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Zomerinloop op afspraakEigenlijk is het best heel erg 
bijzonder dat in een klein dorp 
als Andijk maar liefst twee 
leden van de Provinciale Staten 
wonen! We hebben het over 
Heleen Keur (CDA) en Andrea 
van Langen (VVD). Twee dames 
die op politiek niveau hun 
mannetje staan en zorgen dat 
West-Friesland en Andijk ook 
op provinciaal niveau vertegen-
woordigd worden. De belang-
rijkste drijfveer van Heleen en 
Andrea? ‘Als je wil dat er iets 
verandert, moet je er zelf iets 
aan doen!’ 

Zowel Heleen als Andrea komen 
van origine niet uit Andijk. Maar 
voor hen allebei geldt; toen zij 
eenmaal in Andijk waren geland, 
verloren zij al snel hun hart aan 
het mooie dorp. Beide vrouwen 
begonnen hun politieke carrière 
in de Andijker gemeenteraad. 
Heleen: ‘Tijdens een bewoners-
bijeenkomst van de buurt waar ik 
woonde, heb ik eens iets geroe-
pen. Dat kan in een dorp als 
Andijk natuurlijk niet onopge-
merkt! Als snel werd ik gevraagd 
voor de gemeenteraad. In eerste 

instantie zou het voor twee jaar 
zijn, omdat Andijk toen al op het 
punt stond om te fuseren. Die 
fusie ging niet door, waardoor 
ik bleef hangen. In 2006 werd 
ik lijsttrekker en in die periode 
vonden de voorbereidingen voor 

de fusie met Wervershoof en 
Medemblik plaats. Dat was een 
intensief traject dat ik politiek 
heb gevolgd. Een aantal jaar later 
(2015) kwam ik bij de Provinciale 
Staten terecht.’ Ook Andrea vond 
via de gemeenteraad van Andijk 

haar weg naar de Provinciale 
Staten. ‘Ik ben begonnen als 
penningmeester tot iemand mij 
vroeg om op de lijst te komen om 
raadslid te worden. Uiteindelijk 
werd ik zelfs fractievoorzitterin 
de raad. Dat was enorm leuk.’ 

Contact met kamerleden
Als je eenmaal in de politiek 
begint, laat het je niet snel los 
menen de dames. Heleen: ‘Als je 
actief bent in de politiek, merk 
je dat je wel degelijk iets kunt 
veranderen. Het duurt soms mis-
schien lang, maar er zijn genoeg 
mogelijkheden om iets met jouw 
inbreng te doen. Helemaal bij 
de Provinciale Staten. Daar zit 
je dichterbij Den Haag en heb je 
contact met kamerleden. Je kunt 
dan ook daar je invloed echt uit-
oefenen en doet er zeker toe.’ 
Andrea: ‘“Ik probeer de poli-
tiek ook dichterbij de mensen te 
brengen.’ ”.

Betrokken
Het politieke leven is niet alleen 
maar leuk; er gaat enorm veel tijd 
inzitten. En dat nog in combina-
tie met een baan en een gezin. 

Andrea (l) en Heleen voor het voormalig gemeentehuis van Andijk. 
Foto: Koos Dol/de Andijker

Twee Andijker vrouwen lid van Provinciale Staten

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

Maar Andrea en Heleen doen het 
graag. ‘Als je iets wil veranderen, 
moet je er zelf iets aan doen. 
Door actief te zijn in de poli-
tiek, kan dat.’ Zowel Heleen als 
Andrea zijn sowieso erg betrok-
ken bij de maatschappij. Zo heb-
ben zij beiden tijdens de examens 
gesurveilleerd, is Andrea ook 
nog vrijwilliger bij het zwembad 
en gemeenteraadslid en Heleen 
is actief in het bestuur van het 
dorpshuis. ‘Het is leuk om iets in 
het dorp waar je woont te doen 
en een bijdrage te leveren!’

Niet iedereen wil graag op de foto. Foto: Koos Dol/de Andijker

Langs de weg...

Hier gaat de natuur zo veel mogelijk haar eigen 
gang. IVN-gids en vogelkenner Douwe Greydanus 
geeft tijdens een wandeling op zondag 16 juli aan 
bezoekers uitleg over dit voormalige eiland midden 
in het Streekbos. Verzamelen om 14.00 uur bij IVN 
in het Streekbos Paviljoen. Het Ecoproject is alleen 
toegankelijk voor voetgangers via twee bruggetjes 
en voor honden verboden. Door zaaien van kruiden 
en aanplant van struiken komt er meer variatie. Zo 
wordt het aantrekkelijker voor insecten en kleine 
dieren die in de Beestenboet verblijven. 

Achter de vogelkijkwand van wilgentakken hebben 
bezoekers kans om een ijsvogeltje te zien scheren 
over het water. IVN heeft verrekijkers beschikbaar, 

IJsvogel. Foto: Douwe Greydanus

Ecoproject 
Streekbos

maar snelle jongens als mezen, 
putters en boerenzwaluwen zijn 
beter met het ‘blote oog’ te volgen. 

Informatiegids
Voor wie meer wil weten over 
het Ecoterrein is de uitgave 
Natuurpad Ecoproject te koop 
bij de IVN-balie voor € 2,-, incl. 
routebeschrijving en plattegrond. 

Volg ons op: 

0228-592253 

   

 

Uw woning verkopen? 
Grat i s  advies 



COLUMN (28)

Redactie:K.Gorter

Woorden van Jezus (6) 

Bij een waterput sprak Jezus  
met een vrouw. 15 De vrouw 
zeide tot Hem: Here, geef mij 
dit water, opdat ik geen dorst 
heb en niet hierheen behoef te 
gaan om te putten. 16 Hij zei-
de tot haar: Ga heen, roep uw 
man en kom hier. 17 De vrouw 
antwoordde en zeide: Ik heb 
geen man. Jezus zeide tot haar: 
Terecht zegt gij: ik heb geen 
man; 18 want gij hebt vijf 
mannen gehad en die gij nu 
hebt, is uw man niet; hierin 
hebt gij de waarheid gespro-
ken. Johannes 4:15-18. Jezus 
zit bij de bron, in de schaduw 
van een grote boom. Het is 
rond het middaguur, het heet-
ste moment van de dag. Op-
eens komt er een vrouw aan 
om water te putten. Onge-
woon, want iedereen wacht 
daarmee tot de zon is onder-
gegaan. Water dragen is zwaar 
werk! Maar deze vrouw komt 
alleen. Voor haar geen gezellig 
gebabbel bij de bron.  Of toch? 
Jezus spreekt haar aan en 
vraagt om water. Verbaasd 
kijkt zij Hem aan. Ze ziet aan 
zijn uiterlijk dat Hij een Jood 
is. Dan volgt er een gesprek 
over water en een diepe put, 
over Joden en Samaritanen, 
over levend water en over 
dorst hebben. De vrouw be-
lijdt dat ze dorst heeft naar 
het levende water dat Jezus 
haar wil geven.  Jezus zegt: “ 
Ga uw man eens roepen en 
kom dan weer terug...” Geen 
verwijt. Geen schuld. Alleen 
maar een stille aanwijzing van 
de zere plek in haar leven. 
Alsof Jezus haar wil laten voe-
len: “ Meisje, Ik ken je dorst 
naar liefde en geborgenheid, 
je zoeken naar bevrediging en 
Ik weet van de pijn dat het 
steeds weer mis gaat in je le-
ven. Ook de man waar je nu 
mee omgaat kan je dorst niet 
lessen.” Jezus biedt ons alle-
maal levend water aan. Maar 
om dat echt te kunnen ont-
vangen moeten we ons reali-
seren, dat alle andere bronnen 
onze dorst niet kunnen lessen. 
Jezus verbiedt ons niet om die 
andere bronnen te hebben. 
Het is aan ons om te kiezen uit 
welke bron wij willen drinken. 
Hij laat ons alleen maar heel 
liefdevol zien, dat drinken uit 
die andere bronnen geen be-
vrediging geeft. “Ga uw man 
eens roepen...,” betekent: waar 
les jij je dorst mee? En deze 
vrouw ontdekte: alleen bij Je-
zus vind ik echte bevrediging. 
Hij heeft levend water voor 
mijn ziel. En dat vertelt ze 
openlijk aan iedereen!  Gebed: 
Here God, wat een verande-
ring in deze vrouw! Zij heeft U 
ontmoet en gedronken van het 
water dat leven geeft. Hoe an-
ders werd haar leven daarna: 
minder eenzaam, vol met 
dorpsgenoten. Leer mij om te 
zien waar ik mijn water haal 
om mijn dorst te lessen.Geef 
ook mij Uw levend water. 
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

“You’ll never walk alone” 

Gerard 
Schuitemaker

Bedankt allemaal, ook namens 
Gerard, voor jullie onophoude-
lijke steun tijdens zijn ziekzijn.

Alle attenties, dagelijkse app’jes, mail, post, bezoek. 
Wat een trouwe fanclub. Gerard genoot hiervan.

Bedankt voor jullie belangstelling en steun ook toen het 
minder ging en bij zijn overlijden en afscheid.

Wij missen hem ontzettend, maar jullie betrokkenheid en 
belangstelling is voor ons een dankbare herinnering.

 Irene Schuitemaker-Ootes 
 Lianne en Jeroen, Erik, Jelle 
 Henk
 Bart en Rinke, Dille, Tinne, Pippa

Andijk, juli 2017

Zo sterk
en geen kracht meer.
Zo’n wil
en geen macht meer.
Als het leven lijden wordt
komt de dood als een verlossing.

Bedroefd, maar met een gevoel van dankbaarheid dat wij haar zo 
lang in ons midden mochten hebben, geven wij kennis van het 
overlijden van onze moeder, oma en overoma

Cornelia de Vries - Wagemaker
weduwe van Anton de Vries

Twisk, 23 februari 1927 Andijk, 7 juli 2017

 Venhuizen: Riet en Luc
 Andijk: Piet en Truud
 Wervershoof: Dirk en Margriet
 Andijk: Gerard en Annet
 Onderdijk: Gré en Jack

  Kleinkinderen en
  achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Riet Leijen - de Vries
Burgemeester Honijkstraat 35
1606 XM  Venhuizen

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden
op woensdag 12 juli in Schagen.

 Ik heb een steen verlegd, 
 in een rivier op aarde. 
 Het water gaat er anders dan voorheen. 
 De stroom van een rivier, hou je niet tegen 
 het water vindt er altijd een weg omheen. 
 Misschien eens gevuld, door sneeuw en regen, 
 neemt de rivier m’n kiezel met zich mee. 
 Om hem, dan glad, en rond gesleten, 
 te laten rusten in de luwte van de zee. 
 
 Ik heb een steen verlegd, 
 in een rivier op aarde. 
 Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. 
 Ik leverde bewijs van mijn bestaan. 
 Omdat, door het verleggen van die ene steen, 
 de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan. 

Jeannette Anieta Karsten – van Nes
 Arnhem, Andijk,
 1 september 1958 8 juli 2017
 John

 Miriam en Jacco 
 Kate 
 Neal

 Astrid en Lonneke

Langeweer 6, 1619 DT Andijk

Deze dagen willen we als gezin doorbrengen 
en geen bezoek aan huis.

Het afscheid vindt plaats in besloten kring.

Jeannette heeft veel gehad aan de NET Stichting, 
de patientenvereniging voor NET/NEC patiënten. 
In plaats van bloemen daarom graag een gift op rekening-
nummer NL49INGB0675360668 t.n.v. J.Karsten Andijk, 
o.v.v. donatie NET stichting en je e-mailadres. 
Dit was een grote wens van Jeannette.

Bedankt voor de vele kaarten, bloemen, cadeaus 
en felicitaties. Ook de serenade van Sursum Corda 
was een verrassing.

    Egbert en Fokelien Krikke

In dankbare herinnering aan alles wat hij voor ons is geweest, 
nemen wij afscheid van mijn geliefde man, 

onze broer, zwager en oom

Nico Frederik Huitinga
Amsterdam,  Hoorn,
5 juni 1936  5 juli 2017
 
 Sonja Huitinga - Schilp

 Ans Seinen - Huitinga

 Jan en Sveta Schilp
 Loek en Natascha † Schilp

 neven en nichten 
 
Kleingouw 36a
1619 CB Andijk

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Gevraagd: 
  Bollenpellers/-sters voor direct
  Leeftijd vanaf 15 jaar

  Reageren op nr. 06-1227 4320
  Fa. N.A. de Wit en Zn.
  Cornelis Kuinweg 44, Andijk

Meer nieuws op: 
www.andijker.nl

BEDANKT!!!
 
Graag willen wij iedereen bedanken voor alle 
mooie, lieve, leuke en hartelijke gelukwensen 
die wij hebben ontvangen voor ons huwelijk!

Echt overweldigend en heel fijn 
dat jullie met zovelen aan ons hebben gedacht! 

Bedankt allemaal.

  Veel liefs, Christie & Sybrand Wierstra 
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GRATIS ZOMER-INLOOP

Ook tijdens de zomervakantie bent u van harte welkom op onze 
gratis inloop. U dient dan wel even vooraf een afspraak te maken.

Afspraak thuis
Wanneer het voor u lastig is om bij ons op kantoor te komen, dan 
is het mogelijk dat wij bij u thuis komen voor een bespreking of als 
u iets moet ondertekenen.

Meest gestelde vragen 
•	 Wij	hebben	nooit	iets	opgesteld	van	een	testament	of	zo.	
 Is dit wel nodig?
•	 Ons	testament	is	al	oud.	Moeten	we	het	moderniseren?	
•	 Ik	ben	alleenstaand,	is	het	voor	mij	belangrijk	om	iets	op	
 papier te zetten?
•	 Bij	het	overlijden	van	mijn	partner	is	er	niets	vastgelegd	
 over de hoogte van het erfdeel van de kinderen. 
 Was dat wel verstandig geweest? Zo ja, kan dat alsnog?
•	 Ik	ga	een	huis	kopen,	wat	komt	daar	allemaal	bij	kijken	en	kan
  ik eens vooraf voor een informatief gesprek komen? 
•	 Ik	ga	voor	mijzelf	beginnen.	Heb	ik	dan	een	BV	nodig?	
•	 Waar	moet	ik	op	letten	samen	met	iemand	anders	een	
 bedrijf ga beginnen? 
•	 Wij	wonen	al	een	tijd	samen,	maar	het	is	er	nog	steeds	niet	
	 van	gekomen	om	iets	te	regelen.	Hoe	belangrijk	is	dat?
Op deze of andere vragen geven wij u graag antwoord. Ook is een 
veel	 gestelde	 vraag	of	 de	bespreking	 echt	 gratis	 is.	Het	 antwoord	
hierop	is:	Ja,	dit	is	echt	zo.	Het	eerste	half	uur	kost	u	niets,	dus	maak	
gerust gebruik van ons aanbod.

Laatste gratis inloop voor de zomervakantie zonder afspraak: 
do 20-07 Andijk van 9-17 en 
19-21 uur. Tijdens de zomer-
vakantie gratis inloop op 
afspraak. Mantel&Overtoom 
Notarissen	 en	 Mediators	
- Andijk 0228-592224 - 
Benningbroek	0229-561264.

Gezond verstand
Het lijkt zo logisch als het 

om ingewikkelde beslissingen 
gaat gewoon je gezonde ver-
stand te gebruiken. Nou dat 
is het dus niet. Met stijgende 
verbazing heb ik aangehoord 

hoe de meeste raadsleden, 
van links tot rechts besloten 
over de St. Jozef school te 

Medemblik. Wat is het geval. 
Deze school heeft een lokaal 
tekort. Op korte afstand zijn 
twee scholen die lokalen over 
hebben. Dus het lijkt redelijk 

om deze leerlingen tijdelijk 
onder te brengen in een van 
deze lokalen, tot de nieuw-

bouw van de St. Jozef school 
af is. Het gaat om 4 jaar. Je 
kunt bij wijze van spreken 
ieder jaar een andere groep 

daar onderbrengen. Het 
college stelde anders voor. 
Ze willen een krediet uit-

trekken van 160.000 E voor 
een noodlokaal. De meeste 

partijen vonden dat een goed 
idee. Ik vond het verspilling 
van geld en daarbij verspil-

ling van ruimte en materialen, 
daarbij kost het 4 jaar lang 

extra energie en andere huis-
vestingslasten. Die 160.000 
E zou je kunnen gebruiken 

voor zonnepanelen op diverse 
scholen. D66, PWF, Bamm 
en de VVD dachten daar 

hetzelfde over, maar daarmee 
hadden we geen meerderheid, 

dus gaat dit door. Wat is er 
met ons gebeurd dat we dit 
soort natuurlijke zuinigheid 
niet meer hebben ? Zowel 
het schoolbestuur, de leer-

krachten als de ouders wilden 
niet tijdelijk naar een andere 
school. Dat lijkt mij logisch, 
zij zetten hoog in. Van ons 

mag een andere objectievere 
blik verwacht worden. Dat 

het niet goed zou zijn voor de 
leerlingen en de betreffende 

leerkracht is een wel heel 
subjectief argument en niet 
duidelijk onderbouwd. Alle 

partijen hebben de mond vol 
over duurzaamheid, maar als 
het om dit soort keuzes gaat 
laten ze duurzame beslissin-
gen liggen en kiezen ze voor 
korte termijn oplossingen. 
Daarbij vind ik ook dat je 

leerlingen op deze wijze niet 
leert zuinig te zijn en ook niet 

wat echte duurzaamheid is.

Ria Manshanden, fractie-
voorzitter GroenLinks 

Ria.manshanden@ziggo.nl
facebook.com/glmedemblik

Verkoop plannen? 
Vraag om een 
vrijblijvende 

waardebepaling! 

Louisa Heddes
Tel 06 - 18451142

www.heddesmakelaardij.nl

Afscheidsreceptie Ilse Brouwer
Na bijna 34 jaar op De Bangert neemt Ilse Brouwer afscheid.
Graag nodigen we u uit om op de receptie van Ilse aanwezig 
te zijn.

Datum: donderdag 20 juli
Tijd:  15.15 tot 16.45 uur
Plaats: het kleuterplein van de Bangertschool

Basisschool De Bangert
Hooijschuurstraat 2, 1619 CT Andijk

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

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

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

 Info: Paul Damen 06 2351 7308

Ria Manshanden

Afgelopen week was het Euro-
pees kampioenschap inlineska-
ten in Lagos Portugal. 
Janno Botman behaalde daar 
op de 300 meter een bronzen 
medaille, de 1000 meter werd een 

zilveren plak. Op de relay pakte 
hij met zijn teamgenoten Jordy 
van Workum en Merijn Scheper-
kamp een zilveren medaille op 
het pisteparcours en brons op het 
wegparcours. 

Janno Botman (links). Foto aangeleverd.

Janno op het EK Inlineskaten

Dit is alweer de laatste lesweek 
van het seizoen en dat betekent 
apenkooien voor leden van de 
vereniging. Onze vereniging had 
het apenkooien ook als koopje 
aangeboden tijdens de gemeen-
schapsveiling. Afgelopen zondag 
was het zover. 16 kopers  hingen 
in de touwen, klommen over kas-
ten en waren erg sportief bezig in
de sportzaal. Van het sporten 
krijg je honger en deze geslaagde 
dag werd dan ook afgesloten met 
een heerlijke barbecue.

Als vereniging hebben we dit sei-
zoen ook niet stil gezeten. Zo 
hebben we ons 500e lid verwel-

komt, waar we super trots op 
zijn. En is het vele trainen van 
de selectie meiden en jongens 
beloond. Er zijn behoorlijk wat 
medailles mee naar huis mee-
genomen. Bovendien is dit jaar 
onze website www.gymvvw.nl 
vernieuwd zodat u informatie 
makkelijker terug kunt vinden.
En zijn we actief geworden op 
you tube met leuke filmpjes. 
Kortom we blijven een dynami-
sche vereniging voor jong en oud.

Wij zien jullie graag weer vanaf 
maandag 4 september in de gym-
zaal en wensen iedereen een hele 
fijn zomervakantie toe.

Gymvereniging VVW

De laatste tijd krijgen we regelmatig meldingen van bewoners die een 
Nee/Nee sticker op de deur hebben maar wel graag een Andijker wil-
len ontvangen. Maar er zijn ook bewoners die zo'n sticker hebben en 
helemaal geen kranten willen ontvangen. Voor onze bezorgers is het 

vaak onduidelijk waar ze nu wel of juist niet moeten bezorgen.  
De heer Kooiman heeft het als volgt opgelost. Vanaf heden kunt u 

ook op de redactie een stickertje halen die u naast de Nee/Nee sticker 
kunt plakken. Wel of geen Andijker. Foto aangeleverd

Wel of geen Andijker?

Na het succes van vorig jaar orga-
niseert Zwembad De Zeehoek 
ook dit jaar weer een kampeer-
nacht. 
In de nacht van 15 op 16 juli 
2017 is de tweede editie van de 
zwembadovernachting! Deze 
overnachting is bedoeld voor 
kinderen van 8 tot 12 jaar. 
Nieuw dit jaar is dat er een zes-
kamp wordt gehouden en daar-
na volgt het disco zwemmen. 
Tijdens het disco zwemmen is er 
een gave lasershow met natuur-
lijk de nieuwste muziek. Na het 
zwemmen gaat iedereen lekker 

slapen in zijn of haar eigen tent. 
De volgende dag staan we weer 
lekker vroeg op voor een ontbijt 
en natuurlijk is er dan ook nog 
tijd voor een duik in het zwem-
bad.
Lijkt je dit leuk? Meld je 
dan zo snel mogelijk aan. 
Inschrijfformulieren zijn te krij-
gen bij de kassa, deze moeten 
volledig ingevuld en met betaling 
(contant)van het inschrijfgeld ( € 
10.00 per kind) voor 10 juli zijn 
ingeleverd.
Informatie: www.zwembadde-
zeehoek.nl of 0228-581672

Kampeernacht Zwembad De Zeehoek
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Aanhangers v.a. 350,- ex. Boottrailers v.a. 499 ex. 
Plateauwagens v.a. 1499,- ex.

Ook voor Focwa onderhoudsbeurt, packkeuring en verhuur.

Wij zijn een RDW en Focwa erkend bedrijf.

06 13 41 62 40
Ook voor uw trekhaak, banden, uitlaten en onderhoudsbeurten.

Handelsweg 31a - 1619 BJ Andijk
www.omc-andijk.nl

verhuur v.a. €2,50 per uur.

Laat nu ook uw reservesleutel maken bij OMC-Andijk
Dijkweg 378 • 1619 JM Andijk • 06 - 51 88 37 74

www.jocozonwering.nl • info@jocozonwering.nl

voorheen

Voor zonneschermen, 
markiezen, reparatie 

en onderhoud. Handelsweg 33E
1619 BJ Andijk
06-373 1414 8

www.LNChuidverbetering.nl

De RuimteDe RuimteDe RuimteDe Ruimtevoor oplossingen

Bouwadvies � Architectuur � Kostenbeheersing

Neem vrijblijvend contact op met Ard Botman.
06-53710671• www.deruimtevooroplossingen.nl

Wij kunnen het 
ontwerp en alle 

benodigde tekeningen 
voor uw nieuw- of 
verbouwplan verzorgen.

Staat voor kwaliteit en zorg: 

Europasingel 118
1693 GV Wervershoof

Tel 0228-582270

Keizerskroon 1
1619 XK Andijk

0228-592717

In curatie:
• Fysiotherapie
• Manuele therapie
• Sportfysiotherapie
• Dry needling
• Ontspanningstherapie
• Bekkentherapie
• Diverse doelgroepen:  Diabetes, 
 COPD, valpreventie, claudicatio

En preventie:
• FysioSport
• Doelgroep chronische aandoeningen

www.fysio-wfo.nl 
e-mail: groepspraktijken.wfo@planet.nl

➜  Scherpe winkel prijzen door inkoop 
 via Electronic Partner.

➜  Eigen reparatie technische dienst WITGOED zowel  
 keuken apparatuur als vrijstaand, 
 tevens vervangen wij uw apparatuur.
 (geen voorrijkosten tot 25km)

➜  Verkoop elektra schakel materialen.

➜  Hier volop verkrijgbaar pickup snaren, naalden 
 en electronica.

Electro Andijk

Openingstijden
Maandag tot vrijdag van 10.00-18.00 uur  

Zaterdag de gehele dag gesloten.

Electro Andijk, Middenweg 0228 591873    
www.electro-andijk.nl

René Sluijs is ZZP-er. Hij heeft 
een eigen klussenbedrijf. U 
kunt contact met hem opnemen 
voor een vrijblijvende offerte 
voor allerlei kleine klussen in 
en om het huis. “Denk hierbij 
aan schilderwerk, behangen, 
maar ook het leggen van een 
fraaie laminaatvloer. Rondom 
en in huis zijn altijd kleine 
klussen te doen. Met mijn hulp 
komt zo’n klus altijd prima in 
orde, “ aldus René.

Gestart als ZZP-er
Enige tijd geleden werd René 
door reorganisatie bij zijn oude 
werkgever werkeloos. Thuis zit-
ten en vooral stilzitten was niet 
wat hij wilde. Al snel was hij 
in contact met het UWV om 
te kijken naar de mogelijkheden 
om voor zichzelf te starten. Dat 
is inmiddels zo’n anderhalf jaar. 
“Als je voor jezelf gaat begin-
nen moet er best flink wat gere-
geld worden. Inmiddels staat het 
bedrijf goed op de rit en heb ik al 
heel wat mensen mogen helpen 
in en rondom hun huis, ” vertelt 
René.

Werkspot en particulier
“De opdrachten die ik gedaan heb 
zijn heel divers. Van schilder-
werk binnen- en buiten, sanitair 
vervangen tot aan het opknap-
pen van een heel appartement 
in Hoorn. “ Als ZZP-er kan René 

zelf zijn werktijden plannen. Dat 
is vooral ook voor particulie-
ren erg prettig. “Waar een groot 
bedrijf graag om 7 uur ’s morgens 

start met bijvoorbeeld sanitair 
vervangen, kan ik in overleg ook 
om 9 uur starten als de kinderen 
van de opdrachtgever allemaal 

naar school zijn. Zo hebben de 
bewoners minder last van de her-
rie en de rommel. Ook een dagje 
in het weekend werken is met 

mij bespreekbaar. In goed over-
leg komen we altijd tot de beste 
oplossing,” zo geeft René aan.

Steigerhouten meubelen
Wat hij ook ontzettend leuk vindt 
om te doen is het maken van 
meubelen, bijvoorbeeld van stei-
gerhout.  Zo vertelt René: “Een 
bedbank was de vraag, dus daar 
ben ik even voor gaan zitten. 
Ontwerp gemaakt en aan de 
slag. De opdrachtgever was zeer 
tevreden, zelf was ik ook erg blij 
met het resultaat. Het was weer 
eens iets heel anders. Maar juist 
die afwisseling maakt het werk 
leuk.”

Vrijblijvende offerte
“Geen enkele klus is het zelfde. 
Daarom ga ik graag naar de men-
sen toe om de situatie ter plaatse 
te bekijken. Het persoonlijke con-
tact maakt het werk extra leuk. Je 
schildert of behangt een kamer 
om er precies dát van te maken 
wat de bewoner voor ogen had. 
Het is dankbaar werk.” Heeft 
u een klusje in of om het huis 
waar u maar niet aan toekomt of 
tegenop ziet? Dan kunt u contact 
opnemen met René Sluijs voor 
een vrijblijvende offerte. Dit kan 
per post (Meander 45, Andijk), 
e-mail: ra.sluijs@hotmail.com of 
telefonisch via 06- 112 92 784. 
Geen enkele vraag is te gek, 
samen kijken we wat mogelijk is.

Voor klussen in en om het huis: R. Sluijs!

René Sluijs klaar voor een volgende klus. Foto: KD/De Andijker
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Elke zaterdag 
open van 

10:00 - 17:00 

Nijverheidsweg 7 A
Wervershoof 

(0228) 72 49 07

Bovenste plank is een vakbedrijf dat
zelf haar vloer- en trapdelen importeert,
bewerkt en monteert. Hierdoor hebben
onze klanten volledige zeggenschap
over het eindresultaat. Wij leveren een
eerlijk product tegen een eerlijke prijs.

Kiest u ook voor de kwaliteit van de
bovenste plank?

Service & 
Onderhoud

CV-ketel onderhoud & storingen
Luchtbehandeling & elektra

Handelsweg 33D
1619 BJ Andijk
0228 - 58 67 66

info@valkservice.nl
www.valkservice.nl

Hoekweg 21a • 1619 EB Andijk • 0228 - 59 20 75 • www.fjdeboer.com

Startvermogen op maat!
Accu’s voor verschillende

toepassingen zoals:
Auto • Truck • Motorfi ets • Tractor • Camper 

Jetski • Grasmaaier • Aggregaat • Etc.

maandag t/m vrijdag 
geopend van 08.00 tot 17.30 uur

Zaterdag geopend 
van 09.00 tot 13.00 uur

Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk
0228 – 59 2222

www.garagejong.nl

ALLEEN GELDIG INDIEN U EEN 
AFSPRAAK MAAKT VIA DE GRATIS

GARAGE JONG APP

ALLEEN GELDIG 
VOOR PERSONENAUTO’S

APK
€ 15,-

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

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

posters, banners, 
tuindoeken, canvasdoeken 

en meer...

hairstyling

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

Voor een unieke 
haarbeleving!
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De Andijker Onderneemt!
Aanhangwagens

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

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

Tel. 0228 - 592075 • www.� deboer.com

Administratie
In de Haak • Sterappel 28 Andijk 

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

Architectenbureau
De Ruimte • Ard Botman

Tel. 06-53710671 • www.deruimtevooroplossingen.nl

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

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

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

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

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

Brood en Banket
De Nieuwe Bakkerij • Kleingouw 53

Tel. 0228-591556 • denieuwebakkerij@hotmail.com

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

info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

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

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

Fietsenwinkel
André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof

0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

Fysiotherapie
Praktijk Andijk • Landstraat 5, 1619 EX Andijk

0228 - 59 11 22 • www.praktijkandijk.nl

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

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

Hovenier
Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk 

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

Kantoormeubelen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G

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

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

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

06-12505352 • www.salonbeautylounge.nl

Natuur
Marco van der Lee • Buurtje 30, Andijk

06 23 14 98 70 • www.marcovanderlee.nl

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

Tel: 0625116916 • koopmanoefentherapie.nl

Podologie
Marian van Zwieten • Keizerskroon 1

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

Printen & drukwerk
Dijkprint • Tel. 0228 59 36 05

info@dijkprint.nl • www.dijkprint.nl

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

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

Schoonheidssalon
LNC Huidverbetering • Handelsweg 33e, Andijk

Tel. 06-373 1414 8 • www.salonlnc.nl

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



 

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

Zaterdag 22 juli wordt het 
Nassaupark voor het tweede 
jaar weer omgetoverd tot een 
leuk aangekleed festival met 
maar liefst 5 verschillende podia. 
Tijdens Spektakel in het Park is er 
daardoor voor ieder wat wils, van 
jong tot oud. 
Kortom…een heerlijk uitje, ook 
voor het hele gezin.

Pop&rock mainstage
Afgelopen jaar was het even 
proeven en finetunen wat jullie 
nu graag wilde horen en zien op 
de ‘Pop & Rock Mainstage’.  Rilan 
& The Bombardeers is een 
must-see! Daarnaast zullen jullie 
ook Radio Eliza op het podium 
zien komen. Ook Statesmen 
is van een uitzonderlijk kali-
ber. Naast deze bands hebben 
we nog heel veel ander (regio-
naal) groot talent op het podium 
staan: Lights Out (Enkhuizen), 
Moers (Wervershoof ), The 
Fruitmachine (Andijk) en als 
slot-act een zeer speciale, voor 
Spektakel in het Park samenge-
stelde, ‘Seattle set’ van Maple 
Leaf (Lutjebroek). Als opwar-
mer en afsluiter hebben we 
het Spectacle Sound System 
(Grootebroek/Enkhuizen). 

Jupiler dance stage
Never change a winning line-up! 
The Partysquad was gewoon te 
leuk en te goed vorig jaar. Dus 
heel simpel….die zijn weer uit-
genodigd voor een extra lange 
DJ-set op de ‘Jupiler Dance 
Stage’. Daarnaast komt er veel 
nieuw en jong talen aan bod zoals 
DJ Merow (Alkmaar). Ook El 
Nino (Bovenkarspel) is een jong 
en groot talent die jullie ach-
ter de draaitafels zal gaan ver-
rassen. Daarnaast komen ook 
Frenky Slikky Slijk (Hoorn), DJ 
Sigi (Enkhuizen) en een heuse 
Mystery Guest met een waan-
zinnige DJ set op het podium en 

sluiten we af met niemand min-
der dan Rob Lee.

Q-music foute uur stage (feest-
tent)
Polonaises, raad het geluid, mee-
bleren met de foutste hits, guil-
ty pleasures. Ook dit doen we 
gewoon nog eens dunnetjes over 
want dit was feest met dikge-
drukte hoofdletters.

Kidz stage
Ook aan de kinderen is gedacht. 
In de ‘Kidz Stage’ (tent) heeft 
kinderopvang Smallsteps, in 
samenwerking met de organi-
satie, weer een superleuk pro-
gramma neergezet. Zo zal nie-
mand minder dan Buddy Vedder 
(bekend van GTST, de Zapp Kidz 
Top20 en Dance Dance Dance) 
een spectaculaire dans show 
komen geven en kunnen de kids 
meedoen aan wetenschapsproef-
jes tijdens Mad Science (bekend 
van TV). Ook zal goochelaar 
Jorido weer een super leuke goo-
chelshow laten zien en komt bal-
loon kunstenaar Simon Ballon 
jullie weer verbazen wat hij alle-
maal kan maken van ballonnen. 
Dat en nog veel meer!!

Secret singer songwriters stage
Nog een stage erbij? Een leuke 
intieme, bijna geheime, nieu-
we stage: de ‘Secret Singer 
Songwriters Stage’. Er zijn een 
5-tal regionale talenten gescout 
en gevraagd om hun mooiste lied-
jes ten gehore te brengen in een 
gezellige en intieme ambiance. 
Daan Appelman (Bovenkarspel), 
Noami Heart (Hoorn/Oss), 
Megan Roele (Hoorn), Sven 
Reus (Hoogkarspel) en mister 
Rhythm Haakman (Onderdijk) 
zullen jullie verwennen met hun 
fijnste muzikale parels.

Meer informatie en kaarten:  
www.spektakelinhetpark.nl. 

Dennis Verkooijen (l) en Jurgen Steltenpool. Foto Armand Hoogland

Tweede editie van Spektakel in het 
Park in Nassaupark Bovenkarspel

Afgelopen vrijdag was het zover; 
De Weid ontving de 10.000e 
bezoeker in zwemseizoen 2017. 
“Een aantal weken eerder dan 
verwacht” zegt Linda Wubbolts, 
bestuurslid van De Weid. “Het 
voorjaar kende een hoop mooie 
dagen maar ook veel dagen met 
minder zwemweer. Omdat op 

mooie dagen de bezoekersaantal-
len ieder jaar hoger worden lig-
gen we flink boven het aantal van 
vorig jaar”. De familie Dijkman 
was de gelukkige en ontving een 
aardigheidje van De Weid. 

Ook vrijwilliger worden? 
info@deweid.nl

De familie Dijkman is de 10.000e bezoeker. Foto aangeleverd.

10.000e bezoeker in De Weid!

Gevonden 
bij de Vooroever, 

op te halen op Horn 25.

Het Juli Bierfest auf dem Platz 
is een nieuw evenement geor-
ganiseerd door de Gezamenlijke 
Horeca van Wervershoof, Come 
Together. 

Het Fest is op zondag 16 juli op 
het Raadhuisplein in Wervers-
hoof en de naam verraad het 
al. De Duitse oktoberfeesten 
zijn een bekend fenomeen bij 
onze oosterburen maar de laat-
ste jaren doet ook ons land leuk 
mee hierin. Come Together is op 
het plan gekomen om een okto-
berfeest in juli te geven. Maar 
dat is ook het enige verschil. De 
rest bestaat uit eten, drinken en 
muziek, natuurlijk op z'n Duits. 
Ook zijn er tafels aanwezig waar 
je aan kunt zitten. Deze tafel-
plekken kunnen gekocht worden 
voor de somma van € 11,50 p.p., 
inclusief een schnitzel, kippen-
bout, Duitse worst, hamburger 
en kartoffelsalade. Deze kaar-
ten zijn exclusief de drankjes. 
Een mooie gelegenheid om met 
je vrienden af te spreken. En 

natuurlijk is een ieder welkom op 
het plein om een klein pilsje te 
pakken. Medewerkers van Come 
Together zullen geheel in stijl 'Auf 
dem Platz' verschijnen, het zal 
leuk zijn als jullie dat ook doen. 
Bij slecht weer verplaatsten we 
het evenement naar de passage 
van winkelcentrum Molenhoek.
Optredende artiesten deze dag 
zijn de Egelander Kapel, DJ Jacco 
en Jeffrey Oud, geheel in stijl van 
het evenement.
De kaarten zijn verkrijgbaar bij 
de horeca van Wervershoof: de 
Quicksilver Bar, Cafe de Hoek, 
't Fortuin en Hèt Café van 
Wervershoof.

Juli Bierfest auf dem Platz

Foto aangeleverd

U kunt bij ons terecht voor al uw 
print- en kopieeropdrachten. 

Van een simpele zwart/wit kopie tot het 
drukken van familiedrukwerk of het 

(digitaal) printen in full colour, compleet 
afgewerkt tot verslag, visitekaartje, 
scriptie, uitnodiging, boekje, etc. 

info@dijkprint.nl   Industrieweg 1 Andijk
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Wist u dat...
… kinderen heel graag een 

duikbril gebruiken in het 

zwembad? En dit een leuk 

verjaardags of rapport 

kadootje is?

... 7/8 van de Piramide op 

woensdagochtend de musical 

speelt voor de buurt en andere 

belangstellenden?

Het begint om 10.00 uur.

U bent van  harte welkom!

… het kantoor van de Andijker 

en Dijkprint in de maand juli 

's middags gesloten is?

… op de balie van de redactie 

nog steeds een donkerblauwe 

trui met rits, 

maat XXXL wacht op de 

rechtmatige eigenaar?

… berichten van gevonden en 

verloren voorwerpen in deze 

rubriek gratis worden 

geplaatst?

… kermis van Andijk 

dit jaar in oktober is?

… kermisfoto's naar 

info@andijker gemaild 

kunnen worden?

… er bij de redactie gratis 

stickers verkrijgbaar zijn, die u 

naast uw Nee/Nee sticker kunt 

plakken: wel of geen Andijker?



Kerkdiensten, zondag 16 juli
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur dhr. R. Pasterkamp te Urk

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

Er is geen inloop meer tot 13 september!

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Simon van der Kooij

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

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur Simon van Groningen

Toeristenkerk Onderdijk
Sportlaan 10, Onderdijk.
10.30 uur Voorganger:  Theo Riet, Muzikale medewerking:  
 Marianne Logothetis en Daniël de Vries

 • Elektrische installaties

 • Alarm- en telefooninstallaties

 • Water- en gasleidingen en sanitair

 • C.V. en warmwatervoorziening

 • Mechanische ventilatie

 • Lood- en zinkwerk

 • Riool - en ontstoppingswerkzaamheden

0228 – 56 12 01 
info@gebrkok.nl

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

Zondag 16 juli geven twee IVN 
gidsen om 13.00 uur een excur-
sie door het Egboetsterrein in 
Oostwoud. Volwassenen en gro-
tere kinderen.zijn welkom om 
samen bijzondere dingen te ont-
dekken langs het Natuurleerpad. 
Komt het zien, de bloemen en 
kruiden, bomen, vlinders, kik-
kers en vogels. Bij de insecten-
hotels en de bijenkasten vliegen 

de gasten uit; afhankelijk van 
de weersomstandigheden. Ga 
gewoon aan de waterkant zitten 
om een libel te volgen en geniet 
van de stilte. Tip: pas schoei-
sel en kleding aan ivm met de 
begroeiing. Verzamelen bij het 
knusse natuureducatiegebouw 
Het Egboetje, Liederik 15, 1678 
JC Oostwoud (afslag Hauwert). 

Moeraswederik. Foto Toos Brink

Zomers Egboetswater
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Deze biljartmiddag werd ge-
kenmerkt met partijen die iets 
te kort kwamen. Dat had zowel 
C.J. Verhoogt als G.P. Grent last 
van en dat kan gebeuren nie-
waar.
Over het algemeen waren 
de matchpunten zeer matig 
omdat vrouwe fortuna roet in 
het eten gooide op het einde 
van de partijen.
Maar we gaan de volgende 
keer weer gewoon ons spel-

letje doen, want iedere week 
zijn de resultaten anders. Een 
prognose stellen we dan ook 
niet, we zien wel hoe het loopt. 
De totaal in matchpunten was 
3 om 3 mooi verdeeld dus.
De slotzin is deze keer: ” Zij die 
het opgeven, weten nooit hoe 
dicht ze bij hun doel waren.”
Adios Biljartos
Sportgroeten van 
G.P. Grent 
aflevering 1113

Biljartvereniging De Vlieringboys

Parochieberichten
R.K. Kerk Andijk
Adres: Bangert 6
Contactadres:
Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412, 
tel. 591408.
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046

Zondag 16 juli 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
De Vriendenkring; voorganger: 
pastor A. Dekker.
Thema: “Een vruchtbare bodem”.
De collecte is voor onze kerk.
Van harte aanbevolen en dank 
daarvoor.
11.30 uur: Dopen.
Welkom in de viering.
*Overleden: Piet Kaagman en 
Riet Appelman-Grent. Bij de 
voorbeden bidden wij voor hen.
*We zijn heel blij, dat we vorige 
week te horen hebben gekre-
gen, dat pastor Peter Piets na 
het vertrek van pastor Suidgeest 
en pastor Koning het pastorale 
team komt versterken. Dat is 
goed nieuws!

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

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

Zaterdag op afspraak

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

www.expositieruimtedemantel.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.
Zondag 20 augustus 
• Kermis koppelbiljarten met lekkere broodjes, Café pension ‘t 

Ankertje 12.00 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 
• The Terry White Band, Rock & Roll en Country, 15.00 uur in Sarto
Woensdag 29 november
• KBO, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur. 

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 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 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



Al voor de 5e keer heeft Excelsior de zomer 
ingeluid met een zomeravondconcert op 
het plein voor restaurant ‘het Kerkje’, de 
Buurtjeskerk. Donderdagavond 6 juli, na 
een paar druppen bij het opzetten van de 
stoelen en  slagwerk, kwam het zonnetje 
weer door en rond 19.30 uur kwamen de 
eerste mensen aanlopen met een stoel 
en zochten een mooi plekje op het plein. 
Velen namen weer plaats op de trap en op 
de dijk. Rond 19.40 uur werd het eerste 
muziekstuk ingezet en volgenden de num-
mers in rap tempo, vlot  aan elkaar gepraat 
door dirigent Nick Hoogland. Er werd 

filmmuziek gespeeld  welke ook tijdens de 
het filmconcert werden gespeeld. 

Tegen half 9 kwamen er toch donkere 
wolken en tijdens het laatste nummer om 
20.45 uur begon het toch nog te spetteren. 
Al met al was het weer een geslaagde avond 
met veel publiek. Nu gaan de orkestleden 
van Excelsior genieten van een welver-
diende vakantie. Volgend muziekseizoen 
wordt een extra druk seizoen met het 125 
jarig jubileum. Houd de media in de gaten 
voor de leuke activiteiten die gepland 
staan.

Het publiek luistert naar het vijfde zomeravondconcert. Foto: KD/De Andijker

Zomeravondconcert Muziekverenging Excelsior

Vol trots laat Nel Rood uit Wognum 
één van haar beelden van keramiek zien. 
Nel heeft speciaal voor de expositie van 
Marius van Dokkum een aantal prachtige 
beelden gemaakt. Ze maakt herkenbare 
figuren, zoals een vrouwtje op een stoel 
die als titel heeft gekregen: Koppiestijd. 
We zien een prachtig tafereel van een 
moeder achter een kinderwagen en een 
stel op een brommer. De mensen om Nel 
Rood  heen geven haar veel inspiratie. 

‘Ieder mens is uniek en daardoor  mijn 
beelden ook. Een uitdrukking op het 
gezicht kan alles zeggen, dit geldt ook voor 
een houding. Volgens Nel is een beeld 
pas ècht klaar als ze er even om moet 
glimlachen. Kortom een bijzondere col-
lectie beelden welke u kunt bewonderen 
in Expositieruimte De Mantel, Hornpad 
19, Andijk. Openingstijden: wo-vrij 11.00-
17.00. Za. 11.00-17.00 uur Verdere info: 
www.expositieruimtedemantel.nl

Het werk van Nel is te bewonderen in Expositieruimte de Mantel. Foto: KD/De Andijker

Een beeld van een beeld…

Vroeger bekend als Hartje Hoorn Mark-
ten en Oud-Hollandse markten zijn de 
huidige Woensdagmarkten in Hoorn 
nog springlevend. Ruim een halve eeuw 
geleden door Bert Smits gezien in 
Duitsland en gebracht naar Hoorn wat 
destijds ellenlange files en extra lange 
treinstellen opleverde. 

Natuurlijk komen er geen hordes mensen 
meer af op een rits woensdagen met volks-
dansen en ambachtslieden, de bezoekers 
van tegenwoordig verwachten andere, 
meer eigentijdse zaken. Op 12 juli gaan ze 
weer van start. Wekelijks is er op de Grote 
Noord een gevarieerde markt met kunst, 
curiosa, gebruikte boeken en creatieve 
handel. Op de Roode Steen is er een Proef- 
en Beleefmarkt met allerhande heerlijkhe-
den en gezellige muziek van Beleefmuzi-
kant Johan Kruizinga en Proefartiest kok 
Marcel Sijm. Daarnaast is er iedere keer 
een ander thema en waarmee Hoorn zich 
onderscheidt van andere steden.

Op 12 juli hebben we een van de grootste 
openlucht platen- en CD beurzen. De 19e 
vormt de gigantische creativiteitsmarkt de 
hoofdmoot (meer dan 300 kramen!) en op 
26 juli is de beurt aan de kinderen met de 
Hoornse Clowntjesdag. 2 Augustus gaan 

we op de nostalgische toer met gezellige 
muzikanten, straattheater, het historische 
genootschap De Oude Fiets en de Dag 
van het Paard met het ringsteken voor 
authentieke aanspanningen en als special 
het Friese paard in al haar glorie!

Dan gaan we er een paar weken tussenuit 
vanwege de kermis en volgt als afsluiter 
op woensdag 30 augustus de Hoornse 
beestenboel met dieren in alle soorten 
en maten maar vooral pony’s tijdens de 
Ponydag.

De Oosterkerk en het Foreestenhuis zijn 
tijdens de woensdagmarkten van 1 tot 5 
geopend als extra toeristische attractie. 
Er is toegang tot de bijzondere tuin via 
de poort en tot het Foreestenhuis via de 
nieuwe ingang. In de kerkzaal is een pre-
sentatie op de tv te zien over de geschiede-
nis van het gebouw. Beslist een aanrader!
De markten zijn van 10 tot 5 en de activi-
teiten van 11 tot 4.
 
Meer informatie? Hou onze Facebookpa-
gina @ikhouvanhoorn in de gaten, daarop 
worden regelmatig updates gepubliceerd. 
Bovendien vindt u daar informatie over 
alle activiteiten en evenementen die in 
Hoorn plaatsvinden. 

Vijf en zeventig jarige vriendschap dat 
mag best uniek genoemd worden. Dit 
is natuurlijk niet de juiste jaartelling, 
want een oprichtingsdatum is niet 
bekend want het is zomaar gegroeid 
dat Jan, Herman, Klaas, Piet, Jan Piet 
en ikzelf al op de lagere school met 
elkaar optrokken en na schooltijd met 
elkaar speelden. We bouwden hutten 
achter de dijk, klommen in bomen en 
deden alles wat jongens op die leeftijd 
doen. En ook na de schooltijd bleven 
we als vrienden bij elkaar. We werk-
ten allen bij onze vaders op het land, 
als welkome hulp en om het tuin-
dersvak te leren, behalve Piet wiens 
vader manufacturier was en omdat 
hij later zijn brood met praten moest 
verdienen, werd hij naar de Mulo in 
Enkhuizen gestuurd. En omdat praten 
Piet beter lag dan leren was dat niet 
van zo lange duur.  Na korte tijd op 
het land werken, werd hij opgenomen 
in de textielzaak van vader Bootsman, 
Piet was een echte optimist en zag 
overal  een oplossing  voor.

Klaas was altijd de meest serieuze van 
de groep en als het naar zijn mening wel 
eens een beetje uit de hand liep was hij 
het altijd die ons tot orde riep. En dat 
was vaak wel eens nodig ook. Verder 
was Klaas als enige van ons lid van de 
zangvereniging.

Jan was kampioen tulpenrooien, altijd 
een paar honderd regels meer per dag 
als wij, trouwens met allerlei agrarische 
werkzaamheden kon hij steeds sneller 
dan wij. Zijn grote hobby was de muziek. 
Al heel jong werd hij lid van Sursum 
Corda, eerst speelde hij een tuba, toen 
een bariton, die door Piet steeds barti-
gon (een tulpensoort) genoemd werd 
en nog wat later had hij een bas, een 
toeter zowat net zo groot als hijzelf. 
Maar dat was niet zo erg want Jan had 
bomen van armen, had z’n vader wel 
eens gezegd. Maar hij had nog meer in 
z’n mars, hij werd zelfs voorzitter van 
Sursum Corda. En hij deed nog veel 
meer sociaal werk, zoveel dat hij opeen 
geven moment werd voorgedragen  voor 
een koninklijke onderscheiding en die 
kreeg hij ook, de eerste en enige in de 
vriendenkring. Jan was ook de eerste die 

een eigen auto kocht, hij huurde tulpen-
land in de Wieringermeer en dan moest 
je wel, toch?
Herman en ik deden het wat rustiger, wij 
werden lid van de korfbalclub en beste-
den daar heel wat tijd aan.

We trouwden uiteindelijk allemaal, 
de één wat vroeger de ander wat later 
En toen er kinderen kwamen gingen 
we ieder jaar een dagje uit naar het 
Wieringermeerbos en wat later naar het 
Larserbos. Daar kwamen dan Jan Piet en 
z’n vrouw Gery met de kinderen ieder 
jaar voor over. We organiseerden dan 
spelletjes voor de kinderen en besloten 
dan de dag met patat bakken. Gezellige 
dagen die ook de kinderen die nu ook 
al weer op middelbare leeftijd zijn, zich 
nog heel goed kunnen herinneren.

Helaas was het bij ons niet altijd rozen-
geur en maneschijn. Piet kreeg  op 39 
jarige leeftijd een zware hartaanval. 
Waarvan hij gelukkig goed herstelde 
maar hij moest wel het zware werk 
van zijn zaak afstoten, de vloerbedek-
king en de bedden moesten ze opgeven. 
Gelukkig kon hij met behulp van Hilly 
het andere verkoop gedeelte van de zaak, 
goed blijven uitvoeren.

Nog erger was het toen Klaas in 1984 
plotseling kwam te overlijden aan een 
hartaanval. Een zware slag voor zijn 
vrouw en kinderen en ook wij waren er 
door verslagen. Toen kregen wij allen de 
kracht om door te gaan. 

Jan moest wegens rugklachten zijn eigen 
bouwerijtje opgeven, gelukkig kon hij na 
een operatie weer werken, maar hij bleef 
dat toen in loondienst doen. Maar de 
zwaarste slag kreeg hij toen in 2000 zijn 
vrouw Bep Horjus overleed. Gelukkig 
kwam hij hierover heen en hertrouwde 
met een weduwvrouw, die hij ook weer 
via de muziek had leren kennen. 

Zaterdag 1 juli wij in een dankdienst 
In de Gereformeerde Kerk, waarbij zijn 
Sursum Corda volledig aanwezig was, 
afscheid van hem genomen.
Jan was een goede kameraad waaraan we 
no vaak zullen terug denken.
               Fok Bootsman

Vriendenkring vanaf de lagere school
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Samen spelen,  
leren & ontdekken
op onze peuterspeelgroep in  
basisschool De Piramide

Wij hebben 
plekjes 

vrij!

Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000


