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BENNINGBROEK Di. 15-05Leon Scholten en Katinka Stroet 
hebben meerdere honden. 
Allemaal anders en allemaal lief. 
Hun liefde voor de Eurasier, met 
zijn aaibare knuffelberen-uiterli-
jk is bijzonder. “Onze eerste hond 
was een Eurasier en we zijn nog 
steeds verknocht aan dit ras. Dit 
ras past gewoon heel goed bij 
ons,” begint Leon zijn verhaal.

Als je een hond op wilt nemen 
binnen je gezin, dan moet je goed 
nadenken wat dat allemaal bete-

kent. Met het kiezen van de juiste 
hond begint het plezier en kan de 
liefde te groeien. Moet hij kort of 
langharig zijn, groot of juist liev-
er wat kleiner. Bewegelijk of juist 
erg rustig. Welke hond heeft de 
juiste looks, want het oog wil ook 
wat. “Katinka en ik besloten dat 
we een hond wilden en schreven 
beide tien rassen op die qua uit-
erlijk voldeden aan wat wij mooi 
vinden. De rassen die we beiden 
hadden genoteerd gingen we ver-

der onderzoeken. Qua karakter 
moet een hond ook bij je passen. 
Daarvoor kun je het beste een 
rashond met stamboom kiezen, 
dan weet je goed wat je koopt. 
Zowel qua karakter als uiterlijk. 
Honderd procent garanties zijn 
er natuurlijk nooit, maar met een 
vuilnisbakje weet je vooraf veel 
minder over wat je in huis haalt.”

Lindsey was onze eerste
“Onze eerste hond kreeg de naam 

Lindsey. We kregen haar in 1997, 
pas nadat we 15 maanden op 
een wachtlijst bij de Eurasier-
vereniging ingeschreven hadden 
gestaan. Ze was een bijzondere 
hond. De tong van een Eurasier 
kan roze of blauw zijn, soms 
een beetje van beiden. Lindsey 
was herkenbaar aan het blau-
we puntje. Mensen dachten wel 
eens dat ze een blaadje op haar 
tong had.” De Eurasier staat in de 
boeken bekend als een hond met 
een rustig karakter, de ultieme 
gezinshond, die zich niet bemoeit 
zich met andere honden, gemak-
kelijk leert en terughoudend is 
naar vreemde mensen, maar dit 
kan natuurlijk per gezin verschil-
len.

Alleen is maar alleen
“Twee hondjes is toch gezelliger, 
vooral als je te werk bent. Onze 
tweede hond werd een Chow 
Chow. Dit ras was onze tweede 
keus, direct na de Eurasier. 
De wachtlijst voor een nieuwe 
Eurasier was meer dan een jaar 
en voor de Chow Chow was er 
geen wachtlijst. De Chow Chow 
is directe familie van de Eurasier! 
In 1999 hebben we de papieren 
voor de kennel in orde gemaakt 
en heeft onze Eurasier Lindsey 
een nestje pups gekregen met 
een reu uit Duitsland. Van dat 
nestje hebben we zelf een teefje 
gehouden. Zo ontstond de liefde 
voor het af en toe fokken van een 

nestje en kwamen er steeds meer 
honden bij ons in huis.”

Puppy’s blijven schattig
Op dit moment zijn er drie 
Eurasier puppy’s in huis, die alle-
maal al voorzien zijn van een 
nieuw huis met een warm man-
dje. “Puppy’s blijven leuk. Maar 
toch hebben wij maar af en toe 
een nestje. Dat is beter voor de 
moeders en beter voor ons ook. 
Want een nestje gezond groot 
brengen is veel werk.” De eerste 
tijd worden ze volop verzorgd 
door moeder. Maar daarna moe-
ten ze leren zonder hun moeder 
te kunnen. De wijde wereld in te 
gaan, zonder bang of schrikkerig 
te zijn. “We willen graag sociale 
hondjes aan de nieuwe baasjes 
overdragen. Wat niet betekent 
dat ze alles toe moeten laten of 
iedereen aardig hoeven te vin-
den. De Eurasier staat er zelfs om 
bekend best kieskeurig te zijn aan 
wie hij aandacht besteed. Wat 
ons betreft een prima eigensc-
hap. 
Op dit moment hebben we meer-
dere rassen in huis. Dit omdat 
je je horizon verbreed en als je 
een specifieke sport wil doen er 
andere rassen zijn die hier weer 
beter bij passen, maar de Eurasier 
blijft onze nummer 1.”

Eurasiers uit Wervershoof wonen in heel Europa

Leon Scholten met meerdere pups van hun favoriete hondenras 
de Eurasier. Foto: OdB/De Andijker

Pastor Jan Suidgeest, pastor Maria Voss, pastor André Dekker. Onder v.l.n.r. Loeki Sijm-
Bakker, Piet Schuitemaker, Ina Sijm-Kuip, Tim Schuitemaker, Hanny Brakeboer-Bakker. 

Foto: Anja en Gerard fotografie.

Parochie en koor Andijk 70 jaar

Het kantoor van De 
Andijker en Dijkprint 

is GESLOTEN op:

 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.

Volg ons op: 

0228-592253 

   

 

Wellicht uw woning    
 verkopen? 

Bel  ons  voor  het   
    ju i s te  advies! 

In een feestelijker viering werd afgelopen zondag 
aandacht gegeven aan het feit dat in 1948 de paro-
chie Andijk is opgericht. Daarvoor kerkte men in 
Wervershoof. Ook het Gemengd Koor St. Caecilia 
is opgericht in 1948. Een kort overzicht gaf een 
beeld van de oprichting naar het 70-jarig bestaan 
nu. Met prachtig gezang door het jubilerende koor 
werd deze viering ondersteund. Voorgangers waren 
de oud-pastores Jan Suidgeest en Maria Voss en de 
huidige pastor André Dekker. 

Extra feestelijk werd het toen bekend werd gemaakt 
dat er ook nog vijf jubilarissen bij het koor gehul-
digd konden worden. Piet Schuitemaker, Tim 
Schuitemaker, dirigent, en Ina Sijm-Kuip, organiste, 
zijn 50 jaar lid van het koor. Loeki Sijm-Bakker en 
Hanny Brakeboer-Bakker zijn al 25 jaar trouw lid. 
Zij werden allen gehuldigd met een onderschei-
ding en oorkondes van de St. Gregoriusvereniging. 
Natuurlijk kreeg iedere jubilaris ook een prachtig 
boeket bloemen. Er werd uitgerekend dat het koor 
de afgelopen 70 jaar meer dan 2500 keer heeft 
gezongen in een gewone viering of bij rouw- en 
trouwdiensten. Na de viering kon tijdens het koffie-
drinken uitgebreid nagepraat worden en commen-
taar geleverd worden bij oude foto’s uit de begintijd 
van parochie en koor. 



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

COLUMN (18)

Redactie: K. Gorter †

Ook voor u !

Toen ik iemand vroeg of hij 
zijn geloof wilde samenvatten 
gaf hij als antwoord dat hij 
geloofde maar niet in een per-
soon. Een poos later toen het 
tijdens een gesprek tot hem 
doordrong dat ik voluit Chris-
ten ben en belijd te zijn, be-
leed hij ook Christen te zijn. Is 
dat tegenstrijdig? Ik denk het 
wel, een Christen gelooft per 
definitie in een persoon: Je-
zus. Christen zijn zonder de 
persoon van Jezus bestaat 
niet. Waarom deed deze per-
soon zo ontwijkend? Wat zegt 
onze Heer hierover? Jezus 
zegt in Matt. 10:32 wie Mij 
belijden zal voor de mensen 
die zal Ik belijden voor God, 
echter wie Mij verloochent 
voor de mensen die zal ook ik 
verloochenen voor God. God 
schaamt zich niet voor ons, 
Hij ziet in ons Zijn Zoon die 
onze schuld wegdroeg aan het 
kruis. Voor een ieder die Jezus 
belijdt als Heer en Verlosser, 
niet in het geniep maar open-
lijk, ligt de weg naar onze Va-
der open. Wij mogen in vrij-
heid tot hem gaan, elke dag en 
ieder moment want Zijn hart 
gaat naar ons uit en als het 
goed is zijn wij met ons hart 
bij Hem. Wat een geweldige 
genade, een genade die wij 
niet (kunnen) verdienen maar 
die ons gegeven wordt uit 
liefde en gratis. Dat wil zeggen 
gratis voor ons, het was niet 
gratis voor God. Hij kwam 
naar deze aarde in Zijn Zoon 
die Zijn leven gaf als losprijs, 
Hij stierf niet in een bed of in 
Zijn slaap maar gespijkerd aan 
een kruis, bespot gehoond 
geslagen en met een kroon 
van doornen uitgedost. Dat 
had onze Heer over voor u en 
voor mij, om ons te verlossen 
uit duisternis en te zetten in 
Zijn eeuwige licht. U bent zo 
geliefd en uniek dat onze Heer 
liever voor u wilde sterven 
dan u verloren te laten gaan. 
Hij had dit niet hoeven doen, 
het was geen verplichting, 
maar Hij deed het wel. Hij 
werd geboren als een weer-
loos mensenkind (uit een 
maagd), Hij wees ons de weg 
naar de Vader (door Hem), Hij 
liet zich kruisigen (als een 
lam) en God wekte Hem op 
uit de doden (ons voorland) 
en nu zit/staat Hij aan de 
rechterhand van de Vader 
waar Stefanus Hem zag 
(Hand. 7:55). Straks (mis-
schien al snel) zal Hij ons ko-
men halen om bij Hem te zijn 
(Joh. 14:2).  Dit leven heeft 
niet het laatste woord, Hij 
heeft het laatste woord en dat 
woord is LEVEN, eeuwig 
heerlijk leven aan Zijn zijde. 
OOK VOOR U ! Kies daarom 
heden wie je dienen zult en de 
goede keus zal je grote blijd-
schap geven!  
(Jose Consemulder)

Rouwverwerking
Een avond over rouwverwerking, wat ook van toepassing is 
bij o.a. ontslag, stoppen met werken, scheiding.

Op een creatieve manier gaan we ontdekken 
hoe we hiermee om kunnen gaan. 

Maandag 7 mei om 20.00 uur 
in het Dorpshuis Centrum Andijk. 

Zie ingezonden stuk.
Geldig in week 18 (30 april - 5 mei)

Ron van den Broek
Winkelcentrum Beldershof 65b

Kip in zoete Pekingsaus 
met nasi

Meal Deal
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Meal Deal

Pasta 
met gerookte kip

Geldig in week 19 (7 - 12 mei)

500 gram 

€ 4,95

✃

Programma 4 mei herdenking
Circa 18:30 uur: “Edambusters”
Als eerbetoon zal er ook dit jaar 
weer een formatie vliegtuigen 
van de “Edambusters” over het 
monument aan de Hoekweg en 
het monument op het André 
Voltenplein vliegen.
19:00 - 19:30 uur: Herdenkings-
bijeenkomst. Iedereen is wel-
kom in de monumentale kerk aan 
de Middenweg met medewerking 
van: de heer Nico Groot. Mariëlle 
Deen zingt o.l.v. Simon de Boer 
op vleugel.
19:30 - 19:45 uur: Stille tocht
We lopen in stilte naar het 
monument. 19:55 - 19:58 uur: 
Tromgeroffel 19:58 - 20:00 uur: 
Last Post 20:00 - 20:02 uur: 
Herdenken in stilte 20:02 uur: 
Wilhelmus wordt gespeeld

20:04 uur: Toespraak door de 
heer Dirk Kuipers Raadslid voor 
de gemeente Medemblik.

Kranslegging
-  Gemeente Medemblik.
- Stichting Viering Nationale  
 Feestdagen Andijk.
-  Kinderen van de basisscholen.
- Betrokkenen en nabestaanden  
 krijgen de gelegenheid om  
 bloemen neer te leggen.
 Een ieder wordt in de ge-
 legenheid gesteld om langs de  
 gedenksteen te lopen en even-
 tueel bloemen neer te leggen.

20:15 uur: Muziekale omlijsting
Muziekkorpsen Sursum Corda 
en Excelsior en zang Marielle 
Deen.

Vermist: Muts

Wie heeft onze rode poes gezien? Omg. Kleingouw, Sorghvlietlaan, 
Bernhardstraat. Ze is al een week zoek, wie heeft haar gezien? 
Zij hoort thuis op Kleingouw 14. Tel. 59 73 43.

Anneke Berkhout (r) op het podium. Foto aangeleverd

Kolfclub de Vrouwenkliek:        
Anneke Berkhout 3e bij NK kolven

In Noord-Scharwoude werden 
afgelopen week de voorrondes 
gehouden van het Nederlands 
Kampioenschap kolven. Zondag 
werd de finale gespeeld en daar-
voor hadden  Anneke Berkhout, 
Aafke Bankert en Nel Kreuk zich 
geplaatst.  Anneke had daar de 
beste vooruitzichten, zij stond 
met 91 punten op de 7e plaats. 
Het bleef spannend tot het einde 

toe, want degene die eerste stond, 
maakte nog een misser. Na een 
mooie serie van 49 punten werd 
Anneke 3e. Gerda Bakker van “de 
Opklap” werd 1e en Annie Luik 
van “D.I.O.” 2e. Aafke won met 43 
punten een prijs voor de hoogste 
serie in de finale.

Anneke proficiat met deze prach-
tige overwinning!
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Op 14  mei aanstaande start zwem-
docente Sandra met de zwemles-
sen in De Weid. Inschrijven kan 
nu nog via zwemlessen@deweid.
nl. Ook leuk dit seizoen: snorke-
len, aquafit of bootcamp. Check 
de website of mail!

Vrijwilligers gezocht!
De invulling van de kassadien-
sten begint al weer aardig te vlot-
ten. Toch is er nog flink behoefte 
aan wat extra kassavrijwilligers! 
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!

8-14 jaar? 
Kampeernacht in De Weid!
Noteer alvast de datum: 26 mei. 
Meer info volgt binnenkort.

Nu inschrijven voor zwemles 
A,B en C diploma!



Zondag 22 april zijn we op bezoek 
geweest in het lelijke eend-
jes museum van Edwin Groen.          
Edwin had dit voor 20 personen 
aangeboden aan Veiling Sarto.                                                                             
We werden ontvangen met kof-
fie en koek  in de prachtige ont-
vangstruimte met een mooie bar, 
deze bar komt uit Enkhuizen.
Edwin begint ons eerst te vertel-
len over het ontstaan van zijn 
verzamelwoede van de lelijke 
eendjes.

Rondleiding
Daarna kregen we een rond-
leiding met bij iedere auto een 

prachtig verhaal. O.a. hoe hij 
zijn laatste dure aankoop gedaan 
heeft van het oudste lelijke eend-
je van de wereld, uit Frankrijk, 
voor € 75.000 en een triest ver-
haal over het uitgebrande eendje.
Er staat een oude ambulance, een 
prachtige wegenwachtauto, het 
lelijke groene  eendje van Sjakie 
uit Flodders, oude campers en 
veel en veel meer, teveel om op 
te noemen. 

Oude winkels
Ook heeft hij inventaris van oude 
winkeltjes opgekocht en weer 
opgebouwd, prachtig om te zien. 
In het oude witgoedwinkeltje 
stond zelfs een oude bandrecor-
der die wij ook vroeger thuis ook 
hadden.
Er staat een Bugatti raceauto en 
ook heeft hij een winkel met een 
grote collectie oude brommers.
Het is een aanrader voor ieder-
een om dit prachtige museum 
te bezoeken, die straks 1 x in de 
maand open is.
Andijk mag trots zijn met deze 
aanwinst. Volgens mij heeft 
iedereen die mee was ontzettend  
genoten!
Groeten Willy Brasser  

WAAR KRIJG JE EEN RENTE 6%

Waar ontvang je tegenwoordig nog een rente van 6%? Het kan zijn 
dat er in een testament een bepaling staat dat kinderen die erfgena-
men zijn, recht hebben op een rentevergoeding over hun erfdeel (de 
vordering die zij op de langstlevende ouder hebben). Stel de ouders 
waren voor 2018 getrouwd in algehele gemeenschap van goederen, 
er zijn 2 kinderen, het totale vermogen is €360.000. Als er geen 
testament is, dan geldt thans de wettelijke verdeling. De nalaten-
schap is de helft van de gemeenschap van goederen: €180.000. De 
kinderen en de langstlevende ouder verkrijgen ieder 1/3e: €60.000. 
Het erfdeel van de kinderen is onder meer pas opeisbaar bij over-
lijden van de langstlevende. Omdat er geen testament is gemaakt, is 
er volgens de huidige wettelijke bepaling géén rente vergoeding over 
de vorderingen van de kinderen. Was er wel een testament, dan had 
daarin een maximale rentevergoeding van 6% samengesteld (rente 
op rente) opgenomen kunnen worden. Bij overlijden van de langst-
levende ouder mag de vordering van de kinderen, ieder €60.000 én 
tevens de opgebouwde rente van hetgeen de langstlevende nalaat 
worden afgetrokken. De rente zou 10 jaar na overlijden van de 
eerste ouder €47.451 per kind zijn. Over totaal €214.902 hoeven 
de kinderen dan geen erfbelasting meer te betalen. Hiernaast heb-
ben zij ook nog ieder de vrijstelling voor de erfbelasting in verband 
met het overlijden 
van de langstlevende 
ouder, thans €20.371. 
Een testament met 
een hoge rente kan 
dus fiscaal veel voor-
deel voor erfgenamen 
opleveren. Wat staat 
er in uw testament 
over rente?

Kijk voor de gratis inloop en lezingen maand van 
het testament en levenstestament op onze website:  
www.mantelovertoom.nl 

Foto aangeleverd

Veilingkoopje: museumbezoek
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Piet Groot

Nieuwe BAMM

Gelukkig op het nippertje 
een zetel, heel trots en blij 
met alle stemmen op onze 
partij, hiervoor onze dank. 
Het zal inmiddels bekend 

zijn dat P. Groot zijn positie 
heeft vrijgegeven. Een ver-
jongde groep zal voort gaan 

borduren op de door BAMM 
gevoerde koers en is daarin 
gemotiveerd en hoopt dat ze 
de zaken (mede) waar kun-

nen blijven maken die ze zich 
als doelen hebben gesteld en 
ze zijn ook voornemens om 

zich verder te gaan ontwikke-
len. Daarbij zal P. Groot op 
de achtergrond mee blijven 
denken en actief zijn, zolang 
als dit nuttig en mogelijk zal 
zijn. Gezien de omstandig-

heid dat we tot de gemeente 
Medemblik zijn gaan behoren 
en dit het gegeven is en blijft, 
zullen we onze Andijker roots 
niet gaan verloochenen, maar 

zijn en blijven er voor de 
gehele gemeente Medemblik. 
Door allerlei omstandigheden 

en ampele overwegingen is 
vooralsnog niet onze nr. 2 op 
de lijst maar nr. 3 als opvol-

ger van P. Groot gekozen, zij-
nde Andre Meester, die zich 

in zal gaan zetten voor de 
door BAMM geformuleerde 
doelen, waar we alle vertrou-
wen in hebben gesteld. Op 
meerdere gebieden hebben 
Andijk en Wervershoof een 

onderlinge verbondenheid en 
staat BAMM daar inmiddels 
ook op de kaart. Veel zaken 
worden besproken in de drie 

commissies. Deze plekken 
zijn ingevuld door de com-
missieleden: Leon Arends, 
Judith Berkhout, beide uit 
Andijk en Lisanne Poland 
uit Onderdijk zal zich op 

de jeugd richten en Richard 
Adelaar, nu nog wonend in 
Medemblik zal zich ook in 
Andijk gaan vestigen. De 

inzet is er, de ervaring wordt 
opgedaan. Misschien nog 

even goed om te noemen dat 
u ons kunt bereiken via aller-

lei wegen namelijk: email; 
bamm@ziggo.nl of via onze 
website en onze facebook 

pagina. Ik zou zeggen neem 
contact met ons op. We wil-

len graag voor u in actie 
komen.

P. Groot 

 • 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

Jan van der Leek. Foto aangeleverd

Orgelconcert in Wervershoof

Op zondag 6 mei speelt Jan van 
der Leek een orgelconcert in de 
Sint Werenfriduskerk te Wer-
vershoof. Het is het eerste in 
een reeks van vijf zomerconcer-
ten. Na een onderbreking van 
drie jaar zijn de concerten op dit 
fraaie orgel weer terug van weg-
geweest. Het instrument klinkt 
regelmatig tijdens kerkdiensten, 
maar komt dan niet volledig uit 
de verf. Het Van Dinter/Gra-
dussenorgel zal dan ook weer 
tijdens concerten van mei t/m 
september in al zijn klankkleuren 

te beluisteren zijn. Het orgel is 
gebouwd in de 19e eeuw en heeft 
voornamelijk een Belgisch/Frans-
romantisch klankkarakter. Het 
heeft echter ook een heel klas-
sieke kant, waardoor werken uit 
eerdere stijlperiodes en van niet-
Franse componisten ook goed 
tot hun recht kunnen komen.                                                                                                                   
Jan van der Leek speelt muziek 
van o.m. Sweelinck, Couperin, 
Bach, Mendelssohn en Guilmant.  
Het concert begint om 14.30 uur. 
Toegang € 3,-- en deurcollecte na 
afloop.

Maandag 14 mei start de computercursus 
Klik & Tik in de Bibliotheek Wervershoof
Voor iedereen die graag meer 
met de computer wil doen, maar 
niet goed weet hoe dit werkt, 
start de Bibliotheek Wervershoof 
maandag 14 mei met de compu-
tercursus Klik en Tik.

Klik en Tik is een computercur-
sus van zes weken, waar deel-
nemers met de computer leren 
omgaan, leren internetten en 
e-mailen. Tijdens de cursus leren 
mensen in een kleine groep en 
onder begeleiding van een docent 
stap voor stap hoe de compu-
ter werkt. Iedereen kan op zijn 
eigen tempo de computercursus 
doorlopen. Ook is het mogelijk 

om thuis of in de Bibliotheek 
zelfstandig verder te oefenen met 
Klik en Tik.

Aanmelden
Klik en Tik start op maandag 14 
mei van 14.00 tot 16.00 uur in 
de Bibliotheek Wervershoof. Zes 
weken lang is er iedere maandag-
middag een les. Deelname aan 
de Klik & Tik-cursus is gratis. 
Voor € 10,- kunt u een lesboek 
aanschaffen die na de cursus ook 
als naslagwerk kan dienen. Voor 
meer informatie of om uzelf aan 
te melden: bel 0228 - 743 943 of 
kijk op www.westfriesebibliothe-
ken.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



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 gesloten

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

In Andijk ligt een prachtig 
stuk natuur dat valt onder 
Staatsbosbeheer. Het zand-
depot ligt op de hoek van 
de Grootslagweg en de 
E s d o o r n l a a n / D i j k g r a a f 
Grootweg. Het is niet vrij te 
bezoeken. Meldt u nu aan 
voor de excursie!

In de jaren zestig werd er een plan 
bedacht om ruilverkaveling toe te 
passen in “polder de Grootslag”. 
Van de vaarpolder werd een rij-
polder gemaakt. De uitvoering 
van deze plannen had plaats tus-
sen 1973 en 1979. Het zand werd 
uit het IJsselmeer gezogen  en 
opgeslagen in het depot. Daar lag 
het zand te wachten tot wanneer 
het gebruikt zou gaan worden. 
Na de werkzaamheden bleef er 
zand over, waarop een mooi stuk 
bijzondere natuur is ontstaan. 

Rietorchis en Addertong 
Op het zanddepot groeit riet en 
dat moet jaarlijks gemaaid wor-
den en weg geharkt. ”Het gaat 
om stimuleren van de biodiver-
siteit door gericht beheer (ver-
schraling). Dat komt de groei 
en bloei van de diverse planten 
ten goede. Vooral de Rietorchis 
en de Addertong doen het hier 
goed. Willen planten de kans 
krijgen zich op deze zanderige 
grond te ontwikkelen moet het 
riet gemaaid worden rond de 

maanden februari-maart.” Verder 
leven hier verschillende bijzon-
dere dieren. Verschillende vogels, 
vlindersoorten en libellen laten 
zich hier graag zien. Maar ook 
de haas, de mol, muizen en zelfs 
vossen gebruiken het gebied om 
te foerageren en hun jongen ter 
wereld te brengen. Dankzij het 

zand op het depot kan ook het 
konijn zich hier huisvesten. Zij is 
dan ook een spectaculaire bewo-
ner, zo midden in de kleipolder. 
   
Natte cel 
Enkhuizen grenst met water aan 
het Streekbos, de Weel en hele-
maal tot bij Zwaagdijk. Dit gebied 

wordt vaak de natte cel genoemd. 
Door het vele water en de kleine 
landtongen is deze grond onaan-
trekkelijk voor bijvoorbeeld 
akkerbouw. Maar dat maakt het 
gebied voor bijzondere planten 
en dieren bij uitstek geschikt. 
Het zanddepot sluit daar prima 
bij aan. 

Handje helpen in de Natuur 
De scholen van West Friesland 
maken gebruik van de regionale 
NME (natuur en milieu educatie) 
programma. Ook een veldwer-
kles “Handje Helpen”   op het 
zanddepot kan geboekt worden. 
Het project wordt al ruim 15 
jaar door MEC De Witte Schuur 
georganiseerd in samenwer-
king met Staatsbosbeheer en de 
KNNV afdeling Hoorn. 
“Het riet wordt aan de kanten 
geharkt. De wilgenbomen wor-
den geknot. Daarbij komen 
diverse zaken aan de orde: het 
samenwerken met elkaar en 
met de natuur, het gebruik van 
gereedschap, veiligheid, natuur-
behoud en natuurlijk ook welke 
dieren er leven in dit gebied. Het 
is een doe dag vol educatieve 
elementen!“

Bezoek nu zelf het zanddepot 
Wilt u de bijzondere planten en 
dieren die leven op het zandde-
pot zelf komen bekijken dan kan 
dat. Af en toe worden er excursies 
georganiseerd waarbij u onder 
begeleiding van vrijwilligers van 
de IVN  het gebied in mag. Het 
bezoek is gratis, hoewel een bij-
drage aan natuurbeheer altijd op 
prijs gesteld wordt. Meer infor-
matie kunt u vinden op www.
ivn.nl/afdeling/west-friesland of 
voor scholen via www.nmewest-
friesland.nl.

Natuur op Zanddepot de moeite waard 

Vrijwilliger Riekele Zwagerman (r) vertelt. Foto: Olga de Boer/de Andijker
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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



0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2018 - week 18 Pagina 6

Wist u dat...
... de verkopers van de 

Zonnebloemloten weer bij u 

langs komen?

... Marja Schuitemaker op 

1 mei getrouwd is met haar 

grote liefde Stanley?

... Cantabile op 9 juni een 

jubileumconcert geeft?

... u op 4 mei om ongeveer 

18.30 uur even omhoog moet 

kijken, dan vliegen namelijk 

de Edam Busters in formatie 

als eerbetoon  over de 

herdenkingsmonumenten in 

Andijk?

… brood voeren aan eenden 

en zwanen killing is, en dat de 

mannetjeszwaan van de vijver 

Sorghvliet waarschijnlijk hier-

door is overleden?

… de appel en kruimeltaart 

van het rad van avontuur 

(Koningsdag) in het Dorpshuis 

heel goed smaakten?

Zaterdag 26 april was het open 
dag bij zorgboerderij de Tulp. 
‘s Ochtends was voor onze deel-
nemers die familie vrienden en 
kennissen mochten meenemen. 
De mooie nieuwe binnentuin was 
ingericht als terras waarbij ieder-
een kon genieten van een kopje 
koffie of thee met een plakje vers 
gebakken cake.

In de middag werdt de zorgboer-
derij open gesteld voor iedereen 
die het leuk vond om een kijkje 
te nemen. De eerste enthousi-
astelingen stroomden al vroeg 
binnen waarbij het een gezellig 
drukke middag met veel waarde-
ring voor de zorgboerderij werd.
Al met al een zeer geslaagde dag, 
waarbij we graag de bezoekers 
voor hun komst willen bedanken 
en uiteraard de vrijwilligers voor 
alle (geweldige) hulp! Het werd een gezellig drukke middag bij De Tulp. Fotocollage: Koos Dol/De Andijker

Open dag bij zorgboerderij De Tulp

Fotocollage:  
Koos Dol/De Andijker

Vrijmarkt tijdens Koningsdag, een impressie

Martin Mans & The Martin Mans Formation in Geref. kerk
Op vrijdag 25 mei 2018 zingt het 20-kop-
pige mannensemble The Martin Mans 
Formation (TMMF) o.l.v. Martin Mans in 
de Gereformeerde kerk aan de Middenweg 
4 te Andijk. Samen verzorgen zij een 
Oranjeconcert zonder weerga!

De twintig mannen van The Martin Mans 
Formation zingen nummers van de door 
hen uitgebrachte cd, maar ook bekende klas-
siekers komen aan bod in dit concert.

Martin Mans heeft met zijn ruime ervaring 
als dirigent en organist het ensemble met 
veel zorg samengesteld. Het resultaat is 
een diverse, maar vooral enthousiaste groep 
geschoolde zangers. 
The Martin Mans Formation levert ieder 
jaar een waardevolle bijdrage aan de kathe-
draalconcerten van Martin Mans, Jan Vayne 
en Petra Berger en treedt regelmatig op 
in verschillende televisieprogramma’s, zoals 
Nederland Zingt.

Organist Martin Mans verzorgde o.a. een 
daverend nieuwjaarsconcert begin januari 
2016 en trad met TMMF in mei 2016 op 
in Andijk! Hij is dirigent van o.a. het grote 
mannenkoor De Gouwestem en het Zaans 
Interkerkelijk Mannenkoor. Daarnaast 
dirigeert hij de Urker Mans Formatie. Hij 
is als vaste organist verbonden aan de 
Breepleinkerk in Rotterdam.
Voor meer informatie:  
www.zingenenzo.com

 
Andijkertjes

Te koop gevraagd: Thilot zaaima-
chine, een of meer rijer, verder 
klein tuinbouwmateriaal zoals 

rolschoffel, Sneeboer/Wind 
materiaal, dorsmachine, twee-

wieler schoffelmachine en mate-
riaal opruimingen tuinderijen. 

06-27628220

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

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



Kerkdiensten, zondag  6 mei
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur  Viering H.A. met ds. J. Staat
 organist: A. Heemsbergen

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

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
10.00 uur Drs. Janneke Ploeger uit Winkel 
 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
Bangert 6, Andijk
10.00 uur  Euch. kapelaan P. Piels, De Vriendenkring
 
De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur  Nanne Groot

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur Simon van Groningen

Oud papier  Zaterdag 05-05, 19-05, 02-06, 16-06, 30-06, 14-07,  
 28-07, 11-08, 25-08, 8-09, 22,09, 6-10, 20-10, 3-11,  
 17-11, 1-12, 15-12, 29-12
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
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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

Vrijdag 4 mei 19.00 uur: 
Herdenkingsbijeenkomst in de 
Gereformeerde Kerk.
Daarna een stille tocht naar het 
monument. Iedereen welkom!
Zondag 6 mei 10.00 uur: 6e 
zondag van Pasen. 
Eucharistieviering met de 
Vriendenkring; voorganger: 
kapelaan P. Piets.
Thema: “Ik heb je lief”.
De collecte is voor onze paro-
chiegemeenschap.
Van harte aanbevolen en dank 
daarvoor.
Welkom in de viering en bij het 
koffiedrinken!
*Zondag werden tijdens de fees-
telijke jubileumviering 5 koorle-
den gehuldigd t.w. Ina Sijm-Kuip 
en Tim en Piet Schuitemaker 
(50 jr) en Loeki Sijm-Bakker en 
Hannie Brakeboer-Bakker (25 jr).
Allen van Harte Gefeliciteerd, 
dank voor jullie inzet en nog vele 
jaren: orgel spelen, dirigeren en 
zingen!
*Tijdens de gedenkdagen 4 en 5 
mei staan we niet alleen stil bij 
het gebeurde uit het verleden, 
maar het vraagt ook te blijven 
werken aan een samenleving 
van verdraagzaamheid. 
Vrede en vrijheid zijn niet van-
zelfsprekend!

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

Daar buiten op afspraak

• Vanaf eind april tot half september, PCOB Fietstocht Dames. 
Dorpshuis Centrum, elke woensdag, 19.00 uur.

MEI
Woensdag 2 mei
• KBO,  Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.
Zaterdag 5 mei
• BEVRIJDINGSDAG!, 14.00 uur Dorpshuis Centrum
Dinsdag 8 mei           
• VVNU Andijk Oost - Eendagsbestuur organiseert deze avond. 

Dorpshuis, 19.45 uur
Donderdag 10 mei
• Dauwtrappen bij Koopmanspolder, 04.45 uur
• Hemelvaartsdaghap! 17:00 uur, Dorpshuis Centrum
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
Donderdag 17 mei
• SeniorenSoos, 12:00 uur, Dorpshuis Centrum
Vr ijdag 18 mei
• Pubquiz, 20:30 uur, Dorpshuis Centrum
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
• Jubileum concert Cantabilé
Zondag 10 juni
• Vertelconcert Peter & de Wolf door Excelsior voor kinderen van 

groept 1 t/m 5 in Cultura, aanvang 12.00 en 14.00 uur
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
• Club Jazz & Pop, Cultura
Dinsdag 25 september   
• KVG, Minca’s  Kookkunst op maat, 20.00 uur, Sarto

OKTOBER
Woensdag 3 oktober
• KBO, Klaverjassen en Jeu de Boules. Sarto, 13.30 uur.
Dinsdag 9 oktober
• VVNU Andijk Oost - Tesselhuus, logeerhuis voor mensen met een 

beperking. Dorpshuis, 19.45 uur
• Kaartavond KVG, 19.45 uur Sarto
Vrijdag 12 oktober
• PCOB, Dorps� lm1957 o.l.v. Klaas Burger Dorpshuis Centrum 

14.30 uur
Dinsdag 16 oktober       
• KVG, Cabaret  “ Lief en Leed “, 20.00 uur, Sarto
Woensdag 17 oktober
• Soos LSBO en Zonnebloem, Spellenmiddag, Sarto, 13.30 uur 

Org. KBO.
• Vrouwen van Nu West, We laten ons vanavond verrassen door 

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

Deze biljartmiddag was zowel 
voor C.J. Verhoogt als G.P. 
Grent een baalmiddag. M.a.w. 
we wisten geen juiste vorm te 
creëren en het was en bleef 
mistig om dat te doorbreken, 
de lucht wou maar niet opkla-
ren en de rest was dus brand-
hout, dat niet wilde branden 
om het zo maar eens te zeggen. 

Eindresultaat C.J. Verhoogt drie 
en GP Grent drie punten en dat 
was dan alles mee gezegd.
De slotzin is: “De man die zelf-
vertrouwen heeft wint het ver-
trouwen van anderen.”
Adios Biljartos
Sportgroeten 
G.P. Grent
Aflevering 1152

Biljartvereniging De Vlieringboys

Nu het waterpeil in de Koop-
manspolder is opgezet, is er weer 
een groot aantal vogels in de pol-
der aanwezig. Er zijn bijzondere 
vogels zoals  grutto, wintertaling 
en slobeend gespot. Er is eigenlijk 
geen mooier tijdstip van de dag 
dan het moment van de dage-
raad. Eerst het langzaam oplos-
sen van het duister. Daarna het 
oplichten van de hemel. En dan 
is er (hopelijk) de felheid van de 
eerste zonnestralen die zich aan-
dienen en de bewolking zo mooi 
van onderop belichten. En ver-
volgens de majestueuze klim van 
de zon langs horizon. De warmte 
van de eerste zonnestralen op je 
gezicht. Van het duister naar het 
licht. Een mooier symbool van 
Hemelvaart is er niet. Als je dit 
alles wilt meemaken kom dan 
vroeg uit de veren op donderdag 

10 mei. We verzamelen om 4.45 
uur op de parkeerplaats achter 
de dijk bij De Vooroever. U 
gaat de dijk over bij Dijkweg 
390, 1619 JN Andijk, (restau-
rant Dijkhuis). We maken dan 
een prachtige wandeling (ca. 3 
km) onder leiding van Roel Doef 
en mensen van de KNNV afd. 
Hoorn/West-Friesland, die ons 
veel kunnen vertellen over de 
ontwikkelingen rond de polder, 
maar ook over de vogels en de 
natuur. Na de wandeling bent 
u in de gelegenheid om in De 
Kapel, Middenweg 48, Andijk te 
ontbijten, kosten € 3.50 per per-
soon. Voor de wandeling hoeft u 
zich niet aan te melden, voor het 
ontbijt kunt u zich tot woensdag 
9 mei 19.00 uur opgeven.    
Info: 0228-593200, 06-37649695 
of r.doef@quicknet.nl 

Dauwtrappen bij de Koopmanspolder 
op Hemelvaartsdag 10 mei 2018 

De Koopmanspolder. Foto: Kwint v.d. Berg

Maandag 30 april rond 11.30 uur 
kwamen we een mevrouw tegen 

met 2 Leonbergers en een Berner 
Sennen. Wij liepen naar huis, 
maar onderweg lag een enorme 
hoop hondenpoep midden op 
straat, bij iemand voor de deur.
Er was geen twijfel mogelijk, dat 
moest van die honden zijn. Ik 
de fiets gepakt en op zoek, maar 
in geen velden of wegen was die 
vrouw met donker haar en haar 
honden te zien. Bij het opruimen 
zagen we als surprise nog een 
hoop liggen! Dit kan toch niet, dit 
is a-sociaalgedrag.
Naam schrijver bekend bij de 
redactie.

Schandalig!

Foto aangeleverd

Meer nieuws op 
www.andijker.nl

Volg ons ook op 
Facebook!



De Andijker en Dijkprint zijn GESLOTEN op:
 

Donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag, en vrijdag 11 mei

Maandag 21 mei, Tweede Pinksterdag.
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Wij vieren ons 25-jarig jubileum tijdens onze:

AARDBEI-PLANTEN
VERKOOP

U bent van harte welkom op:

Zaterdag 5 mei van 10.00 – 13.00 uur

ABZ Seeds
Vleetweg 12

1619 PR Andijk
De opbrengst uit deze verkoop is voor:

                  

               

    Zij ontvangen u feestelijk tijdens onze plantenverkoop.

 
 
 

 
Villavakantiepark IJsselhof is op zoek naar: 
 
Hovenier/ Medewerker Groenvoorziening (38 uur) 
 
Heb jij 10 groene vingers en word je blij van het werken in de buitenlucht? 
 

 
Voor ons prachtige vakantiepark in de proefpolder in Andijk aan het IJsselmeer,  zijn we op 
zoek naar een Hovenier/medewerker Groenvoorziening. Als Hovenier/medewerker 
Groenvoorziening ben je verantwoordelijk voor het onderhouden van al het groen op het park, 
schoonhouden van het terrein, schoffelen van plantsoenen, uitvoeren van herbestrating, 
snoeien en maaien.  Daarnaast assisteer je de buitendienst medewerker, indien nodig bij het 
technisch beheer en onderhoud aan de bungalows. Wij zijn op zoek naar iemand die 
zelfstandig en planmatig werkt en een vaste kwaliteit aflevert. Als vakantiepark hechtten wij 
grote waarde aan de kwaliteit en uitstraling van ons park. Voor het aanzicht van het park 
speel jij hierin een heel belangrijke rol. Je bent in staat een overall jaarplanning te maken 
voor alle groenvoorzieningen op het park. 
 

Wij vragen: 
 Aantoonbare ervaring in groenvoorziening 
 Beschikbaar voor 5 dagen per week (bereid om in weekenden te werken) 
 Ervaring met lichte technische werkzaamheden 
 Beschikbaar tijdens (school)vakanties 
 Flexibiliteit 
 Bereid om storingsdiensten te draaien 
 Planmatig en netjes kunnen werken 
 Zelfstandigheid 
  
Wil je ons leuke  en gastvrije team komen aanvullen? 
Stuur dan je motivatiebrief met CV binnen 10 dagen aan: 
 
Villavakantiepark IJsselhof 
Postbus 8 
1687ZG Wognum 
t.a.v. Laura Oosterbaan, HR-manager 
Voor inlichtingen tel: 0228-591926 
E-mail:pz@villavakantieparkijsselhof.nl 
 
 
Pssst …. We zijn ook nog op zoek naar vakantiekrachten voor in de schoolvakanties. 
Het werk betreft  oa. het schoonmaken van de villa’s op de wisseldagen. 
Zin in wat extra bijverdienen in de vakanties? Reageer dan via bovenstaand emailadres.  
 
 

Op zaterdag 28 april werd red-
dingbootdag georganiseerd. Ook 
de KNRM-reddingstations van 
Andijk en Medemblik openden 
hun deuren voor donateurs en 
bezoekers. Ondanks de wisse-
lende weersomstandigheden 
werd het een gemoedelijke en 
geslaagde dag.
Dontaeurs konden op redding-
bootdag een rondje meevaren met 
reddingboot ’t Span uit Andijk 
of reddingboot Bernardine uit 
Medemblik. Daarnaast waren de 
boothuizen en bemanningsver-
blijven geopend voor het publiek. 
Voor de jongste bezoekers was er 
een springkussen, kon je op de 
foto met een echte redder en was 
er een speurtocht georganiseerd. 
Vanwege de wisselende weers-
omstandigheden met af en toe 
een flinke bui waren er minder 
bezoekers dan andere jaren, 
maar toch zijn er bijna 200 per-
sonen rondgevaren in Andijk 
en Medemblik. Ook zijn er 17 
nieuwe redders aan de wal inge-
schreven en hebben zich twee 
potentiele bemanningsleden aan-
gemeld. Al met al een mooie 
score!
Volgend jaar wordt reddingboot-
dag georganiseerd op zaterdag 11 
mei. Hou deze dag alvast vrij in 
uw agenda. Hopelijk tot dan!

Wij vieren ons 25-jarig jubileum tijdens onze:

Uit onze voorjaarsproeven komen weer prachtige aardbeiplanten beschikbaar. 
Deze zomer plukt u daar al heerlijke vruchten van. 

Daarom organiseren wij weer een:

AARDBEI-PLANTEN VERKOOP
U bent van harte welkom op:

Zaterdag 2 mei van 10.00 tot 13.00 uur
ABZ Seeds, Vleetweg 12, 1619 PR Andijk

De opbrengst uit deze verkoop is voor:

U bent van harte welkom op:
Zaterdag 5 mei van 10.00 – 13.00 uur

ABZ Seeds, Vleetweg 12, 1619 PR Andijk

De opbrengst uit deze verkoop is voor:

Uit onze voorjaarsproeven komen weer prachtige aardbeiplanten beschikbaar. 
Deze zomer plukt u daar al heerlijke vruchten van. 

Daarom organiseren wij weer een:

AARDBEI-PLANTEN VERKOOP
U bent van harte welkom op:

Zaterdag 2 mei van 10.00 tot 13.00 uur
ABZ Seeds, Vleetweg 12, 1619 PR Andijk

De opbrengst uit deze verkoop is voor:

Zij ontvangen u feestelijk tijdens onze plantenverkoop.

Fotocollage: Koos Dol/De Andijker

Gemoedelijke reddingbootdag in Andijk en Medemblik
ABZ seeds ontvangt u graag op zaterdag 5 mei aanstaande.Foto: KD/De Andijker


