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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.

De Shetlandpony dankt zijn 
naam aan de Shetlandeilanden, 
die gelegen zijn in het uiterste 
noorden van Schotland. Het is 
een  oersterk ras. Op de verharde 
weg kunnen Shetlandpony’s tot 
wel tweemaal hun eigen gewicht 
trekken. Ook in Andijk treffen we 
deze dieren aan. De koetsiers 
Dick Kolken en Siemen Huisman 
maken vrijwel wekelijks een tocht 
met pony en kar door de omge-
ving. De Andijker zette hen op de 
foto en maakte een praatje met de 
mannen. 
Dick (74) vertelt dat hij als sinds 
2003 met Shetlanders werkt. ‘Een 
rit maken met de pony’s is echt 
geweldig. We doen bij het begin 
rustig aan, gewoon stappen. Na 
een minuut of tien gaan ze van-
zelf harder lopen. Dan rijden we 
als het ware op volle snelheid.’ 

Veel bekijks
Natuurlijk houdt Dick de ver-
keersveiligheid in de gaten. Er 
moeten geen ongelukken gebeu-
ren. Hij weet dat de pony’s zelf 
ook van genieten van de ritjes. 
‘We trekken in de zomer veel be-
kijks van buitenlanders. Dan 
stoppen we even en kunnen zij 
foto’s nemen.’ Gaan jullie winter-
dag ook op pad? ‘Jazeker. Mijn 
maatje Siemen Huisman en ik 
rijden als het even kan elke week. 

Tegen kou kun je je kleden en de 
pony’s kunnen er ook goed tegen. 
Als het echt slecht weer is, dan 
gaan we niet. Het is geen moeten.’ 

Krachtvoer in plaats van 
suikerklontjes
‘We nemen in de regel koffie mee 
en koek. Onderweg stoppen we 
dan ergens in een parkje en rus-
ten we even uit.’ Heeft u dan ook 
suikerklontjes mee voor de pony’s? 
‘Nee, die krijgen onderweg niets. 
Maar als we weer thuis zijn, dan 
krijgen ze een extra portie 

krachtvoer. Dat hebben ze dan 
wel verdiend.’

Arreslee
‘Ik ben mijn hele leven al in de 
weer met paarden’, laat Siemen 
Huisman (83) weten. ‘Dat begon 
al vlak na mijn geboorde. Toen 
ben ik in de arreslee naar de kerk 
gereden om te worden gedoopt. 
Mijn vader en mijn opa waren 
ook altijd in de weer met paarden. 
Dan neem je dat over, he’. Siemen 
heeft nu een set Shetlanders. 
Voorheen bezat hij ook een vol-

bloed Fries paard. ‘Daarmee reed 
Sinterklaas rond in Andijk. Hij zat 
dan in de koets die ik bestuurde.’ 
Soms met vijf koetsen
Nu stuurt Siemen zijn Shetlan-
ders door Andijk en omgeving. 
‘Doorgaans rijden Dick en ik op 
donderdag. Dan doen we nu al 
meer dan twintig jaar. Er sluiten 
ook wel eens anderen aan. Soms 
rijden we met vijf koetsen achter 
elkaar aan. Dan spreken we van 
tevoren af waar en hoe laat we 
vertrekken. Bij goed weer maken 
we wel ritten van dik 30 kilome-

ter. Mooi over Medemblik, Nib-
bixwoud, Hauwert en dan weer 
richting Andijk. Nee hoor, de po-
ny’s raken niet van slag van het 
verkeer. Die zijn er aan gewend. 
Bij het trainen zet ik een jongere 
pony aan de binnenkant. Die 
trekt zich op aan zijn ervaren 
soortgenoot aan de buitenkant. 
Ik kijk altijd uit naar ons weke-
lijkse ritje. Natuurlijk word ik een 
dagje ouder maar ik hoop dit nog 
een tijdje vol te houden.’ 

Siemen Huisman (links) en Dick Kolken hebben de wekelijkse rit weer achter de rug. Foto: KD/De Andijker

Andijkers op pad met koets en Shetlandpony

Zaterdag 12 mei

McChicks
(Top MEIDEN band) bij Club Jazz&Pop

Cultura Andijk. Aanvang:22.00 uur

Donderdag 10 mei is het weer 
zo ver, de 29e editie van het He-
melvaartstoernooi gaat dan weer 
plaatsvinden. 

Om 11:00 uur gaat het toernooi 
van start en rond 16:00 uur zullen 

de teams weer klaar zijn waarna 
ze in de kantine en op het terras 
nog een aantal drankjes kunnen 
doen. Supporters zijn natuurlijk 
ook van harte welkom om de 30 
deelnemende teams aan te moe-
digen. 

En voor de kleintjes is het sprink-
kussen ook weer aanwezig. Ook 
dit jaar is er weer een loterij met 
leuke prijzen mede mogelijk ge-
maakt door onze sponsoren. 
Kortom genoeg redenen om ook 
naar Sporting te komen!

Hemelvaartstoernooi bij Sporting Andijk
Langs de weg: Aardbeienverkoop bij ABZ seeds. Fotocollage: KD/De Andijker



COLUMN (19)

Redactie: K. Gorter †

Eindtijd

Er wordt veel geschreven en 
gespeculeerd over de “opna-
me” zoals vermeld in I Kor. 
15:50ev. God gaf ons geen da-
tum voor dit gebeuren maar 
noemde wel de tekenen van  
de tijd waaraan wij kunnen 
zien dat wij leven in de eind-
tijd, bijvoorbeeld Matteüs 24, 
Marcus 13 en Lucas 21. Jezus 
noemt hier zaken die wij da-
gelijks in de kranten lezen en 
via het journaal kunnen ho-
ren. Van belang is hierbij dat 
Israël (gesymboliseerd door 
de vijgenboom) weer op kaart 
staat, zoals nu het geval is.  
Ook Jeruzalem is sinds 1967 
weer in Israëlische handen en 
niet langer “vertrapt door hei-
denen”. In I Kor. 15:50-58 
deelt Paulus ons het geheime-
nis mee van deze “opname”, 
waarin wij die Jezus zijn blij-
ven verwachten (Opb. 3:10) 
Geen opname met achterla-
ting van onze lichamen maar 
in ons, dan veranderde, li-
chaam. Een onvergankelijk li-
chaam dat nooit meer zal 
sterven maar eeuwig zal leven 
in ons Vaderhuis. Is het dan te 
laat voor hen die niet mee-
gaan?  Eigenlijk is deze over-
denking bedoeld voor hen die 
achterblijven en voor degenen 
die nu nog niet helemaal voor 
Jezus hebben gekozen maar 
als het ware op het kruispunt 
staan te twijfelen. Hopelijk 
zult u als u tot deze categorie 
behoort de aangehaalde pas-
sages in de bijbel lezen en 
overdenken. Dan hoop ik dat 
u helemaal voor Jezus zult 
kiezen en dus meekomt, als u 
niet meekomt dan hebt u nog 
een uitweg. Dan kunt u beho-
ren tot de “grote schare die 
niemand tellen kan” (Opb. 
7:9ev) die komt uit de grote 
verdrukking (verzoeking) die 
na de opname gaande zal zijn. 
Er zal dan de keuze van u ge-
vraagd worden die u eerder 
nog niet had gemaakt.  Ik bid 
dat u het uzelf niet moeilijker 
zult maken dan nodig is, deze 
wereld heeft al de contouren 
van het komende anti-christe-
lijke rijk en stevent regelrecht 
af op chaos en ondergang. Het 
lijden is mega groot, zowel in 
het klein als in het groot. Tik-
kende tijd-bommen vallen 
zowel in de spreekkamer van 
artsen als op inwoners van 
bijna totaal verwoeste steden. 
Ik kan het helaas niet leuker 
maken dan het is maar als u 
kiest voor Jezus, voor God en 
Hem van harte blijft verwach-
ten, dan hoeft u de grote ver-
drukking niet mee te maken, 
dan heeft onze Heer u voor 
die tijd gehaald.  Is dat geen 
heerlijk vooruitzicht …ja 
toch…? Kiest dan heden wie 
gij dienen zult... (Jose Conse-
mulder)

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

Het heeft ons goed gedaan om zoveel belangstelling en mede-
leven te hebben ontvangen na het overlijden van onze paps, 
opa en overopa

Joost van Geffen
Hiervoor onze hartelijke dank.
                                                     
     Joost en Klazien
     Liesbeth
     Pascal
     Juan, Floor
Andijk, mei 2018

Op 9 mei zijn onze ouders, opa en oma

Piet-Hein en Nel Scholtens-Duijn
50 jaar getrouwd!

Van harte gefeliciteerd.
Wij wensen jullie nog heel veel gelukkige jaren samen!

Pascal en Natasja, Marc en Megan, Roos, Tess
Daphne en Frank, Carmen, Luna
Léon en Linda, Thiago, Gavino

1953                          14 mei                          2018

 Henk en Grietje Tensen-Mantel
zijn op 14 mei 65 jaar getrouwd.

In mooie en moeilijke tijden heeft de Heer hen kracht gegeven. 
 Als (achter- en klein)kinderen is er voor dit bijzondere 

jubileum naast felicitaties vooral ook onze dankbaarheid voor 
wat zij als ouders voor ons tot nu toe al mochten betekenen!

    Harry en Linda
    Johan en Tineke
    Nico en Frieda
    Martin
    Gerard
    Jaco en Mirjam

    klein- en achterkleinkinderen

MET

LOTERIJ!

Hemelvaarttoernooi
Sporting Andijk

Donderdag
10 mei

6 spelers + 1 keeper • 16+ •  minimaal 1 dame in het veld!

Opgave: evenementen@sportingandijk.nl • €30 per team

Springkussen aanwezig voor de jongste jeugd!

Een top Meidenband in Cultura. Foto aangeleverd

12 mei top Meidenband “McCHICKS” 
bij Club Jazz&Pop in Cultura Andijk

Het debuutalbum van poptrio 
McChicks was in 2009 één van de 
meest opmerkelijke releases van 
vaderlandse bodem en maakte 
grote indruk op de Nederlandse 
muziekwereld. 

Het trio wordt gevormd door 
Tessa Boomkamp (drums/zang), 
Astrid Akse (gitaar/zang) en 
Phaedra Kwant (bas/zang). 
Deze drie doorgewinterde, con-
servatoriumgeschoolde musici 
bundelden hun krachten en 
richtten McChicks op om hun 
eigen popstukken ten gehore te 
brengen. Zij worden geroemd om 
hun verbluffende vocale vakwerk 
en eigen sound. Dit is een menge-
ling tussen pop, rock, Westcoast 
en country met sterke close-har-
monies. Van aaibaar en gevoelig 
tot stevig en funky.

Hun individuele talenten als uit-
muntende instrumentalisten, vo-
calisten en componisten bleven 
niet onopgemerkt. Zo werkten zij 
als sessiemuzikanten in de pop-, 
jazz- en theaterwereld met arties-
ten als Marco Borsato, Claudia de 
Breij, Lois Lane, Krystl, Normaal, 

Edwin Evers, Mathilde Santing, 
Waylon, Fréderique Spigt en de 
3J’s.
Als McChicks speelden zij als 
support act bij Marco Borsato en 
Normaal. In 2013 arrangeerden 
zij werk van Veldhuis & Kemper 
voor hun jubileumprogramma 
‘Onder De Douche’ en tourden zij 
met de heren door het land. 
Ook treden zij elk jaar op in Grie-
kenland en in Groot-Brittannië 
en Duitsland timmeren de Mc-
Chicks ook aardig aan de weg.
In 2018 verschijnt hun langver-
wachte tweede album.

Bezetting:
Astrid Akse – zang, gitaren
Tessa Boomkamp – zang, drums
Phaedra Kwant – zang, basgitaar, 
contrabas

Zorg dat je er bij bent, dit mag je 
niet missen! Zaterdag 12 mei bij 
Club Jazz&Pop in Cultura An-
dijk.
Aanvang: 22.00 uur, deur open 
21.00 uur
Entree € 7,50/Donateurs 65+ /€ 
5,=. Onder 25 jaar gratis maar wel 
geldig IDbewijs mee nemen. 

Van 14 t/m 19 mei is de collecte 
van het Longfonds. Meer dan 
30.000 vrijwilligers gaan dan op 
pad met maar één doel: geld inza-
melen voor de strijd tegen long-
ziekten.
Finn is geboren met maar één 
long. Hij is niet de enige. Meer 
dan 1 miljoen mensen in ons land 
hebben een ongeneeslijke long-

ziekte. Voor hen is ademen een 
voortdurende of terugkerende 
strijd. Een strijd die ze niet alleen 
kunnen winnen. Daarom strijdt 
het Longfonds voor gezonde 
lucht en gezonde longen. Van 14 
t/m 19 mei is de collecte van het 
Longfonds. Help ook mee! Geef 
aan de collectant of ga naar long-
fonds.nl.

Geef voor gezonde longen
14 t/m 19 mei 2018: collecteweek Longfonds

Verhuisd per 7 mei, 
van Julianastraat 2 naar Reinderhoek 9, 1619 DV, Andijk.

Koffie en thee zijn zo gemaakt.

Annie Ouwerkerk-Ridder
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Silva Visser

KLEURENPRACHT

De kleur groen is er in talloze varianten en daar genieten we deze 
dagen volop van. Met het zonnetje erbij laat de natuur zich van zijn 
beste kan zien. Is het u wel eens opgevallen hoe ontzettend veel 
varianten groen er in de natuur zijn? Met beschrijvingen, of spreek-
woorden duiden we vaak de verschillen in kleur. Grachten groen 
is de naam voor de zeer donkergroene verf waarin vele grachten-
panden zijn geschilderd, gifgroen het andere uiterste dat bijna naar 
het geel toegaat en het gras lijkt bij de buren altijd groener (iets 
wat bij onze buurman ook daadwerkelijk zo is). Het is een lust, om 
tijdens het wandelen eens alle verschillend kleuren te aanschouwen. 
En net als al deze tinten binnen slechts die ene kleur groen, zijn wij 
met elkaar op deze wereld in eveneens allerlei verschillende tinten. 
Hierbij is ons verschil in kleur aan de buitenkant nog lang niet zo 
gevarieerd, als de diversiteit in wie we van binnen zijn. De notaris 
heeft het privilege om vele verschillende personen in de diverse 
fasen van hun leven te ontmoeten en hun bij te staan op allerlei 
gebieden. Dit geeft ons vak kleur. Dit jaar bestaat de Koninklijke 
Notariële Beroepsorganisatie 175 jaar, een bijzonder jubileum, waar 
wij als beroepsgroep erg trots op zijn.

LEZINGEN MAAND VAN HET TESTAMENT 
EN LEVENSTESTAMENT

Donderdag 17 mei, Eetcafé 70, De Goorn, 
Donderdag 24 mei, Van der Valk, Hoorn en 
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 bespre-
king op ons kantoor kan: 
telefonisch of via presen-
taties@mantelovertoom.
nl - Andijk 0228-592224 en 
Benningbroek 0229-591264.

Toegankelijkheid.

Gerrit van Keulen van 
onze dorpsraad had een 
burgerinitiatief gestart 

over de toegankelijkheid 
van onze gebouwen in de 

gemeente voor burgers 
met een fysieke beperking. 

Prachtig initiatief, dacht 
ik zo en hij kreeg ook alle 

steun van de Raad. De 
uitkomst van zijn onder-
zoek was beperkt tot een 
gedeelte van Andijk maar 
liet al zien dat er verbe-

teringen te halen zijn. De 
teleurstelling kwam bij 

het vervolg raadsvoorstel 
van het college: “Geef dit 

initiatief verder aan de 
ambtenaren en de dorps/
kernraden“. Nou zult u 
denken, wat is daar mis 

mee. Op zich niks, echter 
het item verdient een heel 

andere aanpak, dit kan 
jaren duren en dat zou 
heel zonde zijn van het 

initiatief. De Raad dacht 
ook heel actief mee met de 
wethouder en kwam met 
allerlei voorstellen dat dit 
anders moet. CU kwam 

uiteindelijk met een motie 
dat de wethouder verzocht 
het huiswerk over te doen 
en met een goed plan te 

komen. CU ziet graag de 
slogan: Andijk, de meest 
toegankelijke gemeente 

van Noord-Holland. Dat 
zou mooi zijn voor de 

burgers die door wat voor 
omstandigheden dan ook, 

beperkt zijn. Maar ook 
voor onze toeristen. 

De motie werd breed 
gedragen en zo wachten 

we af hoe toegankelijk ons 
nieuwe college is en dit 

punt met nieuwe energie 
en nieuwe invalshoeken 

oppakt. We zien het tege-
moet!

Silva Visser
ChristenUnie

Christenunie.medemblik@
gmail.com

 • 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

 
 
 
 
 
 

DONDERDAG 10 MEI 

HEMELVAARTSDAGHAP 
VANAF 17:00 UUR GEOPEND 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OPGAVE/RESERVERING IS NIET NODIG  
WWW.DORPSHUISCENTRUM.NL 

 

Op zaterdag 26 mei van 15.30 tot 
17.00 uur wordt er een gratis eve-
nement georganiseerd bij Zwem-
bad De Zeehoek. Wij willen deze 
middag personen met een ver-
standelijke en/of lichamelijke 
beperking laten spelen en zwem-
men op hun eigen niveau, maar 
wel met een vertrouwd persoon 
om hun heen. De vertrouwde 
persoon zal de begeleider van het 
kind zijn.

De reden voor het organiseren 
van dit evenement is dat wij het 
zwembad willen promoten voor 
deze doelgroep. Allereerst staat 
zaterdag 26 mei in het teken van 
gezelligheid, spelen en samenzijn.  

Ten tweede even de voordelen op 
een rij:
Het medium water zorgt voor 
een aantal speciale ‘therapeuti-
sche en preventieve’ redenen om 
te kiezen voor zwemmen:
- water is een pijn verminde- 
 rend medium 
 (opwaartse kracht, warmte,  
 massage door stroming) 
- de stijfheid van bindweefsel  
 in onder meer gewrichten  
 vermindert door het medium  
 water 
-   bewegingen kunnen met  
 weinig krachtinzet worden  
 uitgevoerd 
-   men kan meestal zonder  
 hulpmiddelen bewegen 
-   water biedt een ‘aangename’  
 weerstand bij het bewegen en  
 kan algemeen 
 spierversterkend zijn 
-   het is veilig in het water: 
 vallen geeft geen problemen 
-   men kan adequate fysiolo- 
 gische belasting voor het  

 hart/vaatsysteem bereiken 
-   bewegen in water is langzaam  
 en geeft reactietijd  
-   water leidt het bewegen en  
 geeft ritme: het bewegen ver 
 loopt soepeler 

Daarnaast willen we via deze 
middag de aandacht vestigen op 
de activiteiten die het zwembad 
kan (gaan) bieden aan scholen 
en woongroepen die werken met 
deze personen en aan de ouders 
van deze personen. Vanaf dinsdag 
29 mei zal Zwembad De Zeehoek 
de mogelijkheid aanbieden voor 
mensen met een beperking om te 
kunnen zwemmen in het zwem-
bad. Dit kan tussen 10.45 - 12.15 
uur. Deze activiteit is aantrekke-
lijk voor scholen, woongroepen 
maar ook voor ouders met kin-
deren met een beperking. Een 
begeleider is hierbij wel verplicht. 
De activiteiten op zaterdag 26 
mei is mede mogelijk gemaakt 
door het Tank & Schenk pro-
gramma van Peut Koper te Wer-
vershoof. Tijdens deze middag 
worden er nieuwe speelmateri-
alen onthuld door de kinderen 
van het speciale zwemgroep-
je van de woensdagmiddag. 

Om deze gezellige middag mee te 
maken dient u zich van tevoren 
aan te melden via het volgende 
emailadres:  
a.swier@zwembaddezeehoek.nl   

De contact persoon voor dit eve-
nement is Ans Swier, u kunt haar 
bereiken op dinsdag, woensdag 
en vrijdag tussen 10.30 en 12.30 
uur. Zwembad   De Zeehoek 
Dorpsstraat 179, 1693 AE Wer-
vershoof, 0228-581672

Speciaal evenement Zwembad de Zeehoek

Foto Douwe Greydanus

Slome duikelaar

Het is u misschien nog niet opge-
vallen om dat meeuwen veelal 
door de mens als zeemeeuw 
wordt betitelt. Maar er zijn veel 
soorten te onderscheiden.
De laatste tijd zijn de stern achti-
ge ook weer terug gekeerd om 
hier te gaan broeden.
Wij kunnen ons gelukkig prijzen 
dat vogels steeds weer terug ke-

ren om hun jongen groot te bren-
gen en dat moet wij koesteren.
De Visdief is een stern die met 
slome vleugelslagen de sloten en 
wateren afzoekt naar een visje. 
Zodra ze wat zien dan bidden ze 
voor de maaltijd door met snelle 
vleugelslagen op de plaats te blij-
ven hangen. Daarna maken ze 
een inschatting en duiken als een 
speer het water in om hun prooi 
te pakken.
Het liefst broeden ze op een 
schelpenstrandje en hebben dan 
ook een goed overzicht op preda-
toren. Zodra er gevaar dreigt dan 
kunnen ze aanvallen tot bloedens 
toe.
Douwe Greydanus.

De Trambaan opent op  
vrijdag 11 mei haar deuren met 

Porto Azul baby & kinderkleding 
rechtstreeks uit de fabriek  

in Portugal.
Kinderkleding maat 92-164 (2-12 jaar)  
&  baby maat 62 -86 (2-18 maanden) 

Openingstijden: 
Woensdag & vrijdag 13.00–17.00 uur 

Zaterdag van 12.00–16.00 uur

U bent van harte welkom  
op Kleingouw 41, 1619 CC Andijk 

Bij besteding van 15 euro of meer  
ontvangt u een leuke goodybag (op=op)

Groetjes van Viggo, Abigail, Feline & 
Vittoria vanaf WFC Amsterdam.

De Trambaan
baby- & kinderkleding
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Zoekt u een stadsfiets, een 
racefiets, een heren- of kin-
derfiets, een elektrische fiets 
of een (cross)hybride fiets? 
Welke fiets u ook zoekt, u kunt 
terecht bij Fietsenstunt Lakkie 
van eigenaren Ton Lakeman 
Sr. en Ton Lakeman Jr. “We 
hebben voor iedereen de juiste 
fiets, het is slechts een kwestie 
van de juiste keuze maken!”

Met twee echte winkels, één 
in Onderdijk en ook één in 
Wieringerwerf kunt u de fiets 
van uw keuze komen bekijken en 
zelfs uitproberen. Daarnaast is 
er een uitgebreide webshop, met 
een zeer uitgebreide collectie. 

“Met twintig afhaalpunten en 
ook service aan huis maken wij 
het u gemakkelijk. Het maakt 
daarbij niet uit of u de nieuwe 
fiets in de winkel of online bij 
ons aanschaft. We monteren de 
fiets altijd volledig af, inclusief 
accessoires. Service hebben wij 
hoog in het vaandel.” Binnenkort 
openen zij hun derde winkel. In 
Hoorn op de Van Aalstweg 8, in 
het winkelgebied Hof van Hoorn 
komt een nieuwe winkel met 
maar liefst 2176 m2 ruimte.

Vader en zoon
Al zo’n veertig jaar zit Ton 
Senior in het fietsenvak. Eerst 
vanaf Onderdijk 219 en vanaf 

2010 vanaf het adres aan de Nes 
162. “Het fietsenmakersvak heb 
ik geleerd door het te doen. In 
een fietsenwinkel, met verkoop 
van nieuwe fietsen en flink wat 
reparaties en onderhoudswerk-
zaamheden.” 
Zijn zoon Ton Junior start-
te in 2012 zijn eigen winkel 
Fietsenstunt, met online fietsen-
verkoop. “Ik koos voor de nieu-
werwetse vorm van een fietsen 
winkel,” zo licht Ton Junior toe.

Krachten gebundeld
Als snel werd het duidelijk dat 
de beide heren de krachten kon-
den bundelen om al hun klanten 
nog beter te bedienen. De fysie-
ke winkel combineren met een 
goede webshop bleek een gouden 
greep. De combinatie van het 
oude-en nieuwe tijdperk, waarin 
het ouderwetse handwerk en de 
digitale nieuwe wereld elkaar 
aanvullen. “Dit werkt uitstekend. 
Sommige mensen oriënteren zich 

graag via de webshop en komen 
dan toch naar de winkel, ande-
ren doen dat juist andersom. Een 
fiets kopen kan bij ons op beide 
manieren. In alle gevallen leve-
ren wij u een prima fiets en kunt 
u terug vallen op onze service. 
Dat kan vanuit Wieringerwerf, 
Wervershoof en binnenkort dus 
ook vanuit Hoorn.”

Alfred Hoekstra van Andijk
Sinds enige tijd springt Alfred 

Hoekstra bij in de werkplaats. 
“Tot voor kort had ik mijn eigen 
fietsenwinkel op Andijk. Daar ben 
ik mee gestopt en na de laatste 
verkopen had ik nog een klein 
beetje restvoorraad. Daar had Ton 
wel oren naar. Zo zijn we met 
elkaar in contact gekomen. Daar is 
deze fijne samenwerking uit voort 
gegroeid, ” aldus Alfred. “Het is 
voor mij een mooie manier van 
afbouwen van mijn werkzaam-
heden, voor de winkel hier ben ik 
een waardevolle extra hulp.”

Nieuwe vaklui welkom
Het vinden van jonge, gemoti-
veerde en leergierige technische 
handjes is een moeilijke klus. 
“Wij zouden best een paar jon-
gens of meiden kunnen gebrui-
ken om hen via stages en leer/
werk trajecten te laten zien hoe 
leuk het fietsenmakersvak is. Ook 
als je automonteur wilt worden, 
of een ander technisch beroep 
voor ogen hebt. Loop eens bij 
ons binnen en laten we kennis 
maken. Goede vaklui zijn altijd 
van harte welkom!” De beide 
heren Lakeman bevestigen dat 
Alfred een mooie aanwinst is. 
“Met zijn vakkennis is hij voor 
ons heel waardevol en die kennis 
wil hij graag doorgeven en over-
dragen aan de nieuwe generatie.”
www.fietsenstunt.nl / service@
fietsenstunt.nl / 0228-85 40 13 of 
Nes 162a 1693 CM Wervershoof

Lakkie Tweewielers – Fietsenstunt gaat uitbreiden

Ton Lakeman Jr. en Sr. met Alfred Hoekstra. Foto: Olga de Boer/de Andijker

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!

•   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) 

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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Michel Haak  M 06 53 92 18 85
Sterappel 28  E  michel@indehaak.nl
1619 KA Andijk  

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

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

Adv_Praktijk Andijk.indd   1 20-04-2012   13:17:57

Husqvarna 
Gazonmaaiers 
v.a. € 339,-

Husqvarna 
Riders 
v.a. € 2939,- 

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.
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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...

... Marieke van Dijke de ko-

mende twee weken haar HBR 

(Horeca Bakkerij & Recreactie) 

examens gaat afleggen op

het Martinus College?

… de redactie op zoek is naar 

oud Andijk in beeld deel 2?

… er automobilisten zijn die 

denken dat de Generaal de 

Wetlaan een racebaan is, 

en daar vierkant door 

de bocht gaan?

… de Trambaan op vrijdag 

11 mei haar deuren opent met 

baby- en kinderkleding?

… berichten van gevonden en 

verloren voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

 
Andijkertjes

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

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

Drukwerk
Dijkprint het adres voor uitnodi-
gingen, briefpapier jubilea, druk- 

en printwerk etc. www.dijkprint.nl

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 
handig voor als u een feest geeft! 
www. ijsselhof.eu of bel 591926. 
Ons IJsselhof 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 

Instappen bij het boothuis. Foto: Toos Brink

Moederdagvaartocht

Kom mee in de boot op 
Moederdagzondag 13 mei voor 
één vaartocht van ca. een uur. 
Pieter en Frieda vertellen over de 
geschiedenis van West-Friesland, 
het ontstaan van het Streekbos 
en de flora en fauna. 
Verzamelen bij IVN in het 
Streekbos Paviljoen om 14.00 
uur. Kosten € 2,50 volwassenen 
en € 1 voor kinderen. Tijdige 
opgave is nodig bij Pieter Karel 
op 06 53259822 om teleurstelling 
te voorkomen.

De mooiste tijd van het jaar op 

het water? Als het om jong leven 
gaat wel, want tussen de overgang 
van water en land valt er veel te 
zien: jonge eendjes en meerkoe-
tjes voelen zich veilig tussen het 
riet, op zoek naar voedsel en ver-
stopt voor hun vijanden. Jonge 
fuutjes op de rug van hun ouders 
laten zich voeren met verse vis-
jes. De waterplanten ontplooien 
zich uit hun winterslaap diep in 
de modder. De eerste boerenzwa-
luwen laten zich weer zien. 

Genieten van het totaalplaatje: 
het frisse groene Streekbos.

Boerenzwaluw ouder en jong. Foto Toos Brink

Terugkeer zomervogels

Ze komen uit verre oorden om 
hier te broeden, veelal zijn het 
insecteneters en soms zijn ze 
geringd zodat je kan nagaan waar 
ze vandaan komen. 

IVN adviseert deelnemers 
daarom een verrekijker mee te 
nemen voor de vogelexcursie 
op Moederdag 13 mei. Aanvang 
vogelexcursie 9.00 uur bij het 
Egboetje, Liederik 15, 1678 JC 
Oostwoud, afslag Hauwert. Pas 
schoeisel aan bij nat weer!

Drukste tijd van het jaar 
Op de grens van water en bos 
is er altijd vogelleven te zien en 
te horen. Broedvogels boven, en 
op het water, ze hebben jongen 
en insecten vullen de hongerige 
vogelbekjes. Maar een ekster, kie-
kendief en torenvalk zijn echte 
zichtjagers en dus overdag actief 
en niet vies van een jong vogeltje. 
Zet de zintuigen op scherp en laat 
je verrassen tijdens de wandeling 
van ruim een uur langs water en 
bos bij het Egboetswater.  

The perfect match!

Tip voor 
Moederdag!
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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

Donderdag 10 mei 10.00 uur: 
Hemelvaart van de Heer.
Woord-Communieviering met 
Gemengd koor; voorgangers van 
groep Andijk. Thema: “Aan de rech-
terhand van de Vader”.
Zondag 13 mei 10.00 uur: 7e zon-
dag van Pasen. Tevens Moederdag. 
Eucharistieviering met Gemengd 
koor; voorganger: pastor J. van Dril.
Thema: “U toegewijd”.
*De collecte in beide vieringen is 
voor onze kerk. Van harte aanbevo-
len en dank daarvoor.
Dinsdag 15 mei 10.00 uur: 
Ontmoetingsochtend in de dagkerk.
16.00 uur in Sorghvliet: Woord-
Communieviering; voorganger: pas-
tor A. Dekker.
Welkom in de vieringen.
*Zaterdag na Hemelvaart is traditie-
getrouw weer de 40MM sponsor-
wandeltocht.
Alle deelnemers mooi weer en veel 
wandelplezier toegewenst!

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

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

MEI
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 

twee van onze leden. Cultura, 20.00 uur
Zondag 28 oktober 
• Club Jazz & Pop, Cultura (Cultura Plus) 
Woensdag 31 oktober
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.

NOVEMBER

Oud papier  Zaterdag 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 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 01-06, 

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

Kijk voor meer informatie op hvcgroep.nl

Biljartvereniging De Vlieringboys
Op deze biljartmiddag pro-
beerden we er alletwee wat van 
te maken. Voor C.J. verhoogt 
lukte dat nog wel want een 
prima partij bandstoten mocht 
er zijn, want 1,70 mocht er zijn 
en een goede verliespartij was 
Cees zijn middag vrij redelijk te 
noemen en dat is mooi meege-
nomen.
G.P. Grent maakte teveel 
schoonheidsfoutjes en dan 
moet je de fouten wel dege-

lijk bij je eigen zoeken, maar 
de librepartij van 3.33 mocht 
er zijn, een leuke opsteker 
dacht ik zo. De einduitslag C.J. 
Verhoog vijf punten, G.P. Grent 
drie punten en dat was het dan.
De slotzin is: “Wie samen naar 
de zon kijkt, kan ook samen 
door de regen gaan.”

Sportgroeten
G.P. Grent
Aflevering 1153

Kerkdiensten, 
donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag 
en zondag 13 mei, Moederdag
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
Donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag
9.30 uur mw. C.W. Hoek te Bunschoten-Spakenburg
 organist: H. Vogelsang
Zondag 13 mei
10.00 uur ds. A. Baas te Amstelveen, organist: W. Broer
 
Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen
Donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag
09.30 uur ds. G. Heijkamp
Zondag 13 mei
09.30 uur Leesdienst
16.00 uur ds. G. Heijkamp

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
Zondag 13 mei
10.00 uur Ds. Johan Moens uit Breezand
 Organist: Hessel Kluiwstra

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
Zondag 13 mei
10.00 uur Machiel Jonker

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
Donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag
10.00 uur Wo-Com. groep Andijk, Gemengd koor
Zondag 13 mei
10.00 uur Euch. pastor J. van Dril, Gemengd koor

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
Zondag 13 mei
19.00 uur  Jack Nugter

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
Zondag 13 mei
10.00 uur Simon van Groningen

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

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

Wie weet wie deze personen zijn 
of bij wie ze aan het werk zijn?

Heeft u nog foto’s die ik even mag lenen voor mijn verzame-
ling? Het maakt niet uit wat het is, die krijgt u dan zsm. weer 

terug.

H. de Greeuw, Dijkweg 80, 1619 HD Andijk. 0228-591965
hdegreeuw@quicknet.nl

Wie zijn dit?
                       

     Steun ons koor! Van 8 tot 28 mei kunt u als lid van de Rabo uw stem uitbrengen.
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Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

Wij hebben 
plekjes vrij!

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

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.

Eric van Beek is de Business post bezorger van Andijk. Door weer en wind rijdt Eric in 
het dorp op zijn gele scooter. De fotograaf kwam Eric tegen in de Bangert in Andijk. 

Foto: KD/De Andijker

Business post bezorging in Andijk

Op Pinksterzondag 20 mei a.s. organiseert 
de werkgroep de zesde editie van de “Mu-
zikale Wandeling”. Dit prachtige muziek-
festijn zal dit jaar tussen 13.15 en 17.30 uur 
bij locaties aan de Zeeweg en de Dorps-
straat van Wervershoof plaatsvinden.

Een groot aantal muzikanten toont daarbij 
op maar liefst 12 locaties hun muzikale 
talent. Samen met je vrienden of lekker 
met het hele gezin kun je genieten van een 
scala aan muziekstijlen met dit jaar weer 
verrassend veel nieuwe gezichten onder de 
muzikanten. Het muziekschema van deze 
dag kun je downloaden op Binding.nl of is 
langs de route te verkrijgen bij de locatie-
borden.

Bijzonder is het feit dat alle muzikanten en 
gastlocaties ook dit jaar weer spontaan 
hun medewerking verlenen om deze 
mooie en hopelijk ook zonnige muzikale 
dag aan te bieden, waarbij je naast de mu-
ziek ook kunt genieten van de tuinen waar 
de optredens plaatsvinden.

Omdat de toegang geheel vrij is en de mu-
zikanten belangeloos meewerken om dit 
evenement weer mogelijk te maken zullen 
zij ”hun pet” of muziekkoffertje neerzetten 
voor een vrijwillige bijdrage van de bezoe-
kers. Als je dus wat extra kleingeld in je zak 
stopt voor je van huis weggaat, komt dat 
vast wel goed!

Op de diverse locaties is veelal een lekker 
drankje te verkrijgen, zodat het je als be-
zoeker aan niets zal ontbreken, maar 
voorop staat de muziekbeleving.
Dit evenement wordt mede mogelijk ge-
maakt door bijdragen van onze sponsors 
t.w., de Gemeenschapsveiling en “Het 
Cafe”. Fantastisch toch!
Aansluitend zal vanaf 17.30 uur in ge-
noemd café de dag worden afgesloten met 
een afterparty om nog even lekker na te 
genieten
Leuk als je er bij kunt zijn!

Werkgroep “Muzikale Wandeling 
Wervershoof”.

De leukste 
moederdag 

cadeaus vind je 
bij Tuincentrum 

De Weet!
      Hemelvaartsdag gesloten 

Naast muziek ook genieten van de tuinen. Foto aangeleverd

“Muzikale Wandeling Wervershoof“ 
Zesde editie gaat van start op Pinksterzondag 20 mei

Aansluitend op het project Geothermie 
in Andijk organiseert de stichting J.C. 
van der Meulen op vrijdagavond 11 
mei in Wijkcentrum de Grote Waal in 
Hoorn een lezing over Geothermie-
Aardwarmte.

In 2017 is door een aantal glastuinbouw-
bedrijven en de ECW (Energiecombinatie 
Wieringermeer) een start gemaakt met 
een project om aardwarmte van 2 km diep 
te gebruiken voor de verwarming van de 
kassencomplexen in Andijk-Wervershoof. 
Inmiddels is dit project zover gevorderd 
dat men nu bezig is de distributie van 
het verwarmde water naar de kassen te 
realiseren.

Indrukwekkende ondernemening
Voordat er naar aardwarmte geboord 
wordt, moet de geologische structuur van 
de bodem onderzocht worden. De eigen-
lijke boring is een indrukwekkende onder-
neming die in continudienst met een flin-
ke boortoren gedaan wordt. Het is daarom 
van belang dat de bodem goed in kaart 
wordt gebracht, zodat de kans op succes 
zo groot mogelijk is. De boortoren was 
goed te zien aan de Nieuwe Dijk in polder 
het Grootslag. Mevrouw Andrea Vondrak, 
geologe bij Panterra Geoconsultants B.V., 
gaat de lezing verzorgen. Zij zal de boring, 

de geologie van het gebied en het uiteinde-
lijke gebruik van de warmte in haar lezing 
behandelen.

Wilt u de lezing bezoeken dan graag aan-
melden bij Jaap Boers, 06 54 31 49 30 of 
email p.h.vriend@quicknet.nl. Entree  € 
3,50 Adres:  Grote Beer 3, 1622 ES Hoorn.  
Vrijdagavond 11 mei aanvang 20.00, zaal 
open 19.30 uur 

ECW (Energiecombinatie Wieringermeer): 
https://www.ecwnetwerk.nl/  

Aankondiging op deze site: https://www.
ecwnetwerk.nl/nieuws/lezing-geother-
mie-andrea-vondrak-22-mei-2018/

Lezing Aardwarmte in Andijk-Wervershoof

Boortoren in Andijk. Foto aangeleverd

Andrea Vondrak, geologe bij Panterra 
Geoconsultants B.V.. Foto aangeleverd

Bertran de Lange - is binnen ECW mana-
ger Geothermie. Foto aangeleverd
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