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Nieuwe pand Zwartgroen officieel geopend

d e  s l e u t e l  t o t  b e z i t

www.kwantesmakelaardij.nl | 0228-59 22 44
Kwantes Makelaardij, Middenweg 9 te 1619 BL Andijk

Verkoop | Aankoop | Advies | Taxatie

Zaterdag 21 april a.s. 
53ste Gemeenschapsveiling Cultura
Zaal open 19.00 uur - Aanvang veiling voor kinderen 19.30 uur - Aanvang reguliere veiling 20.00 uur

Doe mee! Wandel mee! 
En steun het Prinses Beatrix Spierfonds

IJsclub Andijk organiseert op zondag 22 april 
de Tulpenwandeltocht.

Afstanden:  8 of 15 km
Startplaats: Zorgboerderij de Tulp, Kleingouw 151, Andijk
Starttijd:  vanaf 09.00 uur t/m 11.00 uur
Prijs:  vanaf 15 jaar € 6,- kind € 3,-
Info:  www.ijsclubandijk.nl 

Help ons samen die A.L.S. te overwinnen steun het onderzoek

Vrijdag 6 april vond de officiële opening plaats van het nieuwe pand van Zwartgroen aan Industrieweg 5. 
Op zaterdag 7 april was er nog een open huis en ‘Tuin Inspiratie dag. Fotocollage Koos Dol

Bij boer van der Meer is een spierwit kalfje geboren. Op de foto gezet door Koos Dol

Bijzonder: wit kalfje geboren

Meer nieuws 
op onze 
website!



COLUMN (15)

Redactie: K. Gorter †

Plan uw leven

Als u dit leest dan leeft u maar 
gaat u dit leven ook overle-
ven? U kent de uitdrukking 
wel als er iets naars gebeurt 
maar het loopt toch goed af 
dan zeggen we vaak “dat heb 
ik ook weer overleefd”. Dit le-
ven deelt klappen uit en gaat 
vaak een eigen gang die an-
ders is dan wij zelf hadden 
gedacht of gepland. Natuurlijk 
maken wij plannen en daar is 
ook niets mis mee, we plan-
nen onze opleiding, onze car-
rière, onze toekomst heel 
zorgvuldig. Als u jong bent 
dan hoopt u dat uw plannen 
uitkomen en als u ouder bent 
dan weet u of uw plannen uit-
kwamen; of de toekomst die u 
in gedachten had ook werke-
lijkheid werd. Misschien is het 
heel anders gelopen. Toe-
komst duurt als je jong bent 
lang, je plant voor een jaartje 
of ...tig. En dan? Is er dan geen 
toekomst meer, geen planning 
meer nodig, is alles dan bijna 
verleden tijd? De tijd gaat 
snel, ...tig jaren zijn echt zo 
om ook al denk je dat niet als 
je nog jong bent. Moet er dan 
nog gepland worden? JA! Dit 
leven heeft niet het laatste 
woord, er is toekomst, eeuwi-
ge toekomst en waar wilt u die 
doorbrengen? U kunt het op 
z’n beloop laten maar is dat 
verstandig, ik denk het niet. 
Net zoals u voor dit leven een 
plan maakt kunt u ook een 
plan maken voor na dit leven. 
Dat plan heet Jezus Christus, 
als wij nu kiezen voor Hem en 
leven in Zijn dienst dan kiest 
Hij voor ons en geeft God ons 
eeuwig leven in het Vaderhuis 
(Joh. 3:16) samen met allen 
die ook voor Hem kozen. Dát 
beste lezer is de meest ver-
standige en wijze planning die 
er is. Plan voor dit leven maar 
besef dat de belangrijkste 
planning dit leven overleeft en 
u na dit leven daar brengt 
waar u nu voor kiest. Zijn uw 
plannen hier niet uitgekomen, 
bent u niet gelukkig in dit le-
ven, na dit leven, als u kiest 
voor Jezus, zult u dat wél zijn. 
Gegarandeerd gelukkig zijn 
omdat Hij dat belooft, dat is 
Zijn plan voor ons. Een plan 
dat de weg, de waarheid en 
het leven heet en dat bestemd 
is voor u, voor ons, voor allen 
die het willen aanvaarden. Ge-
loof in Jezus, heb Hem lief en 
een geweldige toekomst staat 
u te wachten, een toekomst 
waar u op kunt bouwen en 
vertrouwen. Een toekomst die 
uw mooiste dromen zal over-
stijgen, die u alles (en meer) 
geeft (I Kor. 2:9) Wilt u die 
toekomst, zeg dan “ja” tegen 
het eeuwig leven, “ja” tegen 
Hem die het u wil geven! (José 
Consemulder)

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

www.andijker.nl

Loslaten is moeilijk
maar op het laatst lukt vasthouden niet meer.

In zijn eigen vertrouwde omgeving hebben wij  
afscheid moeten nemen van Jan, pap en opa

Jan Degeling
echtgenoot van Katie van der Oord

Enkhuizen,
5 oktober 1943

Andijk,
6 april 2018

Katie – Tineke & Richard – Coen & Janneke, Tess, Eef
Fam. Degeling – Fam. Van Lubek-van der Oord

Bakkerstraat 1, 1619 JT Andijk

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op de 
Westerbegraafplaats te Andijk.

Helpers,

Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken voor jullie hulp! Op de 
onfortuinlijke vrijdagmiddag 6 april rond 13 uur op de Horn. 

Dank voor jullie hulp en zorg voor en om mij.

     Dirma Mantel

Iets voor jou?
We zoeken organisatie talenten 
die weten wat belangrijk is om 
een leuke dag in het zwembad te 
beleven. Wil je meedenken, hou 
je van een uitdaging, draag je 
graag verantwoordelijkheid en 
heb je zin om samen met anderen 
van het zwembad in Andijk ‘the 
place to be’ te maken? Meld je 
dan aan via activiteiten@deweid.
nl als: Jeugd bestuurder

We vragen van je:
-  een leeftijd tussen de 10 en 
 18 jaar

-  minimaal 2 keer per maand 
 beschikbaar voor activiteiten 
 en overleg
-  een motivatie brief waarin je 
 uitlegt waarom je 
 jeugdbestuurder wil worden

Kijk op onze website voor de 
werkzaamheden van de jeugd 
bestuurder, www.deweid.nl. Bij 
vragen kan je bellen met Karen 
Houwen, 06-57346457.

Zwembad de Weid 
zoekt jonge bestuurders

Dat we dood gaan weten we maar 
al te goed. Het maken van een 
bucketlist is een populaire ma-
nier om de tijd die je leeft richting 
te geven. We horen om ons heen 
dat je verantwoordelijk bent voor 
je eigen geluk en het mislopen 
van geluk geeft je het gevoel een 
verliezer te zijn. Oud worden en 
dan komen te overlijden is het 
ideaal. Helaas is dit niet voor ie-
dereen weg gelegd.

Hoe reageren we als een vriend, 
een jonge moeder, een broer of 
een pasgeboren kindje komt te 
overlijden? Wat doe je met je le-
ven als je zelf ziek wordt? De 
dood bedreigt ons streven naar 
geluk, raakt ons gevoelsleven en 
zet ons leven stil. 

Wat overkomt je eigenlijk als er 
iemand overlijdt? En waarom kan 
het zo ingewikkeld zijn om hier 
mee om te gaan? Chris Joolink 
geeft een overzicht van de psy-
chologische aspecten van rouw 
en vult deze aan met zijn eigen 
ervaringen van het overlijden van 

zijn vader en zijn broer op zijn 9e 
en 32e jaar. 

Chris Joolink (37 jaar) werkt 13 
jaar in de kinder- en jeugdpsychi-
atrie. Vanuit zijn eigen ervaring 
heeft hij zich verdiept in het the-
ma ‘dood en rouwverwerking’ en 
laten inspireren door o.a. Riet 
Fiddelaers- Jaspers en Manu 
Keirse. De lezing ‘doodnormaal’ 
zal afgesloten worden met een 
creatieve bijdrage van tekentaal-
deskundige Ineke Ruiter. 

Maandagavond, 23 april wordt 
deze avond gehouden in het 
Dorpshuis, Sportlaan 1. Om 
19.45 uur is de zaal open en 
wordt u verwelkomt met koffie/
thee. Om 20.00 uur willen we de 
avond starten en rond 21:30 af-
sluiten.
Iedereen is van harte welkom.

Deze avond wordt u gratis aange-
boden door Kerk naar Buiten. 
(gereformeerde kerk )
Voor inlichtingen: R. de Vries, tel. 
0228 593531

DOODNORMAAL

De collecte is weer achter de rug. 
Alle collectanten en gevers heel 
hartelijk bedankt. We hebben het 
mooie bedrag van € 1500,97 op-
gehaald, fantastisch!

HULP Het geld word besteed aan 
huisvesting, inkomen, b.v naai-
cursus of zaaigoed.
HOOP In wanhopige situaties 
willen we perspectief bieden, sa-
men met de getroffen gemeen-
schappen werken wij aan HER-
STEL Totdat zij weer in hun ei-
gen levensonderhoud kunnen 
voorzien.

Dit jaar  hebben wij 5 jubilarissen 
die al 10 jaar collecteren.
Op de foto van links naar rechts 
Gert -Jan Kooiman, Tiny Sijm( 84 
onze oudste collectant), Elleke v 
Teeffelen. Niet op de foto Cor 
Gorter en Sanny Diepgrond. On-
der het genot van koffie met wat 
lekkers kregen ze een attentie 
aangeboden, we hopen dat ze nog 
lang willen collecteren. Wilt u 
volgend jaar mee helpen? 
De mensen waar we voor lopen 
hebben niets! En wij bijna alles.
Geef u dan op bij Hannie Bos 
Kerkepad 1 tel. 59 26 40

De ZOA collecteopbrengst

Gert-Jan Kooiman, Tiny Sijm en Elleke v. Teeffelen. Foto: aangeleverd

 • 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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Piet Ligthart

JAREN TERUG EEN TESTAMENT GEMAAKT?
Is uw testament op leeftijd? Laat het dan eens gratis controleren. U 
komt dan aan de weet, of uw testament nog voldoet aan uw huidige 
situatie én wat de fiscale gevolgen van uw testament zijn. Wanneer u 
uw testament jaren terug heeft gemaakt, dan zijn er namelijk onge-
twijfeld wijzigingen geweest in uw leefsituatie en/of in de wet. Het 
is goed om na te gaan, wat de gevolgen zijn van uw testament. Wie 
erven er van u, wat moeten zij betalen aan erfbelasting en hoe zit 
het met eventuele zorgkosten in de toekomst.

NOG NOOIT IETS GEREGELD? HOE ZIT HET DAN?
Heeft u nog nooit een testament gemaakt, dan bepaalt de wet wie er 
van u erven. Wilt u zeker weten hoe het zit? Kom dan bij ons langs, 
we informeren u graag.
U kunt een afspraak maken op ons kantoor, of bezoek eerst één van 
de lezingen tijdens de maand van het testament:
- Dinsdag 17 april, De Nadorst, Blokker
- Dinsdag 24 april, De Schalm, Westwoud
- Dinsdag 1 mei, De Speulderai, Opmeer
- Donderdag 17 mei, Eetcafé 70, De Goorn
- Donderdag 24 mei, Van der Valk, Hoorn
- Dinsdag 29 mei, Rabobank West-Friesland, Zwaagdijk-Oost
Voor alle locaties: inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur
Aanmelden voor de lezingen, of een bespreking op ons kantoor: 
telefonisch of via presentaties@mantelovertoom.nl

GRATIS INLOOP: do 
12-04 Andijk 0228-592224 
en di 17-04 Benningbroek 
0229-591264 van 9-17 en 
19-21 uur.
In April, Mei én Juni 10% 
KORTING op uw testa-
menttarief 
 

The day after

Donderdagochtend 22 maart. 
De verkiezingsstrijd is afge-
lopen, de kruitdampen zijn 
opgetrokken en het stof is 

gaan liggen. Na een soms ste-
vige (ijskoude) campagne en 
de verkiezingen van 21 maart 
is het tijd om de gevolgen in 

de politieke arena (lees raads-
zaal) voor de komende 4 jaar 

in alle rust te overzien.
Zoals veelal na een strijd, 

heb je winnaars en verliezers. 
Het CDA heeft niet alleen 

stemmen, maar ook een zetel 
verloren, gelijk D’66. De 

VVD en Gemeente Belangen 
hebben stemmen en een 

zetel gewonnen. De andere 
6 partijen hebben stemmen 

gewonnen of verloren , maar 
dit heeft niet geleid tot een 
zetelwinst of zetelverlies.

Opvallend in de verkiezin-
gen, vind ik, is dat de 4 lokale 

partijen de kiezer niet mas-
saal naar de stembus hebben 
weten te lokken. En waarom 

vind ik dit?
Omdat een van de bestaans-

rechten van deze partijen 
zou zijn, dat ze beter naar de 
lokale kiezer zouden luisteren 
en beter op de lokale vraag-
stukken kunnen inspelen.

Het betrekken van de inwo-
ners en daaruit voortvloeiend 
een hogere opkomst vraagt 
waarschijnlijk meer of iets 

anders dan een nieuwe partij 
oprichten.

Deze zienswijze van mij is 
niet bedoeld als kritiek of 

rancune tegen het oprichten 
van lokale partijen. Ieder 
heeft daar het volste recht 
toe. Mijn bedoeling is om 

meer mensen voor het wel en 
wee in onze gemeente te inte-

resseren.
Nog een welgemeende 

felicitatie aan de winnaars 
en mededogen aan de niet-

winnaars.
En een hartelijke dank aan 

die CDA-stemmers.

Piet Ligthart

Geldig in week 15 (9-14 april)

Ron van den Broek
Winkelcentrum Beldershof 65b

Ajam pangang
met bami

Meal Deal

M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M

 

Meal Deal

Rucola stamppot 
met salami en kipdijfilet

Geldig in week 16 (16-21 april)

500 gram 

€ 4,95

In een door de decoratie-ouders 
prachtig Middeleeuws aangekle-
de school trok Ridder Leo op zijn 
stokpaard de weide wereld in.  
Het werd een sfeervolle opening-
voorstelling van t schoolproject 
“De Middeleeuwen”, waarin de 
leerkrachten allemaal een be-
langrijk personage uit de die tijd 
speelden.
 
Leo moest van zijn ouders met 
zijn schild en zwaard de vijanden 
te lijf. Want dat is wat ridders 
deden: vechten om kasteel en 
bewoners te beschermen. Maar 
Leo hield veel meer van lezen en 
dus gaf hij zijn mogelijke vijan-
den een boek….
 
En dat hielp: Heilige Bonefatius, 

een verdrietige jonkvrouw, een 
hekserig kruidenvrouwtje, Floris 
V en Grutte Pier hoefden hun 
wapens niet op te pakken. Leo gaf 
ze allemaal iets te lezen over hen-
zelf en dus had hij geen kind aan 
ze.
 
Samen zongen ze nog een mooi 
lied, waarin al allerlei wetens-
waardigheden over het project 
verstopt zaten. De komende we-
ken komen alle groepen meer te 
weten over het leven in die tijd.
 
Natuurlijk horen daar ook inte-
ressante excursies bij en het zelf 
maken van een presentatie voor 
de afsluiting op dinsdag 24 april. 
U bent hierbij van harte welkom 
tussen 15.15 en 16.00 uur. 

Zwaarden en wapenschilden 
in Basisschool De Bangert

Deze maand is het fietsbrillen maand, daarom nu  
voor een scherpe prijs deze fietsbril aanbieding. 

Een bril incl. 3 zonnekleppen er standaard bij  
en je krijgt één sportglas van ons cadeau!!!

Fietsbrillen maand

De komende weken komen de leerlingen meer te weten over het leven 
in die tijd. Foto aangeleverd

Doodnormaal
Een avond over rouwverwerking.

Een persoonlijk verhaal over de dood
én de psychologische aspecten 

van rouw en verlies.

Maandag 23 april om 20.00 uur 
in Dorpshuis Centrum Andijk.

Zie ook het ingezonden stuk.

Muziekvereniging Excelsior An-
dijk viert dit jaar haar 125 jarig 
bestaan en we zijn druk bezig 
met de voorbereidingen voor het 
reünieconcert op zaterdag 14 
april a.s. Oud-leden en dirigenten 
uit de rijke historie van Excelsior 
zijn uitgenodigd hieraan mee te 
doen. 

Na het concert is er alle tijd om 
bij te praten, foto’s te kijken en 
herinneringen op te halen. Kom 
vooral meegenieten van deze 
unieke avond! Onze leerlingen 
presenteren zich voorafgaand 
aan het concert als DE DECI-
BELS en laten horen wat ze al in 
hun mars hebben. Laat u verras-
sen! 

Datum: zaterdag 14 april 2018 
Aanvang: 19.45!
Toegang : Gratis! Plaats: Cultura
Komende concerten: zondagmid-
dag 10 juni is er een kindercon-
cert waarbij de bekende teken-
filmfiguur Peter Pan centraal 
staat. Op zaterdagavond 6 okto-
ber is er in sporthal de Klamp ons 
spetterende jubileumconcert met 
medewerking van Leona Philip-
po, winnares van The Voice of 
Holland en Maestro! Noteer deze 
data alvast in uw agenda en mis 
het niet!

U kunt al onze optredens en actu-
ele informatie hierover vinden op 
onze website www.excelsior-an-
dijk.nl

Reunieconcert Excelsior
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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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Het adres voor uw 
fiets, E-bike, verhuur 

en reparatie!

De 2wielerwacht voor snelle 
en vakkundige reparaties met 
gratis haal- en brengservice.

20
jaarTweewielers

Nieuwe webshop met alles 
op het gebied van fietsen. 

Aantrekkelijke prijzen, 
snel en gemakkelijk!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

t.w.v. €10,-
bij besteding v.a. € 35,-

Knip uit en lever in!
Geldig t/m 5 december, max. 1 bon per persoon.

FIETSWERELD
CADEAUBON

NIEUW!

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.

Dr. d’ Arnaudstraat 22, 1619 CX Andijk
06-2738 0707

Erik Kort

Verbouw - Onderhoud 
& Bouwadvies

De inschrijving voor de 40MM sponsor-
wandeltocht is weer van start gegaan! We-
derom hebben we een aantal prachtige 
routes uitgezet door het West-Friese land-
schap en over de IJsselmeerdijk. U kunt 
inschrijven via www.40mm.nl of een in-
schrijfformulier voor € 2,50 afhalen bij de 
Regiobank, Kleingouw 28.

Korte en lange routes.
De 40MM sponsorwandeltocht vindt 
plaats op 12 mei in Venhuizen en heeft 5 

afstanden met verschillende start tijden: 
een korte kinderroute van 4km en de af-
standen 8km, 9km, 24km en de 40km. Met 
deze variatie aan afstanden en starttijden 
is het voor iedereen mogelijk te genieten 
van de gezelligste wandeling in West-
Friesland! We hopen u te zien op zaterdag 
12 mei in Venhuizen! 

Sponsors zoeken!
Het doel van de 40MM is al 45 jaar lang 
om zoveel mogelijk sponsorgeld in te za-
melen voor vele projecten in de minder 
ontwikkelde landen. Zorg dus voor veel 
sponsors als je gaat lopen en help mee! Het 
sponsorgeld wordt volledig besteed aan 
zo’n 140 projecten welke elk jaar via de 
verschillende werkgroepen uit West-Fries-
land een aanvraag doen waarin wordt aan-
gegeven waaraan het geld wordt besteed, u 
kunt meer informatie over de projecten 
vinden op www.40MM.nl

Er zijn 5 afstanden om te lopen.

De 45E editie van de 40MM staat 
weer voor de deur: zaterdag 12 mei

Natuur nodigt uit om te ontdekken in 
het voorjaar. Al die tinten groen! Wan-
del mee met twee IVN-gidsen op zondag 
15 april langs ontluikende bomen en 
bloeiende struiken in Het Streekbos. 
Start van deze gratis bosexcursie voor 
volwassenen en grotere kinderen is om 
14.00 uur bij IVN Streekbos Paviljoen in 
Bovenkarspel. 

Bomen herkennen in het voorjaar is een 

uitdaging, want geen boom is gelijk. Maar 
door te letten op het silhouet leert men 
verschillende bomen ontdekken, evenals 
de vormen en kleuren van knoppen en 
bladeren. Door middel van zoekopdracht-
jes wordt men naar de juiste boom geleid 
op de zoekkaarten. Het nut, het ‘ziek en 
zeer’ van bomen en sommige specifieke 
kenmerken komen tijdens deze wandeling 
van ongeveer anderhalf uur aan bod. Want 
over bomen raakt men nooit uitgepraat. Ontluikend groen. Foto Toos Brink

Lentegroene bomen

Alles is dit jaar wat later door de kou in de maand maart, zo ook de tulpen die nu 
net boven de grond komen. Maar als ze onder folie groeien komen ze nu al aardig 
in bloei. Alleen jammer dat ze dan vrijwel direct gekopt worden. Dus snel een foto 
van maken en maar wachten op de koude grond tulpen. Foto: Henk Groenewoud

Folie er af, bloemen er af!! 
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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 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!

Service & 
Onderhoud

CV-ketel onderhoud & storingen
Luchtbehandeling & elektra

Handelsweg 33D
1619 BJ Andijk
0228 - 58 67 66

info@valkservice.nl
www.valkservice.nl

•   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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Ondernemen in Andijk!
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

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 

Fietsenmeester
Reparatie van � etsen en verkoop • Dijkweg 193 Andijk

06 10 13 34 08 • www.usedmotorparts.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

Juwelier / Optiek
Schouten optiek • De Hoek 1, 1693 AA Wervershoof

0228 581 258 • info@schoutenoptiek.nl

Kantoormeubelen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G

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

Kindercoaching
Centrum voor Hoogbegaafdheid • www.hbcentrum.nl

info@hbcentrum.nl • Zwwagdijk-Oost

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

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

Schoonmaakservice
Schoonmaakservice Hoogendoorn • 06 217 08 248

Schoonmaakservicehoogendoorn@gmail.com

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

Tuinproducten
Zwartgroen • Industrieweg 5, 1619 BZ Andijk

0228 748 123 • info@zwartgroen.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

Voetre� exologie
Jacquelien ter Veld • Burg. Doumastraat 57

06 289 282 01 • cwjtv@kpnmail.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?

Voor informatie:
p.ligthart@andijker of 59 36 05



 

Wist u dat...

... Peter Hazendonk en Fenny 

Heemsbergen 14 april gaan 

trouwen en in Apeldoorn gaan 

wonen?

... er gevaarlijke grote gaten in 

het fietsgedeelte van de Gede-

puteerde Laanweg zitten? 

... we hopen dat alle gaten ge-

repareerd worden voor er nog 

meer fietsers vallen?

... als u een bijdrage heeft 

geleverd aan de veiling u aan-

komend weekend de catalogus 

van Gemeenschapsveiling 

Cultura weer in de bus kunt 

verwachten?

... we respect hebben voor de 

mensen die zich elke dag in-

zetten, om zwembad de Weid 

weer zwemklaar te maken?

 

….u de advertentie van to-

neelvereniging KNA in deze 

uitgave kunt vinden?

….u ook de agenda kunt 

raadplegen over de 

uitvoeringsdata?

 
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**
Beste Aardappelen diverse soorten.

Jan&Tineke van der Jagt
Middenweg 39 tel. 593245

 Villavakantiepark IJsselhof Andijk
Een prima plek om familie of

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

selhof team ontvangt u graag.

ELEKTRISCHE 
FIETSEN

� Nederlandse fabrikant
� Sterke ondersteuning
� Zeer scherp gesprijsd

CORTINA U4 
TRANSPORT 2018

� De meest verkochte  
 transportfi ets
� Zeer geschikte schoolfi ets
� Ook vekrijgbaar als  
 damesfi ets

BATAVUS 
MAMBO 2018 

� De meest populaire   
 stadsfi ets
� Tevens te gebruiken 
 als moederfi ets!
� Ook leverbaar als herenfi ets

SPARTA 
F8E 2018

� Uitgeroepen tot beste koop  
 Consumentenbond
� Geruisloze voorwielmotor  
 en 8 versnellingen
� Optie: 3 verschillende accu’sKlanten beoordelen ons met een:

9,2

QWIC MN7 2018
E-BIKE
� Zorgeloos fi etsen, 
 gratis servicepakket
� Award winnaar elek-
 trische fi etsen 2018

QWIC MN7 2018

Nes 162a  •  1693 CM Wervershoof  •  0228 854 013   |   Omtaplein 7  •  1771 CW Wieringerwerf  •  0227 860 997   |   Bekijk de gehele collectie op www.fi etsenstunt.nl

KOM LANGS VOOR EEN PROEFRIT 
IN ÉÉN VAN ONZE WINKELSDEALER VAN ALLE BEKENDE MERKEN!

*Actie geldig t/m 30 april 2018

GRATIS 5 JAAR 
GARANTIE t.w.v. 159,-!*

2399,-

VANAF VANAFVANAFVANAF

659,- 1559,-449,-949,-

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 

Wat een prachtige KIDS-DAG 
hebben wij afgelopen zaterdag 
met elkaar neergezet. Mede 
dankzij zoveel winkelend pu-
bliek, van groot tot KLEIN was 
het, kunnen we rustig zeggen, 
een TOP-dag. De kinderen heb-
ben door alle winkels gespeurd, 
middels de speurtocht en werden 
beloonde met een ijsje. Er waren 
mooie koopjes zowel in de win-
kels als op de markt, er kon ge-
schminkt worden, taartjes ma-
ken, bellen blazen, BBQ-en. Ook 
heel mooi was de wensambulan-
ce, voor vele mensen onbekend, 
maar na vandaag weten we wat 
voor moois de wensambulance 
voor onze dierbaren kunnen be-
tekenen. En wat voor vele een 
nieuwe uitdaging was, is de 
schaaksport, niet alleen kinde-
ren, maar ook ouders gingen de 
deze uitdaging aan. Mooi om te 

zien met z'n allen aan de schaak-
tafel.

Om 13.00 uur begon de Boot-
camp, wat een bikkels zijn de 
kids, ze gingen tot het einde toe 
door en het was een beste kluif, 
zelfs een enkele ouder werd inge-
zet als "boksbal"! Na de bootcamp 
was er steeds een dansoptreden 
van de meiden van dansgroep 
Moves. De winnaars van de 
kleurplaten worden voor komen-
de weekend bekend gemaakt.
Kortom een dag die op de kaart 
staat en die zeer zeker voor her-
haling vatbaar is. (wie nog ideeën 
heeft, laat je horen via winkeliers-
wervershoof@gmail.com)

Winkelende groeten vanuit Wer-
vershoof! Alle foto's van deze dag 
kun je terugvinden op de website 
Anja en Gerard Fotografie.

Succesvolle Kids-dag

Foto: Anja en Gerard Fotografie

Op de Veiling van Sarto kochten 
de dames Vriend, Ruiter en Buis 
de kavel van Jacquelien Haak-
man: een haakworkshop voor 
beginners bij Anouk Haakman 
van “Haakvrouw” in Medemblik. 
Inmiddels heeft deze avond 
plaats gevonden. Hieronder een 
impressie.

Met de auto van Jacquelien wer-
den de dames voor de deur opge-
haald en tijdens het ritje leerden 
ze mekaar een beetje kennen. 
Jacquelien ging zelf mee ter on-
dersteuning, want zelf is ze al ver 
gevorderd. Evenals Marjolein.

Bij het pand van “Haakvrouw” 
werden we met koffie en lekkers 
ontvangen en er schoven nog 6 
beginners aan. In het mooie 

hoekwinkelpand aan het Bagijn-
hof hangen en staan prachtige 
haaksels: van kleding tot knuffels. 
Met aan de hoge wanden allerlei 
kleuren haakgaren en gereed-
schap. Alle cursisten kozen een 
bolletje katoen en kregen een 
haaknaald. Met stokjes, halve ste-
ken, losse en vaste haakten ze er 
op los. De ene na de andere toer 
werd opgezet en weer even snel 
uitgehaald. Het doel was om ste-
ken te leren en ze niet te laten 
vallen. Met veel tips en tools gin-
gen de dames na 2 intensieve 
uren met dezelfde bol en de haak-
naald huiswaarts. Maar niet na 
nog een laatste toertje langs een 
gezellige bar te doen. 

Het gerucht gaat dat ze vast nog 
wel eens ergens aanhaken. 

Haakvrouwen toeren heen en weer

Met stokjes, halve steken, losse en vaste haakten de dames  
Vriend, Ruiter en Buis er op los. Foto: aangeleverd

Nu volop pootaardappelen, 
groenteplanten,plantuitjes 
en kruiden verkrijgbaar. 

Uitgebreid assortiment 
voorjaarsbloeiers! 

Wekelijks verse bloemen!

Gevonden:
In het Parkje 'De Put' op 

zondagmiddag: 
donkerblauw jasje maat 

98, merk ' Name it'.
Af te halen op Hornpad 13.

Binnengebracht bij de re-
dactie: groene (lees) bril

Informatie: 
info@andijker.nl

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2018 - week 15 Pagina 6



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 15 april 10.00 uur: 3e 
zondag van Pasen.
Woord-Communieviering met 
de Vriendenkring; voorgangers 
van groep Andijk. Thema: “Her-
ken jij Hem?”.
De collecte is voor de onkosten 
van onze kerk. Van harte aanbe-
volen en dank daarvoor.
Dinsdag 17 april 10.00 uur: 
Ontmoetingsochtend in de dag-
kerk.
16.00 uur in Sorghvliet: Woord-
Communieviering; voorganger: 
pastor A. Dekker.
Allen van harte welkom.
*Overleden: Jetske van Schaik-
van der Hoorn. Bij de voorbeden 
bidden wij voor haar.
*Zaterdag j.l. was een feestelijke 
dag voor de vormelingen, waar 
zij naar toe geleefd en gewerkt 
hebben. Hopelijk kunnen zij daar 
mooi op terugzien en wensen ze 
alle goeds op hun verdere le-
venspad.

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.

© 2018 - De Nederlandse

OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

Daar buiten op afspraak

APRIL
• Vanaf eind april tot half september, PCOB Fietstocht Dames. 

Dorpshuis Centrum, elke woensdag, 19.00 uur.
Vrijdag 13 april
• PCOB, Testament van de pers. Door de Hr. Klaas Salverda, 

Dorpshuis Centrum, 14.30 uur
• Pubquiz, 20:30 uur, Dorpshuis Centrum
• De Giel Montanjes, Café Pension ‘t Ankertje. Aanvang 21.30 uur
Zaterdag 14 april
• Reünieconcert 125 jaar Excelsior! Cultura, aanvang 19.45 uur, 

toegang gratis
Zondag 15 april 
• Koppelbiljarten aanhang 14.00 uur, Café Pension ‘t Akkertje
• Countrymiddag verzorgt door de Dutch Country College Dan-

sers, vrij dansen van 13.30 tot 17.15 uur
Dinsdag 17 april                
• KVG, Konkelkapel, 20.00 uur, Sarto
 Woensdag 18 april
• KBO , Bingo en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur
•  Vrouwen van Nu West, Hart en vaatziekten bij vrouwen, Hart-

stichting. Cultura, 20.00 uur
Donderdag 19 april
• SeniorenSoos, 12:00 uur, Dorpshuis Centrum
Vrijdag 20 april
• Uitvoering toneelvereniging K.N.A. van de klucht “Actie op de 

Redactie”. Dorpshuis Centrum 20:00 uur (zaal open 19:30 uur).
Zaterdag 21 april
• Uitvoering toneelvereniging K.N.A. van de klucht “Actie op de 

Redactie”. Dorpshuis Centrum 20:00 uur (zaal open 19:30 uur).
• Gemeenschaps Veiling Cultura
Dinsdag 24 april
• LSBO en Zonnebloem. Dagtocht naar Wieringen. Dorpshuis 

Centrum, en Sarto. Vertrek 09.30 uur.
• Vanaf eind april tot half september, PCOB Fietstocht Dames. 

Dorpshuis Centrum, 19.00 uur.
Donderdag 26 april
• Breek de Week maaltijd, inloop vanaf 17.30 uur. Start 18 uur. 

De Lichtboei, Hoekweg 12
Vr ijdag 27 april 
• KONINGSDAG, Dorpshuis Centrum

MEI
Woensdag 2 mei
• KBO,  Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.
Zaterdag 5 mei
• BEVRIJDINGSDAG!, Dorpshuis Centrum
Zondag 6 mei            
• Countrymiddag verzorgt door de Dutch Country College 

Dansers, vrij dansen van 13.30 tot 17.15 uur
Dinsdag 8 mei           
• VVNU Andijk Oost - Eendagsbestuur organiseert deze avond. 

Dorpshuis, 19.45 uur
Zaterdag 12 mei
• Club Jazz & Pop, Cultura
Zondag 13 mei            
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Dinsdag 15 mei
• LSBO, Spreker Cees de Boer van het Hoogheemraadschap, 

over Dijken en Zandsuppleties. Dorpshuis
Woensdag 16 mei
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.
• Vrouwen van Nu West, Kleding door de eeuwen heen, 

Anke Wol�  en Lidy Akkerman. Cultura, 20.00 uur
Dinsdag 22 mei                              
• KVG, Uitje  Zaanse Schans  
Zondag 27 mei           
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Woensdag 30 mei
• KBO, Klaverjassen (laatste van seizoen) en Jeu de Boules, Sarto, 

13.30 uur.

JUNI
• Juni/juli/augustus Zomeractiviteiten in en om Sorghvliet, zie 

publicaties. Organisatie; Sorghvliet en breed samenwerkingsver-
band ouderen.

• Elke woensdag KBO Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.
Zaterdag 2 juni
• Jeugdtoernooi Sporting Andijk
Zondag 3 juni             
• Countrymiddag verzorgt door de Dutch Country College 

Dansers, vrij dansen van 13.30 tot 17.15 uur
Zaterdag 9 juni
• Jeugdtoernooi Sporting Andijk
Zaterdag 16 juni
• Club Jazz & Pop, Cultura
Dinsdag 19 juni                
• KVG,Natuurwandeling verzorgd door Marco vd Lee, 19.00 uur 

vertrek Sarto 

AUGUSTUS
Donderdag 16 augustus 
• KBO, Kermis Jeu de Boules Sarto, 13.30 uur.

SEPTEMBER
Woensdag 5 september
• KBO, Klaverjassen, begin van competitie. Sarto, 13.30 uur.
Zondag 9 september
• Literaire salon met Bert Wagendorp in de Serre van Cultura
Dinsdag 11 september
• VVNU Andijk Oost - Kookworkshop olv Annemieke de Kroon. 

Dorpshuis, 19.45 uur
Vrijdag 14 september
• PCOB, Rondleiding Provinciehuis. Houtweg 33 Haarlem, ’s mor-

gens.
Zondag 16 september
• Viering 50 jarig KBO Andijk,. Kerkdienst 10.00 uur, Receptie 11.00 

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

Oud papier  Zaterdag 21-04, 05-05, 19-05, 02-06, 16-06
Plastic:  Dinsdag 01-05, 29-05, 26-06, 24-07, 21-08, 18-09,  
 16-10, 13-11, 11-12
Restafval:  dinsdag 17-04, 15-05, 12-06, 10-07, 07-08, 04-09,  
 02-10, 30-10, 27-11- 24-12
Gft:  overige dinsdagen

Let op: Op adressen waar het plastic nog in zakken wordt 
opgehaald zijn de data als volgt: vrijdag 04-05, 01-06, 

27-07, 24-08, 21-09, 19-10, 16-11, 14-12.

Kijk voor meer informatie op hvcgroep.nl

Biljartvereniging De Vlieringboys
We gingen welgemoed naar 
café de Welkomst waar we pro-
beerden er alle twee wat van te 
maken en zowel C.J. Verhoogt 
en G.P. Grent speelden beiden 
niet slecht, maar ook niet den-
derend. C.J. Verhoogt die de 
laatste weken niet in vorm was 
boekte na veel geploeter weer 
eens een winstpartij en verloor 
een partij met carambola te 
kort end dat is altijd jammer. 
G.P. Grent was nou echt niet 
goed bezig, ondanks een goe-

de partij in het bandstoten en 
een goede verliespartij in het 
Libre en toen was de koek op. 
Eindstand C.J. Verhoogt drie 
punten en G.P. Grent vijf pun-
ten end at was het dan.
De slotzin is: “Een vriendelijk 
woord hoeft niet veel tijd te 
kosten, maar de echo ervan 
duurt eindeloos”.

Sportgroeten van 
G.P. Grent
Aflevering 1149

Kerkdiensten, zondag 15 april
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. J. Staat, m.m.v. Sound of Praise

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 Ds. Henry Frölich uit Badhoevedorp
 Organist: Arie Heemsbergen

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur John Boekhout

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Wo-Com. groep Andijk, De Vriendenkring 
 
De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur  Arie de Jong

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

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

Iedereen die anders meestal al-
leen eet, is weer van harte wel-
kom op donderdag 26 april 2018. 
De maaltijd vindt plaats in “de 
Lichtboei”, Hoekweg 12.
Dan kunt u weer genieten van 
een lekker drie gangen menu. U 
bent vanaf 17.30 uur welkom en 
rond 18 uur gaan we aan tafel. De 
kosten zijn € 5. U kunt zich opge-
ven via breekdeweekandijk@
gmail.com of bij Gerda Gorter 
(tel. 592594) of Sjanni de Vries 

(tel. 720179). Bel op tijd, want vol 
is vol.
Als vervoer een probleem is, los-
sen we dat op. Samen eten is ge-
zellig!
Volgende Breek de Week maaltij-
den: 13 september en 8 novem-
ber 2018.

Gerda Gorter, Sjanni de Vries , 
Clementine Bultsma, Jacquelien 
Vriend, Annet Kwantes en Petra 
Keesman

Schuif ook aan tafel bij “Breek de Week!

Veiling Cultura, genoeg redenen 
om naar toe te gaan op 21 april
- Een gezellige avond
- U steunt de verenigingen
- U maakt kans op een overnach-
ting in de Tiny Float in de haven 
van Andijk

- Er zijn heel veel leuke koopjes, 
zoals: Avondje ”praat je moers 
taal” – kreeft eten bij Meijer’s – 
Varen en Zingen met Cantabile 
– Proefduik bij de duikverenigng 
– avondje Poolen – klimmen in 
het Streekbos

21 april: Veiling Cultura

De temperatuur schiet omhoog 
waardoor veel insecten ook snel 
ontwaken en te voorschijn ko-
men.

U ziet de hommeltjes door de 
tuin rond vliegen, huismussen 
ontdoen de hangbasket van de 
kokos draden om nest van te ma-
ken.
Hommeltjes zijn onschuldige in-
secten die ons niet zullen steken 
maar bij gevaar steken ze de po-
tjes omhoog als dreiging.
Als u een dikke hommel met een 
witte luier ziet vliegen is dat de 
aardhommel koningin, de enige 
overlevende van dat soort. 
Kijk er eens goed naar met al dat 
stuifmeel op de kop en de zakjes 
aan de pootjes.
Geniet van al dat moois en be-
strijd het niet.

Douwe Greydanus

Hommeles

Foto: Douwe Greydanus

Wij spelen voor u de klucht 
Actie op de redactie! 

Geschreven door Henk Roede, geregisseerd door Marjan Harders

“Wie kent Wie” is een slechtlopend roddelblad totdat de, 
nooit doorgebroken, artiest Frans Sloper op de redactie wordt 
vermoord. De bladen vliegen de deur uit! Maar….. waar is zijn 
lijk gebleven? Genoeg Actie op de redactie! om u een heer-

lijk avondje uit te bezorgen.

Op vrijdag 20 april of zaterdag 21 april verwachten wij u op 
de redactie in Dorpshuis Centrum aan de Sportlaan 1 in 

Andijk. Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur. 

Komt op tijd! Anders wordt hoofdredactrice Wilma 
Zwamminga geïrriteerd en volgens werknemers 

Sjoukje Tiepstra en Edwin Smullenmaar is 
dat, op zijn zachtst gezegd, niet fijn!! 

Let op, de entreeprijzen zijn iets 
verhoogd: € 8,00 en kinderen 

t/m 12 jaar € 6,00 
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De Andijker publiceert regelmatig 
de belevenissen van oud Andijker 

Jan Pijker. 

Die smederij.
Het was middenin de oorlog dat mijn 
vader de smederij aan het Kerkepad 21 
van de oude smid Maarten Enzlin kocht, 
die bij de koop met hem overeenkwam 
dat hij nog een aantal jaren als knecht bij 
mijn vader mocht werken. De smederij 
met inventaris kostte in die tijd 9000 
gulden en dat was een hele onderneming 
in die tijd. Gelukkig wilde een oom Wil-
lem Schuurman voor hem garant staan 
om een hypotheek te kunnen nemen.                                                                                                                                           
                                       
Voor het huis stonden toen nog twee 
lindebomen en hoewel in de laatste oor-
logswinter veel bomen werden omge-
zaagd, overleefden die bomen de oorlog.  
Mijn vader had in die tijd een handkar 
en gedurende die winter gebeurde het 
wel eens dat hij vanuit zijn bed die kar in 
de nacht hoorde vertrekken. Iemand had 
hem dan nodig om hout op te halen en 
dat kon je beter niet overdag doen. De 
volgende dag stond de kar weer achter 
huis. Toen die laatste winter ook de elek-
triciteit uitviel, moesten de mensen zich 
behelpen met kaarsen en walmende olie-
pitjes. Van de weeromstuit ging men 
maar vroeg naar bed, want buitenkomen 
mocht ook al niet als het donker was ge-
worden. Onder de vloer had mijn vader 
een hol gegraven om zich in tijden van 
nood te kunnen verstoppen. Hij vertelde 
dat er in die tijd een prima veldwachter 

was, die als de Duitsers een razzia wil-
den houden, op zijn fiets het dorp door-
reed en links en rechts fluisterde: “Ze 
komen eraan hoor.”
In ons huis kon je prima spelen, bij de 
trap in de winkel klom je omhoog en bij 
de trap in de werkplaats ging je weer 
naar beneden. Toen mijn broer At en 
Arie Waker eens bij de trap in de werk-
plaats naar beneden kwamen tuimelen 
en door de achterdeur verdwenen, stond 
Enzlin in de koelbak te zoeken en roerde 
met een stok in het water. Toen mijn va-
der vroeg wat hij zocht, bromde hij: “Er 
is een jongen in het water gevallen”. Hij 
meende dat duidelijk gezien te hebben. 
Niet veel later stopte hij met werken en 
had mijn vader de smederij voor zich al-
leen.
In de winter was het er altijd gezellig, 
soms brandde het smidsvuur en in de 
hoek stond een klein kacheltje waar af-
valhout in werd gestookt. Tuinders die 
gereedschap kwamen brengen, bleven 
meestal nog even hangen voor een 
praatje. Een wonderlijke mengeling van 
talen hoorde je, want naast het West 
Fries hoorde je ook Fries, immers in die 
tijd hadden een heleboel Friezen de 
oversteek over het IJsselmeer gemaakt. 
Het was een tijd dat mensen minder 
haast hadden en menig vrouwmens was 
blij als haar man even de deur uit was 
voor een boodschap bij de smid. In het 
voorjaar verdwenen ze weer om zes uur 
naar de bouw en nu waren ze de hele dag 
thuis, dus de man even de deur uit, was 
niet verkeerd.

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

Oproep
Beste Andijkers,

Kunt u mij helpen aan informatie over mijn 
opa Jan Sluijs. Ik heb hem zelf niet gekend, 
hij stierf nl. in het jaar dat ik geboren ben, 

in 1948.
 

Mijn opa had een fietsenzaak aan de 
Middenweg tegenover de Geref. Kerk.

 
Ik zie uit naar uw reactie op mijn 
email-adres: sluyswss@ziggo.nl

 
Bij voorbaat mijn dank. Willem Sluijs

Het vullen van zwembad De Weid is in 
volle gang! Wist u dat er maar liefst 
700.000 liter water in gepompt wordt? 
Zodra dat gereed is volgt het opwar-
men en inregelen van de chloorbehan-
deling van het zwembadwater. 

Op 28 april dan de start van seizoen 
2018! Koop daarom nu je zwemabon-
nement via de webshop op www.de-
weid.nl. Online kreeg je al 5 euro kor-

ting op aanschaf maar wie voor de ope-
ning op 28 april koopt ontvangt ook 
nog een extra vroegboekkorting waar-
door een totaal voordeel kan oplopen 
tot tien euro…

Veiling Cultura; 21 April aanstaande
Andijk leeft, mede dankzij de dorpsvei-
lingen! Op 21 April is het de beurt aan 
veiling Cultura. We wensen iedereen nu 
alvast een gezellige en kooplustige 

avond toe. Je helpt de clubs en stichtin-
gen in Andijk met je bezoek!

Vrijwilligers gezocht!
Vind je het leuk om een paar keer in het 
seizoen de kiosk de bemannen of be-
vrouwen? Niet moeilijk en in een posi-
tieve sfeer de gemeenschap helpen? Je 
bent van harte welkom! Mail bij belang-
stelling even aan info@deweid.nl. Be-
dankt!

De kranen staan open!

Zondag 15 april is het vanaf 13.00 uur 
egeltjesmiddag voor jong en oud bij IVN 
in Het Egboetje in Oostwoud, gelegen in 
het gelijknamige Egboetswater (afslag 
Hauwert). Deze gezinsactiviteit is gratis 
maar een vrijwillige bijdrage is zeer wel-
kom. Marian Torenbeek van Vogel- en 

Dierenopvang De Bonte Piet uit Mid-
woud komt vertellen over de verzorging 
en leefwijze van egels. Daarna worden 
de herstelde egels uitgezet in het Eg-
boetsterrein. 

Egels behoren tot de beschermde beesten; 
men mag ze niet als huisdier gaan houden. 
Ze kunnen worden geholpen met een win-
terverblijf. Parasieten, fout voedsel, verste-
delijking en verkeer vergen de meeste 
slachtoffers. Egels kunnen goed zwemmen 
maar zorg bij de vijver voor een plankje 
voor de egel om er uit te klimmen. Het zijn 
nuttige nachtdieren die slecht zien maar 
goed ruiken en smakkend en snuivend hun 
kostje bij elkaar scharrelen, vooral slakken 
en insecten. Foto aangeleverd

Egels van De Bonte Piet

Op zaterdag 28 april 2018 geven de virtu-
oze musici Hendrik van Veen en Hugo van 
der Meij een dubbelconcert op twee fraaie 
instrumenten in de Geref. Kerk aan de 
Middenweg 4 te Andijk. Hugo van der 
Meij uit Katwijk en Hendrik van Veen uit 
Urk werken dit jaar al 10 jaar samen en 
geven virtuoze concerten. Ze voelen elkaar 
uitstekend aan, beiden willen ons muzika-
le verrassingen bezorgen, zowel afwisse-
lend als tegelijk op orgel en vleugel, maar 
ook vierhandig! Dit belooft wat, zeker ook 
omdat er in deze kerk prachtige instru-
menten staan.
Het concert begint om 20.00 uur, de kerk is 
open vanaf 19.30 uur. Kaarten zijn vooraf-
gaande aan het concert in de kerk aan de 
Middenweg 4 verkrijgbaar à € 10 – kinde-

ren t/m 11 jr. € 5 Info: www.zingenenzo.
com 

Dubbelconcert in Geref. Kerk

Hendrik en Hugo. Foto: aangeleverd
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