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Zomerinloop 
op afspraakNog maar drie maanden geleden 

besloot Caroline Groot (19) zich 
volop te storten op het para-
wielrennen. Een goede keuze, zo 
blijkt uit haar resultaten. Ze werd 
vorige maand Nederlands kampi-
oen para-cycling. En na de World 
Cup, twee weken geleden, keerde 
ze met een bronzen medaille ter-
ug naar Andijk.

Het talententeam para-cycling van 
de KNWU heeft sinds drie 
maanden een sterke aanvulling 
met renster met Caroline Groot. 
Dat bewees ze niet alleen op het 
NK, waar ze goud won, maar ook 
onlangs in Emmen, tijdens de 
World Cup. ‘Kijk maar of je het 
volhoudt, het zou goed zijn als je de 
helft uitrijdt’, kreeg ze te horen van 
de coach. Ze kwam uiteindelijk als 
nummer drie over de eindstreep.

Blessure
Een sportieveling is Caroline al-
tijd geweest, vooral op de schaats. 
Als langebaanschaatsster deed ze 
het niet onverdienstelijk, maar 
een blessure in 2014 veranderde 
alles. Ze moest geopereerd 
worden en liep tijdens deze in-
greep een zenuwbeschadiging op 
in haar rechter onderbeen.
De wereld van de - toen al - top-
sportster stortte in. “Ik kan niet 
meer lopen zonder orthese en dat 
gaat ook niet meer beter worden”, 

vertelt ze. Haar positiviteit komt 
daarna weer snel naar boven; er 
verschijnt een lach op haar ge-
zicht. “Maar het gaat nu weer 
goed, ik sport op een hoger 
niveau dan ik ooit heb gedaan.” 

Schaatsen en fietsen
Met een speciale orthese kan ze 
evengoed de schaatsen blijven 
onderbinden en maakt ze dageli-
jks flink wat uren op de fiets. 
Haar hart ging na het herstel 
vooral weer uit naar het schaats-

en, omdat dat is wat ze altijd al 
deed. “Ik zat vorig jaar met mijn 
broer in hetzelfde schaatsteam, 
de opleidingsploeg gewest Gron-
ingen”, zo vertelt ze. Caroline en 
haar broer Michael Groot (mara-
thonschaatser in een B-peloton) 
studeren allebei in Groningen.
Samen schaatsen ze al van jongs 
af aan. “We gingen op de zond-
agochtend altijd voor de gezellig-
heid schaatsen, eerst in Dronten, 
daarna de ijsbaan in Alkmaar en 
later in Hoorn. We mochten in 

selecties en jeugdteams en zijn er 
zo een beetje ingegroeid.” 

Paracycling
Met haar orthese kreeg Caroline 
het schaatsen weer redelijk snel 
onder de knie. “Ik schaats nog 
steeds heel hard, maar voorheen 
kwam ik in de top 10 en nu is dat 
een plek in de top 20.” Niet ge-
noeg voor een sporter met hoge 
ambities. Via een tip van een 
oud-schaatsmaatje kwam het 
paracycling op haar pad.

Caroline Groot Foto: Koos Dol/de Andijker

Gouden NK en bronzen World Cup voor Caroline Groot

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

Haar plek in het talententeam is 
echter niet zomaar komen aan-
waaien. “Ik was altijd al heel 
sportief. Het is niet dat ik van 0 
kom, ik was altijd al op topniveau. 
Daarentegen ben ik nog steeds 
niet op mijn top. Ik kan technisch 
nog zo veel beter worden, bi-
jvoorbeeld met bochten fietsen. 
Maar ook het rijden in de regen 
vind ik nog altijd doodeng.”

Er is nog genoeg om aan te werk-
en, maar een derde plek op de 
World Cup en de titel Nederlands 
kampioen heeft ze al op haar 
naam staan. 

Over anderhalve maand staat de 
Europa Cup in Elsach op het pro-
gramma, waar ze voor winst op 
de wegrit gaat. “Ik was derde bij 
de World Cup, dus ik ga nu in 
ieder geval voor een 2e plaats.” De 
drang om te winnen is groot, net 
als haar dromen. “Ik zeg het voor-
zichtig, maar natuurlijk is de 
Paralympische Spelen van 2020 
mijn doel.”

Op vrijdag 28 juli wordt voor de 
15e keer de Andijker Nachtmarkt 
georganiseerd. Tussen 18.00 en 
24.00 uur is het “westop” gezellig 
markten.
 
Een lang lint met verlichte kra-
men staat opgesteld op de 
Kleingouw vanaf de Dijkweg tot 
aan de Douwmastraat. Op de 
markt is natuurlijk van alles te 
koop op het gebied van sokken, 
kleding, schoenen, horloges, sie-
raden, cadeauartikelen… noem 
het maar op.
 
En na een rondje over de markt is 
het goed toeven op het terras van 
Sarto. Daar treden dan de Dutch 
Country College Dancers voor u op. Deze countrydancegroep oefent op de zaterdagavond in 

Sarto en laat u graag de resulta-
ten zien.
De organisatie verzoekt een ieder 
die aan het marktterrein woont 
om rekening te houden met het 
feit dat de markt vanaf 13.00 
uur wordt opgebouwd en dat het 
vanaf die tijd niet meer mogelijk 
is met de auto het marktterrein 
op te komen of te verlaten.
 Parkeren kan op het parkeerter-
rein van de Vooroever achter de 
dijk.
 
Wanneer u meer wilt weten over 
de nachtmarkt kunt u contact 
opnemen met het organisatiebu-
reau op telefoonnummer 0228-
593755. Of per e-mail: 
info@edithhartog.nl

Traditioneel staan de marktkramen weer op de Kleingouw.  
Foto aangeleverd

Andijker Nachtmarkt op 28 juli

 

Kijk op www.kuinmakelaardij.nl 

0228-592253 

Wij wensen  
iedereen een 
fijne zomer
(vakantie). 



COLUMN (30)

Redactie: K.Gorter

Woorden van Jezus (8) 

Hij zeide tot hen: Daarom is 
iedere schriftgeleerde, die een 
discipel geworden is van het 
Koninkrijk der hemelen, gelijk 
aan een heer des huizes, die 
uit zijn voorraad nieuwe en 
oude dingen te voorschijn 
brengt. Matteus 13:52 Oude 
en nieuwe dingen. Voor ieder-
een die de Bijbel bestudeert. 
Het is goed om oude ver-
trouwde woorden te horen. 
Psalmversjes die je vroeger op 
school hebt geleerd. Liederen 
uit de bundel van Johannes de 
Heer of uit Opwekking. Toen 
ik als verpleegster werkte in 
de nachtverpleging zat ik 
naast het bed van een ster-
vende vrouw. Ze reageerde 
niet meer. Ik was er ook maar 
alleen, de kinderen kwamen 
de volgende dag weer. Het 
sterven duurde lang. Plotse-
ling ging de oude vrouw 
rechtop zitten en sprak met 
een luide stem:  “ Alle roem is 
uitgesloten, onverdiende za-
ligheen, heb ik van mijn God 
genoten, ‘ k roem in vrije 
gunst alleen...!” Vervolgens 
zakte ze weg in een diepe 
slaap waar ze niet meer uit 
wakker geworden is. Zij haal-
de uit haar voorraadkamer 
oude dingen tevoorschijn! 
Daar lag genoeg voorraad   om  
mee  te  sterven!  Maar om te 
leven hebben we ook nieuwe 
dingen nodig, zegt Jezus. Het 
is goed om steeds weer iets 
nieuws te ontdekken in het 
woord. Of nieuwe gedachten 
te ontvangen in gebed. Nieu-
we ervaringen met Jezus zijn 
nodig om ons geloof levend te 
houden. Het is ook goed om je 
voorraadkamer te vullen met 
bijbelteksten, liederen en ge-
dachten. Je weet nooit wan-
neer je ze nodig hebt. Toen de 
kinderen klein waren leerden 
we bijbelteksten die we kon-
den zingen. Ze liggen nog in 
mijn voorraadkamer! Op 
jeugdkamp leerden we hele 
verzen uit ons hoofd. Die ver-
geet je niet meer! En de liede-
ren die diep in mijn hart zijn 
opgeborgen zingen dag en 
nacht hun eigen melodie. 
Midden in de nacht, als ik 
even wakker word, kan ik zo 
weer meezingen. Dan ga ik op 
tot Gods altaren, Tot God, 
mijn God, de bron van vreugd; 
Dan zal ik, juichend, stem en 
snaren Ten roem van Zijne 
goedheid paren. Die, na kort-
stondig ongeneugt Mij einde-
loos verheugt. Houd je voor-
raad-kamer gevuld met oude 
en nieuwe dingen. Je weet 
nooit wanneer er geestelijke 
hongersnood komt. Gebed: 
Here Jezus, dank U wel voor 
Uw goede raadgeving om onze 
voorraadkamer gevuld te hou-
den. Alles wat diep in onze 
geest is weggeborgen kan door 
niemand geroofd worden. 
Zelfs niet door de laatste vij-
and, de dood. Uw woorden 
zijn eeuwig en blijven altijd bij 
ons! 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

Piet van Heezen is nog niet waar hij moet wezen.
Maar ik ben gelukkig wel weer thuis na mijn auto-ongeluk 
en een reis langs ziekenhuizen en Nicolaas.
Hartelijk dank voor het vele bezoek en de stroom 
beterschapskaarten en -wensen.
Soms kon ik niet geloven dat ze allemaal voor mij waren.
Gesteund door alle aandacht en zorg, hoop ik fysiek 
helemaal te herstellen en mijn ritme te herpakken.
 
    Piet van Heezen

  

 Holland-Select B.V. is een veredelingsbedrijf dat groentezaden produceert 
bestemd voor de professionele markt en verwerkende industrie. Teelt en 

handel vinden op wereldwijde schaal plaats.

Ter versterking van ons team zijn we op zoek naar een

MEDEWERKER PROEFTUINEN EN PAKHUIS
(m/v)

Fulltime

We bieden een zelfstandige functie met afwisselend werk.
In de zomermaanden vnl. buitenwerk op de proefvelden en in de herfst en 
winter binnenwerk in de zaadverwerking.

Je bent agrarisch geschoold, hebt een flexibele instelling en bent 
gemotiveerd om vakgerichte cursussen te volgen.
Ervaring in de zaadbranche of groenteteelt is een pre.
Salariëring conform de Tuinzaad CAO.

Neem voor specifieke vragen over de inhoud van de functie contact op met 
Erwin Venema.

Schriftelijke sollicitaties graag vóór 11 augustus a.s. richten aan de 
directie.

Holland-Select B.V.
Postbus 27
1619 ZG  ANDIJK
tel. 0228 591578
info@holland-select.nl

 

Oproep: 
Vakantiebezorgers De Andijker gezocht

Voor woensdag 23 augustus:
Middenweg v.a. de brug naar Dijkgraaf Grootweg, 

Industrieweg, bedrijventerrein, Handelsweg, Horn en 
Hardegrondweg, 81 kranten

Voor meer informatie: p.ligthart@andijker.nl

Verkoop plannen? 
Vraag om een 
vrijblijvende 

waardebepaling! 

Louisa Heddes
Tel 06 - 18451142

www.heddesmakelaardij.nl
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Wij zijn verhuisd van de Horn 3, 1619 BR Andijk 
naar de Meikers 17, 1619 KB Andijk

Wietse en Truus en Martijn Wierstra

Holland-Select B.V. is een veredelingsbedrijf dat groentezaden 
produceert bestemd voor de professionele markt en verwerkende 

industrie. Teelt en handel vinden op wereldwijde schaal plaats.

Ter versterking van ons team zijn we op zoek naar een

MEDEWERKER PROEFTUINEN EN PAKHUIS
(m/v) Fulltime

We bieden een zelfstandige functie met afwisselend werk.
In de zomermaanden vnl. buitenwerk op de proefvelden 
en in de herfst en winter binnenwerk in de zaadverwerking.

Je bent agrarisch geschoold, hebt een flexibele instelling 
en bent gemotiveerd om vakgerichte cursussen te volgen.
Ervaring in de zaadbranche of groenteteelt is een pre. 
Salariëring conform de Tuinzaad CAO.

Neem voor specifieke vragen over de inhoud van de functie 
contact op met Erwin Venema.

Schriftelijke sollicitaties graag vóór 11 augustus a.s. richten 
aan de directie.

Holland-Select B.V. 
Postbus 27, 1619 ZG ANDIJK
tel. 0228 591578 
info@holland-select.nl

Mestkever. Foto: Toos Brink

Kom mee naar buiten met het 
IVN op zondag 6 augustus in 
het afgesloten bosterrein bij 
het Egboetswater. Start gezins-
activiteit om 13.00 uur bij Het 
Egboetje, Liederik 15, 1678 JC 
Oostwoud (afslag Hauwert). 
Kinderen en (groot)ouders, 
samen op pad met twee IVN 
gidsen, loeppotjes en zoekkaar-
ten om de gevangen beestjes een 
naam te kunnen geven.  
Trek uit voorzorg een lange 
broek aan om gemakkelijk door 
het struikgewas te bewegen.

Snuffelen naar krioelend spul 
Het is niet eenvoudig een alge-
mene omschrijving van een 
insect te geven. Het kruipt, vliegt, 
heeft 6 poten en een lichaam 
dat uit 3 delen bestaat. Vaak bij-
zonder en soms lastig maar er 
zijn ook geluksbrengers zoals 
Lieveheersbeestjes. Dat zijn graag 
geziene gasten vanwege hun hon-
ger naar bladluizen. Vliegen zijn 
niet altijd lastig, de Groene kei-
zerslvieg en de Zweefvlieg b.v. zie 
je vaak op bloemen maar nooit 
in huizen. 

Kriebelbeestjes zoeken

West-Friese folklore in Andijk. Dirk en Coba Tensen nabij het 
Poldermuseum. Foto: Koos Dol/de Andijker

Langs de weg...



SCHENKEN VOOR DE EIGEN WONING

Sinds 1 januari 2017 mag door iedereen maximaal € 100.000,00 
geschonken worden ten behoeve van de eigen woning aan wie u wilt 
schenken. Degene die de schenking ontvangt, mag ook van meerde-
re personen een schenking ontvangen. Dus niet alleen ouders kun-
nen aan hun kind schenken, maar ook bijvoorbeeld grootouders aan 
kleinkinderen of ooms en tantes die aan een neef of nicht schenken. 

Financiering woning vanuit diverse kanten
Zo zien we in de praktijk aankopen van een woning die deels uit 
eigen spaargeld, deels door middel van schenking door ouders en 
grootouders en deels door financiering door een bank plaatsvindt. 
Het is leuk om te zien hoe het op deze wijze voor veelal jongeren 
mogelijk is om te starten op de woningmarkt.

Wat zijn de voorwaarden?
De begiftigde (of diens echtgenoot/partner) mag niet jonger zijn dan 
18 jaar en niet ouder dan 40 jaar zijn. De schenking moet onherroe-
pelijk zijn. Het bedrag mag niet op papier worden geschonken, maar 
moet door de schenker worden uitbetaald. Het bedrag moet door 
de begiftigde worden besteed voor de eigen woning en dit dient te 
worden bewezen met schriftelijke stukken.

Betaling slim spreiden mag
Het is toegestaan dat de schenking door de schenker over 3 jaren 
wordt gespreid. Dat kan handig zijn als degene de schenking ont-
vangt een koopaannemingsovereenkomst heeft gesloten in verband 
met een nieuwbouwhuis, die in opvolgende termijnen betaald moet 
worden. 

Zomerinloop: tijdens de zomervakantie kunt u gebruik maken van 
onze gratis inloop. We verzoeken u wel even te bellen voor het 
inplannen van een afspraak. 

Mantel&Overtoom 
Notarissen: 
Andijk 0228-592224 en 
Benningbroek 0229-591264. 
Onze kantoren zijn de hele 
zomervakantie geopend.

Water

Met enige verbazing heb ik in 
de NoordHollands Dagblad 

de artikelen gelezen over 
een gezin in Hoorn wat van 
water was afgesloten. Water, 
denk ik dan, onze allereerste 
levensbehoefte. Je kunt niet 
zonder. En je mag niet zon-

der. Zeker niet in Nederland. 
De rekeningen waren niet 

betaald, ja dat moet natuur-
lijk wel. Maar afsluiten? Dat 

doe je toch niet. Er waren 
ook kinderen in het gezin 

aanwezig en dat maakt het 
verhaal extra triest. Als je 
als PWN de strijd aangaat 
met moeders, tja, maar niet 
als er kinderen in het spel 

zijn. Dit is Nederland op z’n 
smalst en de macht van de 
sterke. Het komt allemaal 

wel weer goed, de gemeente 
gaat garant staan voor het 

geld en de aansluiting wordt 
geregeld. Maar ik blijf wor-
stelen met het verhaal achter 
dit verhaal. Hoe komt het dat 

je de rekeningen niet meer 
kunt betalen. Schulden? 

Onverantwoord omgaan met 
datgene wat je hebt? Je kunt 

er van alles over bedenken 
maar de situatie is triest en 

zeker voor kinderen.
Buren en vrienden hebben 
geholpen en kon er water 

getapt worden. Maar is dit nu 
de invulling van wat de over-
heden bedoelen met zelfred-

zaamheid en een beroep doen 
op je netwerk, wat dan ook 
maar mag betekenen? Nee, 
dit is ongehoord gedrag van 

degene die blijkbaar het bezit 
heeft over water.

We houden het in Medemblik 
in de gaten. Niemand mag te 

kort hebben aan water!

Silva Visser 
ChristenUnie.

 
christenunie.medemblik@

gmail.com

Silva Visser

In juli & augustus is ons 
kantoor op werkdagen 

alleen 's morgens 
geopend van 

9.00 tot 12.00 uur.

Onze fotograaf spotte deze Cadillac Sedan de Ville uit 1959  in pol-
der Het Grootslag. Deze 8 cilinder, 6.3 liter motor met een vermogen 

van 325 pk en een top van 180 km per uur uit de tweede generatie 
Cadillac werd in de jaren 1959 tot en met 1960 geproduceerd door 

General Motors. Wij zouden graag in contact komen met de eigenaar 
van deze auto. Foto: Koos Dol/de Andijker

Langs de weg...
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Dit kleine juweeltje heet bruin blauwtje (Aricia Agestis). Bruin omdat 
het bruin is en blauwtje omdat het in de groep blauwtjes thuis hoort. 

Niet algemeen in deze contreien. Foto's: Ivo M. de Klerk

In de sloot langs de Veilingweg ontdekte ik dit vrouwtje van de grote 
keizerslibelle ze was druk met eitjes leggen. Heel precies koos ze daar-

voor de takjes van de uitlopers van fijn hoornblad.

Ligusterpijlstaart. Foto: Douwe Greydanus

Wanneer het begint te scheme-
ren komt de natuur tot leven 
maar als het donker wordt dan 
kruipen wij onder de wol.
Nachtdieren zoals vleermuis, 
pad, egel, vos en nachtvlinders 
komen uit hun verblijfplaats en 
gaan op jacht.
Nachtvlinders gaan op zoek naar 
een vrouwtje en evt. voedsel. 
www.knnvhoorn.org heeft een 
insectenwerkgroep die de dag- en
nachtvlinder op de kaart zet. Met 
scherm en of lichtval wordt dan 
ergens in een tuin of park deze 
opgezet om te kijken wat daar 
rondvliegt. Soms profiteert de 

vleermuis er van en hoeft dan 
alleen deze nachtvlinders die 
op licht afkomen uit de lucht te 
plukken.
Wist u dat er 2500 soorten zijn 
in Nederland van micro tot grote 
pijlstaarten aan toe.
Alles wat gevangen is wordt na 
01:00 uur vrijgelaten en kunnen 
het luchtruim weer kiezen.
Al deze gegevens worden gedeeld 
met de Vlinderstichting.nl
Het aantal soorten verschilt per 
gebied en dat is verrassend voor-
al als je een paar pijlstaart soor-
ten zoals deze Ligusterpijlstaart 
tegen komt. Douwe Greydanus.

Verborgen leven

Langs de weg...



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

Zonnepanelen op uw huis? Dan bent u 
voor advies en plaatsing aan het juiste 
adres bij de Solarfabriek in Andijk. Ronald 
Drenth weet waarover hij praat. “Bijna elk 
huis is geschikt voor zonnepanelen, maar 
bijna is niet altijd. Daarom komen wij graag 
bij de mensen thuis om de situatie op te ne-
men en een passend advies te bespreken.”

Zelf energie opwekken
Zonnepanelen kunnen op bijna elk dak ge-
plaatst worden. Toch is elke situatie anders 
en daar moet goed rekening mee gehouden 
worden. Het is belangrijk dat de klant zich 
goed en vooral eerlijk laat voorlichten. Ro-
nald vertelt: “Mensen hebben vragen over 
de te behalen rendementen en over hoe te-
rug levering en de verrekening van stroom 
terug aan het net dan gaat. Een eerlijk en 
duidelijk voorgelichte klant is een tevreden 
klant. Want dan krijgt je wat je wilt.”

Samenwerking met Grootslag
Sinds 2013 is er de samenwerking tussen 
de Solarfabriek en de woningstichting ‘Het 
Grootslag’. De woningstichting heeft als 
opdracht vanuit de overheid om een flinke 
CO2 reductie te realiseren vóór 2024. Dat 
kan heel goed door energie op te wekken 
met zonnepanelen. “Er is een constructie 
bedacht waarbij bewoners van een be-
paalde wijk een aanbod krijgen om zon-
nepanelen op het dak van de huurwoning 
te laten plaatsen door de Solarfabriek. Na 
plaatsing gaan zij enkele tientjes meer 
huur betalen. Daarvoor in ruil krijgen zij 
echter de energieopbrengst van de panelen 
weer terug, die gemiddeld het dubbele van 
de huurverhoging blijkt te zijn.”

Particulier doet mee 
“Als wij in een wijk bezig zijn met het 
plaatsen van panelen op de huurwonin-
gen, bieden we ook de eigenaren van 
koopwoningen in die wijk onze diensten 
aan. Zij kunnen dan profiteren van een 
mooi aanbod door mee te liften op de 
collectieve prijs die we met Het Groot-
slag hebben gemaakt.” Maar ook als parti-
culier in een andere wijk bent u hier aan 
het juiste adres. “Wij weten wat we aan-
bieden, daarom kunnen wij mooie, maar 
reële opbrengsten voorrekenen. Zijn er 
toch problemen, zoals een storing, dan 
zijn we snel ter plaatse. Dat is een groot 
voordeel van werken met een lokaal be-

drijf!” aldus Ronald.

Rekenvoorbeeld
Geen enkele situatie is hetzelfde, het ge-
middelde gezin bestaat niet. Toch willen 
mensen graag weten wat zo’n installatie 
kost en vooral wat het oplevert en op wel-
ke termijn. Dat antwoord kan alleen staan 
in een specifiek voor u gemaakte offerte. 
Ruwweg heb je een omvormer met 12 pa-
nelen en alle benodigde ophangmaterialen 
voor een bedrag tussen de 4000 en 5000 
euro. Er is wél een rekenvoorbeeld te ge-
ven: Stel een gemiddeld gezin van twee 
volwassenen en twee kinderen verbruikt 
3000 kWh per jaar. We weten inmiddels 

dat 12 panelen in Nederland ongeveer 
2900 kWh opleveren. De terugverdientijd 
is dan een kleine 6 jaar. 

Totaalplan aanbieden.
“Wat ooit begon met alleen zonnepanelen 
is inmiddels uitgebreid met LED verlich-
ting en vloerisolatie. Veel doen we zelf, 
maar voor sommige taken hebben we 
goede afspraken kunnen maken met an-
dere lokale bedrijven. Zodoende kunnen 
we iedereen een totaalplan aanbieden. Is 
er dakrenovatie nodig, moet er asbest ver-
wijdert alvorens panelen te plaatsen? Wij 
regelen het. Voor het totale aanbod kijkt u 
op de website van de Solarfabriek. Zo kun-
nen wij een duurzaam energieplan aan u 
aanbieden, volledig op maat voor uw situ-
atie.”

Help ook Bangladesh
“Geef ze geen vis, maar een hengel en leer ze 
vissen!” Trots vertelt Ronald: “Dat is de re-
den waarom er voor elk totaalpakket dat 
hier verkocht wordt, ook een zonnepaneel 
beschikbaar wordt gesteld aan een kansarm 
gezin in Bangladesh.”

Vrijblijvende offerte 
Neemt u gerust contact met ons op als u 
interesse heeft in één van de aangeboden 
diensten of producten. Wij komen graag 
langs voor een energie- of duurzaamheids-
scan en bieden u een duidelijke, vrijblij-
vende offerte aan. Solarfabriek, Dijkweg 
163, 1619 HJ Andijk. Telefonisch te berei-
ken op 06- 51 58 01 00/ 0228- 59 72 72 of 
per email info@solarfabriek.nl. Voor meer 
informatie kijkt u op www.solarfabriek.nl

De Solarfabriek werkt samen met de zon

Coördinator Martin Klaassen van Woningstichting Het Grootslag en Ronald Drenth. 
Foto KD/de Andijker
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Elke zaterdag 
open van 

10:00 - 17:00 

Nijverheidsweg 7 A
Wervershoof 

(0228) 72 49 07

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

Kiest u ook voor de kwaliteit van de
bovenste plank?

Service & 
Onderhoud

CV-ketel onderhoud & storingen
Luchtbehandeling & elektra

Handelsweg 33D
1619 BJ Andijk
0228 - 58 67 66

info@valkservice.nl
www.valkservice.nl

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

Startvermogen op maat!
Accu’s voor verschillende

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

Jetski • Grasmaaier • Aggregaat • Etc.

maandag t/m vrijdag 
geopend van 08.00 tot 17.30 uur

Zaterdag geopend 
van 09.00 tot 13.00 uur

Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk
0228 – 59 2222

www.garagejong.nl

Totaal onderhoud 
voor uw personen
en bedrijfsauto’s

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

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

posters, banners, 
tuindoeken, canvasdoeken 

en meer...

hairstyling

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

Voor een unieke 
haarbeleving!

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2017 - week 30 Pagina 5

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

Gevraagd: jongedame voor (licht) 
huishoudelijk werk. 1 dagdeel per 
week. Als vakantiebaantje; eventu-

eel blijvend. Tel. (0228) 592878

Bij ons kunt u terecht voor; 
Briefpapier, geboortekaartjes, 
visitekaartjes etc. Dijkprint, 

Industrieweg 1, 59 3605 
www.dijkprint.nl

De geschikte lokatie voor:

 Huwelijksvoltrekkingen
 Lezingen
 Concerten
 Uitvaarten
 Repetities
 Tentoonstellingen
 Vergaderingen

Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl

Contactpersoon:
Dhr. Jan Gorter
0228 - 592957

Nachtmarkt Andijk 

V R I J D A G  2 8  J U L I  

V a n  1 8 . 0 0  t o t  2 4 . 0 0  u u r  
o p  A n d i j k - w e s t  

Informatie? Kijk op www.edithhartog.nl 

Verloren 

in het IJsselmeer bij de steiger 
ter hoogte van Dijkweg 114:

Een brede zilveren trouwring. 

Gevonden? Bel 0615115939
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Wist u dat...

…. onze lieve opa Drenth 

maandag 31 juli 65 jaar 

wordt?

... op zaterdag 29 juli 

Landschap Noord-Holland en 

KNNV afd. Hoorn een

vogelkijkdag bij de 

waterberging van Twisk 

organiseert 10 tot 16 uur?

... ons kantoor ook in 

augustus nog aangepaste 

openingstijden heeft?

... we op werkdagen alleen 

tussen 9 en 12 geopend zijn?

… berichten van verloren en 

gevonden voorwerpen gratis in 

deze krant en online op www.

andijker worden geplaatst?

… de redactie nog op zoek is 

naar kermisfoto’s van Andijk, 

Lutjebroek en Grootebroek, 

en dat dit ook oude foto’s 

mogen zijn?

… Koos Dol 29 juli jarig is?

… de kermis van Andijk op 

13, 14 en 15 oktober 

gehouden wordt?

Fluisterboot Wilskracht. Foto: Toos Brink

IVN-schipper Theo Ruiter neemt 
u zondag 30 juli mee in de (f )luis-
terboot om de natuur in de om-
geving van het Streekbos te ver-
kennen. Hij kent het gebied ‘op 
zijn duimpje’ en weet onderweg 
een schat aan verhalen te vertel-
len. 

De zomerse natuur langs en op 
het water maar ook de historie 
van vaarpolder Het Grootslag 
komen aan bod. Nu bestemd 
voor pleziervaart maar vroeger 
de enige manier voor de tuinders 
om bij hun land te kunnen ko-
men. Om volgeladen met bloem-

kool of aardappelen naar veiling 
De Tuinbouw te varen. 

Verzamelen om 14.00 uur bij IVN 
in het Streekbos Paviljoen om 
van daaruit in de aangemeerde 
boot te stappen. Kosten € 2,50 
volwassenen en € 1 voor kinde-
ren. Tijdige opgave bij Theo Rui-
ter op 0228 515797 is nodig om 
mee te kunnen varen. 

De elektrisch aangedreven boot 
voldoet aan de vereiste veilig-
heidsvoorschriften. Neem bij 
warm weer iets te drinken mee 
voor deze tocht van ruim een uur.  

Varen met Wilskracht

Foto aangeleverd

Op zondagmiddag, 30 juli a.s. 
komt de Harrow Choral Society 
uit London met ± 50 zangers en 
zangeressen naar de Westerkerk 
in Enkhuizen om de concert-
bezoekers te laten genieten van 
‘koormuziek voor bezinning‘. 
Het koor staat onder leiding 
van Simon Williams. De vaste 
organist van het koor (Bernard 
Barker) zal op het grote orgel van 
de Westerkerk het koor begelei-
den en enkele solopartijen spelen. 
Het koor geeft het concert als titel 
mee: ‘Music for Contemplation’ 

(Koormuziek voor bezinning). 
Het concert begint om 17.00 u. 
en zal ruim een uur duren. De 
toegang is gratis.

Het hele programma is te vinden 
op de website van de Westerkerk:
www.westerkerkenkhuizen.nl
Kies vervolgens: ‘Activiteiten’ en ‘ 
Programma’

Aanvang concert 17.00 u.
Bij de uitgang wordt een vrijwil-
lige bijdrage gevraagd ter bestrij-
ding van de kosten.

Londons koor zingt in 
Westerkerk Enkhuizen

De Andijker publiceert regel-
matig de belevenissen van oud 
Andijker Jan Pijker. 
 
Een voddenman.
Soms stond hij er zomaar bij 
de school, een stukje voorbij 
de ingang van het schoolplein. 
De auto van de voddenman. 
Meestal zaten er twee mannen 
in, die de schoolkinderen aller-
lei blinkend speelgoed lieten 
zien, afkomstig uit China, maar 
dat wisten we toen nog niet. 
De mannen beloofden ons hoe 
meer kilo vodden we kwamen 
brengen tussen de middag, hoe 
groter het cadeau zou worden. 
Ik voelde het al aankomen toen 
ik thuis kwam met de vraag 
of ik vodden mee mocht voor 
een cadeau. Bij ons thuis werd 
zelden iets weggegooid, zo vlak 
na de oorlog en als er iets kapot 
was, werd het gerepareerd. 
En speelgoed kregen we met 
Sinterklaas of op onze verjaar-
dag. Daar hadden we geen vod-
denman voor nodig. Nu ging ik 
meestal als ik het bij mijn moe-
der niet voor elkaar kreeg naar 
mijn tante Hinke, die samen 

met oom Jaap in een boerderij 
aan de Dijkweg woonde, die 
wilde nog wel eens helpen op 
dat gebied. Maar tante Hinke 
was ook niet te overtuigen; lap-
pen kunnen we zelf wel gebrui-
ken en dat speelgoed van die lui 
is zo stuk. Zo sukkelde ik tussen 
de middag naar school en keek 
vol afgunst naar degenen die 
met oude kleren aankwamen. 
Ze werden gewogen met een 
unster en na het wegen kre-
gen de kinderen hun beloning. 
Het viel ons wel op dat het 
grote speelgoed bijna niet weg-
gegeven werd. Daar werden te 
weinig kilo’s voor ingebracht, 
beweerden de mannen. En wat 
kon je er aan doen, de vodden 
lagen al op een grote hoop, die 
kreeg je niet meer terug. En 
na de pauze waren de mannen 
verdwenen, die zag je niet meer 
terug. En het speelgoed was na 
een week bijna allemaal kapot. 
Iedereen die er triomfantelijk 
mee in de klas had gezeten liet 
het maar thuis. Toen ik dat aan 
mijn tante en mijn moeder ver-
telde, zeiden ze alleen maar: We 
hadden het je toch gezegd……

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker



Kerkdiensten, zondag 30 juli
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. A.A. van Kampen te Anna Paulowna

Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen
09.30 uur  Ds. G. Heijkamp
16.00 uur   Ds. G. Heijkamp

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk
10.00 uur Dhr. Gertjan Kooiman, Organist: Wim Broer

Er is geen inloop meer tot 13 september!

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Cees Hanemaayer

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

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

Toeristenkerk Onderdijk
Sportlaan 10, Onderdijk.
10.30 uur Voorganger: Dhr Appelman / Dhr Rademakers
 Muzikale medewerking: Living Proof / Band

 • 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

✃
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Het was voor C.J. Verhoogt een 
biljartmiddag waar hij van alles 
probeerde, maar helaas zag 
hij iedere partij verloren gaan 
ondanks zijn goede bedoelin-
gen bleef Cees met lege han-
den staan, wat resulteerde tot 
geen enkele winstpartij. Cees 
zal wel zeggen; “eigen schuld, 
dikke bult”. Dat zijn de juiste 
woorden en niet anders. Voor 
G.P. Grent scheen de zon volop, 
een partij driebanden 0,900 

mag er zijn, nog twee winst-
partijen en dan nog te beden-
ken ook twee partijen van een 
carambole te kort, dan heb je 
toch wel een aangename bil-
jartmiddag dacht ik zo. De slot-
zin is; “wie rijk is en veel wenst 
is arm”. Wie arm is en weinig 
wenst is rijk”. 

Sportgroeten,
G.P. Grent 
Aflevering 1115

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 30 juli 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
samenzang; voorgangers van 
groep Andijk. 
Thema: “Vraag naar Gods wijs-
heid”. 
De collecte is voor onze kerk.
Van harte aanbevolen en dank 
daarvoor.
Welkom in de viering.

*Overleden: Riet Appelman-
Grent. Bij de voorbeden bidden 
wij voor haar.

*Vakantiegangers, thuisblijvers, 
werkenden en anderen: zon en 
aangename temperaturen toe-
gewenst. Sterkte voor de zieken 
en hun verzorgenden.

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 17.00 uur

Zaterdag op afspraak

JULI
Juni/juli/augustus
• Zomeractiviteiten in en om Sorghvliet, zie publicaties. Organisa-

tie; Sorghvliet en breed samenwerkingsverband ouderen.
• Elke woensdag KBO Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
(5 juli) t/m 10 september
• Expositie Marius van Dokkum, Hornpad 19, Andijk

www.expositieruimtedemantel.nl
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.
Donderdag 7 september
• “Breek de Week” maaltijd, 17.30 uur, Lichtboei 2.0, Hoekweg 12
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  
Donderdag 12 oktober
• KBO-PCOB en Zonnebloem, Bijeenkomst, thema: Voltooid leven. 

Gespreksinleider de heer A. Slob. Dorpshuis Centrum 19.45 uur 
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 Vroling, 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, muzikale medewer-

king: 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 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

Andijker nachtmarkt

De befaamde oliebollenbakker Ben Leek staat 
aanstaande vrijdag weer op de nachtmarkt van Andijk.

Bij inlevering van deze bon 7 oliebollen 
naturel of krenten voor 5 euro!

De groeten van Ben!



Het CDA bezoekt regelmatig bedrijven in de gemeente.  Foto aangeleverd

Het CDA bezocht op vrijdagmiddag 14 
juli drie bijzondere agrarische bedrij-
ven. Het Koeienhuis  in Benningbroek, 
Agroplant BV  in Medemblik en, mmv de 
telersvereniging, de aardappelvelden van 
de Opperdoezer Ronde  in Opperdoes. 
De afdeling Medemblik was in gezel-
schap van Esther de Lange  (CDA-Europa), 
Jaco Geurts  (CDA-Tweede Kamer), Jaap 
Bond  (CDA-Noord-Holland) én wet-
houders, raads-, bestuursleden en leden 
uit de afdelingen in Hoorn, Enkhuizen, 
Koggenland, Stede Broec, Drechterland, 
Heerhugowaard en Purmerend. 

De startlocatie was Het Koeienhuis; 
Nederlands grootste veehouderij met 
Japanse Wagyu koeien. De kudde van 
Klaas en Wendy Vlaar is inmiddels uitge-
groeid tot ruim 240 dieren en is daarmee 
de grootste volbloed Wagyu-boerderij 
van Nederland. Vol passie vertelde Klaas 
over zijn 'recycle-koeien', het belang van 
gezonde voeding en de uitdagingen die het 
houden van deze bijzondere veestapel met 
zich meebrengt.

De volgende stop was bij Agroplant BV in 
Medemblik; een lokaal familiebedrijf dat 
al 90 jaar actief is in de aardappelhandel. 
Er wordt voornamelijk gehandeld in poot-
aardappelen en deze worden geëxporteerd 
naar meer dan 50 landen. Joris van der Lee 
vertelde over alles wat hier bij komt kijken 
alsof het de normaalste zaak van de wereld 
was. Hoe verder hij in zijn verh aal kwam, 
hoe duidelijker het werd; ook dit bedrijf is 
heel bijzonder. 

Vervolgens gaf Koos Zwaan ons een kijkje 
in de wereld van de Opperdoezer Ronde; 

een ambachtelijke aardappel met een 
bijzondere smaak. Hij wordt geteeld op 
de zavelgronden in- en rond het dorp 
Opperdoes. Er zijn ongeveer 25 telers 
en sinds 1996 is de naam “Opperdoezer 
Ronde“ een Europees Beschermde 
Oorsprongsbenaming (BOB). In 
Nederland zijn er slechts zes producten 
die dit label dragen. Koos vertelde met 
zoveel enthousiasme over dit aardappeltje, 
dat moest wel bijzonder lekker zijn.

Jaap Bond sloot de presentaties af. Met 
zijn kennis van zaken verbond hij de 
drie bezoeken met elkaar, met Greenport 
NHN  en met De West-Friese Tafel . We 
wonen in een bijzonder veelzijdig deel van 
Nederland en daar mogen we zeker trots 
op zijn!

Hierna werden de proefvelden van 
Agroplant aan de Almereweg in 
Opperdoes bezocht. Tot slot konden de 
liefhebbers nog zelf rooien en proeven. 
Miranda Zwaan en Japke Vijn serveerden 
vanuit hun foodtruck Opperdoezer tapas 
zodat iedereen op een geslaagde én sma-
kelijke middag kan terugkijken.

Klaas en Wendy, Joris en Jeroen, Koos en 
Miranda, Kees en Japke, en alle anderen 
die zich hebben ingespannen om deze 
middag zo succesvol te maken - hartelijk 
bedankt!

Namens CDA Medemblik,
Els van den Bosch en Claudia Selders-
Kroezen

Foto’s en video via @cdamedemblik op 
Twitter en CDA Medemblik op Facebook

Recycle-koeien en 
Opperdoezer tapas

Ilse op de boombank met het herinneringsplaatje.  
Foto: Olga de Boer/De Andijker

Op 20 juli nam Ilse Brouwer, na bijna 
34 jaar, afscheid van basisschool De 
Bangert. Het werd een feestelijke dag 
met veel bijzondere momenten.

Kleuterjuf met passie
Ilse is begonnen op De Bangert in okto-
ber 1983. Zij had daarvoor haar diploma 
gehaald aan de KLOS; De opleiding voor 
kleuterleidsters.

Toen ze begon, waren de kleuters net twee 
jaar daarvoor verhuisd van Sarto naar de 
nieuwe kleuterlokalen in het gebouw van 
de PIUS X school. Dat was reden voor een 
nieuwe schoolnaam: De Bangert.

Door de jaren heen is zij blijven werken 
in de kleuterbouw. Dat is waar haar hart 
ligt, bij de kleuters. Ze heeft zich hierin 
ontwikkelt tot Jonge kind specialist; een 
leerkracht met een grote deskundigheid 
en passie voor het jonge kind.

Naast de zorg en begeleiding voor de 
kleuters heeft ze met veel ouders een ver-
trouwensband. Ouders deelden met haar 
hun twijfels en zorg over hun kind. En zij 
deelde met hen haar adviezen.
De wijze waarop ze met de kleuters en hun 
ouders werkt werd tijdens haar afscheid 
meerdere malen benoemd als: ‘Een juf als 
een moeder, met een groot hart voor de 
kinderen en ouders.’

Viering met de schoolkinderen
Het afscheid van Ilse werd gevierd op 
school. ’s Middags was er in de hal van 
school een viering. Uit elke groep haalden 
de kinderen en collega’s op het podium 
herinneringen aan haar op. Hierbij kwa-
men diverse anekdotes aan bod. De kin-
deren herinnerden zich vooral dat hun juf 
goed was in veters strikken, troost bieden 
bij verdriet en bemiddelen bij ruzie. Ook 
zongen de kinderen Ilse toe vanaf het 
podium met liedjes die ze in hun kleuter-
tijd zelf van haar hadden geleerd.

Boombank
Na schooltijd was er een afscheidsreceptie 
waarbij vele bekenden van vroeger en nu 
Ilse geluk wensten. 
Anita Bonnema, directeur van De Bangert, 
sprak haar toe op het schoolplein van 
kleuters. Ter afsluiting zei ze: ‘Ilse, je hebt 
hier zo veel herinneringen liggen. Wij wil-
len jou ook graag blijven herinneren.’ Ze 
nodigde Ilse uit bij de nieuwe boombank 
waar een vlag van de Bangertschool over-
heen hing. Ilse mocht deze weg halen. Ze 
onthulde daarmee, tot haar grote verras-
sing, een herinneringsplaatje die is beves-
tigd op de boombank. Dit ontroerde ook 
de aanwezige familie van Ilse.
Ilse is verhuisd naar Oosterbeek 
(Gelderland), waar ze samen met haar 
man woont. Ze is van plan om haar werk 
als juf daar voort te zetten.

Afscheid Ilse Brouwer van 
de Bangertschool
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Meer info: berendbotje.nl

Berend Botje:
Beste kinderopvang van Nederland!

Oproep:
Mijn vraag is wie weet 
wie deze mensen zijn?
 
Het zijn waarschijnlijk 
6 vrienden ca 1930 
waarvan ik alleen de 
twee achterste weet.
De man links is Adrie de 
Vries van Dirkje Heijnis en Piet de Vries getrouwd met Arendje Broeijer.
Maar wie zijn de andere personen?

Heeft u nog foto’s die ik even mag lenen voor mijn verzameling 
Andijker foto’s? Die krijgt u dan zsm. weer terug.

H. de Greeuw, Dijkweg 80, 1619 HD Andijk 0228-591965
hdegreeuw@quicknet.nl


