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Het kantoor van De Andijker en Dijkprint is GESLOTEN op:
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 interesse is er altijd al wel 
geweest binnen de familie. We 
hadden veel contact met elkaar, 
ook met oudooms en verre ne-
ven. Mijn eigen familiestam-
boom was mij dan ook voor een 
groot deel wel bekend,” zo be-
gint Hans Sijm zijn verhaal. 
“Maar in 1975 ben ik begonnen 
met wat inmiddels wel een uit 
de hand gelopen hobby ge-
noemd kan worden!”

Hans sloeg in 1975 een dames-
blad open, waarin een uitklapper 
zat waarop je een start kon ma-
ken met je eigen familiestam-
boom. Al snel was hij meerdere 
generaties terug. Hij wist namen 
en geboortedata, zocht overlij-
densdata er bij en keek of hij te-
rug kon vinden op welke datum 
er getrouwd was. “Het blad was al 
snel te klein. Als je eenmaal bezig 
bent, wil je steeds meer vinden, 
dus ga je zoeken.”

Kwartierstaat
Na een kwartierstaat van de eigen 
familie en die van zijn vrouw, 
kwamen ook familieleden en 
kennissen aan de beurt. “Vaak 

ook bezocht ik mensen, op zoek 
naar nieuwe stukjes informatie 
voor in mijn stamboom-puzzel. 
Bijvoorbeeld op oude bidprentjes 
vond ik dan weer wat extra gege-
vens. Hele archieven heeft hij 
doorgespit. “Toen der tijd moest 
ik daar een dag vrij voor nemen 
van mijn werk. Dan kon ik een 
dag naar Haarlem om in het pro-

vinciaal archief zoveel mogelijk 
gegevens te vinden. Tegenwoor-
dig kan dat makkelijker, vanuit 
huis via de computer.”

Wet op de privacy 
Op dit moment wordt er hard 
gewerkt aan het doorvoeren van 
een wijziging in de wet op priva-
cy. “Begrijpelijk dat ze willen dat 

ieders privacy gewaarborgd is, 
maar het slaat misschien wel een 
beetje door nu. Dat is voor men-
sen zoals ik, die op zoek zijn naar 
oude familiegegevens natuurlijk 
een kleine ramp.” Hans kon  voor-
heen zoeken in oude notariële 
aktes en op gezinskaarten zoals 
die toen der tijd werden bijge-
houden. Maar deze verdwijnen 

door de nieuwe wet voor een 
groot deel achter slot en grendel.

Oude handschriften
Om de puzzelstukjes te vinden 
die een stamboom of kwartier-
staat volledig kunnen maken is 
veel zoekwerk nodig. “Veel oude 
documenten zijn hand gekalligra-
feerde stukken met vele lussen en 
krullen, in de oud Nederlandse 
spelling ook nog. Soms zelfs deels 
in Latijn opgetekend.” Uren zoek-
werk resulteert soms maar in een 
paar gegevens, andere keren pakt 
het goed uit en vertelt één enkel 
document een heel verhaal met 
namen, geboortedata en zelfs een 
beroep of reden van overlijden. 
“Die verhalen achter de mensen 
intrigeren mij, ik kan er erg van 
genieten als ik weer iets bijzon-
ders aantref. Soms zijn dat hele 
mooie dingen, soms ook wel ver-
drietige verhalen. Mocht iemand 
dit lezen en graag willen dat ik 
hem of haar oude familiegegevens 
eens boven water krijg. Dan mag 
hij gerust even langskomen of mij 
een berichtje sturen. “Ik weet ze-
ker dat ik ook over uw familie ge-
noeg kan vinden, “ lacht Hans.

De in 1975 begonnen hobby is een beetje uit de hand gelopen. Foto: KD/De Andijker

Hans Sijm spit archieven door

Komend weekend gaat de jaarlijkse 
Tuinfair in Midwoud weer van start. Met 
o.a. brocante, bloemen en planten, tui-
ninrichting, creatieve kramen en heerlijke 
streekproducten. Beleving genoeg voor 
jong en oud. 

Naast de nieuwste collectie kunstgras staat 
Zwartgroen er dit jaar ook een aantal novi-
teiten; ambachtelijk (op maat) gemaakte per-
gola's en daarnaast worden er een aantal 
verschillende innovatieve terrasschermen- en 
zonweringen gepresenteerd. Allemaal pro-
ducten voor een buitengewoon buitenleven. 
Zwartgroen bouwt de pergola's en terras-
overkappingen ambachtelijk op maat, veelal 
gemaakt van duurzaam Douglas. Deze kun-
nen, net als het kunstgras, op locatie voor 
u geïnstalleerd worden door een team van 
Zwartgroen. 

De terrasschermen en zonweringen komen 
van Luxxout, een degelijk en duurzaam oer-
Hollands product waar Zwartgroen dit jaar 
dealer van is geworden.

Inspiratie opdoen? Kom komend naar de 
Tuinfair in Midwoud (19, 20 en 21 mei) of 
naar de showroom aan de Industrieweg 5 in 

Andijk. Let op; komend weekend is de zaak 
gesloten in Andijk omdat we op de Tuinfair 
staan. Info: www.zwartgroen.nl

Nieuw bij Zwartgroen: Op maat gemaakte pergola's. Foto aangeleverd

Zwartgroen met noviteiten op Tuinfair Midwoud

Volg ons op: 

0228-592253 

   

 

Wellicht uw woning    
 verkopen? 

Bel  ons  voor  het   
    ju i s te  advies! 



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

FAMILIEBERICHTEN COLUMN (20)

Redactie: K. Gorter †

Communicatie 

“De hoofdman antwoordde en 
zei: Heere, ik ben het niet 
waard dat U onder mijn dak 
komt; maar spreek slechts een 
woord, en mijn knecht zal 
genezen zijn.” (Mathheüs 8:8) 
Ondertussen komt de vraag 
een beetje op wat nu echt de 
goede manier is om met God 
te spreken? Wat namelijk op-
valt is dat als mensen bij Jezus 
aankloppen dat er eigenlijk 
helemaal geen bijzondere 
manier van spreken is. Het is 
veel meer het dagelijkse en 
gewone, dat we zien gebeur-
en. Alsof Jezus gewoon een 
mens is. Er is altijd wel respect 
in het spreken tegen Jezus, 
maar het is ook niet hoogver-
heven en heilig. Je ziet dit ook 
terug bij de hoofdman in 
Kapernaüm. Ook hij heeft 
gezien dat er bij Jezus hele bij-
zondere dingen gebeuren. 
Deze hoofdman komt om een 
wonder voor zijn knecht. Wat 
er is gebeurd is niet precies 
duidelijk, maar het lijkt wel of 
deze knecht een beroerte 
heeft gehad. Hij ligt namelijk 
verlamd op bed met veel pijn. 
Er zou ook een ongeluk ge-
beurd kunnen zijn waardoor 
die knecht zijn nek heeft ge-
broken. Het is namelijk een 
knecht, dus die zal tot voor dit 
probleem wel goed hebben 
gefunctioneerd. De hoofdman 
smeekt Jezus om een wonder 
en dan zegt Jezus dat Hij zal 
komen. Maar dat vindt deze 
man dan weer niet nodig. Je-
zus mag het ook gewoon op 
afstand doen. Jezus is te groot 
om in zijn huis binnen te ko-
men. .Hij kan zijn soldaten zo 
een opdracht geven om iets 
uit te voeren en zo kan Jezus 
dat ook doen. Deze geloofs-
woorden maken duidelijk dat 
deze man de dingen doorziet 
en juist door dit geloof in Je-
zus uit te spreken en tegen 
Hem te zeggen, maakt dat zijn 
knecht direct geneest. In gel-
oof spreken met Jezus doet 
dus iets. Jezus zegt zelfs dat hij 
dat zal aantreffen zoals hij 
heeft geloofd.  Jezus reageert 
op verwachting. Dat is wel 
heel belangrijk om te besef-
fen. Kan het anders dan niet? 
Natuurlijk wel, maar het blijkt 
dat als wij in verwachting met 
Jezus communiceren, dat Hij 
daar heel graag op reageert. 
En misschien doen wij dit 
juist wel te weinig, waardoor 
er ook regelmatig niets ge-
beurt. Communiceren met 
God is niet alleen vragen, 
maar het is ook verwachting 
uitspreken zodat Hij daarop 
kan reageren. Gebed: Heer, ik 
dank U dat mijn verwachting 
er toe doet en ik verwacht dat 
U het onmogelijke kunt doen. 
Ik zie uit naar Uw reactie op 
mijn verwachting.

Geldig in week 20 (14 - 19 mei)

Ron van den Broek
Winkelcentrum Beldershof 65b

Biefstukreepjes 
in ketjapsaus met bami

Meal Deal
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Meal Deal

Gebakken aardappelen met 
spreziebonen en een slavink

Geldig in week 21 (22 - 26 mei)

500 gram 

€ 4,95

✃

Lieve mensen, 

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor alle kaarten, 
bloemen, lieve woorden en andere vorm van belangstelling, 
die wij mochten ontvangen tijdens mijn verblijf in het 
ziekenhuis en nu ik weer thuis ben.

    John en Aafke Bankert

Per 22 mei verhuisd van Keizerskroon 4 
naar Sorghvlietlaan 138, 1619 XZ Andijk.

    J. Mantel-Tensen

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de belangstelling 
tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis.

     Adri de Blank

Met maar liefst vier man vooraan 
diep in de finale van de Ronde 
van Noord-Holland speelde 
West-Frisia zondag lang mee. 
Tussen de continentalrenners 
kregen de West-Frisianen uit-
eindelijk minder dan verdiend. 
Een valpartij zorgde voor enige 
oponthoud voor het jonge viertal. 
Alle Mabo-Enra-renners keerden 
vooraan terug, maar voordat zij 
waren aangesloten, bleek een 
vluchtgroep reeds gevlogen. De 
vluchters verdeelden de mooiste 

prijzen. Met Heerhugowaarder 
Joury Ottenbros op een achttien-
de stek plus Hoornaar Jesse de 
Rooij (26e) en Juliandorper Sven 
Broekaart (27e) ook vooraan, 
was de ploeg toch zeer tevreden. 
Rijpenaar Dorus de Rijk volgde 
even later als 41e. De onder-
weg zeer actieve formatie van 
ploegleider Jan Hopman zag al 
zijn zeven renners de meet halen. 
Melvin Bos, Tim Groot en Harry 
Sweering volgden een tweede 
peloton op zes minuten.

West-Frisia in Ronde van Noord-Holland

Zondag 29 april is het aange-
boden koopje bij Veiling Sarto: 
“Lunchen tussen de tulpen” bij 
Edwin de Wit en Marloes Zwan 
gehouden.
Wat was het jammer dat de weer-
goden ons niet meezaten, maar 
wat was het goed voor elkaar en 
gezellig. Tractor met aanhanger 
stond voor ons klaar met tafels en 
stoelen er op.
We werden verwelkomd door  
Edwin en Marloes en kregen on-
der het genot van een glas pro-
secco en een hapje een kleine uit-
eenzetting door Edwin wat voor 
bedrijf zij runnen
Daarna stapten we via een trap 
op de aanhanger en reden we 
naar de tulpenvelden in Andijk.

We hebben heerlijk gesmikkeld 
van alles wat op  tafel kwam te 
staan en gesprekstof was er ge-
noeg. De regen ging gestaag door 
maar de gezelligheid was er niet 
minder om.
Nadat we voldaan waren gingen 
we weer richting het bedrijf en via 
de vlonder op de  heftruck  stap-
ten we weer op de begane grond                                                                                                                 
De vrouwen kregen een bos pi-
oenrozen mee als afsluiting
Ik denk dat ik ook namens Koos 
en Nel, Jan en Rinske, Piet en 
Corry en Monique hun mag be-
danken voor de  gastvrijheid en 
de heerlijke lunch. Prachtig om 
mee te maken. Voor herhaling 
vatbaar.
Groeten Willy Brasser

Deelnemers van het veilingkoopje genieten van een heerlijke lunch. 
Foto aangeleverd

Lunchen tussen de tulpen

Het is de Nationale vogelweek van 
Vogel Bescherming Nederland 
die landelijk wordt gehouden van 
12 tot 21 mei.

Zaterdag 19 mei gaat de KNNV 
afd. Hoorn / West-Friesland 
vogels spotten waar u en uw 
kinderen ook aan deel kunnen 
nemen. Er zijn geen kosten aan 
verbonden.

Bij speeltuin Neshof aan Nes 156 
& 158 kunt u de dijk op en daar 
staan wij boven aan de dijk.
Bij voldoende belangstelling gaat 
een gids met telescoop samen 
met de bezoekers op pad om 
soorten vogels te spotten.
Het vind plaats van 10:00 uur 
tot 13:00 uur uiteraard bij goed 
weer!
Douwe Greydanus.

Vogels spotten bij Onderdijk

In Onderdijk worden zaterdag vogels gespot. Foto aangeleverd
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NIEUW VOOR ELKAAR 

Dit is een lied over dementie, geschreven door mijn 
vader, oud notaris mr. J.O. Kooistra. Zijn hobby was 
het schrijven van liederen over het leven. Helaas kan 
ik u de melodie niet laten horen, maar de tekst over 
deze meneer die al blij is met de kleinste herkenning 
van hem door zijn lieve vrouw die dement is, deel ik 
graag met u. 

Je weet nog maar half wie of ik ben wie of ik ben.
“Goedenavond meneer, kan het dat ik u ken?”

U heeft mooie ogen, die kijken naar mij,
ach doet u dat vaker, het maakt me zo blij.

Je hoort nog maar half wat of ik zeg.
“Wat zeg je me daarvan: de haan van de leg!”
Ach blijf nog wat praten, ik hou van uw stem.

U moet naam’lijk weten, het is net die van hem.

Ik had nooit gedacht dat het zo mooi zou zijn:
die blik van herkenning, je glimlach zo fijn.

Heel het verleden geen enkel bezwaar:
We zijn nu weer helemaal nieuw voor elkaar.

Je weet nog maar half, je hoort nog maar half,
wie of ik ben, wat of ik zeg. 

“Goedenavond meneer, kan het dat ik u ken?”
“Wat zeg je me daarvan: de haan van de leg!”

U heeft mooie ogen, -ach blijf nog wat praten-
die kijken naar mij, -ik hou van uw stem- 

ach doet u dat vaker. U moet naam’lijk weten, 
het maakt me zo blij: Het is net die van hem.

Ik had nooit gedacht dat het zo mooi zou zijn:
die blik van herkenning, je glimlach zo fijn.

Heel het verleden geen enkel bezwaar:
We zijn nu weer helemaal nieuw voor elkaar.

Al weet je maar half wie of ik ben,
al vraag je je af: “Kan het dat ik u ken?”

Je hebt mooie ogen: een heldere kijk
en ik ben al blij, wanneer ik er op lijk.

	 GRATIS INLOOP: KIJK OP ONZE WEBSITE 
WWW.MANTELOVERTOOM.NL

	 U KUNT ZICH NOG AANMELDINGEN VOOR DE 
LAATSTE 3 LEZINGEN MAAND VAN HET TES-
TAMENT EN LEVENSTESTAMENT OP:

do 17 mei, Eetcafé 70, De Goorn, do 24 mei, Van der 
Valk, Hoorn en Di 29 mei, Rabobank West-Friesland, 
Zwaagdijk-Oost. Alle locaties: inloop 19.30, aanvang 20.00 uur. 
Aanmelden voor de lezingen, of een bespreking op ons kantoor 
kan: telefonisch Andijk 0228-592224 en Benningbroek 0229-591264 
of via presentaties@mantelovertoom.nl

Kinderen mogen voeren en aaien. Foto aangeleverd

Lammetjes op de boerderij

Een Pinkstertraditie vanuit De 
Weelen! Op zondag 20 mei staat 
de stal van 11.00 – 17.00 uur 
open op de biologische schapen-
boerderij. Mark en Anita fokken 
melkschapen en die komen niet 
zo veel voor in West-Friesland. 
Van de melk wordt kaas en ijs 
gemaakt op de Schapenstreek. 
Kinderen vinden het prachtig in 
de stal tussen het stro en de lam-
metjes.

Winkel 
Naast het voeren en aaien van 
de schapen is er een rondleiding 
door de kaas- en ijsmakerij, en 
proeven mag. Voor de liefheb-
bers is er ook prima schapenvlees 
te koop. 

De Schapenstreek, De Gouw 57a 
1614 MB, Lutjebroek – eenrich-
tingsverkeer en bereikbaar via de 
Kadijkweg. 
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Heleen Keur

RUIMTE AAN DE RAND
In Medemblik is de coa-

litie van VVD, CDA, 
Gemeentebelangen en PvdA 
een feit. De partijen willen 
zich met name hard maken 

voor woningbouw. Voor 
woningbouw in Medemblik, 
heeft de gemeente de pro-
vincie nodig. De provincie 

bepaalt namelijk mede, waar 
gebouwd mag worden. 

Net als CDA Medemblik, 
vindt ook het CDA NH 

dat woningbouw in, maar 
ook nabij kernen mogelijk 
moet zijn. CDA NH pleit 

voor ‘Ruimte aan de Rand!’. 
Met onze 5 zetels in een 

Provinciale Staten van 55 
leden, maken we daarin 
slechts een kleine vuist. 
Mooi dus, dat VVD NH 

zich bij ons heeft aangeslo-
ten. Maar een meerderheid 
voor dit standpunt is nog 
ver weg.  Alle andere par-

tijen vinden namelijk dat we 
terughoudend moeten zijn 

met bouwen buiten de stad. 
En als we dan tóch bouwen 
buiten de stad, dan alleen 

binnen het bebouwd gebied. 
Dat betekent dat alleen 

speelveldjes, volkstuinen, 
ijsbanen en de karakteristie-
ke dorpse doorkijkjes bin-
nen de bebouwde kom, in 

beeld komen voor eventuele 
woningbouw.

In maart 2019 zijn de ver-
kiezingen van Provinciale 

Staten. Kiest u voor 
(beheerste) woningbouw bij 
kernen en geeft u daarmee 
(starters) de mogelijkheid 
om in hun eigen dorp een 

betaalbare woning te bewo-
nen, of kiest u voor een drift 
naar de inmiddels onbetaal-
bare stad? Aan u de keuze.

Heleen Keur
Statenlid CDA NH 

 • 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

Ben je tussen 8 en 14 jaar? 
Opgelet!
Schrijf je met je vrienden en vrien-
dinnen in voor de kampeernacht 
in zwembad De Weid. Van zater-
dagavond 26 mei 19:00 uur tot 
zondagochtend 27 mei aanstaande 
is het weer zover! De Weid orga-
niseert dit hartstikke leuke evene-
ment opnieuw en het wordt weer 
niet alleen zwemmen en slapen 
natuurlijk. Film kijken, airtram-
poline, glijbaan, kampvuur, pan-
nenkoeken en nog veel meer! En 
zondagochtend als afsluiting lek-
ker met zijn allen ontbijten en 
een vroege ochtendduik! Schrijf 
je vanaf nu in bij de kassa van De 
Weid. De kosten bedragen 13 euro 
p.p.

Belangrijk voor je ouders; gedu-
rende het hele programma is er 
begeleiding en toezicht aanwezig. 
Er is een evenementenvergun-
ning verstrekt door de gemeente 

Medemblik. De Weid zorgt weer 
voor grote kampeertenten en bij 
inschrijven wordt een informatie-
formulier meegegeven met details. 
Het betreft een besloten evene-
ment en de inschrijving stopt bij 
80 deelnemers.
We hopen jullie allemaal te zien op 
26 mei. Tot dan!!

Hulp gevraagd voor de kiosk!
Er zijn nog wel een paar kassa-
diensten (4 uur) in te vullen de 
komende weken. Essentieel voor 
het openhouden van een open-
lucht zwembad. Zonder kassavrij-
williger kan De Weid immers niet 
open. Kom helpen! Positieve sfeer, 
blijde zwemmers, kinderen, zon en 
plezier om je heen; waarom niet? 
info@deweid.nl

Kampeernacht in De Weid, 26 mei

Meer nieuws op www.andijker.nl



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

Voor zonneschermen, 
markiezen, reparatie 

en onderhoud.

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

www.deenisdeanderniet.nl
www.wieverhuistmij.nl

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

➜  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

Aan de Molenweg staat het huis 
van Edith Brouwer en in de 
vensterbank pronken de diver-
se haakwerkjes de bezoekers 
reeds tegemoet. Momenteel 
zitten er een uil en ook wat an-
dere knuffels, maar ook staat er 
een bijzondere gehaakte muts. 
Edith leerde haken van haar moe-
der en haar oma. Ook op school 
kreeg ze daar les in. Na alle ver-
plichte rechte lapjes werden de 
werkjes steeds creatiever. “Het 
is hartstikke leuk om te doen, 
voor mij is het een manier van 
ontspannen en tegelijkertijd iets 
nuttigs doen, “aldus Edith. “Liefst 
voor het huis in de zon.”

Hartendekens
Lange tijd heeft Edith zich in-
gezet voor Stichting Hartende-
kens, een groep die dekens haakt 
van kleine vierkante lapjes. Die 
dekens worden vervolgens weg-
gegeven aan kinderen in Neder-
land die ziek zijn, een beperking 
hebben of troost nodig hebben. 
“Een schitterend doel, maar op 
het laatst had ik het haken van 
alle precieze vierkantjes wel een 
beetje gezien en ging ik op zoek 
naar een nieuwe uitdaging.”

Fighting Cancer
Edith haakt graag, maar koppelt 
daar liefst een goed doel aan. Ge-
confronteerd met (borst) kanker 

binnen de familie- en vrienden-
kring en het leed dat daarmee 
gepaard gaat kwam zij uit bij de 
stichting “Fighting Cancer”. Deze 
groep haakt mutsen voor mensen 
die door de chemotherapie het 

eigen haar tijdelijk moeten mis-
sen. “Dat vind ik erg fijn om te 
doen. De patronen van de mut-
sen zijn gewoon voor handen. Ie-
dere muts wordt uniek en je weet 
dat er iemand veel plezier van zal 

hebben in een moeilijke tijd.”

Made with love
Edith maakt alle handwerkjes met 
liefde, van de dekens en de mutsen 
tot aan de knuffels. Maar extra bij-

zonder zijn de items die zij haakt 
voor de stichting “Made with 
love for Stars”. Deze haakwerkjes 
zijn kleine omslagdoekjes, mini-
slofjes en mutsjes voor kindjes die 
tijdens de zwangerschap of heel 
kort daarna zijn overleden. Kleine 
mini-mensjes die helaas niet lang 
bij ons mochten blijven en die op 
deze manier een mooi afscheid 
kunnen krijgen. Deze spulletjes 
zijn bedoeld voor ouders, zodat ze 
hun kindje kunnen knuffelen, fo-
tograferen, eventueel voorstellen 
aan de familie en het dan daarin 
begraven of cremeren.

Katoen of acryl altijd welkom
“Mocht iemand een paar bolletjes 
wol over hebben? Of misschien 
zelfs maar een half bolletje? Ze 
mogen het altijd even langs bren-
gen. Met al die restjes kan ik er 
weer iets moois van maken door 
zelf een basiskleur aan te schaf-
fen. Samen maken we zo weer 
iemand blij!” Heeft u zelf kanker 
en verliest u door de chemokuur 
uw haren dan kunt u bij Edith 
(Molenweg 20 Andijk) een muts 
komen uitkiezen. “Er is hier thuis 
keus genoeg en anders laat u mij 
uw wensen weten. Dan zorg ik 
dat de juiste muts in uw kleur als-
nog gemaakt kan worden. Haken 
is mijn passie en als ik daar men-
sen mee kan helpen geeft dat mij 
een extra prettig gevoel.”

Edith haakt voor het goede doel

Edith zit het liefst voor het huis in de zon. Foto: KD/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.

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

Dé buitenspecialist in: 
•  Kunstgras, Doek, Net, Gaas, Folie
•  Messcherpe prijzen!
•  Duizenden meters voorraad in Andijk
•  Enthousiast team 
 dat voor u klaarstaat en meedenkt!

Nieuw: 
•  IJzerwaren en tuingereedschap 
 (o.a. Woodies)
•  Grind, Split & Zand
•  Pergola’s en tuinschermen

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



Het kantoor van De Andijker en 
Dijkprint is GESLOTEN op:

Maandag 21 mei, Tweede Pinksterdag, 

Kopij voor de krant van woensdag 23 mei 
dient vrijdag 18 mei, voor 14.00 uur 

binnen te zijn.

Op dinsdag 8 mei mocht het een-
dagsbestuur bestaande uit An-
nie, Dora, Jo, Pieternel en Sita de 
avond verzorgen. Zij hadden be-
dacht dat een bezoek aan Mobiel 
Interieur aan de Dijkweg wel leuk 
zou zijn. En dat was het, verras-
send, mooi en interessant.

Om half 8 werden we ontvangen 
met koffie/thee en wat lekkers.
Mobiel Interieur met directeu-
ren Harm en Gerrit Jan v.d. Leek 
bestaat sinds 1924 en zij zijn de 
3e generatie. Met hun vrouwen 
en een heel team runnen zij een 
zaak waar je “u”  tegen zegt.
Gestart als kleine winkel is in de 
loop der jaren het bedrijf steeds 
uitgebreid tot een showroom van 
8000 m2 met veel design meube-
len van o.a. Nederlands fabrikaat.
We kregen eerst een presentatie 
over de historie.

Gestart dus in 1924 door opa 
Harm v.d. Leek. Toen hij in 1949 
verongelukte gaf zijn zoon Piet 
zijn zeevarend beroep op en nam 
het bedrijf over. Het was jaren 
ploeteren, maar samen met z’n 
vrouw Marie en door uitbreiding 
van het pand groeide de zaak. In 
1988 kwamen Harm en Gerrit 
Jan in het bedrijf. In 1993 werd 
het rechter gedeelte bijgebouwd. 
In 2002 werd de sloot achter het 
pand gedempt en weer werd uit-
gebreid. Een nieuwe sloot werd 
achter de uitbreiding gegraven.
In 2004 kwamen Harm en Gerrit 
Jan voor de keus: vertrekken naar 
een meubelboulevard of op An-
dijk blijven. Ze kozen voor An-
dijk en de grootste verbouwing 
tot dan werd uitgevoerd aan de 
linkerkant en zo verdubbelde de 
oppervlakte naar 8000 m2.
Door lidmaatschap van de Club 

van binnenhuisadviseurs (65 le-
den in Nederland met een eigen 
label) door veel adverteren, door 
de website, maar vooral door 
kwaliteit, service en vakman-
schap komen klanten uit heel Ne-
derland en zelfs daarbuiten.
De service houdt o.a. in dat het 
mogelijk is de hele inrichting van 
uw huis te doen incl. schilder, 
behanger, vloerenlegger. Zo kan 
alles op kleur worden afgestemd.
Hoe dat werkt werd later op in-
spirerende manier uitgelegd en 
getoond door styliste Mirjam.
Mobiel blijft steeds vernieuwen, 
met een blik op woonprogram-
ma’s op t.v. Op dit moment vindt 
alweer een verbouwing plaats, 
de plafonds krijgen een meer ei-
gentijdse en industriele uitstra-
ling met LEDverlichting, hetgeen 
kostenbesparend is.

Tijdens een rondleiding door de 
showroom hebben we onze ogen 
uitgekeken. Door de manier van 
presentatie ontstaan totale woon-
kamers met zelfs geweldig origi-
nele wanddecoraties en andere 
accessoires. Kasten en banken 
kunnen op maat gemaakt worden 
en bij de bekleding van banken en 
stoelen heeft men veel keus.
Dit is een van de dingen waarin 
Mobiel zich onderscheid van an-
dere meubelzaken.

Tot slot kregen we nog een drank-
je en een hapje en gingen met een 
leuke goodybag naar huis, maar 
niet voordat een boeket was 
overhandigd aan Lody (echtge-
note van Harm) en de broers v.d. 
Leek en hun team heel hartelijk 
bedankt waren.
We gaan nu genieten van een zo-
merperiode en komen in septem-
ber weer bij elkaar.   GDD

Vrouwen van Nu afd. Andijk-Oost

Roeien is een veilige sport voor 
alle leeftijden en is dan ook niet 
voor niets de sport die door art-
sen en fysiotherapeuten aangera-
den wordt als veilige en gezonde 
lichaamsbeweging.
Roeivereniging de Kogge houdt 
open huis op 19 mei a.s. van 10.00 
tot 14.00 uur en nodigt ieder-
een die kennis wil maken met de 
roeisport uit om langs te komen 
op bovenstaand adres. Bezoekers 
krijgen de mogelijkheid om een 
proefvaart te maken onder lei-
ding van een instructeur en zo te 
ervaren hoe het is om in een team 
van 3 of 5 leden te roeien in een 
slanke snelle boot. 

Ons adres: Dirk Bijvoetweg 15a 
in Onderdijk

Mobiel blijft steeds vernieuwen. Foto aangeleverd

Rondleiding door de showroom. Foto aangeleverd

Zondag 27 mei start om 14.00 
uur bij het IVN in het Streekbos 
Paviljoen een excursie over ge-
neeskrachtige kruiden voor  vol-
wassenen en grotere kinderen. 
De twee kruidentherapeuten 
Annet van der Tweel en Yvonne 
Komen geven eerst een inlei-
ding over wat geneeskracht uit de 
natuur betekent, daarna start de 
kruidenwandeling die anderhalf 
tot twee uur duurt. Beide gidsen 
zijn zeer ervaren docenten in hun 
vakgebied met een eigen krui-
dentuin en praktijk in Blokker, 
zie www.kruidenvrouw.nl

In het Streekbos worden ‘gewone’ 
planten en kruiden behandeld 

die er veel voorkomen zoals Paar-
denbloem, Madelief, Meidoorn 
en Weegbree. De kruiden zijn 
te gebruiken als tinctuur, zalf of 
kruidendrank. De kruidenthera-
peuten vinden het belangrijk dat 
meer mensen de geneeskrachtige 
werking van kruiden leren ken-
nen. Ze willen de reguliere ge-
neeskunde niet afschaffen, maar 
mensen wel bewust maken dat er 
ook alternatieven zijn. 
 
Eetbare planten
Wildplukken is populair; je kan 
er veel meer mee doen. Er zijn 
heerlijke gerechten te maken met 
kruiden voor soepen, pesto’s, sa-
lades en kruidenbrood. 

Medicinale kruiden en eetbare planten

Hondsdraf heeft culinaire en geneeskrachtige waarde. Foto: Toos Brink

Roeivereniging 
de Kogge houdt  

Open Huis
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Wist u dat...

... Astrid Ottenhoff 

vandaag 38 jaar wordt?

... Sporting Andijk Zaterdag 1 

(voetbal) is verwikkeld in een 

uiterst spannende titelrace?

... zij uw massale steun heel 

goed kunnen gebruiken?

… berichten van gevonden en 

verloren voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

... er zondag 10 juni 

2 voorstellingen van Peter & de 

Wolf zijn in Cultura?

... Zwartgroen komend 

weekend op de tuinfair in 

Midwoud staat?

 
Andijkertjes

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

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

Hobby Greet staat don. 17 
mei op de voorjaarsmarkt in 

Wervershoof

***VERS VAN HET LAND***
Beste Aardappelen div. soorten.
Pioenen in div.prachtige kleuren

Jan&Tineke van der Jagt
Middenweg 39 tel 593245

Kopiëren? Dijkprint
Industrieweg 1

Muziekvereniging Excelsior viert 
dit jaar het 125 jaar bestaan en 
in dit jubileumjaar organiseert 
zij diverse concerten. Eén daar-
van is speciaal voor kinderen van 
groep 1 t/m 5. Een Vertelconcert 
over een muzikaal sprookje: 
Peter en de Wolf. Verteller van 
dit muzikale sprookje is Roland 
van Schaick.

Dit muzieksprookje uit 1936 is 
misschien wel het meest bekende 
werk van Sergej Prokofjev. Het 
werk werd geschreven om kin-
deren vertrouwd te maken met 
de klanken van de muziekinstru-
menten. 

Dit is het verhaal van het jon-
getje Peter dat zo dolgraag eens 
wat meer van de wereld zou wil-

len zien dan alleen de muur en 
het hek die om het erf van zijn 
grootvaders huis staan. En als het 
hek dan eens een keer openstaat 
dan neemt hij zijn kans waar en 
loopt de wei in. En wat er dan 
gebeurt……..
Alle dieren worden gespeeld 
door een muziekinstrument.

Op Zondag 10 juni zijn er 2 
voorstellingen in Cultura. 
Om 12.00 tot 13.00 uur en om 
14.00 tot 15.00 uur. Ouders zijn 
natuurlijk ook welkom om hun 
kind te begeleiden.

Toegang: € 2,-  per kind.
U kunt kaarten bestellen via de 
website: www.excelsior-andijk.nl.
Per voorstelling is er plaats voor 
50 kinderen. Vol = vol!

Vertelconcert Peter & de Wolf



Kerkdiensten, Pinksteren
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
Zondag 20 mei, Eerste Pinksterdag
10.00 uur  ds. J. Staat, met medewerking van Vocal Power

Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen
Zondag 20 mei, Eerste Pinksterdag
09.30 uur Ds. G. Heijkamp 
16.30 uur Ds. G. Heijkamp
Maandag 21 mei, Tweede Pinksterdag
09.30 uur Ds. G. Heijkamp

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
Zondag 20 mei, Eerste Pinksterdag
10.00 uur  Pastor Piet Meijer uit Zaandam
 Pianist: Johan Gootjes

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
Zondag 20 mei, Eerste Pinksterdag
10.00 uur  Eric Poelman

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
Zondag 20 mei, Eerste Pinksterdag
10.00 uur  Wo-Com. pastor A. Dekker, Gemengd Koor
 
De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
Zondag 20 mei, Eerste Pinksterdag
Geen bijbelonderwijs

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
Zondag 20 mei, Eerste Pinksterdag
10.00 uur  Jan Groenveld

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 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

Het thema van de dienst, waar-
in Ds. J. Staat zal voorgaan, is; 
‘Het komt je niet aanwaaien’. Er 
is muzikale medewerking van 
Vocal Power, een zangduo be-
staande uit Sandra Been en An-
net Bootsman(oud plaatsgenote). 

Beiden hebben ruime ervaring in 
de muziek en zingen al ruim 12 
jaar met elkaar. Het belooft een 
dienst te worden met een bijzon-
der karakter. Iedereen van harte 
welkom! Aanvang; 10.00 uur
Adres; Middenweg 4 te Andijk

Pinksterzondag 20 mei Gereformeerde Kerk 

Vocal Power. Foto aangeleverd

Op zondag 10 juni en zondag 
8 juli presenteert zangeres Ka-
rin Wildöer het theaterconcert 
“Puur Genieten”. 
Karin zingt pas sinds 2010 maar 
is in die korte tijd een bekendheid 
geworden in West Friesland. Wat 
begon met Engelstalige nummers 
op feestjes en andere gelegenhe-
den is dat inmiddels veranderd 
naar Nederlandstalige  theater-
liedjes met grote impact op het 
publiek.  
Voor dit concert heeft zij samen-
werking gevonden met de fan-
tastische zanger en pianist Bas 
Bons. En dat is niet de minste. 
Bas is bekend van tv program-
ma DWDD en “De Beste Singer 
Songwriter van Nederland” 

Prachtige liedjes van o.a. Karin 
Bloemen, Claudia de Breij, Simo-
ne Kleinsma, Brigitte Kaandorp, 

Bram Vermeulen, De Dijk en van 
Bas Bons zelf. Kortom, kom een 
middag Puur Genieten!

10 juni, De Schoof Wervershoof
Aanvang: 14:00
8 juli, Dorpshuis De Schalm, 
Westwoud
Aanvang: 14:00. Entree: 10 euro
Info: info@karinwildoer.nl.

Foto aangeleverd

Theaterconcert “Puur Genieten”
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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

Zondag 20 mei 10.00 uur: 
Hoogfeest van Pinksteren.
Woord-Communieviering met 
Gemengd koor; voorganger: 
pastor A. Dekker.
Thema: “Gezonden door de 
Geest”.
De collecte is voor de 
Nederlandse missionarissen.
Dank voor uw onmisbare steun.
Welkom in de viering.
Maandag 21 mei: 2e Pinksterdag: 
geen viering. 
*Wel is er om 9.30 uur een eucha-
ristieviering in Medemblik.
Zaterdag 26 mei: Tuin en 
Kunstroute door Andijk.
*De collecte met Pinksteren 
is evenals voorgaande jaren 
bestemd voor ondersteuning 
van het werk
en welzijn van de Nederlandse 
missionarissen en ontwikkelings-
werkers. Van harte aanbevolen.
*Goede Pinksterdagen toege-
wenst!

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.
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Daar buiten op afspraak

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

MEI
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  
Vrijdag 25 mei                              
• Martin Mans Formation in de Geref. Kerk, 20.00 uur  
Zondag 27 mei           
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Woensdag 30 mei
• KBO, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.

JUNI
• Juni/juli/augustus Zomeractiviteiten Sorghvliet, zie publicaties. 

Organisatie; Sorghvliet & breed samenwerkingsverband 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
Zaterdag 3 november
• Westfriese avond met quiz  “praat je moers taal”, muziek en 

Westfriese humor in Cultura
Dinsdag 6 november
• Kaartavonn KVG, 19.45 uur Sarto
Dinsdag 13  november 
• VVNU Andijk Oost - Workshop (kerst) olv Trudi Vroling. Dorps-

huis, 19.45 uur
• KVG, BINGO  ( zelf een prijsje meenemen van 3 euro)  , 20.00 uur, 

Sarto

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

We hebben niet gebiljart aan-
gezien mijn sportmakker gauw 
last heeft van het warme weer.
En daar dien ik wel degelijk 
rekening mee te houden, ver-
der zou ik zeggen het is geen 
wereldramp een weekje er tus-
senuit kan geen kwaad.
We hopen beide zowel C.J. 
Verhoogt als C.P. Grent dat  het  
subtropische weer achterwege 

mag blijven en ons geliefd spel-
letje biljarten kunnen waarma-
ken.
De slotzin is, als je niet tegen je 
verlies kunt ga dan een rondje 
om lopen want anders ga je zelf 
persoonlijk slopen.

Adios Biljartos, 
G.P.Grent 
Aflevering 1154

Biljartvereniging De Vlieringboys

AANLEVEREN 
KOPIJ

Advertenties: tot maan-
dag 12.00 uur 

info@andijker.nl. 

Kopij en fotomateri-
aal: tot maandag 12.00 uur 

info@andijker.nl

Familieberichten: 
(rouw- en geboorteberich-

ten) tot dinsdag 8.30 uur
info@andijker.nl



 
 
 
 
 
 
 

voor kinderen van groep 1 t/m groep 5 
 

 
 

verteller: Roland van Schaick 
 
zondag 10 juni 2018 om: 12.00 uur tot 13.00 uur & 

                                  14.00 uur tot 15.00 uur 
Cultura, Kleingouw 112, Andijk  

 
Toegang: € 2,- per kind 
(ouders zijn ook welkom!) 

Voorverkoop via www.excelsior-andijk.nl 
Max. 50 kinderen per voorstelling 

Woensdag 9 mei vond er een uitje naar 
recreatiebedrijf “ Wat Aars” in Onder-
dijk plaats. Sinds vorig jaar is daar een 
poolbalbaan aangelegd en op de veiling 
van Sarto kon je bieden op een sportief 
partijtje poolballen, verzorgd met drin-
ken en wat lekkers.

Jurre Kuin en Milan Bank en Nico 
Kreuk hadden dit sportieve uitje ge-
kocht, ze werden met de auto opge-
haald door juf Jacquelien en Nico had 
zelfs twee kaartjes gekocht, dus die nam 
een neef mee; Bram.
2 jongens van 8 jaar en 2 jongens van 
10 jaar oud, een prima doelgroep voor 
dit leuke buitengebeuren. We troffen 
prachtig weer en na het eerste glaasje 
drinken begonnen we meteen. Nico 
en Bram hadden het spel al eerder op 
een familiedag gespeeld, dus we had-
den geen uitleg meer nodig. De jongens 
van 8 jaar streden tegen de jongens van 
10 jaar. Ze moesten er even inkomen, 
maar toen ze letterlijk en figuurlijk op-
gewarmd waren, werd er een tactisch 
en spannend spel gespeeld.
De jongens waren zelf zo sportief om de 
voor de tweede partij, de teams anders 

te formeren, zodat iedereen een keer 
met en tegen iemand anders speelde. 
Zo werden de krachten en talenten 
keurig verdeeld.
Na 3 potjes gespeeld te hebben, werd 
de balans opgemaakt; 3 jongens hadden 
2 wedstrijdjes gewonnen en Nico gaat 
voor een revanche, want winst zat er 
voor hem deze keer niet in.
Wie weet wordt het volgend jaar weer 
aangeboden en anders maar even opa 
lief aankijken voor als er weer een fami-
liedag georganiseerd gaat worden?

Als afsluiting konden de jongens nog 
een ijsje uitkiezen, we stapten in de 
bloedhete auto om weer naar Andijk 
terug te keren. 

Nico, Bram, Jurre en Milan, bedankt 
voor de gezellige middag. Jullie hebben 
je van een sportieve kant laten zien, dat 
nodigt het team van de Bangert wel uit 
om bij de volgende veiling weer leuke 
uitjes voor jullie te organiseren.
Juf Jacquelien, 
team van de Bangert Andijk

Een sportief partijtje poolballen in Onderdijk. Foto aangeleverd

Prachtige weer bij partijtje poolbal in Onderdijk

Foto Dick Turksma

Enkhuizen viert 
historische opstand 

ende bevrijdingh

Jaarlijks wordt herdacht/gevierd, dat de burgerij 
van Enkhuizen zich in 1572 – zonder bloedvergiet-
en – heeft bevrijd van de Spaanse overheersers en 
de kant koos van de Prins van Oranje. 
Om 11.00 uur: lezing door de heer Walter Haentjens 
in De Drommedaris. Om 14.30 uur start K.S.M. 
met een mini-concert vóór het Stadhuis in de 
Breedstraat. Aansluitend, worden vanaf 15.00 uur  
– op en rond de Zuider Havendijk - historische 
scènes gespeeld door buurt-, toneel, scherm- en 
muziekverenigingen. Gidsen van Vereniging Oud 
Enkhuizen nemen u – als u wilt - mee voor een ron-
dleiding, om een toelichting te geven op deze roer-
ige periode in onze Vaderlandse geschiedenis. Start 
bij het Stadhuis.

De tocht voert u ook weer terug naar het Stadhuis, 
waar omstreeks 16.45 uur het ‘Spaansgezinde 
bestuur’ wordt afgezet. Evenals voorgaande jaren 
verlenen de leden van het huidige stadsbestuur hun 
medewerking. 

Om 17.00 uur wordt het evenement, in de Blauwe 
Zaal van het Stadhuis, onder leiding van het AD-
HOC-orkest, onder het genot van een oranjebitter, 
feestelijk afgesloten. 

Entree: GRATIS 
Het gebied is autovrij en slechts toegankelijk voor 
toeschouwers.
U kunt uw auto – eventueel - parkeren achter het 
NS-station.
Aangeraden wordt, met het openbaar vervoer, te 
voet of per fiets te komen.
Informatie: Comité 21 mei 1572  tel. nr.: 0228-
314541 en/of www.oudenkhuizen.nl/opstand De familie Voorthuizen had eenvreemde bezoeker in de tuin. Koos Dol trof dit gezin gans.

Langs de weg...

Bryan van Dokkum maakte foto’s tijdens het Hemelvaarttoernooi bij Sporting Andijk. 
Foto’s: Bryan van Dokkum/B.V.D. Media

Hemelvaarttoernooi 
Sporting Andijk
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