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Een warme groet uit Mozambi-
que waar wij alweer bijna 10 jaar 
wonen! Het is onze visie om Le-
ven te brengen in Woord en daad: 
we vertellen het Evangelie en te-
gelijkertijd bieden we toeganke-
lijke gezondheidszorg en trainen 
we lokale leiders: alles om Mo-
zambikanen vooruit te helpen!

In 2016 zijn we gestart met een 
kliniek-aan-huis om met name 
ondervoede kinderen en zwan-
gere vrouwen basis medische 
zorg te bieden. Ik (Sandra) heb 
een Mozambikaanse collega op-
geleid, die nu zelfstandig werkt 
en verder zijn er velen geïnteres-
seerd om ook getraind te worden. 
Het ‘verrijkte pap-project’ loopt 
nog steeds heel goed: de vrouwen 
komen zelf met mais en wij vul-
len dit aan met bonen en pinda’s 
(door sponsoring uit NL): je ziet 
de kinderen gezonder worden! Er 
kwamen zoveel vrouwen en kin-
deren, dat het te vol werd rond 
ons huis en daarom zijn we sinds 
kort naar het trainingscentrum 
van onze zendingsorganisatie 
verhuisd (2 minuten lopen bij ons 
huis vandaan). Ook in het dorp 
Mitava, waar Jeugd met een Op-
dracht een kleuterschool gestart 
is en waar we al jaren een project 
onder de ouderen hebben, bieden 
we sinds kort medische zorg. In 
Mitava zijn zo mogelijk nóg meer 
ondervoede kinderen en het 
sterftecijfer is er schrikbarend 
hoog. Daar willen we heel graag 
verandering in zien! Om meer 
zorgverleners te kunnen trainen 
willen we in de toekomst een gro-
tere kliniek bouwen op ons trai-
ningscentrum. 

Lokale leiders trainen
‘Building People, Bringing Life’ is 
de slogan die boven ons werk 
staat. Het opleiden en trainen van 
Mozambikanen neemt daarom 
een belangrijke plaats in. Aan de 
hand van de bijbel leren we wie 
we zijn, leren we principes zoals 
dienend leiderschap, rentmees-
terschap en trainen we Mozambi-
kanen om het evangelie uit te le-

ven en verder te verspreiden. We 
hebben net een leiderschap 
school afgerond en zien geweldi-
ge Afrikanen die bereid zijn om 
verandering te brengen en voor te 
leven in hun gemeenschappen.
  
Nederlandse buurtjes
Daniel Wierstra (ook een gebo-
ren Andijker!) heeft ons vorig jaar 
samen met zijn vrouw Leoni en 
(ondertussen 2) zoontjes opge-
zocht en vervolgens hebben zij 
besloten ons team te komen ver-
sterken. Terwijl zij zich voorbe-
reiden om naar Mozambique te 
komen, gaan wij ons hier alvast 
inzetten om het stuk land waar zij 
hun huis op willen bouwen vlak 
en bouwklaar te maken. In janu-
ari 2019 is de grote overstap ge-
pland, vliegtickets zijn zelfs al 
gekocht! Zij gaan onze buren 
worden en daar kijken wij enorm 
naar uit: Nederlandse buurtjes in 
Mozambique; wat wil je nou nog 
meer?

Mozambique Markt
Zaterdag 26 mei is er weer een 
Mozambique markt gepland! Het 
zal ook dit keer gehouden wor-
den op Middenweg 77, bij Piet en 

Boukje Walstra – op het plein bij 
Boekshop Josia. Er zijn leuke din-
gen te koop, lekkere hapjes te 
eten en het is er gewoon altijd 
gezellig. De opbrengst gaat dit 
jaar naar de container die de fa-
milie Wierstra gaat sturen en 

naar het werk in Mitava. Deze 
zomer komen we voor 3 maan-
den op verlof naar Nederland en 
hopen we voor het grootste ge-
deelte van de tijd op Andijk te 
verblijven. Wij zien er naar uit u 
te zien op straat, in de winkel of 

bij een presentatie over ons werk. 
Dank aan alle mensen: zichtbaar 
of niet zichtbaar, die zich op wat 
voor manier dan ook voor ons  
inzetten! 
Frank, Sandra en Judah Obdam 
(voor meer informatie: 
www.franksandra.nl)

Aanstaande zaterdag Mozambique markt aan de Middenweg 77. Foto aangeleverd.

Nieuws uit Mozambique!

Afgelopen dinsdag, 22 mei  heeft de IJsclub Andijk 
aan regiomanager Miriam Mahieu van het Prinses 
Beatrix spierfonds een cheque overhandigd.

Het bedrag dat door de wandelaars van de tulpen-
wandeltocht bij elkaar is gelopen bedroeg € 1000,-.

Namens het Prinses Beatrix spierfonds dankte zij 
ons voor dit prachtige bedrag. Mede door deze on-
dersteuning hopen we dat er een doorbraak komt in 
het onderzoek naar de oorzaak van de ziekte A.L.S. 
Natuurlijk ook dank aan alle wandelaars die voor dit 
bedrag gezorgd hebben. IJsclub Andijk.

Miriam Mahieu, regiomanager van het Prinses Beatrix Spierfonds, neemt de cheque in ontvangst van 
IJsclub voorzitter Piet de Vries. Foto: KD/De Andijker

Cheque voor Prinses Beatrix 
spierfonds  van IJsclub Andijk
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Het Bruiloftsmaal

Als Jezus ons vandaag kwam 
halen zou u dan mee willen? 
Velen die ik deze vraag heb 
gesteld antwoorden ontwijk-
end. Natuurlijk wil men naar 
de hemel maar men zit met 
zoveel banden aan dit leven 
gekluisterd dat het nú niet 
echt uitkomt. Nooit heb ik 
van een christen een direct 
“nee” gehoord, er worden 
altijd excuses aangevoerd 
die de keuze moeten verk-
laren. Nog niet, want ….. 
vult u het zelf maar in. Toch 
komen alle excuses neer op 
dat ene grote eigen excuus: 
“nee, ik wil niet, het komt 
mij niet uit. Ik hou van God/
Jezus maar ik hou meer van 
...”  Als Jezus, in het omge-
keerde geval, had vastge-
houden aan Zijn leven in de 
hemel dan waren wij nooit 
verlost geworden. Dan was 
er voor ons geen hoop. Maar 
die uitnodiging is gedaan en 
bij de laatste bazuin zoals 
vermeld in I Kor. 15:50-58 
worden wij gehaald voor het 
bruiloftsmaal in de hemel. Is 
het dan geen nare gedachte 
dat dit bruiloftsmaal dat 
God aanricht voor Zijn 
Zoon maar één keer wordt 
aangericht en dat u, als u een 
dag later spijt krijgt, dat u 
dan te laat bent? Deze 
wereld zal Gods geduld een 
keer hebben uitgeput, de 
puin die wij hier veroorzak-
en op alle gebied, kan niet 
veel langer zo doorgaan. 
Niet te vergeten de steeds 
luider klinkende ontkenning 
van God als Schepper en Je-
zus als Verlosser. Wij leven 
duidelijk in de eindtijd, legt 
u de krant maar naast de bij-
bel dan zult u het zelf besef-
fen. En.. Zijn bruiloft-
maaltijd komt, misschien 
vandaag, misschien morgen, 
misschien dit jaar maar heel 
veel langer kan het zo niet 
doorgaan, of denkt u van wel 
..? Wat is uw antwoord op 
Gods uitnodiging, zegt ook 
u “nee, het komt mij niet 
gelegen” of zegt u van harte 
“ja, graag”. U bent een vrij 
mens, het is uw keuze, nie-
mand dwingt u, ook God zal 
u niet dwingen. Maar een 
betere uitnodiging zullen wij 
nooit krijgen. Het is echter 
een uitnodiging met een 
“rsvp”, d.w.z. de uitnodiging 
wordt u nú gedaan en er 
wordt ook nú een antwoord 
van u verwacht, als het zover 
is dan gebeurt het in een 
oogwenk uitgaande van uw 
tevoren gegeven antwoord. 
Dus stel uw antwoord niet 
uit, denk niet, ach als het 
zover is zal ik erover denken, 
nu is de tijd dat u kunt 
kiezen dus kies wijs ! Kies 
vóór het leven met onze bru-
idegom Jezus Christus, kies 
ervoor om deel te hebben 
aan het bruiloftsmaal dat de 
Vader heeft aangericht ! 
(Jose Consemulder)

FAMILIEBERICHTEN

Bij overlijden: Tel. 0228 - 59 22 54
24 uur per dag bereikbaar. 

• Voor leden en niet leden, ongeacht geloofsovertuiging
• Persoonlijke inbreng
• Eigen uitvaartcentrum
• Integer en vertrouwd
• Twee (sleutel) huiskamers, de Rubato en de Largo

Voor informatie: H. Frek, tel. 0228 59 39 37
www.uitvaartverenigingandijk.nl

Meer nieuws op onze 
website: 

www.andijker.nl

Wij zijn 15 mei 2018 verhuisd!!!!! 
Zelfde straat ander huis.

 
Van Rikkert 11, naar Rikkert 7, 1619 AP Andijk.

 

Piet Tjem  &  Lies Rusting – Smit

Jouw leven moesten wij loslaten,
in ons leven houden wij jou altijd vast.

Mijn lieve man, onze dappere vader en trotse opa

Jaap Beuling
Berkhout, 21 september 1940 Andijk, 20 mei 2018

Marian Beuling-Brouwer

Annemiek Beuling

Gerrit Beuling

Mirjam en Peter Venema-Beuling
Sanne en Mark
Rens
Yara

Kleingouw 76, 1619 CE Andijk

Jaap is thuis opgebaard.

U bent welkom om ons te condoleren en afscheid van Jaap 
te nemen op donderdag 24 mei tussen 19.00 en 20.00 uur 
in dorpshuis Cultura, Kleingouw 112 te Andijk.

Op vrijdag 25 mei om 15.45 uur is het afscheid in 
crematorium Schagen, Haringhuizerweg 3 te Schagen.

Na afl oop ontmoeten wij u graag in de koffi ekamer en 
is er ook gelegenheid tot condoleren.

Een herinnering of bericht is zeer welkom 
op www.cbu-online.nl

Wij hebben afscheid moeten nemen van een lieve vriend
Op 20 mei 2018 is overleden Jaap Beuling

Behulpzaam, betrouwbaar, sportief en bescheiden
We zullen met veel warmte aan je blijven denken

   Nel en Siem Dijkman
   Trude en Rob Leeghwater in herinnering

We nodigen u uit om zondag 27 
mei met ons te komen zingen. U 
kunt luisteren en meezingen met 
de liederen van Johannes de Heer 
en vele andere bekende liederen. 
Er is ook ruimte voor liederen op 
verzoek.  De begeleiding is met 
accordeon en gitaar. We komen 
samen in het gebouw van het Le-
ger des Heils aan de Murillostraat 

22 te Bovenkarspel. Vooraf en in 
de pauze wordt er een kopje kof-
fie of thee geschonken.  De orga-
nisatie is door de Vrije Baptisten 
Gemeente en het Leger des Heils.  
We zien naar u uit. We beginnen 
om 19.00 uur en vanaf 18.30 uur 
staan de deuren voor u open. 
Voor meer info:  0228-513136     
Een ieder is hartelijk welkom!

Zingen op Verzoek

Op 26 mei 2018 is het een feeste-
lijke dag voor meneer en me-
vrouw Bakker- Breg uit Andijk. 
Zij zijn die dag 70 jaar getrouwd 
en dat verdient onze hartelijke 
felicitaties. Zij werden door De 
Andijker verrast met een schitte-
rende bos bloemen. 

Meneer en mevrouw wonen met 
veel plezier midden in de gezel-
ligheid van Andijk. "We wonen 
hier schitterend. Er is genoeg te 
doen en te bekijken." Samen heb-
ben ze 8 kinderen, inmiddels met 
aanhang. Daarnaast zijn er diver-

se kleinkinderen en zelfs achter-
kleinkinderen. "Iedereen viert het 
jubileum mee. We gaan een fees-
telijke dag beleven met o.a. een 
uitje in Friesland en  aansluitend 
veel gezelligheid in de tuin van 
één van de kinderen". 

Meneer fietst nog graag, me-
vrouw heeft de booster. Ze gaan 
er regelmatig op uit. Hoe het is 
gelukt om dit jubileum te halen 
kunnen ze kort zijn: "Gewoon 
doorgaan. Ook bij verdrietige tij-
den elkaar zoeken in plaats van 
verliezen," klinkt als tip.

70 jaar getrouwd!

Huwelijksjubileum voor meneer en mevrouw Bakker-Breg.  
Foto: Olga de Boer/De Andijker

Verloren:
Verloren op woensdag 16 mei, omgeving kaaskraam of de 
Dekamarkt: grote zonnebril. Hij zat in een grote, zwarte 

enigszins ovale koker. 
Heeft u hem gevonden? 06-42408296.

Getuigen gezocht:
In de nacht van zaterdag op zondag zijn 
deze twee (gietijzeren) vazen uit een 
voortuin in de Notaris Steenpoorte-
straat meegenomen. Heeft u iets ge-
zien, gehoord of zijn ze u aangeboden? 
Bel: 06 37 40 41 81.

~ IEDEREEN OPGELET ~ 

Kom vooral gezellig rondsneupen op onze vrijmarkt op het terrein van 

Smallsteps ’t Dijkje, Notaris Steenpoortestraat 55 in Andijk! Wie weet wat je 

ontdekt… Er is ook een heuse schminker aanwezig. 

Wil jij graag spulletjes verkopen, of centjes verdienen met je talent? Sla dan 

je kleedje uit op onze vrijmarkt (graag aanmelden door een mail te sturen 

naar wendy.visser@smallsteps.nl).  

Iedereen opgelet!
Kom vooral gezellig rondsneu-
pen op onze vrijmarkt op het ter-
rein van Smallsteps ’t Dijkje, No-
taris Steenpoortestraat 55 in An-
dijk! Wie weet wat je ontdekt... Er 
is ook een heuse schminker aan-

wezig.
Wil jij graag spulletjes verkopen, 
of centjes verdienen met je ta-
lent? Sla dan je kleedje uit op 
onze vrijmarkt (graag aanmelden 
door een mail te sturen naar 
wendy.visser@smallsteps.nl).

~ IEDEREEN OPGELET ~ 

Kom vooral gezellig rondsneupen op onze vrijmarkt op het terrein van 

Smallsteps ’t Dijkje, Notaris Steenpoortestraat 55 in Andijk! Wie weet wat je 

ontdekt… Er is ook een heuse schminker aanwezig. 

Wil jij graag spulletjes verkopen, of centjes verdienen met je talent? Sla dan 

je kleedje uit op onze vrijmarkt (graag aanmelden door een mail te sturen 

naar wendy.visser@smallsteps.nl).  
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Andrea van Langen

LAATSTE LEZING MAAND VAN HET TESTAMENT EN 
LEVENSTESTAMENT MANTEL&OVERTOOM NOTARISSEN

Dit jaar is het 11e jaar 
dat we voorlichtingen 
geven in diverse plaat-
sen over testamenten 
en sinds 2010 ook 
over levenstestamen-
ten. Er zijn al vier le-
zingen geweest en er 
volgen er nog twee. 
Voor de lezing op 25 
mei a.s. bij Van de Valk 
in Hoorn zijn nog plaatsen beschikbaar. 
(De lezing bij de Rabobank Zwaagdijk op 29 mei a.s. is vol).

10% KORTING OP UW TESTAMENT TARIEF IN MEI EN JUNI
Deze en volgende maand ontvangt u 10% korting op uw testament-
tarief. Ook kunt u terecht voor een gratis bespreking van circa een 
half uur. Het kan zijn, dat er in uw situatie niets aangepast hoeft te 
worden, dan heeft u dus ook geen kosten.

•	 GRATIS	INLOOP:	kijk	op	onze	website	www.mantelovertoom.nl
•	 U	kunt	zich	nog	aanmeldingen	voor	de	laatste	lezing	maand	
	 van	het	testament	en	levenstestament:	
 do 24 mei, Van der Valk, Hoorn, inloop 19.30, 
 aanvang 20.00 uur. Aanmelden kan telefonisch Andijk 0228-592224 
 en Benningbroek 0229-591264 of via 
 presentaties@mantelovertoom.nl

Kansen!
Als kersverse wethouder 

bezocht ik afgelopen donder-
dag een bijeenkomst in het 

Zuiderzeemuseum met minis-
ter Cora van Nieuwenhuizen.  
Namens Medemblik mocht ik 

samen met een groot aantal 
andere gemeentes, de provin-

cies Noord-Holland, Friesland, 
Overijssel en Flevoland, 

Rijkswaterstaat, waterschap-
pen en maatschappelijke 

organisaties een samenwer-
kingsovereenkomst tekenen, 
de Agenda IJsselmeergebied 
2050. Doel is het gebied op 

de kaart te zetten als het 
“Blauwe Hart van Nederland”.  

Achterliggend idee is dat er 
nog veel winst te behalen 

valt als alle ambities voor dit 
gebied beter op elkaar wor-

den afgestemd en zo mogelijk 
gezamenlijk worden opgepakt. 
Het  IJsselmeer is voor ons zo 
gewoon dat we soms vergeten 

hoe bijzonder het eigenlijk 
is.  Zo bleek bijvoorbeeld 

tijdens het dauwtrappen met 
Hemelvaart dat er in dit gebied 

heel veel soorten vogels zit-
ten. Echt de moeite waard om 

daar eens extra vroeg  voor 
op te staan. Zeker als je na 

afloop mag genieten van een 
lekker ontbijt. Het IJsselmeer 
is nog geen 100 jaar oud maar 

belangrijk voor voldoende 
zoet water, natuur, recreatie, 

economie, energie, cultuurhis-
torie enzovoorts. Rondom het 
IJsselmeer zijn er veel kansen 

om het gebied nog aantrek-
kelijker te maken. Daar is 

echter wel samenwerking voor 
nodig. Zowel het Rijk als de 
provincie willen deze samen-
werking stimuleren. Ook in 

Andijk gebeurt er van alles aan 
de kust van het  IJsselmeer. 
Denk aan de PWN, vuur-
toren de Ven, onze havens, 
de Vooroever en het vakan-
tiepark,  maar ook aan de 

Koopmanspolder, het plan voor 
de uitkijktoren en de plannen 
voor het centrum voor Water. 

Een stukje verderop kunt 
u deze week de Medemblik 
Regatta bezoeken, een toon-
aangevend zeilevenement in 
onze eigen gemeente. Dat er 

kansen liggen is duidelijk en ik 
ben ervan overtuigd dat par-

tijen meer kunnen bereiken als 
ze de krachten bundelen. Zoek 
elkaar op en zie elkaar niet als 
concurrent maar als partner. 
Wie weet kan deze Agenda 
IJsselmeergebied 2050 daar 
een steentje aan bijdragen. 

Andrea van Langen, 
wethouder.

 • 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

Onze laatste avond voor de va-
kantie en ik weet niet hoe ik de 
avond kan omschrijven. Er zijn 
eigenlijk geen woorden voor. Wat 
zijn we verrast!!!!!! Zo een indruk-
wekkende verzameling zelf ont-
worpen en gemaakte jurken uit 
lang geleden tijd.  Anke de Wolff-
Pereboom, oorspronkelijk uit 
Hem en Lidy Akkerman, al jaren 
vriendinnen komen de avond 
verzorgen. Paspoppen en kledij 
mee. Je hebt er een vrachtwagen 
voor nodig. Anke begon met kle-
ding maken voor o.a. de kinderen 
en raakte, zonder opleiding, geïn-
teresseerd en geïnspireerd door 
kleiding uit o.a. De Middeleeu-
wen, Renaissance, de Tudor stijl, 
maar ook het latere tijdperk van 
Marie-Antoinette (ovale rokken) 
en Sissi. Lidy doet veel aan on-
derzoek en gebruikte materialen 
en beide struinen diverse mark-
ten in binnen- en buitenland (va-
kanties) af voor mooie stoffen, 
zoals goudbrokaat geïnspireerd 
op de collectie van Dolce en Ga-
bana, maar voor € 1,00 te koop op 
de markt. Dan denk je dat je 5 
strekkende meters wel genoeg is 
voor de jurk die je wil gaan ma-
ken, maar dat lukt alleen met pas-
sen en meten. Ook als je nog bij-
passende kledij voor je partner en 
eventuele kinderen wil maken, 
dan vliegen de meters om je oren. 

De zwart met rode jurk is van 
fluweel, geborduurd met goud-
draad. Ieder die een beetje handig 
is met de naaimachine weet dat 
dit draadje gauw breekt, Het 
heeft ook twee jaar geduurd 
voordat hij af was. Vaak is er een 
deadline, omdat ze naar een eve-
nement willen waar gelijk ge-
stemden komen. Veelal voor her-
kenning, een enkele keer voor de 
prijzen. Wij vinden dat alles in de 
prijzen mag vallen, want wat een 
kunstwerken zijn dit. Bij een 
“blote” jurk hebben de dames dan 
weer een bontje gemaakt, waar 
een zakje met ritssluiting zit voor 
je persoonlijke spulletjes. Een 
Venetiaanse sluiting is een V-
vorm. Uiteraard ook weer prach-
tig geborduurd en soms voorzien 
van klittenband-sluiting. Dan kan 
je variëren met stof op je bestaan-
de jurk. Dan heeft Lidy ook nog 
een sier/zonne paraplu gemaakt 
en we applaudisseren gelijk. Als 
je dan nog mag paraderen in 
Frankrijk op kasteel Volericonte, 
dan is het plaatje wel compleet. 
Wat een pronkstuk. Een diepe 
buiging voor beide dames. Ter-
loops vertellen ze ook nog even, 
dat ze ook een collectie fantasie 
costuums hebben. Waar halen ze 
de tijd vandaan. Bij dit alles wor-
den uiteraard corsetten gedragen. 
U raadt het al. Ook zelf gemaakt.

Vrouwen van Nu Andijk West

Paspoppen aangekleed met middeleeuwse kleding. Foto aangeleverd

De jongens van het team Spor-
ting Andijk JO12-1 zijn kampi-
oen in de 1e klasse geworden. 
Afgelopen zaterdag speelde het 
team JO12-1 van Sporting Andijk 
hun één na laatste wedstrijd van 
dit seizoen tegen WSV JO12-1 uit 
Wormer. Bij winst konden ze niet 
meer ingehaald worden en zou-
den ze kampioen zijn. Na een 
nerveuze start van zowel bij de 
coaches Freek van Dokkum en 
Patrick Stroet als bij de spelers 
werd toch de na een tijdje einde-
lijk de 1-0 gescoord. Daarna kwa-
men de mannen echt op dreef en 
door het wegvallen van de span-
ning die zo'n wedstrijd met zich 

mee brengt wisten ze de einduit-
slag nog op 8-1 te brengen. Aan-
komende zaterdag spelen ze nog 
hun laatste competitiewedstrijd 
uit tegen ZOB (Zuidoostbeem-
ster). Als ze deze ook nog weten 
te winnen zijn ze ongeslagen en 
hebben ze alle wedstrijden ge-
wonnen. Een prestatie van for-
maat. Dank ook nog naar de trai-
ners John Groot, Rene Bruin en 
Andre Bankert die mede samen 
met de coaches/trainers Freek en 
Patrick ervoor gezorgd hebben 
dat dit team deze prestatie kon 
leveren.
Edwin Wirsing, Jeugd coördina-
tor JO12 Sporting Andijk

Sporting Andijk JO12-1 kampioen

Vlnr; Staand: Hessel de Kroon, Youri van Dokkum, Jim Steltenpool, 
Tijmen Dekker, Ruben Winter, Santino vd Blonk, Christan Groot. 
Zittend: Stijn Schuitemaker, Sander Wirsing, Senna Stroet, Jelle 

Abbekerk, Jordi vd Bunt, Gino Roos. Foto aangeleverd

Voor een pand in Andijk zijn wij op zoek naar een 

gemotiveerde schoonmaakster 

Elke dag (in de namiddag) 2 uur, van maandag tot vrijdag.

   Ben je geïnteresseerd?
   Neem  dan contact met ons op:
   Schoonmaakbedrijf Jouby
   De Vijfhoek 44, Enkhuizen
   Telefoon 0613648631 / 0228-514865 
   of stuur een email naar info@jouby.nl
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Zonnepanelen op uw huis? Voor 
advies en plaatsing bent u aan het 
juiste adres bij de Solarfabriek in 
Andijk. Ronald Drenth vertelt: 
“Bijna elk huis is geschikt voor 
zonnepanelen, maar bijna is niet 
altijd! Daarom komen wij graag 
bij de mensen thuis om de situa-
tie op te nemen en een passend 
advies te bespreken.”

Bij het plaatsen van zonnepane-
len moet er goed rekening gehou-
den worden met de situatie ter 
plaatse. Het is belangrijk dat de 
klant zich goed en vooral eerlijk 
laat voorlichten. “Een eerlijk en 
duidelijk voorgelichte klant is een 
tevreden klant. Want dan krijgt je 
wat je wilt.”

Nieuwe krachten aan boord
Ronald Drenth richt zich mo-
menteel vooral op de verkoop 
van panelen en het voorlichten 
van klanten. Zijn collega Dennis 
Grondman heeft sinds afgelopen 
oktober de operationele taak van 
hem overgenomen. “We zijn als 
bedrijf flink gegroeid en hebben 
daarom meer mensen nodig om 
iedereen te kunnen helpen. Met 
meerdere teams zijn we bezig 
met de installatie door de gehele 
regio.”

Samenwerking met 
diverse partners 
“Ooit begon het bedrijf Solarfa-

briek met alleen zonnepanelen, 
dat is uitgebreid met LED ver-
lichting. Sommige taken kunnen 
we niet alleen doen. Daarvoor 
hebben we een netwerk met an-
dere lokale bedrijven. Zodoende 
kunnen we iedereen een totaal-
plan aanbieden. Is er dakrenova-
tie nodig, moet er asbest verwij-
dert alvorens panelen te plaat-

sen? Wij regelen het. Tegenwoor-
dig willen mensen graag weten of 
het overstappen naar een warm-
tepomp rendabel is en of dat mo-
gelijk in hun huis. Ook daar kun-
nen wij u bij helpen. Voor het to-
tale aanbod kijkt u op de website 
van de Solarfabriek. Zo kunnen 
wij een duurzaam energieplan 
aan u aanbieden, volledig op 

maat voor uw situatie.” 

Salderingsregeling benutten
“De overheid heeft bepaald dat 
mensen die zonnepanelen aan-
schaffen vóór het jaar 2020, ge-
bruik kunnen blijven maken van 
de salderingsregeling. Daarna 
kan de wet worden aangepast. 
Hoe die wet er dan uit gaat zien, 

kunnen we alleen maar naar gis-
sen. Dus wie zonnepanelen over-
weegt doet er verstandig aan die 
datum in de gaten te houden.”

Leerbedrijf vol Megawatts
Ronald: “Wij zijn een Erkend 
Leerbedrijf en mogen onze eigen 
mensen opleiden. Dat vinden we 
heel prettig om te doen. Je kunt 
mensen een mooi vak leren, maar 
kunt daar ook goed personeel aan 
overhouden. Nieuwe handige 
handen hebben we regelmatig 
nodig.” “We hebben inmiddels al 
bij heel wat klanten zonnepane-
len mogen plaatsen. Te samen le-
veren de panelen die wij plaatsten 
in 2017 tussen de 1,5 en 2 Mega-
watt op. Dat is enorm. We den-
ken dit in 2018 zeker te halen en 
misschien zelfs wel te verdubbe-
len,” aldus de heren.

Vrijblijvende offerte 
Neemt u gerust contact met ons 
op als u interesse heeft in één van 
de aangeboden diensten of pro-
ducten. Wij komen graag langs 
voor een energie- of duurzaam-
heidsscan en bieden u een duide-
lijke, vrijblijvende offerte aan. 
Solarfabriek, Dijkweg 163, 1619 
HJ Andijk. Telefonisch te berei-
ken op 06- 51 58 01 00/ 0228- 59 
72 72 of per email info@solarfa-
briek.nl. Voor meer informatie 
kijkt u op de geheel vernieuwde 
website www.solarfabriek.nl

Solarfabriek ziet toekomst zonnig in

Ronald Drenth: "bijna elk huis is geschikt voor zonnepanelen". 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 

 

 

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

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

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

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

• 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...

... er op zaterdag 26 mei weer 

een rommelmarkt is aan de 

Middenweg 77 bij de familie 

Walstra en de opbrengst weer 

ten goede komt aan projecten 

van hun dochter Sandra en 

haar man Frank in 

Mozambique?

... Jong Sursum zaterdag 

26 mei een dubbelconcert geeft 

met OG Wijdenes jeugdorkest

en dat beide orkesten voor 

deze keer onder leiding staan 

van Niels Marchal, oude diri-

gent van Sursum Corda?

 

Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

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

Jan&Tineke van der Jagt
Middenweg 39 tel 593245

De Dorcaswinkel in Andijk is 
geoipend tijdens de kunst en 

tuinroute op 26 mei van 10-15 
uur. Speciaal deze dag met goed 
weer een kledingmarkt buiten.

Mevrouw H. Ooteman zoekt 
vanwege afnemende gezondheid

een interieurverzorgster voor 
3 uur; eens in de 2 weken.

Reactie:  Ged. Laanweg 70 - 
tel. 591500

BATAVUS 
MAMBO 2018 

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

CORTINA E-U1 N7

� Uitgeroepen tot beste koop  
 Consumentenbond
� Krachtige motor
� 7 versnellingen

Klanten 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 31 mei 2018

2399,-

ELEKTRISCHE 
FIETSEN

� Nederlandse fabrikant
� Sterke ondersteuning
� Zeer scherp gesprijsd

VANAF

949,-

 Uitgeroepen tot beste koop  

VANAF VANAF

659,- 1169,-

INRUILVOORDEEL
Ontvang t/m 31 mei 2018 

tot wel 750,- 
inruilvoordeel 

op alle elektrische fi etsen
met inruilvoordeellabel

INRUILVOORDEEL

STEUN OOK JOUW
LOKALE VERENIGING?

                              VAN 8 T/M 28 MEI

BRENG JE STEM UIT 
WWW.RABOBANK.NL/WF
WWW.CLUBKASCAMPAGNE.NL/WF

De geschikte lokatie voor:

 Huwelijksvoltrekkingen
 Lezingen
 Concerten
 Uitvaarten
 Repetities
 Tentoonstellingen
 Vergaderingen

Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl

Contactpersoon:
Dhr. Jan Gorter
0228 - 592957

Er zijn jaarrond veel leuke dingen 
te beleven op Andijk. Maar de 
jaarlijkse topper is toch wel de 
Kunst- en Tuinroute!  Wát een 
tuinen en wát een creativiteit en 
inzet van oost tot west! Grandi-
oos! Het is ieder jaar weer genie-
ten van fraaie tuinen, prachtige 
kunstuitingen, interessante ver-
zamelingen. En van elkaar na-
tuurlijk. Want de route staat ook 
garant voor leuke ontmoetingen 
met andere mensen.

Ook dit jaar laten veel Andijkers 
anderen meegenieten van dat 
waar zij zelf ook zo van genieten: 
van hun tuin, van hun hobby, van 
hun creativiteit en muzikaliteit. 
Zij stellen hun huis, tuin of atelier 
open voor bezoekers en bieden 
zo een boeiende route met veel 
tuinen, verzamelingen, exposi-
ties, muziek en zang, creaties van 

glas, karton, klei, hout, metaal 
enzovoort. Ook diverse museums 
zijn open deze dag.

Zaterdag 26 mei
Dit jaar staat de route gepland op 
zaterdag 26 mei. Route open van 
11.00u tot 17.00u. Er kan gestart 
worden op 4 plaatsen: de R.K. 
Kerk (Bangert  26), De Kapel 
(Middenweg 48), de Gerefor-
meerde Kerk (Middenweg 4) en 
op Hornpad 2 bij  de familie 
Groot. Deelname is gratis en u 
krijgt een kaart van Andijk mee 
met daarop informatie wat waar 
te zien en te beleven is. De loca-
ties zijn herkenbaar aan vlag en 
gele wimpel. Kom en geniet mee! 
Tot ziens! (Mocht de route door 
slecht weer niet door kunnen 
gaan, dan staat dit 26 mei om 
10.00u op andijker.nl en gerefor-
meerdekerkandijk.nl.

Andijker Kunst- en Tuinroute 2018

Lieve mensen, Jullie hebben de af-
gelopen tijd een rommelige perio-
de achter de rug en dit is nog niet 
helemaal ten einde. De aarde roert 
zich op alle fronten en zij moet nu 
gesteund worden. Ik zou jullie wil-
len vragen om je aandacht te ge-
ven aan de aarde en haar liefde toe 
te sturen. De aarde heeft dit zeer 
hard nodig omdat zij in nood ver-
keert. Zij krijgt de komende dagen 
als het ware koortsrillingen. Van-
daar dat er vulkanen op uitbarsten 
staan en de grond constant aan 
het trillen is.
 
Probeer haar met je gedachten te 
magnetiseren, reiki te geven of op 
je eigen manier energie te geven. 
Je kunt ook een paar punten in 
gedachten nemen, verbind die 
punten met elkaar en maak zo 
een lijn of een vlak waar jouw 
steun en liefde naar toe gaat. Dat 
mag in je eigen dorp zijn, maar 
het kan ook een groot gebied op 
de wereld zijn. Dat maakt niet uit. 
Concentreer je op dat gebied en 

vul het vlak in met liefde. Je kunt 
er een kleur of een substantie aan 
toevoegen, bijvoorbeeld iets glin-
sterends of schitterends. Dat 
helpt je om je te concentreren en 
om de liefde gelijk te verdelen 
over het hele gebied.
  
Je kunt je ook voorstellen dat je het 
gebied met je handen omvat en 
langzaam de energie uitstrijkt, dus 
de goede energie langzaam verde-
len over haar oppervlak. Deze hulp 
komt al deze gebieden enorm ten 
goede, vooral als jullie dit samen 
doen, lieve mensen. Ik vraag jullie 
dus om de komende tijd even de 
aandacht aan de aarde te wijden 
want zij heeft heilige grond.“

Graag roepen wij de mensen die 
hier aan mee willen doen op, om 
elke vrijdag om 21.00 hier tien 
minuten voor te gaan zitten. Dit 
gedurende de maanden mei en 
juni 2018. Natuurlijk mag je dit 
zelf iedere dag doen en stuur het 
door als je wilt!

Genezende Meditatie voor de aarde
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Parochieberichten
R.K. Kerk Andijk
Adres: Bangert 6
Contactadres:
Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412, tel. 591408
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046

Zaterdag 26 mei 19.00 uur: 
Feest van de H. Drie-eenheid.
Eucharistieviering met de Vrien-
denkring; voorganger: kapelaan 
P. Piets.
Thema: “Leef in mijn Naam”.
De collecte is voor alle onkosten 
waarvoor de parochie staat.
Van harte aanbevolen en dank 
daarvoor. Welkom in de viering.
*Zaterdag 26 mei is er van 11.00-
17.00 uur weer de “Kunst en Tuin-
route” door Andijk. Onze kerk is 
een startpunt en zijn er folders 
met alle deelnemers te verkrij-
gen.
Er is een tentoonstelling van 
aparte engelen- en Mariabeel-
den van Joke Schuitemaker-van 
Straten. Tevens kunt u vanaf 
11.00 uur genieten van het or-
gelspel van Arnold de Greeuw en
daarna van de zang van Trees 
Kuin-van der Sluis tot 13.00 uur. 
Iedereen hartelijk welkom!

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
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
Zondag 17 juni
• “DIMONGO”. Aanvang 15 uur Club Jazz & Pop, Cultura
• Koppelbiljarten, Café Pension ‘t Ankertje. Aanvang 14.00 uur.
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
Woensdag 14 november
• KBO, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.
Woensdag 21 november
• Vrouwen van Nu West, St. Mee  &  de Wering o.a. vrijwilligers, 

mantelzorgondersteuning, respijtzorg. Bernadette Vonk vertelt 
ons hier alles over. Cultura, 20.00 uur

Vrijdag 23 november
• LSBO en Zonnebloem, Winterbijeenkomst met muziek van de 

Hr. Hans Westerlink, Dorpshuis Centrum 14.30 uur. Org. PCOB.
Woensdag 28 november
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.  

Oud papier  Zaterdag 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

Biljartvereniging De Vlieringboys
Deze biljartmiddag werd ge-
kenmerkt met veel slechte re-
sultaten met andere woorden 
het was min of meer een wat al 
te misstige dag. Voor mijn 
sportmakker liep het helemaal 
op niet als je bedenkt dat hij 
twee partijen met nog caram-
bola te gaan heb je bijna alles 
tegen maar dat hoort wel dege-
lijk bij de biljartsport. G.P. Grent 
ging bijna het zelfde padje als 

Cees maar G.P.Grent wist met 
hangen en wurgen een partij in 
het bandstoten te winnen en 
toen was het over en sluiten. 
Tot over twee weken en we 
hebben dus een weekje rust en 
dat kan geen kwaad. 

De slotzin is als volgt: Pluk de 
dag maar laat iets hangen 
voor morgen 
1155

Kerkdiensten, zondag 27 mei

Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. J. Staat, m.m.v. Living Proof, 
 bediening Heilige doop en Belijdenis
 
Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen
09.30 uur leesdienst
16.00 uur ds. G. Heijkamp

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
10.00 uur Pastor Gert Scholten     
 Organist: Andrew Orme

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Cees Hanemaayer

R.K. Kerk  zaterdag 26 mei
Bangert 6, Andijk
19.00 uur Euch. kapelaan P. Piets, de Vriendenkring

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur  Erik Bruinenberg

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
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

Toen ik de veilinggids bestudeer-
de, viel mijn oog al snel op deze 
aanbieding.

Ik heb een I-Phone maar haal er 
lang niet uit wat er in zit. Dus ik 
was erg blij dat ik dit veilingkoop-
je had gescoord.

Wat een leerzame avond voor mij 
en de andere deelnemers, per 
twee deelnemers was er een in-
structeur aanwezig, werkelijk 
passend onderwijs. Iedereen had 
zo zijn /haar vragen en er kwa-
men ook vragen overeen. Het was 
leerzaam, gezellig en buitenge-
woon goed verzorgd door Kitty 
Drost.

Namens alle aanwezigen, be-
dankt en volgend jaar les 2? Een 
uitermate tevreden deelneemster.

Veiling Cultura koopje:
Smartphone cursus voor 60+.

Foto aangeleverd

Zondag 27 mei organiseert de 
Stichting Wielerevenementen 
West-Friesland (SWW) de Wie-
lerronde van Wervershoof. 

Programma
Het programma gaat om 10:00 
uur van start met de Sportklasse 
heren. De heren zullen 60 kilo-
meter over de befaamde Omloop 
van Wervershoof afleggen. Deel-
nemers uit Wervershoof en om-
liggende dorpen zijn onder ande-
re: Lennart Aker, Chris Ruiter, 
Jaap Dudink, Robin Schweigl, Ri-
chard Koorn en Edwin Sierkstra. 

Om 11:45 uur starten de dames 
met een afstand van 60 kilometer 
over de Omloop. Onder andere 
Maartje de Boer uit Hoogwoud 
en Pernilla van Rozelaar uit Me-
demblik zullen aan de start ver-
schijnen. 

Om 13:30 uur de Elite heren. Zij 
zullen 120 kilometer afleggen.

Hier gaan onder andere Ruud 
Appelman (Grootebroek), Tim 
Groot (Bovenkarspel), Jeroen 
Koorn (Hoogkarspel), Bart Mol 
(Wognum) en Robbert-Jan Mol 
(Nibbixwoud) van start. 

De dag eindigt met de Univé 
Grand Prix van Medemblik. Om 
16:45 uur kunnen alle geïnteres-
seerden uit de gemeente Medem-
blik (zonder KNWU-licentie) de 
strijd met elkaar aangaan over 
een afstand van 50 kilometer op 
het korte parcours. Deelname 
kost 10 euro, waarna deelnemers 
verzekerd zijn voor lichamelijk 
letsel.

Tot slot
De wielerronde kan niet plaats-
vinden zonder de inzet en het 
enthousiasme van alle betrokken 
vrijwilligers en de financiële bij-
drage van sponsors. SWW wil 
dan ook alle vrijwilligers en spon-
sors hartelijk bedanken. 

Zondag 27 mei: 
Wielerronde van Wervershoof

De sportklasse zal 60 kilometer afleggen. Foto aangeleverd
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Samen spelen,  
leren & ontdekken
op onze peuterspeelgroep in  
basisschool De Piramide

Wij hebben 
plekjes 

vrij!

Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

Watersportvereniging De Kreupel organi-
seert een Open dag op 9 juni van 11.00—
16.00 uur. Hier kun je een proefles krijgen 
in de Optimist (leeftijd 8/13 jaar) en kun je 
al zeilen , dan in de Splash (leeftijd 13/18 
jaar).

Vind je het leuk, dan kun jij je inschrijven 
voor één van de eerste drie weken van de 
zomervakantie. Maandag t/m vrijdag van 
9.00-12.30 uur of van 13.30-17.00 uur.
Meer informatie op de website van de w.s.v. 
De Kreupel. Tot 9 juni!

Op 9 juni kun je een proefles krijgen. Foto aangeleverd

  Zelf leren zeilen in een Optimist of Splash

Demian (9 jaar) en Quinten (6 jaar) Tim-
mermans zijn broers. Ze zijn beiden gek 
op voetballen, het liefst de hele dag. In 
Andijk West is het alleen erg lastig om 
dichtbij huis goed te kunnen voetballen.
Het terrein bij Sarto ligt vol met kuilen en 
er staan hoge bomen omheen. Bij storm 
of stevige wind komen er geregeld grote 
takken naar beneden vallen. Het plein bij 
gymzaal ‘De Krimper’ is glad door het mos 
en er ligt vaak hondenpoep, dit geldt ook 
voor het voetbalveld bij het terrein van 
Smallsteps.
“Wij wonen op het Voorstuk, maar door-
dat er hier steeds meer huizen bij zijn ge-
komen en er dus ook meer auto’s bijko-
men, is het niet verstandig om hier tussen 
te voetballen,” vertellen de jonge voetbal-
lertjes. “Wij hebben op school en in de 

buurt (samen met Goos) heel veel hand-
tekeningen verzameld en wij wilden deze 
handtekeningen graag aanbieden aan de 
Burgemeester van Gemeente Medemblik 
in de hoop dat er ruimte is voor een mooi 
Pannaveld, waarvan wij en veel andere 
kinderen uit Andijk West heel veel gebruik 
van zullen gaan maken.”

Op vrijdag 18 mei kwam wethouder Fit 
naar de school van de jongens toe om over 
hun wens te worden ingelicht en om de 
handtekeningen in ontvangst te nemen. 
Zij gaf aan het een goed initiatief van De-
mian, Quinten en Goos te vinden en zal de 
wens bespreken binnen het college. “Toe-
zeggingen zijn nog niet gedaan, dus ieder-
een moet nu heel hard duimen. Dan gaat 
het hopelijk lukken!”

Quinten, Goos en Demian (v.l.n.r.) bieden de handtekeningen aan  
aan wethouder Joset Fit. Fot: Olga de Boer/De Andijker

“Pannaveld” gewenst op Andijk West

Schrijf je met je vrienden en vriendinnen 
in voor de kampeernacht in zwembad De 
Weid. Aanstaande zaterdag 19:00 uur tot 
zondagochtend 27 mei aanstaande is het 
weer zover! Zwemmen in het donker, film 
kijken, airtrampoline, glijbaan, kampvuur, 
pannenkoeken en nog veel meer! En zon-
dagochtend als afsluiting lekker met zijn 
allen ontbijten en een vroege ochtendduik! 
Schrijf je vanaf nu in bij de kassa van De 
Weid. De kosten bedragen 13 euro.
Belangrijk voor je ouders; gedurende het 
hele programma is er begeleiding en toe-
zicht aanwezig. Er is een evenementenver-

gunning verstrekt door de gemeente Me-
demblik. De Weid zorgt weer voor grote 
kampeertenten en bij inschrijven wordt 
een informatieformulier meegegeven met 
details. Het betreft een besloten evene-
ment en de inschrijving stopt bij 80 deel-
nemers.
We hopen jullie allemaal te zien op 26 mei. 
Tot dan!!

Zaterdag Kampeernacht!
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