
Van de bekende (oud Andijker) Marius van 
Dokkum wordt weer een expositie gehouden 
in zijn geboorteplaats Andijk!  Dat Marius 
een geliefd kunstenaar is, komt vooral door-
dat zijn werk zo toegankelijk is voor het pu-
bliek. Zijn werk wordt reeds in talloze landen 
verkocht. Het zijn ook vaak zeer herkenbare 
humoristische taferelen. Je kunt het geschil-
derde cartoons noemen, of lachspiegels. Hu-
mor gaat dan ook over de grenzen heen.

Kunstacademie
Marius van Dokkum volgde aan de kunstaca-
demie in Kampen de hoofdvakken illustratie 
en vormgeving. Rond 1990 begon hij het 
schilderen serieus te nemen. “Toen ik illustra-
tor was, zat er al humor in mijn werk. Nu is 
het mijn stijl geworden. Wat niet wil zeggen 
dat ik lachend sta te schilderen. Het plezier zit 
er vooral in als een portret goed lukt. Ieder 
mens heeft zijn eigen uitstraling, een eigen 
lichaamstaal – dat is wat ik in mijn schilde-
rijen tot uitdrukking wil brengen. 

De aardappelsteker
Op de foto zien we Marius voor zijn nieuwste 
schilderij ‘De aardappelsteker’. Een Westfries 
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Schilderkunst met ‘n knipoog

Marius van Dokkum voor zijn nieuwste schilderij. Foto: Hans Mantel

In de maand 
juli is ons 
kantoor 
alleen 

's morgens 
geopend 

van 9.00 tot 
12.00 uur. 

tafereel; die man met zijn kruipersbroek, alpinopet 
en klompen aan. Lekker met zijn pruthanden een 
sjekkie aan het draaien….Ondanks dat Marius al-
weer jaren in Ugchelen woont, vergeet hij zijn 
Westfriese roots niet. Op de achtergrond van dit 2 
meter hoge schilderij zien we de Gereformeerde 
kerk van Andijk en de vuurtoren ‘De Ven’. 

Expositie
Op de expositie worden veel verschillende stijlen van 
zijn werk tentoongesteld. Tijdens deze expositie wor-
den ook werken getoond van de bijzondere teken-
kunst van Maartje van Dokkum (dochter), daarnaast 
kan men genieten van keramische beelden en een 
miniatuur kijkkamer. Het huisje van ‘Opa Jan’ is van 
binnen en buiten te bezichtigen èn er is een leuke 

quiz voor de kinderen.  Expositie-
ruimte De Mantel, Hornpad 19. 
Openingstijden: wo-vr 13-17 u., 
za 11.00-17.00 u.   Informatie: 
0228-591425 of  www.expositie-
ruimtedemantel.nl

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wilt u zitten? Neem dan zelf een (tuin)stoel mee 
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Woorden van Jezus (5) 

Te dien tijde hief Jezus aan en 
zeide: Ik dank U, Vader, Heer 
des hemels en der aarde, dat 
Gij deze dingen voor wijzen en 
verstandigen verborgen hebt, 
doch aan kinderkens geopen-
baard. Ja, Vader, want zo is 
het een welbehagen geweest 
voor U. Alle dingen zijn Mij 
overgegeven door mijn Vader 
en niemand kent de Zoon dan 
de Vader, en niemand kent de 
Vader dan de Zoon en wie de 
Zoon het wil openbaren.  Mat-
teüs 11:25-27 Wie is God? 
Wie kent God? Wie weet hoe 
God is? Iedereen heeft wel 
een gedachte over God. Al is 
het alleen maar de mening dat 
Hij niet bestaat. Wij geloven 
wel in God. Maar hoe weten 
we nu of onze gedachten over 
God juist zijn of niet? Jezus 
spreekt tot het volk dat zich 
om Hem heen verdringt. Hij 
zegt harde woorden. Hij 
maakt zelfs de inwoners van 
de steden het verwijt dat ze 
niet in Hem geloofd hebben, 
terwijl ze zoveel wonderen 
hebben gezien. Hij twist met 
de Schriftgeleerden. Het lijkt 
wel alsof Hij altijd ruzie heeft 
met de theologen van Zijn 
tijd. En dan richt Hij zich weer 
tot de mensen die Hem vol-
gen. De eenvoudige dorpelin-
gen. De schare die aan Zijn 
lippen hangt. Zij horen hem 
hardop met Zijn Vader pra-
ten. Jezus bidt. Hij looft Zijn 
Vader, maar noemt Hem ook 
Heer van hemel en aarde! En 
Hij nodigt ons uit om dat ook 
te doen. U en ik, wij mogen de 
Vader van Jezus leren kennen 
zoals Jezus Hem kent. Dat is 
de enige manier. Alleen als Je-
zus openbaring in ons hart 
geeft, kunnen we echt weten 
wie God is. Niemand heeft 
ooit God gezien. Jezus was bij 
Hem vóór Hij naar deze we-
reld kwam. Jezus kent Zijn 
Vader en Hij wil ons over 
Hem vertellen. Dat doet Hij in 
het Woord... en door de Geest 
ook in ons hart. Woord en 
Geest zijn met elkaar in over-
eenstemming. Zij komen uit 
dezelfde bron, zij horen bij el-
kaar. “Vraag je naar God en ik 
vertel je van Jezus”... schreef 
Geert Boogaard. Jezus looft 
Zijn Vader met een reden. Hij 
is blij voor ons. Want het ken-
nen van God is weggelegd 
voor eenvoudige mensen. En 
voor geleerden met een een-
voudig hart. Gewoon, voor 
jou en voor mij! Want zo heeft 
de Vader het gewild! Alzo lief 
heeft God de wereld gehad, 
dat Hij ons Jezus zond. Gebed: 
Here God, er zijn zoveel boe-
ken over U geschreven. Ieder-
een heeft wel een mening over 
U. Ik wil U kennen zoals U 
werkelijk bent. Here Jezus, wilt 
U de Vader aan mij openba-
ren? Wilt U de Vader tonen in 
mijn diepste wezen? Want dan 
pas zal ik Hem kennen zoals U 
Hem kent. Amen. (W.Durieux)

FAMILIEBERICHTEN

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

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

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

Uitvaartvereniging

De Laatste Eer

Eens, als de bazuinen klinken, 
Uit de hoogte, links en rechts,

 duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,

rest er niets meer dan te zingen,
Heer, dan is uw pleit beslecht.

Met verdriet nemen wij afscheid van onze ere-voorzitter

JAN KOOIMAN

Jan Kooiman heeft veel betekend voor de vereniging 
en is 33 jaar lang voorzitter geweest.

We wensen zijn vrouw, 
kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

Bestuur en leden,
Christelijke muziekvereniging 

Sursum Corda Andijk

Een hand, een woord of gebaar, doen je zo goed
wanneer je iemand, die je liefhebt missen moet.

 
Langs deze weg willen wij u en jullie bedanken voor de grote 
belangstelling die wij hebben ondervonden tijdens zijn ziek zijn 
in de afgelopen jaren en na het overlijden van mijn geliefde man,
onze vader en opa

Gerrit Kwantes
    
Het was hartverwarmend om zoveel meeleven te ervaren, in de 
vorm van bezoek, kaarten, bloemen en gebed. Dat heeft ons enorm 
gesteund in de afgelopen tijd en geeft ons moed en kracht voor de 
komende tijd van gemis. Het troost ons ook te weten dat hij niet 
alleen voor ons, maar ook voor anderen veel betekend heeft.
       
    Nel Kwantes-Zwagerman
    Kinderen en kleinkinderen 
Andijk, juli 2017

Wij zijn per direct op zoek naar een enthousiaste 

Winkelmedewerk(st)er
Voor de maanden juli en augustus.
•	 Ben	jij	spontaan	en	communicatief?
•	 16	jaar	of	ouder?
•	 Kan	jij	makkelijk	schakelen	tussen	de	talen	
	 Nederlands,	Engels	en	Duits?
•	 Maak	jij	graag	een	praatje	met	je	klanten?
•	 Beheers	jij	het	Nederlands	en	Engels?	
 (Duits is echt een pre)
•	 Beschikbaar	per	direct?	
Dan zoeken wij jou! 

Ben	je	geïnteresseerd	in	de	bovenomschreven	functie?
Neem	dan	contact	op	met	Dhr.	J.P.	Klaver.

   Attent Supermarkt Het Grootslag
	 	 	 Proefpolder	5	1619	EH	Andijk
	 	 	 Tel:	0228-591814

Waar je ook bent ‘k zou het niet weten
niet in afstand of tijd te meten.
Maar ik heb je bij me,
diep in mij,
daarom blijf je zo dichtbij.

 Toon Hermans

Verdrietig, maar blij met alle mooie herinneringen, nemen wij 
afscheid van onze lieve en zorgzame moeder, oma en omi

Tine de Vries - Haagsma
echtgenote van Klaas de Vries, overleden 8 maart 2007

Andijk, 3 augustus 1934 Grootebroek, 30 juni 2017

Jan en Yvonne
 Chantal
 Dennis en Iris
 Jordi en Divya
 Léon

Bea, Toon (in herinnering) en Tonny
 Angelique en Walter, Jennifer, Ashley

 Linda, Jeslynn

 Mariska en Ramon, Dewi, Luca, Quinn✩

 Sandra en Tom, Dylan, Jayla

Edith
 Mitchel
 Tamara en Glenn

Mirjam en Ruud
 Jurgen

De condoleance heeft plaatsgevonden op dinsdagavond  
4 juli bij moeder thuis.

De afscheidsbijeenkomst is op donderdag 6 juli om 13.15 uur 
in crematorium Schagerkogge, Haringhuizerweg 3 te Schagen.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren.

Rigtershof 11
1613 SJ Grootebroek

Oproep:
Afgelopen	zaterdag		1	juli	ben	ik	gevallen	met	mijn	fiets	op	de	
Beldersweg,	ik	had	mijn	dochter	achterop	en	de	hond	ernaast.

Na mijn val kwam er een man in een zwarte auto en een vrouw 
die	daar	liep	ons	heel	lief	te	hulp.	Die	vrouw	heeft	mijn	dochter	
en	hond	plus	mijn	fiets	naar	huis	gebracht	en	die	man	heeft	mij	
met	de	auto	naar	huis	gebracht	omdat	ik	slecht	kon	staan/lopen.

Ik zou heel graag met die man en vrouw in contact komen om-
dat	alles	voor	mij	zo	snel	gegaan	is	en	ik	me	dan	af	en	toe	af-
vraag	of	ik	dingen	goed	onthouden	heb	maar	ook	voor	het	ver-
werken.	Maar	bovenal	omdat	ik	ze	nogmaals	een	keer	heel	
graag	wil	bedanken.	

	 	 	 	 Judith	Kramer,	06	5334	6730

Tot het laatst de regie in eigen hand
Nu heeft onze lieve pa en trotse opa 
het stuur uit handen moeten geven

Lieuwe Jansma
echtgenoot van Ineke Jansma-van de Gruiter, † 22 augustus 2014

8 december 1937                      Andijk                               3 juli 2017

  Peter en Ageeth  
  Nanda  
  Eva  
  Femke

  Ellen en Edwin
  Bibi en Robin
  Daan
  Puck
  Thom

  Walter en Chantal
  Tess
  Isis

Molenweg 25
1619 ET Andijk

Lieuwe is thuis waar u welkom bent om afscheid te nemen en 
ons te condoleren op vrijdag 7 juli tussen 18.30 en 20.00 uur.

De afscheidsbijeenkomst is op zaterdag 8 juli om 12.00 uur in 
crematorium Hoorn, Berkhouterweg 26 te Hoorn.
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HUISJE, BOOMPJE...... HELP....
BEESTJES IN MIJN BALKEN

Houtworm, boktor, huiszwam, schimmels, het zijn zichtbare en 
soms ook onzichtbare problemen die u tegen kunt komen bij het 
kopen van een huis. Bij de verkoop van een huis is een schriftelijke 
koopovereenkomst verplicht. De Wet geeft bijzondere regels met 
betrekking tot de koopovereenkomst. In het Burgerlijk Wetboek 
wordt uitleg gegeven over hetgeen een koper op grond van de 
koopovereenkomst mag verwachten. Een belangrijke rol spelen de 
mededelingen en toezeggingen van de verkoper. Kort gezegd: het 
komt erop neer, dat een verkoper de verwachting die hij schept, ook 
waar moet maken. 

Conformiteit
De koper mag verwachten dat wat hij koopt voldoet aan alle eigen-
schappen voor normaal gebruik van een woning, met daarin bijvoor-
beeld een goed functionerende keuken, verwarmingsinstallatie en 
dergelijke. Zijn er gebreken, dan zal de verkoper dit aan de koper 
moeten melden en zullen deze in de koopovereenkomst worden 
vermeld. Daarnaast heeft de wetgever aan de koper ook een eigen 
onderzoeksplicht opgelegd, zodat waarneembare gebreken niet aan 
de verkoper kunnen worden toegerekend. Ziet men bij bezichtiging 
een grote scheur in een muur of zijn kozijnen duidelijk rot, dan heeft 
de koper daarin een eigen verantwoording. De koper kan zich er 
dus niet op beroepen dat de zaak niet aan de overeenkomst beant-
woordt, wanneer dit hem kenbaar was of redelijkerwijze bekend 
had kunnen zijn.

Bouwkundig onderzoek
Bij twijfel is het raadzaam om vóór het ondertekenen van de koop-
overeenkomst een bouwkundig onderzoek te laten verrichten. Vaak 
wegen de kosten hiervan niet op tegen eventuele problemen die een 
koper naderhand tegen kan komen.

Een makelaar en de notaris kunnen u hierbij behulpzaam zijn.
Meer informatie: Mantel&Overtoom Notarissen - Andijk 0228-
592224 Benningbroek 0229-591264. www.mantelovertoom.nl

 • 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

Dijkpop

Dit weekend wordt voor de 
34e (!) keer Dijkpop geor-
ganiseerd. Bijzonder is de 
grote rol die vrijwilligers 

vanaf het begin spelen bij de 
organisatie van dit festival. In 
de loop der jaren is Dijkpop 

uitgegroeid tot een waar 
fenomeen. De avond van 

Andijk kwam erbij en enige 
tijd was er zelfs een spon-

sordiner, waarbij raadsleden 
konden aanschuiven. De 

raad is dit jaar uitgenodigd 
om een kijkje backstage te 

nemen. Een prima initiatief. 
Ik kan me namelijk voorstel-

len dat het festival verrast 
werd door de aangenomen 
motie van GroenLinks en 

Progressief West-Friesland 
om in Medemblik een lagere 
norm dan de landelijke voor 
het maximum aantal decibel-

len te hanteren. Alleen de 
VVD, D’66 en een klein deel 
van de CDA-fractie steunden 
deze motie destijds niet. Ook 
bij onze fractie zijn geluiden 

binnengekomen over overlast 
van Dijkpop, maar dat ging 

dan vooral over dronken 
mensen en vandalisme na 

afloop van het festival en het 
feit dat dáárop gehandhaafd 

zou moeten worden. Dan 
blijft Dijkpop voor iedereen 
een feestje. Uiteraard willen 
wij niet dat mensen gehoor-
schade oplopen, maar wij 
geloven dat dit niet wordt 
opgelost door nog meer 

regels.  Op het terrein wor-
den er volop gratis oordop-
pen uitgedeeld. Gedurende 
het hele festival verzamelen 
grote groepen mensen zich 

buiten de muziektenten, wat 
natuurlijk een prima oplos-
sing is voor mensen die last 

hebben van de harde muziek. 
De VVD is allergisch voor 
dit soort vormen van betut-

teling, die we laatst ook 
zagen bij extra regels van de 
gemeente voor kermisborrels. 
We moeten oppassen dat dit 
niet het zoveelste evenement 
is dat “kapotgeregeld” wordt. 
Het is fantastisch dat een zo 
grote groep vrijwilligers hier 
enthousiast mee bezig is en 

dat het festival leeft bij grote 
groepen bezoekers. Laten 

we dat koesteren. Ik ga er in 
ieder geval weer van genieten 
en ik hoop u ook. Met dank 

aan alle vrijwilligers voor hun 
enthousiasme!

Andrea van Langen, 
raadslid VVD

Andrea van Langen

25 jaar geleden kreeg de vrouw 
van meneer Mellema uit Andijk 
te horen dat zij M.S. heeft, een 
slopende ziekte waar geen reme-
die tegen is. En al die jaren is 
meneer Mellema voor zijn vrouw 
een rots in de branding, staat hij 
dag en nacht klaar om te helpen 
waar maar mogelijk is.

De laatste 20 jaar zit mevrouw 
Mellema in een rolstoel, al was 
daar wel wat onduidelijkheid 
over, zijzelf zegt dat ze nog maar 7 
jaar in een rolstoel zit terwijl haar 
man volmondig riep, 'nee hoor al 
20 jaar'.  Beiden hebben gelijk, in 
de begintijd wist mevrouw Mel-
lema nog wel te staan en stukjes te 
lopen maar de laatste 7 jaar is dat 
niet meer mogelijk en zit zij defi-
nitief in een rolstoel.

Genieten van het leven
Beiden genieten ondanks de 
ziekte van mevrouw Mellema 
nog steeds met volle teugen van 
het leven, gaan op vakantie, dag-
jes uit en genieten enorm van 
hun twee kleinzoons. Binnenkort 
vertrekken ze weer naar een 
plaatsje vlak onder Parijs waar 
hun zoon woont. Lekker met de 
Valis en de Thalis, wat voor me-
vrouw Mellema goed te doen 

Uit handen van wethouder Harry 
Nederpelt kregen meneer en me-
vrouw Mellema een bosje bloe-
men overhandigd en had de wet-
houder voor meneer Mellema 
een enveloppe met inhoud om 
eens lekker een dagje te gaan ge-
nieten.
Bron: MedemblikActueel

Ze zijn er weer, voor de mooiste lelies 

ga je naar Sok's Flower Shop. 

Diverse kleuren ( met en zonder geur).

Bij tuincentrum Boeder,
 fam. Dijkman (Dijkweg) en 
fam. de Vries (Viskuil)

De heer en mevrouw Mellema met wethouder Nederpelt.  
Foto aangeleverd

Bloemen voor de fam. Mellema

Basisschool De Bangert biedt 
jaarlijks enkele koopjes aan voor 
de gemeenschapsveiling Sarto.
De afgelopen maand zijn diverse 
koopjes verzilverd. Zo heeft het 
lerarenteam van De Bangert ge-
volleybald tegen kopers van de 
veiling. Dit werd een sportieve, 
en ook gezellige avond.
Een juf had als koopje aangebo-
den om kinderen pannenkoeken 
te laten bakken bij haar thuis. 
Aansluitend werden de baksels 
natuurlijk geproefd. Ook dit was 
een leuke activiteit, waar de kin-

deren en juf veel plezier aan be-
leefden.
Nieuw dit jaar was een high tea 
op school. Deze werd gemaakt en 
uitgeserveerd door de leerlingen 
van groep 8. Dit onder leiding 
van een vader met horeca achter-
grond. Het werd een geslaagde 
middag, waarbij de gasten geno-
ten van de smakelijke hapjes en 
de spontane bediening door de 
leerlingen.
Zo levert de Sartoveiling naast 
subsidiegeld voor school, ook 
veel gezellige momenten op.

Pannenkoeken eten bij juf. Foto's aangeleverd

Veilingkoopjes

Volleyballen tegen het lerarenteam van de Bangert
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Expositie Marius van Dokkum  
van 5 juli t/m 9 september 2017

Wat kunt u dit seizoen verwachten 
in Expositieruimte De Mantel?

•		Meer	dan	45	originele	werken	van	Marius	van	Dokkum	
 plus vele reproducties
•		Bijzondere	tekenkunst	van	Maartje	van	Dokkum	
 (Ugchelen)
•		Keramiek	beelden	van	Nel	Rood	(Wognum)
•		Keramisch	beeld	van	Malisca	Muller	(Monnickendam)
•		Kijkkamer	van	het	Mannenhuishouding	
	 van	Marijke	Zijlstra	(Ede)
•		Het	Opa	Jan	huisje	met	een	leuke	quiz	voor	de	kinderen
•		Er	zijn	zes	nieuwe	puzzels	en…deel	6	van	Opa	Jan	is	uit:
	 ‘Opa	Jan	zakt	door	zijn	stoel’																																													

Openingstijden:  
Woensdag	t/m	vrijdag:	13.00	-	17.00	uur
Zaterdag:	11.00	-	17.00	uur	
Entree	€	3,50	(kinderen	t/m	12	jaar	gratis)									

Expositieruimte	De	Mantel
Hornpad	19,	1619	BP	Andijk
Tel.	0228-591425

Info:	www.expositieruimtedemantel.nl

TUINCENTRUM BOEDER
´Het adres voor al uw tuinbeplanting´

Tot 2 september een begrip voor Andijk 
en omgeving. Daarna gaan wij u verlaten.

Wacht dus niet te lang met het inleveren 
van uw cadeaubonnen.

Nadere gegevens over beëindiging van onze verkoop en 
heropening door Bas Pasterkamp worden nog bekend 
gemaakt via deze krant.

    Piet en Diny Boeder

Hornpad 8, Andijk                                                 Tel. (0228)591813

Ook deze zomer worden vanuit 
café de Ark de jaarlijkse zomer-
avondfietstochten georgani-
seerd.

De eerste tocht kan gereden ge-
worden op maandag 10 juli, 
woensdag 12 juli of donderdag 13 
juli. De volgende tochten worden 
wekelijks op de maandag, woens-
dag of donderdag gereden, de 
laatste tocht op maandag 14 au-
gustus, woensdag 16 augustus en 
donderdag 17 augustus.

Heeft u 6 tochten volbracht dan 
staat er na afloop van de laatste 
tocht een warme maaltijd voor u 
klaar. Heeft u minder tochten ge-
fietst en wil u toch mee eten? Dan 

word per niet gefietste tocht € 3,- 
in rekening gebracht. 

Er kan gestart worden tussen 
17.00 en 19.00 uur, het inschrijf-
geld bedraagt € 3,50 per persoon 
per tocht waarvoor u na terug-
komst een kop koffie of thee 
krijgt en na tocht 6 de warme 
maaltijd.

Dus vanaf 10 juli weer leuke fiets-
tochten door het Westfriese 
landschap van 25 á 30 km. met 
daarna mooi aanzitten met een 
koppie of borreltje.

Tot ziens bij café de Ark, Nieu-
wedijk 39, Zwaagdijk-Oost, 0228-
581906

Zomeravondfietstochten café de Ark

Nergens zijn zoveel orgels te vin-
den als in de regio Noord-Hol-
land! Daarom klinken ook dit zo-
merseizoen een groot aantal van 
deze instrumenten tijdens de Or-
geltochten Noord-Holland. De 
tweede serie concerten is op za-
terdag 8 juli a.s. in West-Fries-
land onder leiding van organist 
Mark Heerink. Orgelliefhebbers 
en geïnteresseerden zijn welkom 
op deze tocht door het mooie 
landschap langs prachtige instru-
menten in bijzondere kerken. 

Op vier zaterdagen voeren de 
Orgeltochten langs (dorps)ker-
ken met historische orgels. Iedere 
tocht biedt klassieke ingrediën-
ten: kwalitatief goede muziekpro-
gramma’s, eeuwenoude instru-
menten en bijzondere kerken. In 
West-Friesland zijn flinke kerken 
te vinden, zoals in Westwoud, die 
voorzien zijn van een rijk interi-
eur. In Andijk wordt een monu-
mentale kerk bezocht, de ‘Gere-
formeerde Kathedraal’ genoemd. 
Daartussenin de sfeervolle pro-
testantse kerk in Oostwoud. Al 
deze kerken hebben een bijpas-
send bijzonder orgel. De kerken 
zijn goed bereikbaar o.a. per fiets 
door het mooie landschap. 

Het programma van de Orgel-

tochten in Noord-Holland brengt 
de orgelliefhebber komende zo-
mer ook naar Durgerdam, Nieu-
wendam en Broek in Waterland 
(15 juli met organist Henk Ver-
hoef ) en Alkmaar (22 juli met 
organist Aart Bergwerff ). Het 
volledige programma met de te 
bezoeken kerken is te vinden op 
www.orgeltochtennoord-hol-
land.nl

Het programma van de orgel-
tocht in West-Friesland op za-
terdag 8 juli a.s.: 10.30 uur • 
Andijk • Gereformeerde Kerk • 
Middenweg 4 • Proper-orgel 

12.00 uur • Oostwoud • PG Tho-
maskerk • Oosteinde 44 • L.van 
Dam en Zn-orgel 14.30 uur • 
Westwoud • H. Martinuskerk • 
Dr. Nuijensstraat 78 • Lodewijk 
Ypma-orgel

Iedereen kan deelnemen aan 
deze muzikale verrassingstocht 
zonder opgave vooraf. De aan-
vangtijd is 10.30 uur. Deelname is 
€ 15,- p.p. inclusief programma, 
exclusief lunchkosten. Het volle-
dige programma en alle prakti-
sche informatie is te vinden op 
www.orgeltochtennoord-hol-
land.nl

Orgeltochten Noord-Holland bezoekt West-Friesland

De Gereformeerde kerk in Andijk. Foto aangeleverd

Redactie, 

Twee maal per jaar worden de waterplanten in 
de sloten en weteringen in West Friesland 
afgemaaid. Daarvoor wordt een maaiboot 
gebruikt. Het nadeel daarvan is dat de zaden van 
de waterplanten over een groot gebied verspreid 
worden en de vissen worden vermorzeld door 
de messen van de boot. Vooral in de kleinere 
sloten en weteringen is dat desastreus. Karpers, 
zeelten, snoeken en snoekbaarzen van soms 
veertig jaar oud laten het leven en worden 
opgeofferd aan zogenoemde schone sloten 
waarin het water vrijelijk kan doorstromen. 

Maar als er straks geen grote vissen meer zijn 
wordt de natuurlijke keten doorbroken en zullen 
de sloten door verontreiniging van het 
oppervlaktewater verworden tot open riolen. 
Nog buiten het feit dat het zeer dieronvriendelijk 
is. De planten zorgen voor zuurstof en de 
verschillende vissoorten houden het milieu in 
evenwicht. Momenteel wordt het water door 
landbouwvergiften als bestrijdingsmiddelen en 
groeihormonen als meststoffen en pekel op de 
wegen en medicijnoplossingen en drugsafval het 
oppervlaktewater zwaar overbelast. 

De vissen gaan door zuurstofgebrek en 
vergiftiging dood en kwetsbare waterplanten 

verdwijnen. Andere waterplantensoorten zullen 
zich explosief vermeerderen waardoor de 
waterwegen zullen verstoppen. Het Waterschap 
is daar niet in geïnteresseerd en zorgt dat de 
waterwegen ogenschijnlijk schoon zijn en de 
doorstroming gegarandeerd is.  

Vissen gaan uit stress met de kop in de kant 
staan als de maaiboot nadert en worden door de 
messen geraakt. Dit is een begin van de 
achteruitgang en het interesseert niemand 
blijkbaar een moer. Als het maar binnen het 
budget opgelost word. Sportvissen is niet meer 
van deze tijd maar dat wil niet zeggen dat we alle 
vissen en waterplanten en het onderwatermilieu 
dan maar moeten uitroeien. Gewoon omdat we 
er anders zo’n last van hebben. 

Al jaren stel ik deze situatie aan de kaak maar Ik 
weet dat ik kan lullen als Brugman en er 
veranderd niets. Dan moet je straks niet zeuren 
en klagen als het op grote schaal misgaat.

Het gaat er niet om wie de schuldigen zijn maar 
het gaat er om hoe we het probleem oplossen.

Thomas Lont.  

Lezers schrijven...

Zo was het. Foto's aangeleverd

Zo is het.

Te koop Jamet 4 pers. vouwwagen 
uit 1999 kleur groen/wit.

Leuke vouwwagen om een keer mee te kamperen deze 
zomer.	De	vraagprijs	is	maar	€	175,--.

Fam.	Dol:	06	3372	1408
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Raadhuislaan 21 a   Grootebroek   (0228) 51 58 83
www.keukencentrumstedebroec.nl

U bent van harte welkom  
in onze showroom van 600 m2

Moderne keukens
Type Mantelhof
Eigentijds design

Mereno keukens
Hoog afwerkniveau
Authentiek karakter

Klassieke keukens
Mooi wonen in 
klassieke stijl
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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

Kuilgras uit Andijk speciaal voor paarden en pony’s
Paarden en pony’s worden eigen-
lijk te veel verwend, stelt Paul 
Damen. “We voeren ze overmatig 
waardoor ze veel energie krijgen 
en dat kunnen ze vervolgens niet 
kwijt.” Eén van de gevolgen is 
hoefbevangenheid, een pijnlijke 
hoefontsteking. Op de 6 hectare 
land om zijn huis zaaide Paul 
graszaad dat speciaal is ontwik-
keld voor paarden en pony’s en 
dat hoefbevangenheid voorkomt. 
De oogst verkoopt hij in grote en 
kleine balen kuilgras.

“Het gaat goed met je paard of 
pony als de buren er schande van 
spreken”, aldus Paul Damen. “Als 
het beestje een beetje schraal is.” 
In de zomer staan de dieren vaak 
dagelijks op het weiland. Dat is in 
deze maanden geen probleem, 
maar in het voor- en najaar kan 
het door de samenstelling van het 
gras zorgen voor hoefbevangen-
heid. Een kwaal waar ook Pauls 
eigen paarden last van kregen. In 
zijn zoektocht naar manieren om 
dit in de toekomst te voorkomen, 
stuitte Paul op speciaal gras voor 
de paardenweide.

Koeiengras vs. paardengras
“In de meeste Nederlandse wei-
den groeit gras dat ontwikkeld is 
voor koeien. Deze samenstelling 
bevat echter te veel energie voor 
paarden, waardoor ze last kun-
nen krijgen van hoefbevangen-

heid”, legt Paul uit. “Hoefbevan-
genheid is een ontsteking tussen 
de hoefwand en het hoefbeen en 
ontstaat meestal door een stof-
wisselingsstoornis.”

Fructaan
Die stofwisselingstoornis komt 
tot stand door een te hoog fruct-
aangehalte in het gras – koud-
bloedige paarden zijn hier gevoe-
liger voor dan warmbloeden. 
“Fructaan is een belangrijke sui-
ker in gras dat nodig is voor de 
grasgroei. Als het gras in het 
voor- of najaar minder snel groeit 

hoopt het fructaan zich op in de 
grassprieten, deze hoge concen-
tratie zorgt voor stofwisselings-
stoornissen.” 

Ook door overgewicht kan een 
stofwisselingsstoornis ontstaan. 
Overgewicht en hoefbevangen-
heid gaan dan ook hand in hand. 
Hoefbevangenheid is goed te 
herkennen en acuut ingrijpen is 
noodzakelijk. “Het paard staat in 
een typische houding met de 
voorbenen naar voren. Het is 
zeer pijnlijk voor het dier, na 1 à 2 
dagen wordt het chronisch en is 

kans op genezing klein of onmo-
gelijk.”

Een gezonde grasmat is daarom 
belangrijk, zo vindt Paul. “Ik heb 
het land rondom mijn huis inge-
zaaid met Barenbrug Horse Mas-
ter Hay. Dit kan liefst 50 procent 
minder fructaan bevatten dan 
grassoorten voor melkvee.” 

Verkoop kuilgras
De oogst wordt als kuilgras ver-
pakt en verkocht in twee formaten 
balen. De kleine baal (ø 1 meter en 
hoogte 1 meter) is redelijk goed te 

verplaatsen door één persoon. 
Deze baal voert circa 3 pony’s per 
week. De balen kunnen zowel be-
zorgd als opgehaald worden.

Meer informatie bij Paul Damen 
aan Haling 6 in Andijk, bereik-
baar via telefoonnummer: 06 
2351 7308. Op www.barenbrug.
nl staat meer informatie over 
Horse Master Hay. Voor informa-
tie over fructaangehalte in het 
gras is een mobiele app Fructaan 
Index ontwikkeld, die laat zien 
hoeveel fructaan er momenteel 
in het gras zit.

De paarden aan de Veilingweg hoek Haling lopen op het beste grasmengsel. Foto: Koos Dol/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

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 jaar wordt de Avond van Andijk op 
vrijdag 7 juli  voor de 12e keer gehouden 
op het festivalterrein aan de Kleingouw in 
Andijk. De ultieme feestavond voor An-
dijk en omstreken. Dit jaar met weer een 
bomvol programma voor jong en oud. In 
de grote tent zal zangeres en televisiepre-
sentatrice Monique Smit het spits afbijten. 
Daarna zal de Goudeerlijke Westfriese 
Country band Skotwal onze streektaal ver-
tegenwoordigen. De altijd vrolijke en fees-
telijke zanger Ronnie Ruysdael zal hierna 
de polonaise inzetten. Ook de Giel MOn-
tanjes zullen het Nederlandstalig cultuur-
goed 7 juli in ere houden. Dit Andijker trio 
zal jullie vermaken met meezingers van 
eigen bodem. Vervolgens is het de beurt 
aan de locale helden van Het grote U 
Vraagt wij draaien orkest. Deze band be-
staat uit muzikanten uit de regio die op 
jullie verzoek nummers spelen! Als afslui-
ter in de grote tent komen de The Dirty 
Daddies terug naar Andijk. Deze zeven-
koppige band vuurt in hoog tempo een 
retevette aaneenschakeling van rock clas-
sics op je af, waarbij iedere hit na maxi-
maal één minuut al naadloos overvloeit in 
de volgende, alsof het ooit zo bedoeld was. 
De top 2000 die als een tornado over een 
meezingende, springende en hossende 
menigte dendert, opgejut door een douche 
aan confetti, knallende CO2 -kanonnen en 
een stortvloed aan muzikaliteit. The Dirty 
Daddies nemen je mee van Guns ’n Roses, 
Bon Jovi via Queen naar Michael Jackson, 
van de klassiekers uit de 90's en de hits van 
nu, naar Marco Borsato en Kiss. In en om 
de Rheino’s Fresh Partyground, zal van 
17:00 uur tot 21:00 uur weer allerlei activi-
teiten en vermaak zijn de kinderen. Huub 
TV een unieke interactieve goochelshow 
te midden van het publiek verzorgen.

Vanaf 21:00 uur zullen in de Rheino’s Fresh 
Partyground de Outlaw Bros en niemand 
minder dan Rob Lee de avond afsluiten. 
Dijkpop vindt dit jaar op 8 juli plaats en de 
Avond van Andijk op 7 juli. Voor E-tickets 
en meer informatie kun je terecht op www.
dijkpop.nl en www.deavondvanandijk.nl 
of volg de laatste ontwikkelingen via Face-
book, Twitter, Instagram.
 
Kinderactiviteiten
Ook dit jaar worden er met de Avond va-
nAndijk weer ontzettend veel leuke dingen 
geregeld voor jong en oud! Zo zijn er weer 
springkussens, meerdere dus! Ieder kind 
kan zich weer uitleven op een stormbaan, 
maar ook aan de aller kleinste is gedacht.
Voor ieder wat wils dus! Verder zijn er 
weer leuke spellen te doen, maar dit jaar is 
het wel even anders dan andere jaren. Je 
moet vooral goed kunnen gooien, want 
heb jij alle spellen gedaan?
Dan krijg je een prijs! Dat is zeker de 
moeite waard om aan mee te doen! Na-
tuurlijk heb je dit jaar weer de mogelijk-
heid om je te laten schminken! Waar ga jij 
dit jaar voor? De gevaarlijke tijger of toch 
voor een mooie prinses. Of als clown en 
wordt je assistent clown van onze altijd 
vrolijke ballonnenclown die langskomt?!

De creatievelingen onder ons kunnen dit 
jaar ook hun gang weer gaan! Er zullen 
weer leuke mogelijkheden zijn voor ieder-
een om zich uit te kunnen leven.
Natuurlijk kan je dit jaar ook weer een lek-
ker snoepje halen en is er drinken verkrijg-
baar!

En heb je al naar ons muziekprogramma 
gekeken? Niet? Kijk dan even op www.de-
avondvanandijk.nl

De Avond van Andijk

Van alles te zien op de Avond van Andijk. Foto: aangeleverd

In de maand juli is ons kantoor 
alleen 's morgens geopend van 

9.00 tot 12.00 uur. 

In de tang
Libellenlarven zijn echte rovers die in het 
water van vijver, sloten en plassen verbleven 
en kleine waterdiertjes verschalken. Als 
de zon het water verwarmd komen er 
gedrochten via stengels omhoog  gekropen 
om te vervellen.
Er ontstond een juffertje die de vleugels 
oppompte en al snel na anderhalf uur 
weg vloog. Twee dagen later was deze 
uitgekleurd tot een vuurjuffer die op 
zoek ging naar een vrouwtje. Nadat 
deze gevonden was werd deze in de 
tang genomen en ontstond het bekende 
paringswiel. Beide vlogen naar de 
waterplanten en begon het vrouwtje 
gedwongen met de ei afzetting onderwater 
aan het blad en dat terwijl een tuinslak 

verdronk. Het libellen leven is ook net een 
wiel ieder jaar herhaald dit proces zich 
weer.

Koorddanser
Vogels bouwen hun nesten op de 
vreemdste plekken. Twee touwen 
gespannen tussen afmeerpalen in de 
jachthaven “De Kreupel” was een uitdaging 
voor de futen om daar hun nest op te 
bouwen. Deze futen hielpen mee om 
plastic uit het water te vissen door dit 
maar als nest materiaal te gebruiken. Helpt 
u ook mee en dump uw afval op de 
daarvoor bestemde plekken en niet in ook 
uw natuur.

Douwe. Greydanus

Langs de Markerwaardweg heeft Andries Smit uit Opperdoes zijn paard aangespannen 
voor zijn kunstmeststrooier. Foto: Koos Dol/de Andijker.

Langs de weg met Douwe Greydanus

Langs de weg...
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Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

Wij hebben 
plekjes vrij!

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

Riante kavels in Andijk
Nabij IJsselmeer in een waterrijke wijk

Kavels vanaf € 161.000,-- v.o.n.
BelderswegVanaf 655 m²

Scholtens Projecten | 0229 281820 | scholtens.eu

Bouw uw eigen droomhuis!

Op de onlangs gehouden ledenvergade-
ring van CDA Medemblik hebben de leden 
huidige CDA wethouder Harry Nederpelt 
unaniem benoemd tot lijsttrekker bij de 
gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 
2018.

Harry Nederpelt is 41 jaar en woonachtig 
in Wognum. Als wethouder heeft hij in 
portefeuille onder andere financiën en 
economische zaken met speerpunten als 
agrarische sector en toerisme. Verder is hij 
verantwoordelijk voor de uitvoering van 
taken in het sociaal domein o.a. Wet maat-
schappelijke ondersteuning, Jeugdwet en 
Participatie wet. Regionaal is hij actief in 
het Recreatieschap Westfriesland, Green-
port NHN en WerkSaam Westfriesland.

Harry is sinds 2014 wethouder, daar voor 
was hij 7 jaar raadslid namens het CDA.

De ambitie van Harry is om samen met de 
inwoners, van jong tot oud verder te bou-

wen aan de leefbaarheid in onze gemeente. 
Actieve inwoners en een bruisend be-
drijfsleven spelen daarbij een cruciale rol.

CDA Medemblik benoemt Harry Nederpelt tot lijsttrekker

Harry Nederpelt. Foto: aangeleverd
Ja u leest het goed 60 jaar?! Dit 
keer geen typefoutje Arnold 
Vriend is dit jaar 60 jaar lid bij 
de korfbal in Andijk. Arnold is 
60 jaar geleden begonnen als 
klein jongetje bij ONI. 

Naast fanatiek speler is Arnold 
vandaag de dag scheidsrechter 
en leidt hij bijna elke zaterdag 
een korfbalwedstrijd met veel 
plezier. Daarnaast heeft hij 
meerdere bestuurlijke functies 
gehad binnen de club en is hij 
altijd een trouwe supporter ge-
weest (ook van de derde helft). 
Arnold we willen je bedanken 
voor je toewijding en inzet en 
hopen dat je nog vele jaren aan 
ons verbonden blijft! Op naar 
de 75 jaar!    

Arnold 60 jaar lid!

Arnold Vriend met Peter Nico de Vries 
Foto: aangeleverd
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Andijkertjes

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

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

***VERS VAN HET LAND***
Nieuwe Aardappelen
Handgeraapt div.srt

Jan&Tineke van der Jagt
Middenweg 39 tel 593245

Villavakantiepark IJsselhof 
Andijk 

Een prima plek om familie of
vrienden te laten overnachten als u 
zelf niet genoeg ruimte heeft. Het 
kan ook al voor 1 nacht. Ook han-
dig voor als u een feest geeft! www. 
ijsselhof.eu of bel 591926. Ons IJs-

selhof team ontvangt u graag.

 
Wist u dat...

... Jasper en Marieke van 

Dijke maandag hun verjaardag 

vieren?

... Exelsior morgen het muziek-

seizoen afsluit met het Zomer-

avondconcert op het plein voor 

de Buurtjeskerk? En als u wilt 

zitten, dat u dan zelf even een 

(tuin)stoel moet meenemen?

... ons kantoor in de maand juli 

alleen 's morgens van 9 tot 12 

uur geopend is?

… berichten over verloren en 

gevonden voorwerpen in deze 

rubriek gratis worden 

geplaatst?

… The Titanium White het 

Dijkpop festival zal openen?

… Holger Buss nog geen reactie 

heeft gekregen over zijn 

kerstboom?

… de in Andijk opgegroeide 

bassiste Jannelies Rickenbacker 

met haar band zaterdag op 

Dijkpop staat?

Op een zonnige dinsdagmiddag 
gingen we op de fiets van Cultura 
naar fruitkwekerij en zorgboer-
derij ‘t Keetje aan de Kadijkweg. 
De ouderen onder ons vergeten 
we niet, zij gingen met de auto.

Wat is het inmiddels een groot 
complex geworden, vergeleken 
bij de vroegere stek in Binnenwij-
zend. We mogen in de fruitkar-
retjes plaatsnemen of gewoon lo-
pen over het pad, waar we tekst 
en uitleg krijgen. Iedere rij heeft 
vooraan een sierappelboompje. 
Die zien we meestal met de Kerst 
weer in stukjes. Bijna alle fruit 
wordt zelf verbruikt, hetzij direc-
te verkoop, hetzij het laten per-
sen tot sap, wat je ook weer in de 
winkel kunt kopen.

Wij leren dat soms de wortels van 
de boom aan een kant doorge-
sneden worden om zo de groei 

weer te bevorderen. Ook snoeien 
is een vak apart. Soms geeft een 
boom weinig fruit, dan heeft hij 
zijn energie nodig om aan te ster-
ken en een andere keer geeft de 
boom meer dan verwacht. Ja die 
natuur doet ons verbazen. We 
zien ook nog rode kersen en bes-
sen hangen. De bramen zijn nog 
niet klaar.  Een bescheiden kin-
derboerderij, maar ook verder op 
alpaca’s en paardjes. Een speel 
weide voor cliënten en/of bezoe-
kers. Er wordt op woensdagmid-
dag en zaterdag aan kinderen 
“zorg” verleend. De maan-, dins-, 
donder- en vrijdag zijn voor de 
volwassenen die in de dagbeste-
ding gebracht worden. Gewoon 
aanlopen, dat kan, men doet daar 
niet moeilijk over. Even bij de 
beesten kijken of in de tuin zitten. 
Koffie en eigen gemaakte appel-
taart sluiten onze leerzame en 
gezellige middag af.

Vrouwen van Nu op bezoek bij ‘t Keetje. Foto: aangeleverd

Vrouwen van Nu Andijk West

De eerste nieuwe haring die vanaf 14 juni verkrijgbaar is heerlijk en 
vol van smaak. Vanaf die datum ging ook bij Klein de nieuwe haring 
over de toonbank. De nieuwe haring kost met of zonder ui/ e.o. zuur 

1,90 en 4 voor 7,00. Terwijl Gerry het bakken voor zijn rekening 
neemt, helpen zoon Jeroen en medewerkster Martina met het inpak-
ken en afrekenen. Met hun prachtig uitgestalde viswagen staat het 

trio elke vrijdag op het Dorpshuisplein. Foto: KD/De Andijker

Nieuwe haring

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.

Voor wie?
Alle	 kinderen	 die	 al	 enkele	 zwemlessen	 gehad	 hebben	 en	
graag	in	de	zomer	maanden	door	gaan	met	een	intensief	pro-
gramma.

Wanneer?
Vanaf	maandag	24	juli	t/m	zaterdag	1	september.	
De lestijden zijn:
•	maandag	van	17.00	–	19.00	uur
•	donderdag	17.00	uur	–	19.00	uur
•	vrijdag	17.00	–	19.00	uur

Wat kost het?
Bij	afname	van:
3	lesweken	€	57,50.	4	lesweken	€	70,00.	5	lesweken	€	82,50	
en	6	lesweken	€	92,50,-.

Opgeven?
Geef	uw	kind	op	vóór	14	juli	via	een	email	aan	zwemlessen@de-
weid.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.

Oproep: 
Vakantiebezorgers De Andijker gezocht

Van woensdag 26 juli t/m donderdag 10 augustus
Twee	wijken	van	in	totaal	245	kranten	omgeving	Middenweg

Woensdag 26 juli en woensdag 2 augustus.
Een	wijk	van	in	totaal	210	kranten	omgeving	Klamptweid

Voor	meer	informatie:	p.ligthart@andijker.nl

Maak op Dijkpop 
een ludieke foto 

en stuur deze naar 
info@andijker.nl.

De mooiste 
inzending krijgt 

een gratis 
tuindoek van 100 
x 50 centimeter.

(De foto moet minimaal een 
grootte hebben van 2 mb).

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 ko-
men spelen. Excelsior wil zo sa-
men 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. Aan-
vang van dit gratis concert is 
19.45 uur. Het concert gaat alleen 
door met mooi weer. Bij slecht 
weer proberen we het volgend 
jaar opnieuw!

Zomeravondconcert Excelsior

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

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

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

Gevonden:
op	27-06	in	de	Bernhardstraat	2 sleutels

Deze	week	gevonden	op	de	Middenweg	t.h.	Deka-
markt	Andijk	grijs/blauwe	Schipperstrui	met	rits,	

merk Checker maat XXXL

Informatie:	info@andijker.nl
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Kerkdiensten, zondag 9 juli
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur  ds. J. Staat, viering Heilig Avondmaal
14.30 uur ds. J. Staat, viering Heilig Avondmaal in 
 verzorgingshuis Sorghvliet

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 Jeanne Hamers uit Assendelft, 
 Organist: Andrew Orme

Er is geen inloop meer tot 13 september!

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
11.00 uur Cees Hanemaayer, Doopdienst in het IJsselmeer

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
10.00 uur  Euch. pastor J. Suidgeest. Gemengd koor.

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

Toeristenkerk Onderdijk
Sportlaan 10, Onderdijk.
10.30 uur Voorganger: Nellie Pronk, Muzikale 
 medewerking: Mariska Rustenburg

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 9 juli 10.00 uur: 
Eucharistieviering met Gemengd 
koor; voorganger: pastor  
J. Suidgeest.
Thema: “Bron van zachtmoedig-
heid”.
De collecte is voor bestrijding 
van alle kosten.
Van harte aanbevolen en dank 
daarvoor.
Welkom in de viering.

*Gedoopt: Noud, zoon van Teun 
Laan en Lizzy de Vries (Kadijkweg 
8).
*Overleden: Piet Kaagman en 
Riet Appelman-Grent.
 Bij de voorbeden bidden wij 
voor hen.

Allen een goede week met aan-
gename temperaturen toege-
wenst!

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 
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 17.00 uur

Zaterdag op afspraak

JULI
(5 juli) t/m 10 september
• Expositie Marius van Dokkum, Hornpad 19, Andijk

www.expositieruimtedemantel.nl
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
Donderdag 20 juli 
• SeniorenSoos - aanvang 12:00 uur - Dorpshuis Centrum
Vrijdag 28 juli 
• Nachtmarkt, Andijk-West
• De Dutch Country College Dancers dansen bij Sarto, 20.00 uur

AUGUSTUS
Zaterdag 12 augustus     
• Rory Gallagher Tribute avond met 2 bands uit Ierland, Sarto
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 
14.30 uur.

Zondag 26 november 

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

Oud papier  Zaterdag 15 en 29 juli, 12 & 26 augustus, 9 & 23  
 september, 7 & 21 oktober, 4 & 18 november, 2, 
 16 & 30 december.
Plastic:  Dinsdag 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

Biljartvereniging De Vlieringboys

Dat Andijk je altijd laat terugko-
men naar het legendarische dorp 
wisten we natuurlijk al, maar 
toch… Dit jaar staat de in Andijk 
opgegroeide bassiste Jannelies 
Rickenbacker (geboren Blom-
maert) met haar instrumentale 
rockband Holland Elektro op za-
terdag 8 juli op het hoofdpodium 
van Dijkpop.

Holland Elektro, de Hoornse 
band die bestaat uit vier doorge-
winterde rockers die beweren el-
kaar te zijn tegengekomen op 
hun bijbaan in een groothandel in 
wasmachines en stofzuigers. Vele 
jaren Hoornse popgeschiedenis 
(o.a. Vitalis, the Electric Tears en 
Indirekt) verenigd in één unieke 
band. 

De songs zijn vernoemd naar 
stofzuigeronderdelen en de band-
naam verwijst natuurlijk naar de 
legendarische krachtpatser voor 
in de huishouding. De gitaarriff 

wordt gekoesterd en uitgespon-
nen om de luisteraar als het ware 
in een rocktrance te laten komen. 
Krachtige rocknummers die je zo 
meeslepen dat het logisch is dat 
de zang nooit invalt.

Naast voornoemde Jannelies Ric-
kenbacker bestaat Holland Elek-
tro uit Bas de Vries (drums), Eric 
Lensink (lead-gitaar) en Rude 
Swearing (slachtgitaar). Holland 
Elektro bracht in 2016 het titello-
ze debuutalbum uit, dat werd ge-
nomineerd voor mooiste hoes 
van het jaar. Begin 2017 werd in 
Berlijn de videosingle “Stop Go” 
opgenomen, met daarin de luch-
tig geklede bassiste in een promi-
nente rol.

Holland Elektro speelt om 14.15 
uur, Het Dijkpopterrein is ge-
opend vanaf 12:30 uur en de eer-
ste band start om 13:00 uur. Voor 
meer informatie, surf naar www.
dijkpop.nl

Holland Electro op Dijkpop. Foto: aangeleverd

Ex-Andijkse op 
hoofdpodium Dijkpop

Zoals gewoonlijk hebben we 
beide getracht om er een 
gezellige en sportieve middag 
van te maken en dat is ons 
goed gelukt.
Zowel C.J. Verhoogt als G.P. 
Grent startte belabberd maar 
later klaarde de lucht op d.w.z, 
het ging ons beter af als het 
begin.
We zijn wel wat gewend op 
het groene vierkant van slechte 
resultaten hebben we geen 

probleem mee, liever niet 
natuurlijk. Maar we houden het 
op met de slogan: : Na regen 
komt zonneschijn”. Toen alle 
kruitdamp was opgetrokken 
was het resultaat G.P. Grent 
negen punten, C.J. Verhoogt 6 
punten. De slotzin is deze keer: 
“Als je aarzelt, groeit je angst, 
als je waagt, groeit je moed.”

Sportgroeten G.P. Grent
Aflevering 1113
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