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In memoriam Klaas Gorter

Op maandag 7 augustus begon het voor An-
dijker Niels Schuitemaker, hij moest hand-
boogschieten op een afstand van 9 meter. Hij 
deed het ver boven verwachting en van de 30 
pijlen (300 punten te behalen) haalde hij 186 
punten. Hiermee werd hij gedeelde 4de maar 
omdat de ander een keer meer in de roos had 
geschoten werd hij op papier 5de. Net naast 
het podium dus. Wel de beste Nederlander in 
dit onderdeel. Niels zit in de grootste en las-
tigste klasse. Omdat dit de leeftijden zijn van 
16 tot 35 jaar dus erg veel concurrentie en 
lengteverschil.

Op dinsdag 8 augustus begon het echt voor 
team NL. Er werd gevoetbald en hier was op 
getraind. Helaas pakte onze hoop en voorge-
voel iets anders uit en moesten we onze meer-
dere erkennen in 4 van de 5 wedstrijden. We 
verloren van Canada, Australië, USA en 
Groot Brittannië. Wel wonnen we van een 
ander team uit de USA. Niels zorgde wel voor 
sensatie op deze dag. Hij scoorde alle Hol-
landse goals (4stuks) maar helaas was dit een 
baaldag voor de atleten.

Rustdag
Op woensdag had Niels een rustdag maar dit 
was wel een belangrijke dag voor de prijzen-
kast van Nederland. We hadden al eerder 
goud op badminton en kruisboogschieten 
behaald maar nu ook nog eens 7 goud, 3 zilver 
en 2 brons bij het zwemmen.

Op donderdag 10 augustus stond atletiek op 
het programma. Een erg belangrijke dag voor 
onze Andijker Niels. Hij hoopte op dit onder-
deel wel wat te kunnen laten zien. Zoals je al 

aanvoelt pakte dit iets anders uit. 

Concurrentie
De concurrentie was groot en snel. Op de 
eerste afstand van 100m liep het al niet goed. 
Hij had een erg langzame tijd en greep ook 
naar zijn hamstring. Dit zal wel een oorzaak 
hebben in slecht warmlopen en een sport-
week die opbreekt vanwege een andere li-
chaamsbouw. 
Helaas moest hij dus de 1500 meter aan zich 
voorbij laten gaan. De 200 meter later in de 
middag ging hij wel weer proberen en dat 
verliep met een wat betere tijd. Helaas niet 
goed genoeg voor het podium. 

Estafette
Met de 4 x 100 meter estafette met nog een 
Nederlander, een Spaanse en Canadese dame 
zaten de Nederlanders net naast een podium-

plaats. Dit was dus wel een baaldag voor Niels 
die dit toch wel had onderschat. 
Als laatste onderdeel was er tafeltennis. Hij 
zat in de poule met 3 mannen uit de USA en 1 
Duitse jongen. Niels kon meteen aan de bak. 
Één van de Amerikaanse jongens speelt ook 
voor het paralympisch team van de VS. Deze 
wedstrijd verloor hij dus ook wel erg gemak-
kelijk. Gelukkig herpakte hij zich de tweede 
pot. Na de eerste set te hebben verloren won 
hij de 2 volgende sets. Ook de 3de pot werd 
vrij gemakkelijk gewonnen van de Duitser. 
Helaas verloor Niels de beslissende en laatste 
pot waardoor hij net die doorging naar de 
halve finales. 

Dus dit was het dan voor Niels. Over het alge-

meen kunnen we op een mooi avontuur terug 
kijken en is er nu ervaring opgebouwd voor 
over 4 jaar. Dit betekent dus hard trainen en 

Niels op de World Dwarf Games in Canada

Niels in actie op het voetbalveld. 

Klaas Gorter op archiefbeeld. Foto: KD/De Andijker

Kermis
Wervershoof

2017
Beste Klaas, toen jij in 2001 hoorde 
dat wij de Andijker per januari 2002 
overnamen, kwam je naar ons toe met 
de vraag of er een wekelijkse column 
in de krant zou mogen. Deze column 
staat nu al meer dan vijftien jaar in de 
Andijker en zal ook de komende tijd 
nog gepubliceerd worden, want on-
danks het afnemen van je krachten 
heb je al columns vooruitgemaakt en 
naar ons toegestuurd. 

Met enige regelmaat kwam je bij ons op 
kantoor en schoof je graag aan de grote 
koffietafel aan. Met grote belangstelling 
en interesse voor iedereen bleef je ons 
tot het laatst volgen.

Wij herinneren jou als een innemende 
en sympathieke man, één met een luis-
terend oor. Na al deze jaren   is er een 
einde gekomen aan jouw leven hier. 
Nooit meer een koppie en een  praatje, 
dat zullen wij missen. Wij danken je 
voor je warme vriendschap en wensen je 
naasten veel sterkte toe.

Klaas, bedankt dat wij je mochten leren 
kennen.

Wij wensen Janny veel sterkte toe met 
dit verlies.

Het team van de Andijker:
Karin, Jakob, Koos, Tina en Peter

goed focussen op bepaalde spor-
ten. 
Op zaterdagavond hadden we 
nog een afsluitfeest met alle atle-
ten, supporters en vrijwilligers. 
Ook met de hele Nederlandse 
club hebben we het erg gezellig 
gehad en veel nieuwe vrienden 
gemaakt. 

Verslag en foto’s: 
Chris Schuitemaker



COLUMN (33)

Redactie: K.Gorter †

Woorden van Jezus (11)

Uw hart worde niet ontroerd; 
gij gelooft in God, gelooft ook 
in Mij. 2 In het huis mijns Va-
ders zijn vele woningen – an-
ders zou Ik het u gezegd heb-
ben – want Ik ga heen om u 
plaats te bereiden; 3 en wan-
neer Ik heengegaan ben en u 
plaats bereid heb, kom Ik we-
der en zal u tot Mij nemen, 
opdat ook gij zijn moogt, waar 
Ik ben. 4 En waar Ik heenga, 
daarheen weet gij de weg. 
Joh.14:1-4. De hemel is een 
huis. Een thuis! Wat is er heer-
lijker om na een drukke af-
mattende werkdag te kunnen 
zeggen: ‘ Ik ga naar huis.’ Naar 
de plaats waar je veilig bent, 
waar je geliefden wonen en 
waar je tot rust kunt komen. 
Uitrusten van de vermoeie-
nissen van het dagelijks leven.  
Ooit heeft Jezus gezegd dat 
Hij geen huis had hier op aar-
de. Geen plek om Zijn hoofd 
neer te leggen. Maar nu, op 
het eind van Zijn aardse leven 
vertelt Hij zijn leerlingen over 
‘thuis’. Over het huis van Zijn 
Vader. Wat zal Hij daar vaak 
naar verlangd hebben. Naar 
de veiligheid en de geborgen-
heid in het huis van Zijn Va-
der. Voor ons heeft Hij die 
mooie plaats verlaten en is in 
onze koude vijandige wereld 
gekomen. Gelukkig niet voor 
lang. Zijn tijd op aarde is bijna 
volbracht. Het zwaarste deel 
komt nog, maar er ligt ook 
vreugde in het vooruitzicht. 
De vreugde dat er veel kamers 
bezet zullen worden in het 
huis van de Vader. ‘Vertrouw 
me nu maar... en vertrouw 
God! Ook als je er niets meer 
van begrijpt. Ook als het 
straks lijkt alsof alles verloren 
is. Ook als jullie straks zien en 
ervaren dat Ik dood ben!’ 
Over de hoofden van de leer-
lingen kijkt Jezus ons aan. Zijn 
ogen houden liefdevol de onze 
gevangen als Hij zegt: ‘Wees 
niet ongerust...!’ Juist in een 
situatie dat wij ons WEL on-
gerust maken herinneren wij 
ons Zijn woorden. En dan 
volgt Zijn vraag:’ Durf je mij te 
vertrouwen?’  Wij weten dat 
Jezus opgestaan is uit de dood 
en dat Hij leeft bij de Vader. 
Maar toen zijn woorden klon-
ken wisten de leerlingen dat 
nog niet. Wij hopen dat onze 
geliefden veilig zijn in het huis 
met de vele kamers. Wij kun-
nen dat niet bewijzen, we 
moeten Jezus geloven op Zijn 
woord. Hoewel, vele gelovi-
gen getuigden op hun sterf-
bed dat ze naar HUIS gingen. 
En wat is er nu mooier dan 
thuiskomen!  Gebed: Here Je-
zus, dank U wel dat U ook 
voor mij een plaatsje hebt ge-
maakt in Uw thuis. Wat is het 
heerlijk om te weten dat U mij 
opwacht als ik sterf. Ook al is 
de dood een vijand, mijn eeu-
wig huis wordt door U klaar-
gemaakt. En als het tijd is 
roept U mij naar huis! Om uit 
te rusten. 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

Abba…..ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij!
                                                        Psalm 23 : 4

Op de leeftijd van ruim 89 jaar is uit ons midden heengegaan, 
mijn lieve zorgzame man, onze fantastische vader, 

lieve opa en overopa

Klaas Gorter
echtgenoot van Jannie Loonstra

13 maart 1928     Andijk     8 augustus 2017

 Andijk:  J. Gorter-Loonstra
 Middelburg:  Nelie en Simon
   Esther
   Ruth †
   Isaäk
   Maria
 Bussum:  Carla
   Mirjam en Sander 
    Jenthe, Josephine
   Mariska en Tristan
    Féline, Viënne
   Iris en Tijsjoris
 Capelle aan den IJssel:  Date en Liesbeth 
   Rosalie en Jasper 
   Elise en Tim 
    Levi 
   Job en Lonneke
   Chris
 Utrecht:  Irene
   Paul en Rebekah
   Erik
   Jeroen
   Sandra

Prinses Marijkestraat 24, 1619 BX Andijk

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

Klaas Gorter 

13 maart 1928     8 augustus 2017

Onze goede vriend, vaste column schrijver Klaas Gorter is vorige 
week op 89- jarige leeftijd overleden.

Betrokken en positief als altijd volgde hij de Andijker op de voet.
Zijn warme belangstelling en bezoek aan ons kantoor 
zullen wij zeker gaan missen.

   Namens het Andijker team, 
   Karin Venekamp, Jakob den Hond, 
   Koos Dol, Tina en Peter Ligthart

Welzalig hij, die de God van Jakob tot zijn hulpe heeft, 
wiens verwachting is op de HERE, zijn God

Psalm 146:5

In vol vertrouwen op zijn Heer en Heiland is van ons 
heengegaan onze vader, schoonvader en opa  

Cornelis Gorter
Cor

sinds 9 februari 2013 weduwnaar van 
Jannie Gorter-Hovenga

* Andijk, 11 maart 1929 † Harderwijk, 8 augustus 2017

 Almere: Eddy en Janneke

 Almere: Anja en Axel

 Amsterdam: Ronald en Katja
  Elias en Sabine

 Haarlem: Harry en Cathérine
  Merel
  Daan
  Mette

 Harderwijk: Paul en Saskia
  Amber
  Niels

Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle verzorging
in verpleeghuis Sonnevanck te Harderwijk.

Correspondentieadres:
Jannevroukamp 8
3848 DB Harderwijk

De begrafenis heeft dinsdag 15 augustus, na een afscheidsdienst 
in de kerkzaal van Sonnevanck, op begraafplaats Elzenhof  te 
Harderwijk plaatsgevonden.

Wij zijn verrast door alle felicitaties, kaarten, bloemen, kado’s  
en de prachtige serenade van Sursum Corda  die wij mochten 
ontvangen voor ons 50-jarig huwelijk.

Onze hartelijke dank. 
     Jan en Sita Haak

Wij zullen de nestor van ons complex helaas gaan missen.
Onze herinneringen aan hem zijn de altijd grote belangstelling
voor iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond.

Klaas Gorter
Bedankt!

Wij wensen Jannie en de kinderen veel sterkte 
voor nu en in de komende tijd.
 
 De bewoners van het appartement Prinses Marijkestraat

Dankbetuiging

Heerlijk, ik ben weer thuis. Daarom wil ik alle mensen die voor 
mij gebeden hebben en voor de bloemen, kaarten, bezoekjes 
enz. mede namens Annie hartelijk dank zeggen. 
Het was geweldig.

    K. Koster
    Viskuil 2

 • 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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GESCHEIDEN? WAT BETEKENT 
DIT VOOR UW TESTAMENT?

Een scheiding is een ingrijpend gebeuren; er moet zoveel worden 
geregeld en afgesproken en dan blijkt dat het testament nog wel 
eens wordt vergeten. Regelmatig wordt aan ons kantoor de vraag 
gesteld of een ex-partner nog erfgenaam zal zijn in geval van een 
scheiding. Het is van belang om te weten dat de echtscheiding pas 
een feit is als de beschikking van de rechtbank is ingeschreven in de 
registers van de burgerlijke stand. Zolang dit nog niet zo is, erft u 
automatisch, op grond van de wet, van elkaar. Een echtscheidingspro-
cedure duurt vaak maanden. Aangezien in een testament vaak wordt 
gesproken over echtgenoten, zal uw ex in principe niet meer van u 
erven zodra u gescheiden bent. Wanneer het de wens is dat om tij-
dens de scheidingsprocedure te regelen dat uw aanstaande ex niet 
meer van u erft, zult u dit in een testament moeten regelen.

Erfenis via de kinderen alsnog naar ex
Heeft u gezamenlijke kinderen, dan zal het meestal de bedoeling zijn 
dat zij van u erven. Maar als uw kind gelijk met of na u overlijdt, dan 
kan het zijn dat uw vermogen, via uw kinderen, toch naar uw ex gaat. 
Mocht dit niet uw bedoeling zijn, neem dan contact met ons kantoor 
op. 

Andere belangrijke bepalingen in uw testament
Een veel opgenomen bepaling is dat niet uw ex, die de ouders is van 
uw kind, het beheer voert over het van u geërfde vermogen, maar 
iemand anders die u zelf aanwijst. Bijvoorbeeld een broer of zus. 
Ook wordt vaak vastgelegd dat de kinderen niet 

op 18-jarige leeftijd zelfstandig over de erfenis mogen beschikken, 
maar pas op latere leeftijd, bijvoorbeeld 24 jaar. Daarnaast kunt u 
uitsluiten dat een ex-partner nog het wettelijk vruchtgenot heeft van 
het geërfde vermogen. 

Heeft u dus te maken (gehad) met 
een scheiding en wilt u zeker weten 
dat het in uw situatie goed geregeld 
is? Maak dan gebruik van ons gratis 
half uur advies op afspraak. 
Mantel&Overtoom Notarissen, An-
dijk 0228-592224 en Benningbroek 
0229-591264 – Meer info via abon-
nement nieuwsbrief www.mantel-
overtoom.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

Marius en zijn dochter Maartje. Foto: KD/De Andijker

Kunstschilder Marius van Dok-
kum was afgelopen vrijdag in Ex-
positieruimte De Mantel. Het 
was weer een groot succes! Van 
heinde en ver kwamen de vele 
fans weer om zijn werk te bewon-
deren en uiteraard om zijn boe-
ken te laten signeren.

2 september 
Mocht u Marius gemist hebben; 
zaterdagmiddag 2 september 
vanaf 13.00 uur is hij weer aanwe-
zig. 
Voor de vele fans hebben we een 

leuk item bedacht! Het idee is om 
verkleed te komen als één van de 
figuren op Marius van Dokkum 
zijn schilderijen of kinderboeken. 
Mocht u dan lijken op één van 
zijn typetjes, dan heeft u kans dat 
Marius u gaat natekenen! Twee 
personen zullen dan worden ver-
eeuwigd! 
Om inspiratie op te doen kunt u 
ook naar onze website gaan. Ui-
teraard bent u niet verplicht om 
verkleed te komen, maar voor ie-
dereen zal het een hilarische 
middag gaan worden! 

Quiz
Voor de kinderen hebben we een 
quiz met een leuke prijs. 

Gezelligheid
Kortom we zorgen voor een ge-
zellige middag voor jong en oud. 
Entree: € 3,50 (kinderen t/m 12 
jaar gratis)

Expositieruimte De Mantel, 
Hornpad 19, Andijk. 
T. 0228-591425

www.expositieruimtedemantel.nl

Meet & Greet in expositieruimte De Mantel

Snelle jager
Vanuit mijn ooghoek zag ik onder het raam iets 
bewegen. Terwijl het regende zat daar een snelle 
jager: de sperwer bovenop een huismus die hij had 
geslagen. Deze behendige roofvogel is razendsnel 
om een prooi zo uit de vlucht tepakken ondanks dat 
er struiken en bomen staan waar deze om heen en
tussendoor moet zwenken. U begrijpt dat er een 
plukpartij voltrok wat later werd de buit op het 
schuurdak verder opgegeten. Na ruim een uurtje 
had hij zijn buikje rond gegeten en vertrok.

IVN-gids Nico Bregman neemt 
op zondag 27 augustus volwas-
sen deelnemers mee terug in de 
tijd over het Archeologisch 
Voetspoor. Einddoel van de 
wandeling is de met palen aan-
gegeven plattegrond van een 
profiel-bronstijdboerderij op 
historische grond in het ooste-
lijke deel van het Streekbos. 
Startpunt bij IVN West-Fries-
land om 14.00 uur in het 
Streekbos Paviljoen. Bij slecht 
weer zal de buitenactiviteit 
worden vervangen door een 
Powerpoint presentatie over de 
Bronstijd in de Incotec-boven-
zaal van het Streekbos Pavil-
joen. 

3000 Jaar West-Friesland
Tijdens de wandeling van ander-
half uur wordt een beeld ge-
schetst van de geschiedenis van 
het West-Friese landschap vanaf 
nu terug tot in de Bronstijd (1500 
- 800 jaar voor Christus). Aan de 
hand van documentatiemateriaal 
en de natuur van het Streekbos 
laat hij zien hoe het gebied zich 
gedurende een lange geschiede-
nis heeft ontwikkeld. Van een 
waddenlandschap met kreken en 
kwelders tot een kreekruggen-
landschap en veengebied dat 
vervolgens tot een cultuurland-
schap is gevormd. Met een bij-
zondere verkaveling in de zeven-
tiger jaren. 

Archeologisch voetspoor. Foto: Toos Brink

Bronstijdwandeling

De sperwer. Foto: Douwe Greydanus
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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

Tuincentrum Boeder sluit na ruim veertig jaar de deu-
ren. Kweker en hovenier Bas Pasterkamp neemt het 
tuincentrum van Piet Boeder aan Hornpad 8 over. 
Voor een opknapbeurt sluit het bedrijf vanaf 2 septem-
ber de deuren. Het nieuwe tuincentrum, onder de 
naam Tuincentrum De Weet, gaat open op zaterdag 30 
september.

Het tuincentrum komt volgens Piet Boeder in goede 
(groene) handen bij Bas Pasterkamp, die ook eigenaar is 
van de nabijgelegen Kwekerij De Weet. Met vertrouwen 
geeft hij het bedrijf over. 

1976
In 1976 opende Piet een tuincentrum naast zijn woning 
aan het Hornpad, waar hij samen met zijn vrouw Diny de 
planten verkocht. Hij had ook een stukje kwekerij en zat 
in de aanleg en onderhoud van tuinen. Daarnaast stond 
hij vanaf 1978 op meerdere markten.

In de achterliggende jaren heeft Piet verschillende mede-
werkers gehad, waarvan Gerda wel de langste periode ge-
holpen heeft. “Het zou mooi geweest zijn om de bedrijfs-
periode samen met haar af te sluiten”, vertelt Piet “. Maar 
zoals de meesten wel zullen weten is zij afgelopen voor-
jaar onverwachts overleden.”

Het bedrijf is geleidelijk uitgegroeid tot wat het nu is. Met 
veel enthousiasme en een glimp gezonde spanning gaat 
neemt Bas het bedrijf vanaf september over. “Zoals Piet 
het doet gaan we verder, althans dat proberen we, want 
het is niet vanzelfsprekend dat dat zomaar lukt”, vertelt 
hij. “Het enige dat verandert is een nieuwe naam en een 
nieuw gezicht.”

Zelf gekweekt
Zo wordt de naam van het nostalgisch ogende tuincen-
trum veranderd in Tuincentrum de Weet, een naam die 
aansluit bij de kwekerij van Bas. De verschillende soorten 

vaste tuinplanten die hij kweekt worden straks verkocht. 
Het assortiment blijft verder hetzelfde: groenteplanten en 
-zaden, grote struiken en bomen, kleine fleurige tuinplan-
ten en alles daartussenin. 

Voordat het echter zo ver is moeten Piet en Bas nog een 
hoop werk verzetten. Piet en Diny verhuizen naar Boven-
karspel. “Niet omdat we niet in Andijk wilden blijven, 
maar daar stond een huisje naar onze wens.” Ze gaan hun 
vrije tijd besteden aan de kinderen en kleinkinderen, maar 
ook aan de natuur. 

“Ik ben een natuurmens, eigenlijk wilde ik boswachter 
worden, maar dat is niet gelukt. We gaan de natuur in 
want Diny en ik zijn vogelaars. Daarnaast zijn er nog wat 
tuinen die ik blijf onderhouden.” 

30 september open
Bas en zijn vrouw Gea gaan bij hun nieuwe bedrijf wonen. 
In september nemen ze de tijd om het tuincentrum naar 
wens in te richten. “We hebben een beetje tijd nodig om 
het eigen te maken voordat we op 30 september de deuren 
openen.” 

Tuincentrum Boeder wordt tuincentrum De Weet

Gea en Bas Pasterkamp nemen het tuincentrum over van Piet en Diny Boeder. Foto: KD/De Andijker
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 Marco van der Lee

✿ Voor natuurexcursies in de omgeving

✿ Voor natuurpresentaties over soorten 
 en/of gebieden

✿ Vogels, planten, vlinders, paddenstoelen

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

www.marcovanderlee.nl

Gratis wifi kit
op ál onze omvormers!

Voor meer info gaat u naar:

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

Volg de opbrengst

  van je zonnepanelen 
via

   een app op je mobiel!

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

Opgelet: op deze dagen gelden 
deze vaste aanbiedingen

  Bakker-Ontbijtkoek

 Van €2,50 nu voor €1,75

 Krentenbollen

 6 halen, 4 betalen

 Andijker Rondo's

 5 halen, 3 betalen

•   Dé schadespecialist voor elke autoschade

• Voor particulier en verzekeraar

• Als kwaliteit en service voor u belangrijk zijn

•   Gratis vervangend vervoer/haal- en brengservice

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

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

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

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

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

20 aug
Maandag

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

(AC  DC tribute band) 

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

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

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

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

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

20 aug
Maandag

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

(AC  DC tribute band) 
Feestje of iets 

te vieren?
Dat kan in Sarto 

natuurlijk!
Mooie zalen, gezellige sfeer, 

bel voor meer informatie 
voor uw feest of partij 

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

Bangert 4, 1619 GJ Andijk

Hoveniersbedrijf de Kroon
Dijkweg 128, 1619 HH Andijk

tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

B. DE KROON

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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

Maarten,

kun je van het logo rechtsboven een advertentie maken

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

Gr

Tuin aanleggen of restylen?

Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

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

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

Tel. 0228 - 592075 • www.� deboer.com

Administratie
In de Haak • Sterappel 28 Andijk 

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

Architectenbureau
De Ruimte • Ard Botman

Tel. 06-53710671 • www.deruimtevooroplossingen.nl

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

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

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

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

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

Brood en Banket
De Nieuwe Bakkerij • Kleingouw 53

Tel. 0228-591556 • denieuwebakkerij@hotmail.com

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

info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

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

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

Fietsenwinkel
André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof

0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

Fysiotherapie
Praktijk Andijk • Landstraat 5, 1619 EX Andijk

0228 - 59 11 22 • www.praktijkandijk.nl

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

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

Hovenier
Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk 

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

Kantoormeubelen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G

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

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

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

06-12505352 • www.salonbeautylounge.nl

Natuur
Marco van der Lee • Buurtje 30, Andijk

06 23 14 98 70 • www.marcovanderlee.nl

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

Tel: 0625116916 • koopmanoefentherapie.nl

Podologie
Marian van Zwieten • Keizerskroon 1

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

Printen & drukwerk
Dijkprint • Tel. 0228 59 36 05

info@dijkprint.nl • www.dijkprint.nl

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

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

Schoonheidssalon
LNC Huidverbetering • Handelsweg 33e, Andijk

Tel. 06-373 1414 8 • www.salonlnc.nl

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

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

Trekkers en werktuigen
Manshanden • Dijkweg 321 Andijk 

Tel. 0228 - 597410 • www.manshandentuinenpark.nl

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

Tel. 06-2738 0707

Verhuizen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G 

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

Vishandel
Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

www.kleinvolendam.nl • info@kleinvolendam.nl

Vloeren
De Bovenste Plank • Nijverheidsweg 7A Wervershoof

Tel. 0228 724907 • www.bovensteplank.nl

Witgoed
Electro Andijk • Middenweg 39 Andijk 

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

Yoga
Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk

0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Zonnepanelen
Solarfabriek • Dijkweg 163, 1619 HJ Andijk

0228-597272 • www.solarfabriek.nl

Zonwering
Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk

06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl

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



 

Wist u dat...

... de collecte voor Natuurmo-

numenten heeft in Andijk 465 

euro opgebracht?

… de mooiste vakantiefoto van 

Andijk tot 15 september kan 

worden ingezonden?

... D.J. Peter Manshanden in 

café ‘t Ankertje de aftrap van 

het eerste dreuntje geeft?

… dat verloren en gevonden 

goederen gratis in deze rubriek 

en on-line worden geplaatst?

… wij weer foto’s maken tijdens 

de kermis van Wervershoof?

… fruitbomen er zijn om er 

vruchten vanaf te plukken en 

niet te vernielen om zo aan de 

vruchten te komen?

…  de foto’s die in de kermis-

krant van Wervershoof staan 

kunnen worden na-besteld?

… DJ Simon op de maandag-

morgen weer in Sarto draait?

 
Andijkertjes

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

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

Een tuindoek met eigen foto? 
Vraag naar de mogelijkheden.

info@dijkprint.nl

Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

Wij hebben 
plekjes vrij!

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

Woensdag 9 augustus was het 
weer museumdag voor de muse-
umgroep van de Vrouwen van Nu 
Andijk-West. Deze keer als doel 
Paleis Het Loo in Apeldoorn om 
de tentoonstelling “Chapeau! De 
hoeden van Koningin Beatrix” 
te  bezoeken.

Een unieke tentoonstelling van 
ruim 100 koninklijke hoeden. Ze 
zijn gedragen door onze voorma-
lige koningin en stuk voor stuk 
handgemaakt. Allen uitblinkers 
in creativiteit en vakmanschap. 
Een koninklijke hoed heeft na-
melijk een belangrijke functie. 
Het is het sluitstuk van de functi-
onele garderobe van de Koningin 
die één doel dient: haar positio-
nering als staatshoofd van Neder-
land. De hoeden werden getoond 
met foto’s en filmbeelden van de 
gelegenheden waarop de ze wer-
den gedragen.
 
Daarna maakten we een wande-
ling door de prachtige tuinen, te-

ruggebracht in de barokke Hol-
landse stijl in de tijd van de eerste 
bewoners, koning-stadhouder 
Willem III en zijn vrouw Mary 
Stuart   II. Dankzij het project 
“Blauw & Bont” zijn in 2016 45 
replica’s van Delfts blauwe tuin-
vazen teruggeplaatst in de tuinen. 
De tuinbeelden, goden en godin-
nen uit de Griekse mythologie, 
hebben als thema de groei en 
bloei van de tuinen en benadruk-
ken de prestatie om van een oor-
spronkelijke dorre heidevlakte 
een prachtige tuin te maken.
Natuurlijk wilden we ook het pa-
leis van binnen bekijken en volg-
den de aangegeven route langs de 
ingerichte kamers en zalen van 
de Oranjes hoe ze er 300 jaar lang 
woonden en werkten.
 
Na een prachtige zonnige dag 
gingen we weer met de bus en de 
trein richting Andijk en voor wie 
de tentoonstelling nog wil bezoe-
ken, dat kan nog tot en met 27 
augustus 2017. 

Ook in augustus 
is ons kantoor 

op werkdagen alleen 
's morgens geopend 

van 9.00 tot 12.00 uur.

De tuin als achtergrond. Foto's: aangeleverd

Museumgroep Vrouwen van Nu 
Andijk-West

Met Willem III en Mary Stuart II.

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

De jaarlijkse Open Bijenboet bij 
imker Henk Stam wordt dit jaar 
gehouden op zondag 27 augus-
tus. Van 13.00 - 17.00 uur zullen 
er aan de Molenweg 27 in Andijk 
een aantal hobbyimkers van de 
Bijenteeltvereniging West-Fries-
land demonstraties geven. Mar-
tijn Kort gaat honing slingeren en 
Jan Koomen laat zien hoe nieuwe 
wasplaten van bijenwas worden 
gemaakt.

Tijdens deze informatieve doe- 
en proefmiddag is er mogelijk-
heid om met een kap op in bijen-
kasten te kijken en het Buckfast 

bijenbroedsel van dichtbij te zien 
in een wolk van zoete honing-
geur. Kinderen mogen helpen 
met honing slingeren en was-
kaarsen rollen tegen een vergoe-
ding. Uiteraard worden er ho-
ningproducten te koop aangebo-
den - gezeefd en rechtstreeks uit 
de raat is dat veruit de lekkerste 
honing.

Geïnteresseerden die overwegen 
om in de toekomst bijen te gaan 
houden kunnen zich al vast aan-
melden voor de beginnerscursus 
Bijen houden die voorjaar 2018 
zal worden gehouden. 

Henk Stam in zijn bijentuin. Foto: Douwe Greydanus

Bijen, honing en imkeren
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Kerkdiensten, zondag 20 augustus

Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur  ds. J. Staat

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

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk
10.00 uur Drs. Janneke Ploeger uit ’t Veld
 Organist: Wim Broer

Er is geen inloop meer tot 13 september!

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Adri Perenboom

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

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

Toeristenkerk Onderdijk
Sportlaan 10, Onderdijk.
10.30 uur Voorganger: Anima Mea
 Muzikale medewerking: Anima Mea 

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 20 augustus 10.00 uur: 

Eucharistieviering met Gemengd 

koor; voorganger: pastor J. van 

Dril.

Thema: “Een thuis voor alle vol-

keren”.

De collecte is voor onze kerk.

Van harte aanbevolen en dank 

daarvoor.

Welkom in de viering.

*Komend weekend begint de 

kermis in Wervershoof, die ook 

voor menig Andijker dè kermis 

van het jaar is. Voor allen, die 

er naar uitzien: gezellige dagen 

met goed weer toegewenst!

*Herinnering: woensdag 23 

augustus: kopij inleveren 

Kontakt. 

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

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
Maandag 21 augustus
•  “Mannendag” Dorpshuis Sarto, open vanaf 10.00 uur
Dinsdag 22 augustus 
• Kermisbiljart, Dorpshuis Sarto, vanaf 11.00 uur
Zondag 27 augustus
• Open dag De Bijenboet, 13.00 tot 17.00uur, Molenweg 27

SEPTEMBER
Zaterdag 2 september
• Verkoopdag hobbymaterialen 

bibliotheekzaal Dorpshuis centr.  10- 16 uur
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
• Countrymiddag verzorgt door de Dutch Country Collage 

Dansers, vrij dansen van 13.30 tot 17.15 uur, Dorpshuis Sarto
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
Zondag 24 september
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
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
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
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
• Countrymiddag verzorgt door de Dutch Country Collage 

Dansers, vrij dansen van 13.30 tot 17.15 uur, Dorpshuis Sarto
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
Zondag 22 oktober  
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 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
• Flight to The Rolling Stones band, Dorpshuis Sarto, aanvang 

20.30 uur, entree €10.00

NOVEMBER
Woensdag 1 november
• KBO, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Zondag 5 november
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 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       

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

Oud papier  Zaterdag 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 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
In deze biljartmiddag kenden 
we enige hoogtepunten om 
te beginnen met C.J. Verhoogt 
die in het spelsoort driebanden 
een nieuw record vestigde van 
0,600. Gefeliciteerd Cees met 
dit succes en G.P. Grent kwam 
een carambole te kort maar 
met 0,900 verliezen is toch 
prima wat wil je nog meer.
Over het algemeen genomen 
was het vrij gunstig en twee 
partijen die bij het oud papier 

hoorden nemen we op de koop 
toe. De gezelligheid was weer 
troef in café de Welkomst en 
dat is dan mooi meegenomen.
De slotzin is: “De domme man 
zoekt zijn geluk in de verte, de 
wijze laat het onder zijn voeten 
groeien.”

Adios Biljartos
Sportgroeten van
G.P. Grent
Aflevering 1108

Op 8 augustus zijn Radio Enkhui-
zen (Stichting Lokale Omroep 
Oostelijk West-Friesland), RTV 
Hoorn (Stichting Lokale Omroep 
Hoorn) en de Stichting Streek-
omroep West-Friesland (Drech-
terland, Kog- genland, Medem-
blik, Opmeer en Stede Broec) ge-
fuseerd. De naam van nieuwe fu-
sieomroep is Stichting Streek- 
omroep West-Friesland die zich 
profileert onder de handelsnaam 
WEEFF.
De fusie is mede een gevolg van 
het convenant dat in 2013 is over-
eengekomen tussen de VNG en 
de OLON (de lande- lijke belan-
gen vereniging van lokale publie-
ke omroepen). Daarin zijn eisen 
geformuleerd waaraan lokale pu-
blieke om- roepen moeten vol-
doen op het gebied van program-
ma aanbod, informatievoorzie-
ning, organisatie en bediening 
van in- formatiekanalen (ether, 
kabel, internet). Daardoor is het 
samengaan van lokale omroepen 

in regionale streekomroepen 
noodzakelijk geworden.
Omroep WEEFF bedient de ze-
ven gemeentes van West-Fries-
land in het voorzien van dagelijks 
actueel nieuws op de platformen 
TV, radio, online en social media. 
Op dit moment wordt er gewerkt 
aan het samenvoegen van de hui-
dige FM zenders die nu nog te 
beluisteren zijn op 107.1 FM en 
105.8 FM. Vanaf september gaat 
er een nieuwe radioprogramme- 
ring van start waarna er op beide 
frequenties éénzelfde program-
mering te beluisteren is. Tevens is 
recentelijk een nieu- we website 
gelanceerd en is de lay-out van 
het TV-kanaal vernieuwd.

Waar kun je ons vinden?
TV : KPN 1359 en Ziggo 45. 
Radio : 107.1 mhz en 105.8 mhz
Online : www.weeff.nl of www.
westfrieslandactueel.nl Facebook 
: www.facebook.com/omroep-
weeff/ 

Fusie lokale omroepen West-Friesland een feit: 
WEEFF is de streekomroep van West-Friesland

Gevonden: 
Een leesbril op het fietspad langs de Dijkgraaf Grootweg 
tussen de Gedeputeerde Laanweg en de Cornelis Kuinweg

Een horloge, merk Storm, een paar maanden terug al 
gevonden op de Kadijkweg, ter hoogte van de brug.

Af te halen bij De Andijker, Industrieweg 1 Andijk
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Langs de weg...

Drukte vorige week bij De Ven. Foto: KD/De Andijker

De pruimen bomen op dijk zitten nu vol met rijpe pruimen, er word al druk van 
geoogst. Foto: KD/De Andijker

Koos Dol maakte ook in het oosten van Andijk een paar mooie doorkijkjes.

Koos Dol kwam deze kudde tegen in het Egboetswater. Een kudde Kempische heidescha-
pen gaat als proef ruig gras begrazen in met verplaatsbare netten afgezette gebieden. 

De dieren zijn gewend aan grazen in openbaar gebied en een herder bezoekt de kudde 
regelmatig. Ze komen drie keer per jaar terug op dezelfde locatie.Meer informatie kunt 
u vinden op www.rinnegom.nl (Landschapsbeheer Rinnegom). Heeft u vragen of opmer-

kingen over deze proef? Stuur dan een mail naar info@medemblik.nl of bel met John 
Neefjes, via (0229) 85 60 00.

Iedereen maakt zich druk om hondenpoep op speelveldjes e.d. En terecht. Maar “paar-
denliefhebbers” vinden dit kennelijk “normaal”. Midden op fietspaden en wandelwegen 

zie je zoiets. De vervuiler ruimt op, geldt ook voor ruiters. Martinus L. de Vries
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