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Bevrijdingsfeest in Dorpshuis Centrum
Zaterdag 5 mei organiseren we in 
Dorpshuis Centrum een gezellig 
Bevrijdingsfeest. De middag zal 
gevuld worden met activiteiten 
voor jong en oud. Het Hazeskoor 
en April Schouten zullen het 
muzikale middagprogramma 
vullen. Voor de kinderen zul-
len er in en om het Dorpshuis 
Centrum activiteiten zijn met 
onder andere een springkussen 
en schminken, zodat ook zij zich 
zeker niet hoeven te vervelen! 

In de avond zal vanaf 18:00 uur 
niemand minder dan Perfect 
Juice zorgen dat de voetjes van 
de vloer gaan met de hits van de 
jaren 70 tot nu! 

Kortom een volledig programma 
met; entertainment, live muziek, 
food & drinks en kinderactivitei-
ten. We willen er met iedereen 
een groot feest van maken om 
jaarlijks te laten terugkomen!

De deuren openen om 14 uur. De 
indeling van het programma is te 
vinden op www.dorspshuiscen-
trum.nl.

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

Het kantoor van De 
Andijker en Dijkprint 

is GESLOTEN op:
 

Vrijdag 27 april, 
Koningsdag

 
Donderdag 10 mei, 
Hemelvaartsdag, 
en vrijdag 11 mei

 
Maandag 21 mei, 

Tweede 
Pinksterdag, 

Kopij voor de krant van 
woensdag 23 mei 

dient vrijdag 18 mei, 
voor 14.00 uur 
binnen te zijn.

Schoonmaaktoppers van zaterdag; bedankt! Foto: aangeleverd

Het is de organisatie weer gelukt om een mooi programma neer te zetten. Foto: De Andijker

Koop nu je zwemabonnement 
online: www.deweid.nl; op 28 
April de start van seizoen 2018! 
Online kreeg je al 5 euro kor-
ting op de aanschaf maar wie 
voor de opening op 28 april 
koopt ontvangt ook nog een 
extra korting waardoor een 
totaal voordeel kan oplopen tot 
tien euro!

Zwemles? Nu inschrijven!
De Weid is blij dat we ook 
dit seizoen weer A/B- en 
C-leszwemmen kunnen aan-
bieden. De lessen starten op 14 
mei aanstaande. Interesse of vra-
gen? Check de website. Opgeven 
kan tot 4 mei via zwemlessen@
deweid.nl. Afzwemmen is op 15 
september van dit jaar.

Schoonmakers bedankt!
Het zwembad en de speelweide 
zijn startklaar dankzij de vrij-
willigers op de schoonmaak-
dag; namens alle zwemmers van 
Andijk; reuze bedankt! 

Komende week vindt het onder-
houd aan de CV-installatie nog 
plaats en laten we ons -op ini-
tiatief van De Weid- inspecte-
ren door het RUD (Regionale 
UitvoeringsDienst). Het RUD is 
belast met het toezicht op nale-
ving van de wettelijke regelgeving 
voor zwembaden. Volgende week 
volgt dan nog de verplichte keu-
ring van glijbaan en speeltoestel-
len is De Weid weer up to date!

Vrijwilligers gezocht!
Vind je het leuk om een paar 
keer in het seizoen de kiosk de 
bemannen of bevrouwen? Niet 
moeilijk en in een positieve 
sfeer de gemeenschap helpen? 
Je bent van harte welkom! Mail 
bij belangstelling even aan info@
deweid.nl. Bedankt!

Volg ons op: 

0228-592253 

   

 

Wellicht uw woning    
 verkopen? 

Bel  ons  voor  het   
    ju i s te  advies! 

Het zomerweer komt eraan!



FAMILIEBERICHTEN COLUMN (16)

Redactie: K. Gorter †

Geborgen in Hém

Hoe vaak gebeurt het niet dat 
je om je heen signalen op-
vangt van mensen die vragen: 
Waar is God? Waarom is Hij 
er nu niet, waarom voel ik 
Hem nu niet?  Dat soort be-
richten zijn heel erg confron-
terend, maar het zegt ook heel 
veel over ons als mens. Een 
stap doen naar God toe bete-
kent dat Hij zich over ons 
ontfermt, dat Hij Zijn nabij-
heid aanbiedt, dat we een an-
dere toekomst hebben, onver-
gankelijk, maar het betekent 
niet dat we ook altijd alles 
mee hebben zitten, want juist 
als wij een stap dichter naar 
God toe doen zal de boze ko-
men om ons weer verder weg 
te duwen. Het leven gaat met 
vallen en opstaan, leven met 
God gaat ook niet altijd over 
rozen, ook dan zullen er te-
genslagen komen, maar juist 
dan mogen we weten dat Hij 
nabij is, dat wij niet alleen lo-
pen op de route, maar dat Hij 
met ons meegaat hoe moeilijk 
het ook is en dat moeten we 
vasthouden. Juist in die moei-
lijke momenten moeten we 
gaan staan op Zijn woord en 
Zijn beloften, moeten we de 
overwinning claimen. Al voe-
len we op dat moment het 
even niet, dan toch mogen we 
weten Hij is nabij en Hij laat 
nooit los wat Zijn hand be-
gonnen is. Het enige wat wij 
hoeven te doen is Hem te zoe-
ken, Hem aan te roepen, Hem 
vertrouwen schenken en Hij 
zal laten zien wie Hij is. Hoe 
vaak denken we niet dat de 
hemel van koper is, hoe vaak 
willen we niet dat iets gelijk 
gebeurt en zo is het nu een-
maal niet altijd. Maar toch de 
woorden in Jesaja 49: 15-16 
zijn veelzeggend: Ik heb je in 
Mijn Handpalm gegrift. Als 
wij zeggen dat het lijkt of Hij 
ons vergeten is dan gaan wij 
voorbij aan die woorden. 
Denk aan die tekst uit He-
breeën 13:5b: Ik zal U niet 
begeven en Ik zal U niet verla-
ten, dat zegt Zijn woord, be-
seft U wel hoe rijk die woor-
den zijn, hoe zo’n rijkdom het 
voor een kind van God is, 
want die wetenschap dat Hij 
ons nooit zal verlaten is zo 
waardevol. Wij vergeten soms 
in alle drukte van het leven 
om Hem echt te zoeken, om 
toenadering te zoeken tot 
Hem, maar Hij vergeet ons 
nooit en elke stap die wij doen 
om Hem te volgen en Hem de 
eer te geven die Hem toe-
komt, elke stap zal door Hem 
gezegend worden. Het geeft 
ons de zekerheid dat wij voor 
eeuwig bij Hem mogen horen, 
dan kan het leven nog zo hard 
zijn, dan kan om ons heen nog 
zoveel onrust ontstaan, maar 
wij Zijn van Hem en Hij hoort 
bij ons. Wat een genade! (Alie 
Holman)

Uitnodiging
Algemene ledenvergadering op donderdag 19 april 2018
Locatie: dorpshuis Centrum te Andijk. Aanvang 20.00 uur.

Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Notulen Algemene ledenvergadering van 20 april 2017
3. Jaarverslag 2017.
4. Financieelverslag 2017.
5. Verslag kascommissie / verkiezing kascommissie 2019.
6. Bestuursverkiezing:
  Aftredend-niet herkiesbaar: Jenny Meijers
  Voorstel voor een nieuw bestuurslid: 
 Henriette Labree-Ramaker
  Eventuele kandidaten kunnen zich melden voor 19 april  
 2018 a.s bij het secretariaat: Jenny Meijers, Lage Hoek 19  
 1689 CP Zwaag. ajmeijers@hotmail.com
7. Verslag Stichting Uitvaart Deposito’s.
8. Rondvraag en sluiting.
De notulen en het financieel jaarverslag liggen 
vanaf 19.45 uur ter inzage.
Wij nodigen u uit om deze vergadering bij te wonen.

Uitvaartvereniging

De Laatste Eer

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.

✃

Verhuisd
Fam. Koster - van Kleingouw 179

naar Langeweer 3, 1619 DR 

Op 7 april mochten wij samen beleven 40 jaar getrouwd te zijn.
Onze huiskamer vol met kaarten en bloemen, een erepoort voor 
de deur, prachtige woorden en cadeaus.

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor al deze belangstelling.
We genieten er nog elke dag van!

   Jurjen en Gina Mellema-de Jager

In vol vertrouwen en grote dankbaarheid hebben wij 
onze lieve mama, oma en omi los mogen laten.

Grietje Visscher - Asma
-Gré-

Andijk             Haarlem
8 maart 1920                                                               10 april 2018

echtgenote van Pieter Cornelis Visscher 
30 augustus 1917 - 22 februari 2004

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Familie Visscher, Mezenhof 33, 1742 GG Schagen

De begrafenis heeft op maandag 16 april plaatsgevonden.

Kijk voor meer 
nieuws op:

www.andijker.nl
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Onze hartelijke dank voor alle felicitaties, het overweldigend 
aantal kaarten en mooie bloemen die we mochten ontvangen 
bij ons 50-jarig huwelijksjubileum. 

De kinderen bedankt voor de mooie ereboog, 
het was gewelding allemaal.

    Lou en Jessie Gorter

Bij mijn terugkeer uit het ziekenhuis wil ik iedereen bedanken 
voor de belangstelling en kaarten die ik van u mocht ontvangen.

Vriendelijke groet, H. Schoemaker

Geboren op 30 maart 2018

Ellyanne May
De trotse ouders Mirjam 

Meijaard  en Nico de Graaf
Dijkweg 178, 1619 JA Andijk

Afgelopen zaterdag tijdens 
het ‘Reünieconcert 125 jaar 
Excelsior’ heeft de vereniging 3 
leden gehuldigd die samen 100 
jaar lid waren van de vereniging. 
Voorzitter Rob Vlam nam tijdens 
dit concert de gelegenheid waar 
om de 3 jubilarissen naar voren 
te roepen en in het zonnetje te 
zetten. 
Jasper Mantel en Siem Visser 25 
jaar  kregen de zilveren speld en 
Jan Commandeur 50 jaar lid een 
gouden speld met diamantje van 
de Bond,
Jasper werd geïnspireerd 
voor de fanfaremuziek na een 
bezoek aan een concours in de 
Stadsgehoorzaal in Leiden en zei: 

“Dit wil ik later ook”. Gestart op 
de bugel en na 25 jaar nog steeds 
met veel plezier spelend op dit 
instrument.  Siem werd na het 
bezoeken van het concert toen 
Excelsior 100 bestond enthousi-
ast voor de blaasmuziek en begon 
met les nemen. Nu zit hij dan 
al 25 jaar in het orkest op de 
altsaxofoon. Jan is dus al 50 jaar 
lid van Excelsior, spelend op de 
euphonium. Hij heeft ook heel 
lang in het bestuur gezeten en zo 
zijn steentje bij gedragen aan de 
vereniging. Bijzonder is dat Jan 
tijdens dit Reünieconcert ter ere 
van 125 jaar Excelsior samen met 
zijn beide kinderen en schoon-
zoon samen in het orkest speelde.

Jasper Mantel, Jan Commandeur en Siem Visser. Foto aangeleverd

Excelsior huldigt jubilarissen



BHV EN AED
Afgelopen donderdag en vrijdag hebben 12 medewerkers van ons 
kantoor de basisopleiding Bedrijfshulpverlening gevolgd bij Robé 
Opleidingen in Andijk. De meeste deelnemers hadden in het ver-
leden wel al eens iets gedaan op het gebied van EHBO en met 
dezelfde groep hadden we twee maanden geleden op de opleiding 
reanimatie gevolgd. Iedereen hoopt uiteraard, dat we deze vaardig-
heden nooit in de praktijk hoeven te brengen, maar het geeft een 
veiliger gevoel om weer geoefend te hebben met de AED en je 
bewust te zijn van  risico situaties die zich voor kunnen doen. Zo 
weten we wat te doen bij een klein brandje en welk blusmiddel dan 
gebruikt dient te worden, wat te doen bij verstikking en wat zit er 
nu precies allemaal in zo’n verbandtrommel en waar dient het voor.

AED PLAATSING BIJ DE NOTARISKANTOREN IN ANDIJK 
EN BENNINGBROEK
Bij de beide kantoren zal een AED in een kast worden opgehangen. 
Bent u ook BHV-er of kunt u reanimeren, dan kunt u zich bij ons 
melden en zullen wij u de code verstrekken. 

HEEFT U EEN VRAAG?
Wanneer u een juridische vraag heeft op notarieel gebied, of iets 
wilt laten nakijken, dan kunt u gebruik maken van onze gratis inloop. 
Kunt u niet bij ons komen, dan is een 
afspraak bij u thuis ook mogelijk.  

GRATIS INLOOP: do 26-04 Andijk 
van 9-17 en 19-21 uur (0228-592224) 
en di 01-05 Benningbroek: alleen de 
avond van 19-21 uur (0229-591264)

De Jong Lelies is dè specialist op het 
gebied van lelies. Als enige in de markt 
hebben we handel, veredeling en teelt 
voor de lelie onder één dak en in eigen 
beheer. Dat maakt ons uniek en stelt 
ons in staat te kunnen gaan voor top-

kwaliteit. Wij werken met 25 medewerkers, zij zijn de kracht van 
onze organisatie. Professionaliteit, zelfstandigheid en een goede 
sfeer staan centraal. Medewerkers genieten een grote mate van 
vrijheid om hun werk uit te voeren.

Wij zijn op zoek naar een:

Allround schuurmedewerker
De baan
Tot jouw taken behoren het controleren en verzendklaar maken 
van de eindproducten, laden en lossen van vrachtwagens en 
order picken. Een groot deel van deze werkzaamheden wordt op 
een heftruck uitgevoerd. Het betreft een fulltime aanstelling van 
40 uur per week.

Jij
Jij hebt relevante werkervaring in een soortgelijke functie en een 
flexibele instelling. Je bent in het bezit van een heftruck certifi-
caat. Daarnaast beschik je over goede communicatieve eigen-
schappen en ben je in bezit van rijbewijs B.

Wij
Wij bieden jou een uitdagende functie binnen een sterke, inter-
nationale organisatie. Naast een goed salaris (conform CAO 
Groothandel in Bloembollen) zijn er volop mogelijkheden voor 
opleiding en ontwikkeling en bovenal een prettige werksfeer.

Contact
Stuur je sollicitatie voorzien van CV vóór 30 april naar De Jong 
Lelies, t.a.v. Remco van der Kooij, Kerkepad 28, 1619AE te Andijk. 
Voor vragen kan je tevens contact opnemen met Remco van 
der Kooij op telefoonnummer 06-44464905 of email r.vdkooij@
dejonglelies.nl

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

De Jong Lelies is dè specialist op het gebied van lelies. Als enige in de markt hebben we 
handel, veredeling en teelt voor de lelie onder één dak en in eigen beheer. Dat maakt ons 
uniek en stelt ons in staat te kunnen gaan voor topkwaliteit. Wij werken met 25 
medewerkers, zij zijn de kracht van onze organisatie. Professionaliteit, zelfstandigheid en 
een goede sfeer staan centraal. Medewerkers genieten een grote mate van vrijheid om hun 
werk uit te voeren. 

Wij zijn op zoek naar een: 

Allround schuurmedewerker 

De baan
Tot jouw taken behoren het controleren en verzendklaar maken van de eindproducten, laden 
en lossen van vrachtwagens en order picken. Een groot deel van deze werkzaamheden 
wordt op een heftruck uitgevoerd. Het betreft een fulltime aanstelling van 40 uur per week. 

Jij
Jij hebt relevante werkervaring in een soortgelijke functie en een flexibele instelling. Je bent 
in het bezit van een heftruck certificaat. Daarnaast beschik je over goede communicatieve 
eigenschappen en ben je in bezit van rijbewijs B. 

Wij
Wij bieden jou een uitdagende functie binnen een sterke, internationale organisatie. Naast 
een goed salaris (conform CAO Groothandel in Bloembollen) zijn er volop mogelijkheden 
voor opleiding en ontwikkeling en bovenal een prettige werksfeer. 

Contact
Stuur je sollicitatie voorzien van CV vóór 30 april naar De Jong Lelies, t.a.v. Remco van der 
Kooij, Kerkepad 28, 1619AE te Andijk. Voor vragen kan je tevens contact opnemen met 
Remco van der Kooij op telefoonnummer 06-44464905 of email r.vdkooij@dejonglelies.nl 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld 

De E.H.B.O vereniging van Andijk feliciteerd alle leerlingen van groep 
8 van basisschool de Idenburg! Ze zijn allemaal geslaagd voor hun 

JEUGD E.H.B.O. Foto aangeleverd

Jeugd EHBO Idenburg school
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Andrea van Langen

Mei
Een nieuwe lente en een 

nieuw geluid:
ik wil dat dit lied klinkt als 

het gefluit,
dat ik vaak hoorde voor een 

zomernacht
in een oud stadje, 

langs de watergracht. 
(Herman Gorter)

Een couplet uit een bekend 
oud gedicht over de lente. 
Hoewel de zon het tot op 

heden wat heeft laten afweten 
,  is voor de VVD de lente dit 

jaar letterlijk begonnen 21 
maart. Wij werden de groot-
ste partij en dat betekent dat 
we op dit moment druk bezig 

zijn een nieuwe coalitie te 
vormen met de andere win-

naar GemeenteBelangen, 
met het CDA en de PvdA. 
De verwachting is dat er in 
Mei sprake zal zijn van een 

nieuw politiek geluid in onze 
gemeente. We willen graag 
samen voor u aan de slag 

gaan! Namens de VVD wil ik 
u bedanken voor uw stem.
Waar men ook druk bezig 
is met de voorbereiding op 
de lente is bij zwembad De 
Weid. Het is onvoorstelbaar 

wat een werk de vrijwilligers-
ploeg dit jaar heeft verricht 
bij het zwembad door het 

vervangen van de leidingen. 
Het werk moest enige tijd 
onderbroken worden van-

wege de vorst, maar de tegels 
lagen er op tijd en netjes 

weer in en het ziet er weer 
prachtig uit! Momenteel is 

men het water langzaam aan 
het opwarmen voor de ope-
ning op 28 april en nu maar 
hopen dat de zon zich tegen 
die tijd weer van haar beste 
kant laat zien. Heeft u al een 

abonnement aangeschaft? 
Er is dit jaar weer diploma-
zwemmen en ook de activi-
teiten komen terug. Bij de 

kassa en de groenploeg is nog 
ruimte voor vrijwilligers. Op 

de website www.deweid.
nl  vindt  u meer informatie. 

Laat de lente nu maar komen. 
Graag tot ziens bij De Weid! 
Andrea van Langen, raadslid 

VVD.

 • 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

Kom op tijd! Voor 20.30 uur aan-
wezig, dan maakt u kans om een 
overnachting in de Tiny Float in 
de jachthaven van Andijk te win-
nen. De kinderen die voor 19.30
aanwezig zijn kunnen 4 kaartjes 
winnen voor het Blote voeten 
pad.

De catalogus is klaar en zijn bij de 
mensen die iets gegeven hebben 
in de deur gedaan.
Er zijn weer veel mooie, leuke, 
lekkere, aparte koopjes beschik-
baar gesteld door verenigingen, 
bedrijven en particulieren, ieder-
een bedankt hiervoor.

Bijvoorbeeld; rondleiding 
bij de firma Kreuk, 1 minuut 
snoep scheppen bij Jamin in het 
Streekhof, meedoen aan de Diner 
Rally met de selectie van 
Sporting, kaartjes voor 
verschillende voorstellin-
gen, zoals; Sara Kroos, Tim 
Knol/Joost Botman/Djurre 
de Haan, Javier Guzman, 
Cantabile, Excelsior, 
Circus van Gymver VVW. 

Lunch in ’t Kerkje, diner in ’t 
Kerkje, eten op zolder en onder 
de zeespiegel. Kunstwerken van 
doppen. Klimmen in klimbos, 
zeilen op het Ijsselmeer, proef-
duiken, schaatsen, disco zwem-
men. Kortom, voor iedereen is er 
wel iets!

Wilt u nog een catalogus ont-
vangen, of wilt u een koopop-
dracht geven, u kunt dan con-
tact opnemen met het secre-
tariaat, Mevr.R.van der Thiel; 
0228593229

De zaal is open vanaf 19.00 
uur. We rekenen op uw komst, 
zodat de afslagers Peter Swart en 
Richard de Beer er samen met u 
en ons een mooie avond van kun-
nen maken.

 Tiede Nauta Perkplanten

Zaterdag 21 april 
zijn we weer open!

 
Gedeputeerde Laanweg 62, Andijk.

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag vanaf 19.00 uur

Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

www.tiedeplanten.nl

Veiling Cultura 21 april



Staat voor kwaliteit en zorg: 

Europasingel 118
1693 GV Wervershoof

Tel 0228-582270

Keizerskroon 1
1619 XK Andijk

0228-592717

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

En preventie:
• FysioSport
• Doelgroep chronische aandoeningen

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

Dijkweg 378 • 1619 JM Andijk • 06 - 51 88 37 74
www.jocozonwering.nl • info@jocozonwering.nl

Voor zonneschermen, 
markiezen, reparatie 

en onderhoud.
Barry Hoogendoorn * 06 2170 8248 
schoonmaakservicehoogendoorn@gmail.com

Glasbewassing 

& meer

DEEN is de ander niet 
Handelsweg 33G  
Tel. 06. 2182 3000

www.deenisdeanderniet.nl
www.wieverhuistmij.nl

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

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

posters, banners, 
tuindoeken, canvasdoeken 

en meer...

➜  Scherpe winkel prijzen door inkoop 
 via Electronic Partner.

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

➜  Verkoop elektra schakel materialen.

➜  Hier volop verkrijgbaar pickup snaren, naalden 
 en electronica.

Electro Andijk

Openingstijden 
Maandag tot vrijdag van 10.00-18.00 uur  

Zaterdag  van 10.00-16.00 uur 

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

Ik heb zondag 8 april aan de mara-
thon van Rotterdam meegedaan. 
Dit was mijn derde hele marathon. 
Mijn medaille mocht ik na 4.16 
uur ophalen. Het was ondanks de 
zomerse temperaturen een gewel-
dige marathon en ik ben tevreden 
en blessurevrij gefinisht.

Brian, mijn vrienden en familie 
waren naar Rotterdam gereisd om 
mij persoonlijk aan te moedigen, 
dit was fantastisch. Nu verder met 
de voorbereidingen voor Berlijn in 
september. 42,195 km voor KiKa!
Groetjes van Denise
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Veel mensen willen graag een bank in de buurt. Om gewoon even 
binnen te kunnen lopen voor een vraag of een goed advies. Een kan-
toor om de hoek, met een bekend gezicht, waar ze hun geldzaken 
regelen zoals zij dat willen. RegioBank is een bank waarbij dit kan.  

Klanten kiezen zelf hoe ze hun geldzaken regelen
‘Iedereen kan bij RegioBank binnenlopen. Wij zijn het kantoor om 

Daarom kiest u
voor RegioBank

Vrolijk Verzekeringen
Kleingouw 28
1619 CB ANDIJK
T (0228) 59 24 20
E info@vrolijkverzekeringen.nl
I www.vrolijkverzekeringen.nl

RegioBank, altijd in de buurt
de hoek. Bij ons kunnen klanten hun geldzaken regelen zoals 
zij dat willen. Op kantoor, thuis via internet of onderweg 
via onze App. En dat kost de klant niets extra’s. Ook niet 
voor papieren bankafschriften of overschrijfkaarten. Klanten 
kunnen bij ons terecht voor betalen, sparen, alles. Ze kun-
nen zelfs contant geld opnemen en storten aan de balie. We 
nemen de tijd voor persoonlijke aandacht. Gewoon, een 
goed gesprek met een kop koffie. Op deze manier kunnen we 
echt advies op maat geven,’ zegt Arend Vrolijk, Zelfstandig 
Adviseur van RegioBank in Andijk.

Dichtbij en betrokken 
RegioBank kiest bewust voor kantoren in dorpen en kleine 
steden. Want in heel Nederland verdienen mensen een bank 
in de buurt. Zo kunnen klanten hun geldzaken regelen met 
iemand die ze kennen en die weet wat er speelt in hun omge-
ving. Wij vinden het belangrijk om dichtbij onze klanten te 
staan en om advies op maat te geven. Voor alle bankzaken 
is het heel prettig dat mensen niet ver hoeven te reizen naar 
hun bank. 

Gewoon binnenlopen
Bent u nieuwsgierig naar de persoonlijke bank bij u in de 
buurt en wilt u meer weten of vrijblijvend kennismaken? 
Loop dan binnen bij Vrolijk Verzekeringen, Zelfstandig 
Adviseur van RegioBank. Kunt u niet bij ons langskomen, 
maar wilt u wel graag meer weten? Wij komen ook graag bij 
u thuis langs!

Vrolijk Verzekeringen
Zelfstandig Adviseur van Regiobank
Kleingouw 28, Andijk
info@vrolijkverzekeringen.nl
0228 59 24 20

Vrolijk Verzekeringen is als Zelfstandig Adviseur van 
RegioBank een onafhankelijke tussenpersoon. Naast de pro-
ducten van RegioBank adviseren en bemiddelen zij ook in pro-
ducten van andere aanbieders. Behalve voor spaar- en betaal-
producten; daarin bemiddelen zij exclusief voor RegioBank.

Foto aangeleverd

Denise loopt 
marathon voor 

KiKa



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

Startvermogen op maat!
Accu’s voor verschillende

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

Jetski • Grasmaaier • Aggregaat • Etc. Uw opti cien, 
contactlensspecialist 

en optometrie

Zwartgroen  -  Industrieweg 5  -  Andijk 
(0228) 74 81 23  -  www.zwartgroen.nl

Ook in 2018 staan we 
weer voor u klaar!

•  Dé buitenspecialist in: 
 Kunstgras, Doek, Net, Gaas, Folie
•  Messcherpe prijzen!
•  Duizenden meters voorraad in Andijk
•  Nieuw; IJzerwaren 
 (o.a. Woodies)/Hand- Schoenen
•  Nu ook Grind, Split & Zand!
•  Enthousiast team 
 dat voor u klaarstaat en meedenkt!

Aanhangers v.a. 350,- ex. Boottrailers v.a. 499 ex. 
Plateauwagens v.a. 1499,- ex.

Ook voor Focwa onderhoudsbeurt, packkeuring en verhuur.

Wij zijn een RDW en Focwa erkend bedrijf.

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

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

verhuur v.a. €2,50 per uur.

Laat nu ook uw reservesleutel maken bij OMC-Andijk

“ 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 €2,95 nu voor €2,00

 Krentenbollen

 6 halen, 4 betalen

 Suikerbrood

 Van €2,50 nu voor €1,50
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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



Afgelopen zaterdag was de dag 
van de kwalificatie junioren 2e 
divisie turen dames in Leek voor 
Ymke Mantel (14 jaar) uit Andijk. 
Ze turnt bij Turnz Amsterdam en 
hoopte zich te kwalificeren voor 
de all round wedstrijden (vier 
toestellen). Helaas lukt dit niet 
door twee maal een val van de 

evenwichtsbalk. Een grote teleur-
stelling omdat dit eigenlijk haar 
beste onderdeel is, maar toch één 
overwinning. Een finale plaats 
op het NK voor de vloer bracht 
grote vreugde. Volgende week is 
haar zus Dieuwke aan de beurt 
voor haar kwalificatie in de 1e 
divisie Senioren.

Gemende gevoelens Ymke Mantel, 
kwalificatie NK turnen dames junioren

Na een paar avonden met een hoog aantal punten, zijn Jan Gerard 
en Brain Kooiman de winnaars geworden van de vrijdagavond kla-
verjassers van het Dorpshuis. De Dirk van Egdom plaquette werd 

uitgereikt door Petra Gorter. Foto aangeleverd

Klaverjassen Dorpshuis
Zestallen is een competitie tus-
sen kolfverenigingen. De zes-
tallen wedstrijden zijn officiële 
bondswedstrijden.
Per avond hebben drie verenigin-
gen voorrondes per poule. Bij de 
Zestallen speelt men in teamver-
band. Een team bestaat uit zes 
spelers.  Je speelt met drie (van 
elke vereniging één) kolvers in 
de baan. Degene met de hoogste 
score heeft 4 punten, de tweede 
2 punten en de laatste 0. Het kan 
zo zijn dat je hoog scoort maar 
de anderen hoger, waardoor zij 
met de punten er vandoor gaan. 
Andersom kan ook;  met een 
slechte score toch punten binnen 
halen.  

De Vrouwenkliek Andijk werd 
vertegenwoordigd door Anneke, 
Aafke, Anita, Corine, Lucia en 
Nel. 
Zo werden in de voorrondes 
eerst Opmeer en Venhuizen ver-
slagen. Later in de halve fina-
le wisten we Nieuwe Niedorp 
en Zuid-Scharwoude voor te 
blijven. Zo kwamen we in de 
finale met de kolfverenigingen 
Hoogwoud en St. Maartensbrug. 
Het bleef tot het einde spannend, 
St. Maartensbrug was net iets 
te sterk voor ons. Met een klein 
verschil behaalden we toch nog 
een mooie tweede plaats. Maar 
bovenal een aantal prachtige 
wedstrijdavonden gehad.

Spannende finale bij zestallen

53 leerlingen deden mee, 10 fietsen zijn afgekeurd (9%), met dank 
aan de Kuyperschool en de hulpouders. Foto aangeleverd

Verkeersexamen 2018
www.andijker.nl
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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

Wist u dat...

... aanstaande zaterdag om 

19.30 uur de gemeenschapsvei-

ling start met een veiling speci-

aal voor kinderen?

..u het Andijks Gemengd Koor 

kunt steunen door als Rabo lid 

op ons te stemmen?

... het team van de Kunst- en 

Tuinroute heel blij is met de 

vele aanmeldingen? 

... u mee kunt kijken in de kerk 

via meekijkenindekerk.nl? 

Tijdens de kerkdiensten van 

de Gereformeerde Kerk Andijk 

worden beelden en teksten ge-

projecteerd.  

... Peter Manshanden weer 

draait op Koningsdag 

in 't Ankertje?

STAP OOK OVER OP
DÉ E BIKE VOOR

DAGELIJKS GEBRUIK!

gazelle.nl/overstappen

A1_Poster.E-Bike-Camp_Gazelle.indd   1 01-02-16   13:48

11 juni 
overstapdagen
André van Duin 

Tweewielers 

ANDRE VAN DUIN
Zeeweg43 • 1693 AR Wervershoof • Tel. 0228-583659

a.v.duin2w@quicknet.nl • www.andrevanduintweewielers.nl 

STAP OOK OVER OP
DÉ E BIKE VOOR

DAGELIJKS GEBRUIK!

gazelle.nl/overstappen

A1_Poster.E-Bike-Camp_Gazelle.indd   1 01-02-16   13:48

11 juni 
overstapdagen
André van Duin 

Tweewielers 

ANDRE VAN DUIN
Zeeweg43 • 1693 AR Wervershoof • Tel. 0228-583659

a.v.duin2w@quicknet.nl • www.andrevanduintweewielers.nl 

20 & 21 april



Kerkdiensten, zondag 22 april
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur  ds. J. Staat, met medewerking van Idenburgschool
 organist: A. Heemsbergen

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

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
10.00 uur Drs. Carla Fredriks uit Enkhuizen   
 Organist: Dhr. Wim Broer

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Cees Hanemaayer

R.K. Kerk zaterdag 21 april
Bangert 6, Andijk
19.00 uur  Euch. pastor J. van Dril, Gemengd koor
 
De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur  Jan Groot

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur Geert Balder, jeugddienst

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

Afkomstig van de kust, uit de 
kop van Noord Holland brengt 
deze vierkoppige band een mix 
van traditionele en nieuwe folk-
muziek, met altijd het mari-
tieme aspect als hoofdthema. 
Scheepsfolk speelt niet alleen in 
Nederland, maar heeft inmiddels 
ook Europa weten te veroveren 
en treedt regelmatig op in landen 
als Frankrijk, Engeland, België 
en Duitsland. De band heeft een 
unieke eigen stijl, waarin invloe-
den te horen zijn van blues, reg-
gae, cajun en Americana. Dit staat 
garant voor pure folk, vol ener-
gie, met songs over de Noordzee, 
maar ook over de Mississippi 

en de grote meren van Canada. 
Muzikale en uptempo nummers 
worden afgewisseld met gevoe-
lige ballads en krachtige songs. 
De enthousiaste vier zingen allen 
en begeleiden zichzelf met gitaar, 
banjo, ukelele, trekzak, accor-
deon, U-bas en mandoline met 
daarbij percussie op wasbord en 
cajun. Scheepsfolk zorgt hiermee 
voor een puur folk geluid, waarbij 
het publiek niet stil kan blijven 
zitten! 
De Kapel, Middenweg 48, 1619 
BN Andijk
Aanvang 15.00 uur - Entree 10 
euro
www.scheepsfolk.nl

Scheepsfolk in De Kapel op zondag 22 april

dag

Bij de kruising N302/N240 
bij bedrijvenpark WFO in 
Zwaagdijk vinden tussen 20 en 
23 april 2018 werkzaamheden 
plaats. Tijdens deze werkzaam-
heden is een deel van de N302 
en de N240 afgesloten voor 
al het gemotoriseerd verkeer. 
Het verkeer tussen Hoorn en 
Enkhuizen wordt omgeleid via 
de N506 en de N239/N240.

Weekendafsluiting 
20 tot 23 april 2018
Van vrijdag 20 april (19.00 uur) 
tot en met maandag 23 april 
(05.00 uur) is de N302 tussen de 
rotonde met de Noorderboekert 
en de Markerwaardweg en tus-
sen de Markerwaardweg en de 
Sluisweg afgesloten voor gemo-
toriseerd verkeer. De N240 vanaf 
de rotonde met de Zaadmarkt tot 
aan de N302 is eveneens afge-
sloten.

Omleidingsroutes
Het doorgaande verkeer tus-
sen Hoorn en Enkhuizen (en 
vice versa) wordt omgeleid via 
de N506. Bestemmingsverkeer 
tussen Hoorn en Enkhuizen (en 
vice versa) wordt omgeleid via de 
N240, N239 en de A7. Verkeer 
op de N302 rijdt tijdens de werk-
zaamheden via Oostergouw, De 
Strip en Noorderboekert. De 
omleidingsroutes worden met 
borden langs de weg aangegeven.
Er wordt zowel overdags als ’s 
nachts gewerkt. De werkzaam-
heden gaan gepaard met enige 
geluidsoverlast.
 
Nieuwe wegdelen geopend
Na de werkzaamheden rijdt het 
verkeer tussen Noorderboekert en 
Markerwaardweg over het nieuwe 
wegdek en het nieuwe viaduct, 
zodat de rest van de toekomstige 
N307 afgebouwd kan worden.

Weekendafsluiting deel N302 en N240
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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

Zaterdag 21 april 19.00 uur: 
Feest van de Goede Herder.
Eucharistieviering met Gemengd 
koor; voorganger: pastor J. van 
Dril.
Thema: “Ik ken de mijnen”.
De collecte is voor de onkosten 
van onze kerk.
Van harte aanbevolen en dank 
daarvoor.
Welkom in de viering.

*Overleden Jetske van Schaik-
van der Hoorn. Bij de voorbeden 
bidden wij voor haar.

*Zondag 29 april 10.00 uur is er 
een feestelijke viering t.g.v. het 
70-jarig bestaan van de parochie
en het 70-jarig bestaan van het 
Gemengd koor. Allen van harte 
welkom om dit mee te vieren!

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
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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.
 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
Zondag 22  april
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
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
Vrijdag 27 april 
• KONINGSDAG, Dorpshuis Centrum
• Peter Manshanden draait in ‘t Ankertje, vanaf 16.00 uur

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
•  “McChicks” bij Club Jazz&Pop in Cultura Andijk
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
Zondag 20 mei           
• Koppelbiljarten, Café Pension ‘t Ankertje, aanvang 14.00 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 

uur Sarto.
Woensdag 19 september
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.
• Vrouwen van Nu West, Vanavond gaan we met Eugenie Herlaar 

naar de Baltische Staten. Cultura, 20.00 uur
Vrijdag 21 september
• KBO, Ledenjaarvergadering en Entertaiment, de band ZO WAS 

UT. Sarto 13.30 uur.
Zaterdag 22 september

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



Kortgeleden heeft notaris Rinske 
Mantel het donatienummer over 2017 

getrokken van de Stichting Sport en 
Cultuur, waar  € 500 op is gevallen.
Het is nummer 125 geworden en dat 
behoort toe aan de heer Jaap Bakker. Jaap 
heeft sedert 2014 vijf donatienummers à 
€10.
Ook brengt hij sinds die tijd de donatie-
verzoeken rond in heel Andijk en heeft 
toen de taak van wijlen Dirk Lub over 
genomen.
Tijdens zijn wekelijkse kolfavond heeft 
penningmeester Tineke Morsch hem het 
blijde bericht gebracht en heeft medekol-
ver Jan Laan hen samen op de foto gezet. 
Bij deze, Jaap, namens het bestuur nog-
maals van harte gefeliciteerd. 
Nieuwe donateurs kunnen zich melden bij 
Tineke telefoon 591252 of per email jcm.
morsch@quicknet.nl voor € 10 per dona-
tienummer. Misschien bent u dan volgend 
jaar de gelukkige winnaar. 

DIJKBOX
UNITS

ANDIJK 06-22 37 53 73Industrieweg 18
ANDIJK 06 22 375 373

Let op zzp-er - 
loodgieter - elektriciën

Pracht ruimte 45 m2

incl. elektra en toilet.

Tevens opslag/hobby
ruimtes v.a. 24m2

ditjedo@berhoutdakbedekking.nl

Huurperiode minimaal 60 dagen

Na het succes van afgelopen jaar was het 
11 april alweer zover en kondigde het 2e 
schoolkorfbal toernooi zich aan bij het 
sportcomplex van Sporting Andijk . Direct 
bij aanvang om 09.00 uur scheen het zon-
netje al dus dat beloofde veel goeds voor 
deze ochtend.

Ca. 100 kinderen van de groepen 5/6 van 
de Piramide, Kuyper- en Idenburgschool 
kwamen enthousiast aangefietst en wer-
den verwelkomd door de vrijwilligers. Alle 
14 teams en hun coach kregen een pro-
grammaboekje en een kleedkamer aange-
wezen. Na de nodige voorbereiding en een 
welkomstwoordje door de jeugdcommis-
sie konden de wedstrijden van start gaan.
Er werd fanatiek gekorfbald en , alhoewel 
de regels voor sommige kinderen nog wel 
een lastig waren, was er een hoop lol op 
het veld. Sommige teams bleven scoren 
en anderen hadden er iets meer moeite 
mee. Nadat de poulewedstrijden gespeeld 

waren en alle punten waren opgeteld 
speelden alle teams nog 1 laatste wedstrijd 
wat resulteerde in de volgende top 3:
1e : Kuyperschool 6
2e : Piramide 2
3e : Kuyperschool 4
Deze teams namen hun welverdiende 
beker in ontvangst. Alle kinderen kregen 
een vaantje mee naar huis en een strip-
penkaart voor 3 gratis trainingen op de 
donderdagavond om half 7  bij Sporting 
Andijk op de Kleingouw. (Mocht je deze 
brief gemist hebben en evengoed een keer 
mee willen trainen dan ben je van harte 
welkom….!)
Ook de vrijwilligers waren niet vergeten 
en kregen een mooie bos tulpen mee als 
dank voor hun inzet.

Wij bedanken nogmaals alle kinderen, 
ouders en vrijwilligers voor het mogelijk 
maken van dit toernooi. Hopelijk tot vol-
gend jaar.
Groetjes namens de Jeugdcommissie korf-
bal Sporting Andijk. 

Schoolkorfbaltoernooi

Foto: Ed Mantel

Prijsuitreiking. Foto: Ed Mantel

Jaap en Tineke. Foto: Jan Laan

 € 500 voor donateur van CulturaHet kantoor van 
De Andijker en 

Dijkprint is 
GESLOTEN op:

 
Vrijdag 27 april, 

Koningsdag

Donderdag 10 mei, 
Hemelvaartsdag, 
en vrijdag 11 mei

Maandag 21 mei, 
Tweede 

Pinksterdag, 

Kopij voor de krant 
van woensdag 23 mei 
dient vrijdag 18 mei, 

voor 14.00 uur 
binnen te zijn.
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Wij vieren met Koningsdag niet alleen de 
verjaarjaardag van de Koning maar ook 
van ons vrije Nederland. En wees maar 
blij dat jouw wiegje in dit land stond. En 
niet in een land waar Dictators, of andere 
idioten de dienst uit maken. Dus ook dit 
jaar hebben wij  weer veel artiesten uit-
genodigd om weer deel te nemen aan het 
door ons georganiseerde Defiles. Ze zullen 
allemaal   weer langs komen de grootste 
Rock sterren uit de jaren 60  70 en 80 tij-
dens het  Defiles in `t Ankertje.
De presentatie is wederom in handen 
van Peter Manshanden. Het Defilés zal 
om    16.00 uur beginnen in het Ankertje 
Andijk. 

De Entree is Gratis maar Vol = wel Vol

Muziek Defilés uit de 60`s  70`s & 80`s
Koningsdag 2018, 

presentatie Peter Manshanden

Heropening boothuis 
KNRM Andijk

 
Na enkele jaren van voorberei-
ding en ruim een half jaar na 
de start van de verbouwing is 
het bemanningsverblijf Joop de 
Jonge in Andijk zaterdagmid-
dag opnieuw officieel in gebruik 
genomen. De openingsceremonie 
is uitgevoerd door de directeur 
van de KNRM, Dedan Schmidt. 
Het grote constructiewerk werd 
door een aannemer uitgevoerd. 
De afwerking, de technische 
installaties en de inrichting zijn 
door de vrijwilligers van KNRM 
Andijk zelf uitgevoerd. 
Het resultaat mag er zijn! Dankzij 
deze verbouwing is het beman-
ningsverblijf klaar voor de toe-
komst en hebben bemanning en 
reddingboot ’t Span weer een 
goed onderkomen.


