Kermis bij de Klamp
Titanen” in de Battle of de Bands, gegaan. Ondanks de mooie
Zondag 15 oktober
gehouden
opCountry
17 juniCollege
2017, Dancers
in zomeravond
nam 13.30
het uur
publiek
• De Dutch
dansen in Sarto,
deDinsdag
Schoof 17
in Wervershoof,
heeft
toch
de
moeite
om
de
naar
deze
oktober
Drainage
de 20.00
opmaat
bands
te luisteren.
De prijs
• KVG, Sarto,
uur gemaakt
Dhr C de Boer
(HHNK)
Hoe houden
we voor
voordroge
de grote
voetenpodia. Dit werd Drainage was een bedrag en een
met
een meerderheid
van stem- plaats in het voorprogramma op
Woensdag
18 oktober
men
en LSBO
de vakjury
bevestigd.
“Westfrieslands”.
• Soos
en Zonnebloem,
Spellenmiddag,
Sarto 13.30 uur,
MetOrg.
deKBO.
concurrentie van de
• Vrouwen
van Nu Andijk
West Creatief
aan de slag, met Trudy Vrobands
“No Offence”
en “Sitting
www.drainageband.nl
ling, Cultura, 20.00 uur
Woensdag 25 oktober
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Zaterdag
28 oktober
***VERS VAN HET LAND***
Op elk slotje past een sleuteltje,
• Livingen
Room
Heroes bij Club Jazz & PopNieuwe
in Cultura
Andijk
Aardappelen
wij maken ze.

Andijkertjes

Pioenen in div.prachtige kleuren
www.sleutelserviceandijk.nl
NOVEMBER
Jan & Tineke van der Jagt
Handelsweg
31a
06-13
41
62
40
Woensdag 1 november
Middenweg
39 tel 593245
• KBO, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.

Dinsdag 7 november
• KVG kaartavond 19.45 uur Sarto
Donderdag 9 november
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Wordt uw woning deze zomer of later in het jaar opgeleverd?
Wilt u uw aangekochte of bestaande woning opknappen?
Overweegt u een eiken vloer?

Dan hebben wij een mooie aanbieding voor u!
           
         
           
  
          
   
- Tweede vloer mag ook een laminaat of PVC zijn. De BTW korting wordt verrekend op de ‘goedkopere vloer’.
- BTW-korting wordt ook verrekend op de M2 boven de 60M2.
Dus koopt u een vloer van 120M2, dan krijgt u op de helft van de materialen de BTW-korting.


 
  
     

   

    

    

