
Het is niet zo dat Luc van Mulli-
gen (21) telkens voorbij rijdt in 
een andere Volkswagenbus. De 
bus is zijn opknapproject. “Het is 
de bedoeling om er een camper-
tje van te maken, en dan ga ik 
overal naartoe met dat ding.”

“Ik ben wel een beetje een koop-
jesjager”, vertelt Luc. In Hoorn 
zag hij de Volkswagen T3 uit 
1980 staan op het terrein van een 
autodealer. “Hij stond daar in een 
hoekje weggestopt, de eigenaar 
ervan woonde in Friesland.” Voor 
een goede prijs stond de bus te 
koop, zo kreeg Luc van hem te 
horen.

Nadat ze er samen naar gekeken 
hadden bracht Luc een bod uit 
waarmee de eigenaar uiteindelijk 
akkoord ging. Inmiddels is de 
Volkswagen een jaar in de handi-
ge handen van Luc, die er al aar-
dig aan heeft gesleuteld.

Kameleon
“Het plaatwerk was verrot en is 
dat nu nog wel een beetje. Ik heb 
de zijkant eruit gehaald, een heel 
nieuw deel erin gezet en de 
schuifdeur moet ik nog vervan-

gen”, vertelt hij. Tijdens het klus-
sen ontdekte hij dat het busje iets 
wegheeft van een kameleon. 
“Oorspronkelijk is hij groen, 
maar hij is geverfd naar grijs, 
oranje en beige, dus nu is het van 
alles wat.”
Het plan is om er uiteindelijk een 
antracietgrijze laklaag overheen 
te doen, maar zo ver is het nog 

niet. “Ik spaar rustig elke keer wat 
geld op en dan kan ik het daarna 
meteen goed aanpakken.” Zijn 
ervaring als fietsenmaker, lasser 
en in de landbouwmechanisatie 
komen goed van pas.

Nóg een VW
Het sleutelen aan auto’s heeft Luc 
gaandeweg geleerd. Zo heeft hij 

al eerder een Volkswagen Polo 
opgeknapt. “Die is in principe nu 
af, hoewel er nog een andere mo-
tor in zou kunnen.” 
Het einde van zijn huidige op-
knapproject is voorlopig nog niet 
in zicht. “Ik heb er alle tijd voor 
en neem er ook goed de tijd voor, 
misschien dat hij over twee jaar af 
is.”
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Volkswagenbus verandert langzaam in camper

"Misschien dat hij over twee jaar af is". Foto: Koos Dol/De Andijker.

Ook in augustus is ons kantoor 
op werkdagen alleen 's morgens 
geopend van 9.00 tot 12.00 uur.

Onze fotograaf Koos Dol maakte op zijn tochten door Andijk deze prachtige foto's van mooie doorkijkjes op het Buurtje. Foto: KD/De Andijker

Doorkijkjes in Andijk
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Woorden van Jezus (9) 

Gij zult ook geleid worden voor 
stadhouders en koningen om 
Mijnentwil, tot een getuigenis 
voor hen en voor de volken. 19 
Wanneer zij u overleveren, 
maakt u dan niet bezorgd, hoe 
of wat gij spreken zult; want 
het zal u in die ure gegeven 
worden wat gij spreken moet; 
20 want gij zijt het niet, die 
spreekt, doch het is de Geest 
uws Vaders, die in u spreekt. 
Matteüs 10:18-20 Omwille 
van mij... ‘ zegt Jezus. Hij 
spreekt hier dus niet tegen Jo-
den die Hem niet erkennen. 
Hij spreekt tot Zijn volgelin-
gen. Mensen die in Hem gelo-
ven. Getuigen, vertellen wat 
Jezus voor je betekent. Voor 
ons is dat soms ook moeilijk. 
Op de werkvloer, op school of 
kantoor. Vertellen dat je naar 
de kerk bent geweest, als alle 
anderen over uitgaan en sport 
staan te praten. Overal in de 
wereld en maatschappij. We 
hebben schroom en durven 
het vaak niet om te getuigen 
van de rijkdom in Christus. 
Maar nog moeilijker wordt 
het als je uitgeleverd bent. 
Dan ben je niet meer vrij, dan 
ben je gevangen. Omwille van 
de naam van Jezus. Zoals Pe-
trus en Johannes, Jacobus en 
Paulus. Dan sta je tegenover 
machthebbers, die met je 
kunnen doen wat ze willen. 
Dan is het een kwestie van le-
ven en dood. Wij kunnen ons 
wel eens bezorgd maken of wij 
wel door vervolging heen 
kunnen gaan. Is ons geloof 
daar wel sterk genoeg voor? 
Jezus zegt dat we ons niet be-
zorgd hoeven te maken. Wij 
kunnen zelf niet bedenken 
wat we dan moeten doen of 
zeggen. Op die momenten 
neemt de Heilige Geest het 
van ons over. Als wij vervolgd 
worden omwille van Christus 
is Hij door Zijn Geest heel 
dichtbij. In ons, om ons heen, 
boven ons en onder ons. Dat 
is Zijn belofte. En daar mogen 
we op vertrouwen. Niet alleen 
als we vervolgd worden, maar 
ook in het gewone leven als 
we van ons geloof getuigen. 
Ook dan wil de Heilige Geest 
ons de woorden in de mond 
leggen. Want wij zijn geroe-
pen om van Jezus te getuigen. 
Eerst in Jeruzalem, in onze ei-
gen omgeving, en daarna tot 
aan de einden van de wereld. 
Ook vandaag roept Jezus nog 
mensen om naar verre landen 
te gaan. Dat kan gevaarlijk 
zijn. Maar voor iedereen is de 
belofte dezelfde. De Geest zal 
je leiden. Gebed: Here God, 
dank U voor Petrus en Paulus 
die met gevaar voor eigen le-
ven hebben getuigd van Uw 
liefde. Zij stonden voor konin-
gen en gouverneurs. Zij zaten 
in de gevangenis omwille van 
Uw naam. Leer ons om ook 
zonder schroom te getuigen 
van wat U in ons leven gedaan 
hebt. 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

Meer nieuws op:
www.andijker.nl

 Waar de weg mij brengen moge,
 aan des Vaders trouwe hand,
 loop ik met gesloten ogen
 naar het onbekende land.

                                     Lied 913:4

Verdrietig, maar met een gevoel van dankbaarheid dat wij haar zo 
lang mochten behouden, is van ons heengegaan onze lieve moeder, 
oma en overgrootmoeder

Neeltje Brinksma - Schenk
echtgenote van Jetze Brinksma †

13 mei 1922 – Andijk –  24 juli 2017

 Andijk: Jan Nanne †
 Zwaag: Gitta en Elle
   Elle en Amanda, Elle
   Lody en Kevin, Fédi, Philou
 Bovenkarspel: Jetty en Leo
     en   

Sorghvlietlaan 162
1619 XZ  Andijk

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden
op de Oosterbegraafplaats aan De Weet te Andijk. 

 • 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

Wij missen onze kat sinds we verhuisd zijn naar de Meikers,  
hij is helemaal zwart, wie heeft hem gezien?  

Fam. Wierstra, telefoon: 591514

Dorcas Winkel Andijk 

opent op 5 augustus haar deuren 
na grote verbouwing. 

Van harte welkom tussen 10.00 en 14.00 uur 
aan de Bedrijvenweg 3 in Andijk. 

Meer informatie: www.dorcaswinkelandijk.nl.

De Andijker publiceert regel-
matig de belevenissen van oud 
Andijker Jan Pijker. 
 
Zomers op de bouw.
Of het nu meester Adema was 
op de Idenburgschool of me-
neer Boerma op de Mulo of 
professor van Hulst op de 
Kweekschool die je uitzwaaide 
voor de zomervakantie, de vol-
gende maandag was je meege-
varen met de motorschuit de 
polder in en lag je even later 
voorover op het land. Er was al-
tijd wel iets om op te zoeken, 
het begon met aardappels, 
daarna kwamen de tulpen en in 
augustus werden de irissen bo-
ven de grond geploegd. De 
grond was soms rul en dan ging 
het gemakkelijk, maar je had 
ook wrede grond, waar je als 
puber je vingers op stuk sloeg. 
Als het ging bloeden adviseer-
den de ouderen om het even 
door te laten bloeden om zo het 
vuil uit de wond te laten stro-
men. Een pleister erop en verder 
ging je weer. Als het even pauze 
was, keek je met verbazing zo’n 
veldersboet rond. Er stond een 
petroleumstel met een ketel wa-

ter met daarin thee, die een uur 
had staan koken en lagen broe-
ken van zeildoek en verschillen-
de oude kledingstukken. Zo heb 
ik met koud weer jaren met de 
oude jas van opa Krul gelopen 
en die was nog best warm ook. 
Voor je ging eten, spoelde je je 
handen af in de sloot en daar 
werd je niet ziek van.

Jan Krul bij wie ik werkte al die 
jaren had een groot mes bij zich 
en als hij onderweg een slak te-
genkwam, reeg hij die aan het 
mes. Als we tussen de middag 
gingen eten, besmeerde hij zijn 
brood met appelstroop met het-
zelfde mes. Toen hij vroeg of ik 
ook een broodje appelstroop 
wilde, antwoordde ik : “Nee 
dank u wel Krul, ik houd niet zo 
van appelstroop………..”.

Deze week moest ik een kies la-
ten trekken en de tandarts zei: 
“We laten het even bloeden, dan 
spoelt de wondmooi schoon”. 
Toen ik hem daarna vroeg of hij 
soms uit Noord-Holland kwam, 
keek hij me niet begrijpend 
aan…….

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

13 Round the Table 
is te koop bij ondergetekende of bij 
Primera en is via internet te bestellen 
bij www.denieuwebestseller.nl/
thirteenroundthetable (uitgeverij 
van Monique Burger), ook als e-book.

Marrianne Venema-Kooiman
Middenweg 17, 1619 BL Andijk
0228 59 33 14 • venema@quicknet.nl

Vakantie in Andijk

Deze twee dames uit Waalwijk NB, rusten even uit met uitzicht 
op het IJsselmeer en vissersboot. Ze hebben nog een even te gaan, 
een gedeelte hebben ze al afgelegd van de fietsroute rondom het 

IJsselmeer. Foto: KD/De Andijker

Vermist: 
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DUT IS GIEN BLOIVERTJE – EEN VERHAAL OVER 
EEN VAKANTIELIEFDE

Een liefde die gedoemd is te mislukken en ouders die dit van te 
voren al voorspellen. Het komt natuurlijk voor dat men ver van 
huis - op vakantie - veelal in een zonovergoten land, de liefde van 
zijn leven ontmoet, maar dat je naaste omgeving daar een andere 
mening over heeft. “Dut is gien bloivertje”, zeggen de ouders. “Die 
jongen die werkt op de camping, heeft vast oog voor alle meisjes”. 
Is het echte liefde of hebben al die anderen toch gelijk is de vraag? 
Zal het nooit wat worden met deze vakantieliefde, of blijft er een 
levenslang gevoel van spijt als je je hart niet volgt? De wereld is toch 
klein? We hebben internet en social media. Toch blijft de feitelijke 
afstand (totdat we in de capsules van Elon Musk door de aarde of 
de lucht schieten) feitelijk groot en vindt men elkaar ook na die 
vakantieperiode bij een volgende ontmoeting ook nog zo leuk? Wie 
is bereid om naar het land van de ander te verhuizen en de eigen 
familie te verlaten? De taal van de liefde is universeel, maar echt 
elkaars taal leren spreken is zo makkelijk nog niet. Het verhaal doet 
denken aan de film Grease en het lied Summer Nights en zo zijn er 
nog heel wat liedjes over dit onderwerp te vinden. Wie zal er gelijk 
krijgen, de ouders of de dochter? Beiden zijn in volle overtuiging van 
de juistheid van hun visie. De toekomst zal het leren.

Mantel&Overtoom 
Notarissen, gratis zomer 
inloop op afspraak, Andijk 
0228-592224, Benningbroek 
0229-591264 (op het hier-
voor beschreven verhaal 
kunnen wij alleen ook niet 
het juiste antwoord geven).

Rondtrekkende 
cadeaubonnen karavaan

‘We lijken wel een rond-
trekkende cadeaubonnen 

karavaan’ is bij uitstek wel 
het grappigste citaat uit 

mijn vrijwilligersloopbaan. 
Peter Nico de Vries volgde 
mij op als voorzitter van de 

korfbalclub. Atie Jonker 
werd secretaris van de CR 

van Sorghvliet/Omring toen 
ik er mee stopte. Met veel 

plezier was ik secretaris van 
Sporting Andijk in oprich-
ting, en toen dit was gerea-
liseerd, werd Carola Rood 

er secretaris. Ik heb me 
overigens recent aangemeld 
als vrijwilliger bij Dijkpop, 
dat was ik al jarenlang van 
plan. Wie ik opvolg, weet 

ik niet. Aan Jolanda Koster 
had ik een uitstekende ver-
vanger in de OPR van het 
Voortgezet Onderwijs.  Zo 

gaat dat. Het is dan ook 
niet zo vreemd, dat mensen 
vroegen of ik Heleen Keur 
verving in de gemeenteraad 

van Medemblik. Heleen 
zette een punt achter haar 

carrière als raadslid. En juist 
op dat moment stelde ik me 
beschikbaar. “Dus jij gaat 
op Heleen haar plekje?” 

vroeg men mij regelmatig 
op Andijk.  Maar: al wil je 
nog zo graag in de raad, 
je kunt niet afspreken op 
iemands stoel te gaan zit-
ten. Je wordt gevraagd, 
of je meldt jezelf aan. Er 

volgen gesprekken, met het 
bestuur en met de kandida-
tencommissie van een partij. 

Vervolgens wordt er een 
kieslijst opgesteld, waar-

over leden mogen besluiten. 
Uiteindelijk moet er vol-

doende op je gestemd wor-
den en als dat allemaal lukt, 
kom je in de gemeenteraad. 
Ik hoop dat het mij opnieuw 
gaat lukken in maart 2018 
want het is veelzijdig, leer-

zaam en ik heb er plezier in. 

Els van den Bosch

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

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

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

Vrijwilligers zijn een onmisbare 
schakel in de samenleving. Wij 
zijn bij Omring trots op al onze 
2250 vrijwilligers. Wat voor ie-
mand een ogenschijnlijk kleine 
moeite kan zijn, is voor iemand 
anders van onschatbare waarde. 
Er zijn prachtige voorbeelden van 
mensen die ongelooflijk blij zijn 
met de dingen die een vrijwilliger 
voor hen doet. Wij willen hier bij 
stilstaan. Daarom zetten wij elke 
maand een vrijwilliger van Om-
ring in het zonnetje. Deze keer is 
dat Dhr. Dick Sijm

Gastheer
Sinds 4 jaar is Dick vrijwilliger in 
Sorghvliet. Bijna dagelijks onder-
steunt hij de cliënten en medewer-
kers bij vele activiteiten. Tevens is 
hij ook gastheer op de huiskamers 
en is de wandelt hij dagelijks met 
van mevrouw van Buren. Het fijne 

van Dick is dat er altijd een beroep 
op hem kan worden gedaan. Als er 
plotseling iemand nodig is bij de 
activiteiten, dan staat Dick paraat 
en hij komt direct op zijn fiets 
naar Sorghvliet.

Lot uit de loterij
Elke middag maakt hij tijd voor 
het wandelen met mevrouw van 
Buren. Mevrouw kan vanwege 
een visuele beperking niet meer 
zelfstandig wandelen en is zo blij 
dat Dick met haar meewandelt. 
Het is namelijk één van mevrouw 
haar favoriete bezigheden. Ze 
noemt Dick hierdoor een lot uit 
de loterij…

Wij zijn Dick enorm dankbaar 
voor al zijn inzet voor Sorghvliet 
en vinden het geweldig dat hij 
vrijwilliger van de maand augus-
tus is geworden!

Dick Sijm vrijwilliger van de 
maand augustus in Sorghvliet

Dick en mevrouw van Buren. Foto aangeleverd

Zondag 13 augustus kunnen vol-
wassenen en grotere kinderen 
deelnemen aan een libellen / vlin-
derexcursie door het Streekbos in 
Bovenkarspel. 
 
De start is om 14.00 uur bij IVN 
in het Streekbos Paviljoen, Vei-
lingweg 21a  Bovenkarspel. Met 
een korte inleiding over het ge-
drag van vlinders en libellen en 
hun bijzondere gedaanteverwis-
seling (metamorfose). Bij vlinders 
worden de eieren afgezet op 
waardplanten, maar libellen star-
ten hun leven onder water. Tij-
dens een wandeling ontdekken 
de deelnemers welke en hoeveel 
soorten er in het Streekbos voor-
komen. 

Vlinders behoren tot de kleur-
rijkste dieren en zijn ‘de grote 
verleiders’ van de zomer. Door 
hun tere uiterlijk geliefd en be-
wonderd.  Terwijl de  rupsen op 
weinig waardering kunnen reke-
nen. Maar zonder rupsen geen 
vlinders! 

Libellen hebben prachtige kleu-
ren, leveren verbazingwekkende 
vliegprestaties en hebben een 
fascinerende, maar agressieve le-
venswijze. 

Deze vlinder- en libellenmiddag 
is bedoeld om de soorten en hun 
gedrag te leren (her) kennen. Een 
vrijwillige donatie is welkom voor 
deze gratis activiteit. 

Vlinders en libellen 

Viervlek libelle. Foto: Hans Verhoeven
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Michel Haak  M 06 53 92 18 85
Sterappel 28  E  michel@indehaak.nl
1619 KA Andijk  

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

I www.indehaak.nl

Erkend schildersbedrijf voor al uw 
binnen- en buitenschilderwerk, 

glas- en behangwerk! 

 

Bel voor een afspraak: 06 53 74 82 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc  van den Braber 
Hoekweg 13  
1619 EA  ANDIJK 
info@vandenbraber.nl  -  www.vandenbraber.nl 
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• Acupunctuur RADTS
 Kelly Groot

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan
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André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

NIEUW!

Nieuwe webshop met alles op het gebied 
van fietsen. Aantrekkelijke prijzen, 

snel en gemakkelijk!

Een prettige kermis gewenst 
namens het hele team:

André, Carina, Dirk-Jan en Martijn.

Het adres 
voor uw 

e-bike, fietsen 
en scooters!

www. 2wielerwacht.nl
Dr. d’ Arnaudstraat 22, 1619 CX Andijk

06-2738 0707

Erik Kort

Verbouw - Onderhoud 
& Bouwadvies

Op zaterdag 5 augustus opent de 
totaal vernieuwde Dorcas Winkel 
Andijk aan de Bedrijvenweg 3 
haar deuren. In de maand juli 
hebben veel vrijwilligers hard ge-
werkt aan een grote verbouwing. 
In totaal is de oppervlakte van de 
winkel verdubbeld. Vanaf 10.00 
uur tot 14.00 uur kunt u de nieu-
we winkel, waarin extra veel 
ruimte is voor kleding en schoe-
nen, komen bewonderen. 

‘We merkten het afgelopen jaar 
dat we eigenlijk uit ons jasje 
groeide. Er was meer vraag dan 
wat wij konden aanbieden. Daar-
om hebben we ervoor gekozen 
om de winkel uit te breiden. In 
het nieuwe gedeelte is veel ruim-
te voor kleding, schoenen en ac-
cessoires. Alles natuurlijk van 
goede kwaliteit en voor leuke 
prijzen’, vertelt Greet Mizrahi, 
coördinator van de Dorcas Win-
kel Andijk. 

In de Dorcas Winkel Andijk wor-
den naast kleding en schoenen 
ook veel andere tweedehands ar-
tikelen verkocht. Zo is er een ei-
gentijdse geschilderde meubelaf-
deling met kastjes, tafeltjes en 
eethoeken, een goed gesorteerde 
boekenhoek, spulletjes uit groot-
moeders tijd, elektra en speel-
goed. Daarnaast zijn in de winkel 

veel stofjes en kantjes te verkrij-
gen om van alles van te maken.

Vanaf maandag 7 augustus is de 
winkel weer geopend op maan-
dag van 13.30 tot 16.00 uur en op 
dinsdag tot en met vrijdag van 
9.00 tot 12.00 uur. 

Over Dorcas
Dorcas Winkel Andijk is onder-
deel van Dorcas, een internatio-
nale organisatie voor ontwikke-
lingssamenwerking. 
Dorcas werkt aan blijvende ver-
andering in het leven van de al-
lerarmsten. 

Dorcas Winkel Andijk opent deuren na grote verbouwing 
De oppervlakte van de winkel is verdubbeld

Dankzij het harde werk van veel vrijwilligers kan Dorcas Winkel 
Andijk op 5 augustus de deuren van de vernieuwde winkel openen.  

Foto's aangeleverd

Ingrit Edelenbosch werkt ook bij de Dorcaswinkel 
maar staat niet op de groepsfoto. 
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 Marco van der Lee

✿ Voor natuurexcursies in de omgeving

✿ Voor natuurpresentaties over soorten 
 en/of gebieden

✿ Vogels, planten, vlinders, paddenstoelen

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

www.marcovanderlee.nl

Gratis wifi kit
op ál onze omvormers!

Voor meer info gaat u naar:

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

Volg de opbrengst

  van je zonnepanelen 
via

   een app op je mobiel!

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

Opgelet: op deze dagen gelden 
deze vaste aanbiedingen

  Bakker-Ontbijtkoek

 Van €2,50 nu voor €1,75

 Krentenbollen

 6 halen, 4 betalen

 Andijker Rondo's

 5 halen, 3 betalen

•   Dé schadespecialist voor elke autoschade

• Voor particulier en verzekeraar

• Als kwaliteit en service voor u belangrijk zijn

•   Gratis vervangend vervoer/haal- en brengservice

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

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

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

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

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

20 aug
Maandag

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

(AC  DC tribute band) 

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

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

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

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

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

20 aug
Maandag

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

(AC  DC tribute band) 
Feestje of iets 

te vieren?
Dat kan in Sarto 

natuurlijk!
Mooie zalen, gezellige sfeer, 

bel voor meer informatie 
voor uw feest of partij 

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

Bangert 4, 1619 GJ Andijk

Hoveniersbedrijf de Kroon
Dijkweg 128, 1619 HH Andijk

tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

B. DE KROON

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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

Maarten,

kun je van het logo rechtsboven een advertentie maken

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

Gr

Tuin aanleggen of restylen?

Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

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

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

Tel. 0228 - 592075 • www.� deboer.com

Administratie
In de Haak • Sterappel 28 Andijk 

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

Architectenbureau
De Ruimte • Ard Botman

Tel. 06-53710671 • www.deruimtevooroplossingen.nl

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

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

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

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

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

Brood en Banket
De Nieuwe Bakkerij • Kleingouw 53

Tel. 0228-591556 • denieuwebakkerij@hotmail.com

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

info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

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

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

Fietsenwinkel
André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof

0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

Fysiotherapie
Praktijk Andijk • Landstraat 5, 1619 EX Andijk

0228 - 59 11 22 • www.praktijkandijk.nl

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

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

Hovenier
Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk 

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

Kantoormeubelen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G

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

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

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

06-12505352 • www.salonbeautylounge.nl

Natuur
Marco van der Lee • Buurtje 30, Andijk

06 23 14 98 70 • www.marcovanderlee.nl

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

Tel: 0625116916 • koopmanoefentherapie.nl

Podologie
Marian van Zwieten • Keizerskroon 1

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

Printen & drukwerk
Dijkprint • Tel. 0228 59 36 05

info@dijkprint.nl • www.dijkprint.nl

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

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

Schoonheidssalon
LNC Huidverbetering • Handelsweg 33e, Andijk

Tel. 06-373 1414 8 • www.salonlnc.nl

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

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

Trekkers en werktuigen
Manshanden • Dijkweg 321 Andijk 

Tel. 0228 - 597410 • www.manshandentuinenpark.nl

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

Tel. 06-2738 0707

Verhuizen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G 

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

Vishandel
Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

www.kleinvolendam.nl • info@kleinvolendam.nl

Vloeren
De Bovenste Plank • Nijverheidsweg 7A Wervershoof

Tel. 0228 724907 • www.bovensteplank.nl

Witgoed
Electro Andijk • Middenweg 39 Andijk 

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

Yoga
Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk

0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Zonnepanelen
Solarfabriek • Dijkweg 163, 1619 HJ Andijk

0228-597272 • www.solarfabriek.nl

Zonwering
Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk

06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl

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



 
Wist u dat...

... Tessa Hoogendoorn 

zaterdag jarig is?

… de mooiste vakantiefoto’s 

(max twee per persoon) 

uiterlijk tot 15 september 

ingestuurd kunnen worden?

… berichten van gevonden en 

verloren voorwerpen in deze 

krant gratis worden 

geplaatst?

… het kantoor van de Andijker 

ook in augustus alleen van 

9.00 tot 12.00 uur is geopend?

… de 500ste like ons op 

facebook kans maakt op een 

BBQ-pakket t.w. van 50 euro?

… aankondigingen van 

jarigen gratis in deze rubriek 

worden geplaatst?

 
Andijkertjes

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

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

Villavakantiepark IJsselhof Andijk
Een prima plek om familie of

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

selhof team ontvangt u graag.

Zaterdag 12 augustus komen de 2 
beste Rory Gallagher Tribute 
bands van de wereld naar het 
Sarto theater in Andijk. Sinner 
Boy en The Hellhounds  komen 
naar Nederland voor een aantal 
optredens waarvan de eerste na-
tuurlijk in Andijk. 

Sinner Boy is aanwezig op alle 
belangrijke Rory festivals over de 
wereld en zij zijn ook Donal Gal-
laghers (broer van Rory) favoriete 
band om voor het eerst het 
London Festival in Hammers-
mith te openen. (Donal noemt 
hen, “zijn favoriete Rory band”) 
Live optreden is datgene wat Sin-
ner Boy het beste kan. Iedereen 
die hen gezien heeft kan dat be-

amen. Het draait allemaal om 
energie en passie, sterke num-
mers die met diezelfde passie 
worden gespeeld.

Ook de Hellhounds spelen nu al-
leen nummers van Rory Galla-
gher, ook die van de vroege Gal-
lagher in de band Taste. Bullfrog 
Blues, Walk on Hot Coals, Tattoo 
Lady, Shadowplay, Moonchild en 
veel andere nummers zijn be-
langrijke elementen in de beide 
shows. Wat je krijgt met deze 2 
band is niets dan gepassioneerde 
muziek van de hand van Rory 
Gallagher.
Zaterdag 12 augustus, zaal open 
20.00 uur, entree € 7,-. 
Sarto Andijk

Zaterdag 12 augustus 
Rory Gallagher in Sarto

De in 1995 overleden Rory Gallagher. Foto aangeleverd

Langs de weg...

Een bijzondere trouwauto afgelopen vrijdagmiddag bij het Kerkje. 
Foto: KD/De Andijker

Industrieweg 1  •  1619 BZ Andijk  •  0228 - 59 29 34  •  info@dijkprint.nl

www.dijkprint.nl

•  Fotokopieën
•  Drukwerk 
•  Printwerk 
 voor particulier,  
 bedrijf en vereniging 
•  Stickers 
•  Etiketten
•  Posters
•  Raamfolie

Spandoeken met en zonder frame

Vraag naar de mogelijkheden
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Kerkdiensten, zondag 6 augustus
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur  ds. J. Staat

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 Piet Meijer uit Zaandam
 Organist: Chris Kooiman

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 Euch. pastor J. Suidgeest

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

Toeristenkerk Onderdijk
Sportlaan 10, Onderdijk.
10.30 uur Voorganger: Ina Broekhuizen
 Muzikale medewerking: Tiny Vlaar

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 6 augustus 10.00 uur: 
Gedaanteverandering van de 
Heer.
Eucharistieviering met samen-
zang; voorganger: pastor J. 
Suidgeest.
Thema: “Laat je aanraken door 
Hem”.
De collecte is voor onze paro-
chiekerk.
Van harte aanbevolen en dank 
daarvoor.
Welkom in de viering.
*Zoals u wel gemerkt heeft ge-
nieten ook de koren van de va-
kantietijd.
Maar met elkaar moet het lukken 
om de liederen te zingen, al of 
niet met orgelbegeleiding.

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
telefoon:  0228-593605
e-mail: info@andijker.nl
website: www.andijker.nl
redactie: Maarten Jong
 Jolien Harders 
 Olga de Boer
lay-out:  Karin Venekamp
foto’s:  Peter Ligthart, Koos  
 Dol, DVD Temme,  
 Douwe Greydanus

Niets uit deze uitgave of voorgaande uitgaven van 
“De Andijker” mag op enigerlei wijze worden geko-
pieerd, gepubliceerd of op andere wijze openbaar 
worden gemaakt zonder uitdrukkelijke, schriftelij-
ke en voorafgaand verkregen toestemming van de 
uitgever. De uitgeverij, cq. de redactie kan nimmer 
verantwoordelijk gehouden worden voor ‘Ingezon-
den stukken’ of stukken die ter publicatie worden 
aangeboden. De redactie behoudt te allen tijde het 
recht voor artikelen te redigeren, in te korten of 
voor plaatsing te weigeren, zulks zonder opgaaf 
van redenen. Daarnaast behoudt de uitgeverij te 
allen tijde het recht voor artikelen op een andere 
datum te plaatsen. Met betrekking tot adverten-
ties, los of contractueel, zijn de levering- en ad-
vertentievoorwaarden van De Nederlandse/De 
Andijker van toepassing. Deze zijn gedeponeerd 
bij de Kamer van Koophandel te Hoorn.

© 2017 - De Nederlandse

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

Zaterdag op afspraak

AUGUSTUS
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.
Expositie van 5 juli t/m 9 september
• Originele werken van Marius van Dokkum, wo-vrij: 13.00-17.00 

uur, za. 11.00-17.00 uur, Marius is zelf aanwezig:  4 en 11 augus-
tus van 13-17 u., Hornpad 19, Andijk

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.
• SeniorenSoos, aanvang 12.00 uur, Dorpshuis Centrum.
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
• FLIGHT To The Rolling Stones.(Hans Hollestelle & Ned. Mick Jag-

ger) Sarto, 21.00 uur

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 
• The Terry White Band, Rock & Roll en Country, 15.00 uur in Sarto

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

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

Biljartvereniging De Vlieringboys
We hebben alle twee getracht 
er iets van te maken, maar hoe 
goed mijn sportvriend C.J. Ver-
hoogt het ook probeerde, zijn 
mes was wat al te bot, om zo 
maar eens uit te drukken en dat 
zijn we allebei gewoon. Met 
andere woorden; Cees kwam 
tot een winstpartij en zijn me-
derivaal G.P. Grent tot twee 
winstpartijen, al met al een niet 
zo’n denderende biljartmiddag. 
Volgende keer zullen we beide 

proberen om er wat van zien te 
maken. Maar als biljartsport-
vrienden kunnen we mekaar 
van haver tot gort en dat hopen 
we nog heel wat  jaartjes te mo-
gen doen. Over en sluiten. De 
slotzin is; “er zijn negentig spie-
ren nodig om nors te kijken en 
maar vijftien om te glimlachen”. 
Adios biljartos.
Sportgroeten, 
G.P.  Grent 
Aflevering 1116

De maandagavonden in Enkhui-
zen staan, net als voorgaande ja-
ren,  in het teken van de zomer-
avondwandelingen. Gidsen van 
VVV Enkhuizen e.o. leiden u tij-
dens deze wandelingen door de 
binnenstad. 

U wordt meegenomen langs mo-
numenten en bezienswaardighe-
den. Op luchtige wijze zal wor-
den ingegaan op de historie en 
het ontstaan van Enkhuizen. 

De zomeravondwandelingen vin-

den dit jaar plaats op maandag-
avond 7, 14 en 21 augustus.    Er 
wordt om 20.00 uur verzameld 
op het plein voor het VVV-kan-
toor. Rond 21.30 uur verwacht de 
gids hier ook weer terug te zijn. 

Voor € 3,- per persoon wandelt u 
mee. De kosten voldoet u op de 
avond zelf bij de gids.

De stadswandeling is toeganke-
lijk voor iedereen. Onze gidsen 
hopen u graag te mogen begroe-
ten.

Buitenhaven Enkhuizen. Foto aangeleverd

Zomeravondwandelingen 
Enkhuizen
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Meer info: berendbotje.nl

Berend Botje:
Beste kinderopvang van Nederland!

Een schuitentocht richting Medemblik, 
een optreden van Gerrit van Gelder of 
van Kees Kaas. Het is zomaar een greep 
uit de vele activiteiten die in het kader 
van “Zomeractiviteiten 2017” in de ge-
meente Medemblik worden georgani-
seerd. En het leuke is, alle senioren kun-
nen hier tegen een klein bedrag aan 
deelnemen. U hoeft nergens lid van te 
zijn. Wel dient u zich vooraf op te geven. 

Net als voorgaande jaren zijn er in de 
maanden juni, juli en augustus vele moge-
lijkheden om elkaar te ontmoeten, gezellig 
op stap te gaan en kennis te vergaren. 
Hiervan zijn inmiddels diverse program-
maboekjes of flyers gedrukt en verspreid. 

Het aanbod voor augustus vanuit Wer-
vershoof, Andijk en directe omgeving is als 
volgt:

Donderdag 10 augustus , tijd opstap; 
13.30 uur, Schuitentocht Onderdijk, 
opstap van Velzenstraat 24, Onderdijk:
Heerlijk genieten op het water van al het 
moois wat deze omgeving te biedt. Vanaf 
Onderdijk wordt er richting Midwoud ge-
varen. Er wordt aangemeerd bij café De 
Post in Midwoud voor een kopje koffie/ 
thee met wat lekkers. 

Kosten deelname: € 6,-. Voor meer info: 
Els Koomen, tel. 0228-583149. Graag ui-
terlijk 3 augustus opgeven bij Els Koomen. 

Zomeractiviteiten in augustus voor senioren in Andijk en omgeving 

Kees Kaas. Foto aangeleverd

Een impressie van de nachtmarkt, afgelopen vrijdag. Foto's: KD/De Andijker

Nachtmarkt 2017

Dinsdag 15 augustus, 13.30 uur, optre-
den van Gerrit van Gelder, MFA Over de 
Leek Zwaagdijk-Oost:
Gerrit van Gelder een bijzondere jeugd 
gehad en komt daarover vertellen. Vroeger 
ging hij met zijn vader mee groente en 
fruit leveren bij Schiphol. Hij was onder de 
indruk van de vliegtuigen die hij toen zag. 
Sindsdien had hij maar één droom, vliege-
nier worden. En dat is hem gelukt! Samen 
met zijn vrouw komt hij in geuren en kleu-
ren vertellen wat hij zoal mee heeft ge-
maakt in de die tijd. Meer info: Atie Du-
dink, tel. 0228-752405. Graag uiterlijk 8 
augustus opgeven bij Atie Dudink.

Woensdag 16 augustus, 14.00 uur, op-
treden Kees Kaas, restaurant Sorghvliet 
in Andijk:

Kees Kaas schrijft, zingt en speelt liedjes 
over stad en land, over het leven en ... over 
kaas natuurlijk! Geboren in wat oorspron-
kelijk de kaasmakerij was van een Noord-
Hollandse stolpboerderij gaat Kees gepe-
keld door het leven. Hij komt voor u optre-
den als trouba’boer’ en laat o.a. Neder-
landstalige liedjes horen. Kosten deelna-
me: € 5,- (inclusief koffie/thee met lek-
kers). Voor meer info: Geke van Dokkum, 
tel. 0228-591832. Graag uiterlijk 9 augus-
tus opgeven. 

Deze zomeractiviteiten worden mogelijk 
gemaakt door samenwerkingsverbanden 
tussen instanties zoals diverse ouderen-
bonden, MEE&deWering, gemeente Me-
demblik, SCC De Schoof en Omring. Me-
rendeel zijn vrijwilligers! 
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