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BENNINGBROEK Di. 12-06Als ze gingen werken op het 
land kregen alle jongens een 
petje op. Een dunne in de zo-
mer, een dikkere met de herfst 
en één met warme flappen over 
de oren bij winterse kou. Ieder-
een droeg een pet.

De moeder van Gerard Schuite-
maker had een tas vol petten. Die 
tas kwam mee naar elk feest en 
elke bruiloft. Er werd een speci-
aal lied bij gezongen als iedereen 
de pet opzette. “Helaas ben ik de 
tekst even kwijt, want het was al-
tijd een erg gezellige boel als het 
lied werd ingezet door familie en 
vrienden!” aldus Gerard.

De bergen in
Toen Gerard begin 20 was ging 
hij op vakantie naar Oostenrijk. 
Daar zag hij een paar mooie pet-
ten tijdens de wintersport en 
bracht er enkele mee naar huis. 
Ieder jaar dat hij op vakantie ging 
kwam er wel een nieuwe pet mee 
naar Andijk. “Zo is de verzame-
ling eigenlijk gestart, een ge-
woonte die overging van moeder 
op zoon.” Inmiddels zijn er reeds 
37 landen bezocht en uit elk land 
zijn wel één of meerdere petten 

mee terug gereisd. De verzame-
ling wordt door Gerard zelf ge-
schat op zo’n 800-900 petten.

Gevonden voorwerp
De petten zijn niet allemaal zelf 
gekocht. Soms krijgt hij wel eens 
een bijzonder pet cadeau. “Ver-
der heb ik petten die zijn komen 
aanwaaien bij de Vooroever. Als 

men met storm op zee of het IJs-
selmeer vaart, waait er wel eens 
een pet van het hoofd. Die spoe-
len aan bij de Vooroever. Ik zie 
ze altijd meteen liggen en voeg 
die ook toe aan mijn verzame-
ling.” De verzameling groeit nog 
steeds. Gerard zegt:  “Zolang er 
nog landen zijn die ik graag wil 
bezoeken, waar ze met mooie 

hoofddeksels lopen, zal de ver-
zameling blijven groeien. Ze 
hangen aan meters lange waslij-
nen door de gehele schuur heen. 
De bonte verzameling bekijken 
brengt allerlei (vakantie)verhalen 
weer naar boven. Aan elke pet 
hangt een verhaal! Elke pet is een 
belevenis.”

Oranje en nestkast
Sommige petten zijn heel her-
kenbaar. “Hier hangt de oranje 
verzameling,” laat Gerard zien. 
“Als we die op en rondom de cam-
per hangen als we naar Frankrijk 
gaan, hebben we een hoop be-
kijks en worden we regelmatig 
gefotografeerd.” Ook veel bekijks 
is er tijdens de jaarlijks Kermis-
Jeu de boules competitie. “Eerst 
de pet op en dan pas horen of we 
scoren!“ 

Maar het meeste bekijks heeft de 
pet recht boven de ingang van de 
schuur. “Daar heeft een winter-
koninkje besloten zijn nest in te 
bouwen. Dat is toch wel iets heel 
bijzonders om in je verzameling 
te mogen verwelkomen.”

De verzameling groeit nog steeds. Foto: Koos Dol/de Andijker

Petje af voor de verzameling van Gerard Schuitemaker

25 Jaar geleden nam een aantal enthousiaste 
mensen het initiatief om een nieuw zang-
koor in Andijk op te richten. Het werd een 
koor met als motto: "Zingen is vooral gezel-
lig en maakt je blij". Er werd gekozen voor 
een repertoire met Engelse en Nederlandse 
populaire songs. Het bleek al snel dat er dui-
delijk behoefte was aan een dergelijk popkoor 
want er kwamen veel mensen op af die zich 
aanmeldden zodat het koor al gauw 125-130 
leden had, niet alleen uit Andijk maar ook 
uit omliggende dorpen en moest er zelfs 
een wachtlijst ingesteld  worden. Popkoor 
Cantabilé was een feit!

Wim Broer was de eerste dirigent en onder 
zijn deskundige leiding en met ondersteuning 
van een combo met 3 muzikanten werden 

de nieuwe songs ingestudeerd en werden de 
resultaten zichtbaar en hoorbaar met de week 
beter.
"Cultura" was de vaste thuishaven en daar 
werd dan ook het eerste koffieconcert gege-
ven. Al snel kwamen er uitnodigingen voor 
meer optredens in de omgeving en deed 
Cantabilé mee aan korenfestivals in o.a. 
Medemblik en "Paradiso" in Amsterdam met 
goede beoordelingen. In 1995 en 2003 wer-
den er cd opnames gemaakt, Cantabilé ont-
wikkelde zich voortvarend!

Het 15-jarig jubileum werd groots gevierd met 
een spetterend concert in de Parkschouwburg 
in Hoorn o.l.v. de nieuwe dirigent Alex 
Hylkema en het 20-jarig bestaan vond plaats 
in sporthal "de Klamp".

Het koor telt op dit moment 68 leden en 
staat nu steviger dan ooit tevoren en gaat 
het 25-jarig jubileum vieren met een concert 
op zaterdag 9 juni 2018 om 20.00 uur in de 
Gereformeerde Kerk in Andijk.

Onder de enthousiaste en bevlogen leiding 
van dirigent Rolf Keur is er een prachtig pro-
gramma tot stand gekomen waarin oudere 
songs worden afgewisseld met nieuwe, aan-
gevuld met visuele aspecten in de vorm van 
dans, belichting en beeld.

De entreeprijs is €7,50 inclusief een pauze-
drankje en kaarten zijn verkrijgbaar bij:
Primera - Andijk, Cultura - Andijk, Beerepoot 
-Wervershoof en op de avond zelf bij de 
ingang van de kerk.

Op zaterdag 9 juni geeft Cantabilé een concert in de Gereformeerde kerk. Foto: aangeleverd.

Popkoor Cantabilé viert 25-jarig jubileum

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 (22)

Redactie: K. Gorter †

De rechterstoel 

Voor wie is de rechterstoel 
van Christus (II Kor. 5:10) be-
stemd? Wat denkt u? Voor 
ongelovigen ... nee, voor ons! 
Voor Christenen zoals u en ik. 
Vreemd, zegt u misschien, wij 
zijn toch gered, onze zonden 
zijn toch vergeven door Zijn 
offer aan het kruis waar Hij 
stierf en de straf die voor ons 
bestemd was wegdroeg. 
Waarom dan nog een rechter-
stoel, kunnen wij dan toch 
nog veroordeeld worden? 
Wanneer wij Jezus aannemen 
als onze Heer en Verlosser 
dan doen wij dat, als het goed 
is, uit liefde. Dan willen wij 
Hem die wij liefhebben niet 
kwetsen, niet teleurstellen, 
dan leven wij (met vallen en 
opstaan) naar Zijn wil, niet 
omdat het moet, uit angst 
maar uit liefde. Daarom is het 
ook belangrijk om onze zon-
den, ook de “kleine”, aan God 
te belijden, door ze uit te 
spreken zullen wij ze niet zo 
lichtvaardig nogmaals begaan. 
En ja, ze zijn vergeven, al-
lemaal, de voorgaande, de 
huidige en de toekomstige!Hoe 
zit het dan nog met die rech-
terstoel? Er zijn twee soorten 
oordeel: VERoordeling en 
BEoordeling. Een oprechte 
Christen wordt nooit VERoor-
deeld maar wel BEoordeeld (I 
Kor. 3:11-15). Onze daden 
hebben conse-quenties, zowel 
de daden die wij doen als de 
daden die wij hadden moeten 
doen maar nalieten. Het loon 
daarvoor krijgen wij uitge-
keerd voor deze rechterstoel, 
onze daden zullen worden 
gewogen en hopelijk niet te 
licht worden bevonden. Het 
maakt dus wel degelijk uit hoe 
wij leven, met welke intentie 
wij de dingen aanpakken, uit 
liefde voor Hem, ja, maar ook 
uit liefde voor onze naasten. 
Geloof is dus GEEN vrijbrief 
om maar wat aan te rommel-
en omdat we toch niet veroor-
deeld zullen worden, bovendi-
en vraag ik me af of aanrom-
melen wel iets met geloof/
liefde te maken heeft of dat 
dat meer te maken heeft met 
de arrogantie van zelfovers-
chatting en te weinig besef 
van wat het God kostte om 
ons te verlossen. Een ware 
Christen wordt nooit veroor-
deeld, dat oordeel heeft Jezus 
voor ons gedragen maar een 
ware Christen wordt wel 
beoordeeld. Laten wij Hem 
dus niet teleurstellen en zo 
goed mogelijk naar Zijn wil 
leven. Ons loon hiervoor zul-
len wij van Hem zelf ontvan-
gen. Waar dat loon precies uit 
bestaat ... ik weet het niet 
maar het zal ongetwijfeld 
heerlijk zijn want Hij die lief-
de is geeft altijd overvloedig (I 
Kor. 2:9) (Jose Consemulder)

Geldig in week 22 (28 mei - 2 juni)

Ron van den Broek
Winkelcentrum Beldershof 65b

Tricolore pasta 
met gegrilde groenten

Meal Deal
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Meal Deal

Zomergoulash 
met aardappeltjes

Geldig in week 23 (4 - 9 juni)

500 gram 

€ 4,95

Zoveel soorten van verdriet
ik noem ze niet.
Maar één, het afscheid doen en scheiden.
En niet het snijden doet zo’n pijn,
maar het afgesneden zijn.

Bij deze willen we u meedelen dat na een kortstondig ziekbed 
is overleden, mijn lieve man, onze lieve zorgzame vader en 
trotse opa

Jan Abbekerk
27 juni 1943 – Andijk – 25 mei 2018

Hij was een dienstbaar persoon
die we nog lang niet wilden missen. 

Zeker de humor wat hij tot het laatste moment nog had.

Maar het is goed zo.

 Gea
 Jan Peter en Janet
  Ilze, Esther
 Karin en Oedse
  Maylin, Liyen
 Rob en Yfke
  Thijs, Jelle, Maureen

Sorghvlietlaan 49
1619 XA  Andijk

Jan is thuis, waar u welkom bent om ons te condoleren op 
woensdag 30 mei van 19.00 tot 21.00 uur.
Tevens is daar gelegenheid voor op donderdag 31 mei van 
13.15 tot 13.45 uur in de Gereformeerde kerk, Middenweg 4 
te Andijk.
Aansluitend is er om 14.00 uur een dankdienst voor zijn 
leven, waarna we hem zullen begeleiden naar zijn laatste 
rustplaats op de Oosterbegraafplaats aan de Weet te Andijk.

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen 
van het overlijden van ons gewaardeerde lid,

 
JAN ABBEKERK

 
Wij wensen zijn vrouw Gea, kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte toe.
 
           De  vrienden van Biljartvereniging  “Dorpshuis Centrum”

Veel te vroeg naar onze begrippen is van ons heengegaan
              

Jan Abbekerk

Gea, kinderen en kleinkinderen veel sterkte gewenst 
van je fietsvrienden.

           Peter en Truus
           Albert en Geke

Hoera! Onze lieve papa en mama, opa & oma

Harold en Yvon Bloemendaal 
zijn 4 juni 25 jaar getrouwd

   Hartelijk gefeliciteerd!
   Dikke kus van Christel, Chay-Lynn
   Romy
   Sil

Knokkel 87, 1619 AW Andijk
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Boeketten 
Bloemstukken 

Rouwwerk 
Trouwwerk

Bloemetje nodig? 
Bel of app...

06 377 922 31 

Ibislaan 18 Andijk

Woensdag 6 juni 2018 van 
10:00 tot 12:00 uur: Ontdek & 
Ontmoet Tiny Mazereeuw en 
haar Westfriese streekthril-
ler ‘Het begon bij Jacob’ in de 
Bibliotheek Stede Broec
 
Speciaal voor de Spannende 
Boekenweken komt Tiny Maze-
reeuw vertellen over haar boek 
‘Het begon bij Jacob’: een streek-
roman met invloeden van een 
thriller, die zich afspeelt in een 
fictief dorp in West-Friesland. 

Het begon bij Jacob
Het verhaal gaat over Jacob en 
zijn vrouw die begin vorige eeuw 
in West-Friesland komen wonen 
en moeilijk hun draai kunnen 
vinden. Als hun kleindochter 
Katie op een dag terug gaat naar 
het dorp om haar familiegeschie-
denis in kaart te brengen raakt ze 

plotseling verzeild in gevaarlijke 
situaties.

Tiny Mazereeuw
Dit boek is het debuut van de 
77-jarige Tiny Mazereeuw. 
Ze groeide op in Andijk. Jaren 
geleden verhuisde ze noodge-
dwongen naar Apeldoorn, maar 
ze blijft West-Friesland, en dan 
vooral haar geboortedorp Andijk, 
koesteren. Ze schreef aanvanke-
lijk voor haar kinderen, om ze 
iets van haar Westfriese afkomst 
mee te geven. 

Op 6 juni komt ze in de 
Bibliotheek Stede Broec vertellen 
over haar boek en de Westfriese 
invloeden op het verhaal. 
Toegang: €3,50 inclusief koffie/
thee. Aanmelden via klantenser-
vice@westfriesebibliotheken.nl 
of bel 0228 743 943

Woensdag 6 juni Tiny Mazereeuw 
in de Bibliotheek Stede Broec

Bril gevonden op de Kleingouw, 
afslag Kadijkweg in Andijk.

Meer informatie: 
info@andijker.nl



MOEILIJKE WOORDEN
Soms lees je een stuk tekst, die je eerst eens drie keer opnieuw 
moet lezen, voordat je begrijpt wat er staat. De notaris krijgt nog 
wel eens commentaar op de moeilijke taal, die in de akten wordt 
gebruikt. Dat proberen we natuurlijk zoveel mogelijk te voorkomen, 
maar het is best lastig om iets op een juridische juiste wijze te 
omschrijven, zodat ook iedereen de inhoud op dezelfde wijze leest. 
Onbekende juridische begrippen maken het er ook niet makkelijker 
op. Daarom maken wij in ieder geval bij vrijwel alle akten een toe-
lichting en geven we voorafgaand aan de ondertekening van de akte 
ook een duidelijke uitleg.

KOMT U ER NIET UIT WAT ER NU PRECIES IN UW 
TESTAMENT STAAT?
U mag altijd op ons kantoor komen voor een uitleg van uw testa-
menten, of andere akten die u ooit heeft geregeld. Het maakt niet 
uit of dat via ons kantoor was of elders, we leggen het u graag uit. 
Bovendien informeren we u dan meteen over de huidige wetgeving. 
Het kan natuurlijk zijn, dat er na de ondertekening van uw testament 
of andere akten, zaken in de wet of misschien ook in uw persoon-
lijke omstandigheden zijn gewijzigd.

10% KORTING OP UW 
TESTAMENT TARIEF IN 
MEI EN JUNI
Maak deze en volgende maand nog 
gebruik van de 10% korting op uw 
testamenttarief. 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 ZONDER AFSPRAAK: do 7/6 Andijk 0228-592224 
en di. 12/6 Benningbroek 0229-591264 van 9-17 en 19-21 uur.
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Ria Manshanden

Stille rapers 

Mooi zonnig weer. We gaan 
er op uit. Op de fiets, wande-
len, varen, toeren en genieten 
van al het moois om ons heen. 
Langs de Omringdijk water 
zover het oog reikt, wolken-
luchten, bloemkoolvelden, 
bermen vol fluitenkruid, 

boterbloemen en koolzaad en 
natuurlijk schapen en koeien 
in de wei met slootjes en riet-

kragen, waterlelies en gele 
lissen. Ieder seizoen weer geeft 
dit landschap een gevoel van 
vrijheid en geluk. Als dank 

voor iedere tocht neem ik altijd 
wat zwerfvuil mee. Vooral 

blikjes en plastic flesjes in alle 
maten en vormen. We zijn 

met velen, de “stille rapers”, 
die op hun tochten zwerfvuil 
meenemen. Mensen die zich 
niet langer druk maken over 
de gemakzucht van anderen, 
maar gewoon wat meenemen 
voor de containers thuis. Ooit 
heb ik als raadslid een boze 

meneer tegenover mij gehad, 
die klaagde dat de gemeente 
te weinig deed aan zwerfvuil 
en het openbare groen. “We 
betalen toch belastinggeld “, 

werd er gemopperd. En dat is 
natuurlijk zo, maar de gemeen-

te en alle andere beheerders 
kunnen het niet alleen. Zeker 

in de eigen buurt en straat kan 
het een stuk vriendelijker en 
schoner worden,wanneer er 
mensen wonen, die zelf zo af 
en toe wat troep opruimen. 

Onlangs heeft onze gemeente 
zich aangesloten bij de 

“Statiegeldalliantie” ( zie voor 
informatie : statiegeldalliantie.

org ). Ooit klein begonnen 
in Weert. Nu hebben meer 

dan 400 gemeentes en andere 
organisaties uit België en 

Nederland zich hierbij aan-
gesloten met als doel druk uit 
te oefenen op de regeringen 
om statiegeld te heffen op 

blikjes en flessen. 74 % van de 
Nederlanders en 66 % procent 
van de Belgen zijn hier voor-
stander van, want met name 

plastic zwerfvuil is slecht voor 
het milieu, veroorzaakt dieren-
leed, verrommelt de omgeving 
en belandt uiteindelijk, als het 

niet opgeraapt wordt, in de 
oceanen. Dank aan alle stille 
rapers en de initiatiefnemers 
van de “Statiegeldalliantie”. 

Alle beetjes helpen.

Ria Manshanden 
GroenLinks Medemblik                                                                                                                

Ria.manshanden@ziggo.nl   
www.GroenLinksmedemblik.

nl, facebook.com/
GLMedemblik

Op de N506 tussen de Voetak-
kers in Lutjebroek en Enkhui-
zen vinden van maandag 4 juni 
tot en met maandag 18 juni 
2018 diverse werkzaamheden 
plaats. En op de Raadhuislaan 
tussen de N506 en de Stede 
Broecweg in Grootebroek 
wordt van 4 juni tot en met 2 
juli 2018 gewerkt aan de weg. 
Tijdens deze werkzaamheden 
is op beide wegen geen verkeer 
mogelijk en wordt het verkeer 
omgeleid. De werkzaamheden 
zijn onderdeel van het project 
N23 Westfrisiaweg.
 
Twee weken afsluiting 
deel N506
Van maandag 4 juni 06.00 uur 
tot en met maandag 18 juni 2018 
05.00 uur is de N506 tussen de 
Voetakkers in Lutjebroek en het 
kruispunt met de N302 in Enk-
huizen geheel afgesloten voor 
het gemotoriseerd verkeer. Er 
gelden omleidingsroutes via de 
N302. Fietsverkeer wordt langs 
de werkzaamheden geleid.

Afsluiting Raadhuislaan
Van maandag 4 juni 06.00 uur tot 
en met maandag 2 juli 05.00 uur 
2018 is de Raadhuislaan afgeslo-
ten tussen de N506 en de Stede 
Broecweg voor zowel gemotori-
seerd als fietsverkeer. Verkeer op 
de Stede Broecweg en Raadhui-

slaan wordt tijdens de afsluiting 
van de Raadhuislaan omgeleid 
via de Wijzend en Voetakkers 
naar de N506.
 
Florasingel
De rotonde Florasingel is voor al 
het verkeer afgesloten van maan-
dag 4 juni 06.00 uur tot en met 
maandag 18 juni 2018 05.00 uur. 
Vanaf maandag 11 juni kan het 
verkeer uit Grootebroek weer 
oversteken naar de Zuiderdijk en 
omgekeerd. De werkzaamheden 
gaan gepaard met enige geluids- 
en trillingshinder.
 
Nieuwe verkeerssituatie
Na de werkzaamheden vervalt 
de bestaande aansluiting van 
de Raadhuislaan op de huidige 
N506 (toekomstige N307). Ver-
keer rijdt in de toekomst via de 
Voetakkers de N307 op. Vanaf de 
Raadhuislaan tot aan Enkhuizen 
wordt dit deel van de weg een 80 
kilometerweg. 
 
Meer informatie
Met vragen kunnen weggebrui-
kers en omwonenden contact 
opnemen met het provinciale 
Servicepunt, via telefoonnum-
mer 0800-0200 600 (gratis), of 
per e-mail: servicepunt@noord-
holland.nl. De werkzaamhe-
den zijn ook te volgen op www.
n23westfrisiaweg.nl.

Afsluiting N506 tussen 
Lutjebroek en Enkhuizen

Al jaar en dag is het kommer en 
kwel voor weidevogels om hun 
jongen groot te brengen. Er zijn 
percelen waar te vroeg gemaaid 
wordt. Zonder goede afspraken 
met weidevogelbeschermers wor-

den de nesten vernietigd.Kraai-
achtigen, meeuwen en reigers 
duiken in het pas gemaaide ter-
rein om kapot gemaaide resten 
van weidevogels of hazen op te 
eten. Gelukkig zijn er ook anders 
denkenden die wel later maaien. 
Het resultaat was dat ik zondag 
alerte Scholeksters met drie jon-
gen kon vastleggen in het naast-
gelegen terrein. Daar kregen ze 
les van ouders hoe je voedsel 
moet zoeken. Op een ander per-
ceel trippelden jongen kieviten 
met hun ouders en als je dat ziet 
dan wordt je daar gelukkig van, u 
ook? Douwe Greydanus.

Foto: Douwe Greydanus

Vogel vreugde

Dinsdagochtend na de Pinkster 
speelden de kleuters van de Pira-
mide buiten en mochten de kin-
deren ook in de zandbak. Toen 
er een paar kinderen aan het 
graven waren dook er opeens 
een fret uit het zand op. Die 
had daar een holletje gegraven. 
De fret werd gevangen en de 
dierenambulance gevraagd of zij 
het diertje wilden ophalen. En 
daar ging Fred (juf wist natuur-
lijk zijn naam) het mandje in,  en 

mee met de ambulance. Bij de 
opvang was er net een bericht 
binnen gekomen dat er een fret 
uit Andijk vermist werd. Geen 
Fred maar een Frederica..... onze 
fret was aan de tippelen  gegaan 
vanaf de Meilag. En dan is de 
zandbak van de Piramide niet ver 
weg. Door een kleine opening in 
het zandbak net had de fret daar 
de Pinksterdagen doorgebracht. 
Inmiddels is de fret weer thuis bij 
haar baasje.

Fred gaat mee met de dierenambulance. Foto aangeleverd

Fred de fret!



Het team van de Kuyperschool sprong in de sloot. Foto aangeleverd

De meisjes van Bangert 1 werden kampioen. Foto aangeleverd

Afmetingen b x h
80 x 80 cm €19,50
100 x 100 cm €22,50
120 x 80 cm  €24,50

Met jouw eigen foto of ontwerp.

De doeken worden standaard 
voorzien van ringen in de hoeken. 

Alle afmetingen mogelijk. 

Dijkprint, Industrieweg 1 Andijk.
info@dijkprint.nl

Tuin-, spandoeken actie
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Stralend weer, een prachtig 
sportcomplex en vier tot op het 
bot gemotiveerde basisscholen; 
alle ingrediënten voor een suc-
cesvolle editie van het jaarlijk-
se schoolvoetbaltoernooi. Op 
dinsdag 22 mei en woensdag 23 
mei streden de jongens en mei-
den van de vier Andijkse basis-
scholen weer om de titel “beste 
voetbalschool van Andijk”. Dit 
jaar deden er vijf jongens- en 
zes meidenteams mee.

De Bangert heeft wederom 
bewezen over veel voetbaltalent 
te beschikken. Bij de meisjes 
deden namelijk zowel Bangert 1, 
als Bangert 2 mee om de prijzen. 
Hierbij trok het vlaggenschip uit-

eindelijk aan het langste eind. 
Met 13 punten werden zij de 
terechte kampioen. Het podium 
werd gecompleteerd door de 
meisjes van de Idenburgschool. 

Bij de jongens stonden de beide 
teams van de Kuyperschool in 
de top drie. Kuyper 1 werd met 
drie gewonnen wedstrijden en 
een doelsaldo van +13 de terecht 
kampioen en Kuyper 2 eindigde 
als derde. 
Ook bij de jongens deed de 
Bangert lang mee om de prij-
zen, maar uiteindelijk pakten 
zij een mooie tweede plek. De 
Kuyperschool besloot hun kam-
pioenschap te vieren met een 
sprong in de nabijgelegen sloot 
(zie foto). 
 
Langs deze weg nog een woord 
van dank aan de vrijwilligers. De 
EHBO, scheidsrechters, kantine-
medewerkers, maandagochtend-
ploeg en omroeper maakten er 
weer een succes van!

Een record aan verschillende ver-
enigingen dit jaar, op het jeugd-
toernooi van Sporting Andijk. 
Dit jaar wordt het jeugdtoernooi 
gespeeld op zaterdag 2 & zater-
dag 9 juni 2018. Gedurende deze 
twee dagen komen er liefst 41 
verschillende clubs verdeeld over 
drie provincies het sportpark aan 
de Kleingouw bezoeken.

Op zaterdag 2 juni wordt het 
toernooi geopend met de strijd 
tussen de teams van de JO8 en 
de JO11. Direct daarna is het de 
beurt aan de mannen van JO12, 
waarna de teams van JO14 en 
JO15 de eerste dag van het toer-
nooi zullen afsluiten. 

De tweede dag van het toernooi 
begint met de jongste telgen: de 
Kabouters zijn dan aan de beurt 
om af te trappen. Tegelijkertijd 
starten de mannen van JO9 en 
JO10 ook met hun toernooi. In 
de middag is het de beurt aan de 
dames, waar de MO13 en MO15 
aan de bak zullen gaan. Als laat-
ste staan de wedstrijden van de 
oudste deelnemende jeugd op het 
programma: de JO17 zal beide 
toernooidagen afsluiten met hun 
strijd om de bekers.

Zoals elk jaar is er ook dit jaar 
weer een sportiviteitsprijs te ver-
delen. In iedere (leeftijds)cate-
gorie is er een beker te verdie-
nen. Deze is voor de winnaar van 
sportiviteit. Deze beker wordt, 
zoals tot nu toe ieder jaar, moge-
lijk gemaakt door de Rabobank. 
Hiervoor zullen tijdens de wed-
strijden mensen langs de kant 
lopen die de sportiviteit beoor-
delen op een aantal criteria. 
Dit doet de scheidsrechter ook! 
Naast deze beker is er voor ieder 
deelnemende team sowieso een 
beker beschikbaar. De ene net 
even groter dan de andere, maar 

er is niemand die met lege han-
den naar huis gaat!

Uiteraard is ook de loterij dit jaar 
weer vertegenwoordigd. Voor 1 
euro krijg je 3 lootjes terug! Onze 
loterij karakteriseert zich door 
het feit dat je gelijk kunt zien 
of je prijs hebt. Zo voorkom je 
dat je de hoofdprijs misloopt! De 
loterij zal bij mooi weer buiten 
staan, achter veld 1. Bij deze lote-
rij zal bovendien een suikerspin 
automaat staan, welke moge-
lijk is gemaakt door Schouten 
Techniek. Ook is er een spring-
kussen aanwezig voor de kleine 
jeugd en aanhang. De opbreng-
sten van de loterij komen ten 
goede aan de jeugd van Sporting 
Andijk.

Tot slot worden ook de sponso-
ren alvast weer enorm bedankt 
voor hun medewerking en bij-
drage. Mede namens jullie wor-
den het ongetwijfeld weer twee 
fantastische voetbaldagen voor 
de jeugd. We heten iedereen, 
spelers, trainers, begeleiders, 
coaches en familie alvast van 
harte welkom op het terrein van 
Sporting Andijk. Een sportieve 
groet van de toernooicommisie!

Aan de Hoekweg in Andijk, 5 woonkansen                    
Al enkele opties vergeven! 
Wilt u meer informatie? 

info@kuinmakelaardij.nl    0228-592253     

 

Uw vrije kavel in Andijk ! 
- kavels van 1.100m2 
- Vrije architect keuze  
- Vrije aannemer keuze  
- Vrije ligging           
- Hartje Andijk 

De Langetuinen 

Bangert en Kuyperschool winnen Schoolvoetbal 2018

Sporting Andijk maakt zich op voor Jeugdtoernooi 2018

Van 4 tot en met 9 juni gaan 
ruim 20.000 vrijwilligers op 
pad om huis aan huis te collec-
teren voor het Epilepsiefonds. 
De opbrengst van de collecte 
is bestemd voor wetenschappe-
lijk onderzoek, voorlichtings-
activiteiten, de organisatie 
van aangepaste vakanties voor 
mensen met epilepsie en indi-
viduele hulp.

120.000 mensen met epilepsie
In Nederland leven 120.000 men-
sen met epilepsie. Zij kunnen 
onverwachts een epileptische 
aanval krijgen: een plotselinge, 
tijdelijke verstoring van het elek-
trisch evenwicht in de hersenen. 
Gelukkig hebben de meeste men-
sen met epilepsie baat bij medi-
cijnen. Maar helaas blijft 30 pro-
cent last houden van aanvallen.

Onderzoek is nodig
Epilepsie is nog niet te genezen. 

Wetenschappelijk onderzoek 
naar de oorzaken van epilepsie 
is daarom van groot belang. Het 
Epilepsiefonds financiert onder-
zoeken die genezing dichterbij 
brengen. Samen met duizenden 
vrijwilligers zamelen we tijdens 
de collecteweek geld in voor 
epilepsieonderzoek. Naast het 
steunen van onderzoek, geeft 
het fonds voorlichting en hulp-
verlening waaronder aangepaste 
vakantiereizen voor mensen met 
epilepsie.

Collecte
Het Epilepsiefonds helpt mensen 
met epilepsie op vele terreinen. 
Om dit te kunnen blijven doen, 
is geld nodig. Daarom komen 
de collectanten in de week van 4 
juni voor een vrijwillige bijdrage 
aan de deur.

Collecteweek Epilepsiefonds

Natuur in de buurt voor lief-
hebbers. Die kunnen zondag 3 
juni o.l.v. IVN-gidsen een rond-
wandeling maken door het ter-
rein van het Staats Bos Beheer 
ten noorden van Grootebroek. 
Verzamelen om 14.00 uur 
bij het hek van SBB-terrein 
aan de Dijkgraaf Grootweg / 
Grootslagweg 9 te Andijk. De 
excursie is gratis maar een vri-
jwillige bijdrage wordt aanbevo-
len. 

Tijdens de verkaveling in de jaren 
’70 was het een zandopslag-
plaats voor wegen die werden 
aangelegd. Gewoonlijk is dit 
natuurgebied niet geopend voor 

het publiek. In verband met de 
begroeiing wordt deelnemers 
aangeraden een lange broek en 
stevig schoeisel te dragen. 

Het Zanddepot ligt midden in 
de kleipolder en is een natte cel 
met rietvelden, plas-drasgebied 
en omsloten door bos. Dat zorgt 
voor een afwijkende flora en 
fauna t.o.v. de kleipolder in de 
omgeving. Tussen het riet en op 
drassig veld zijn deze tijd vaak 
(riet)orchideeën te zien. De rose-
paarse kleuren zijn een prachtig 
contrast in de omgeving. En er 
valt nog genoeg te ontdekken 
aan natuur, in de lucht, onder het 
hout of op het water.  

Gevlekte orchidee. Foto Toos Brink

Orchideeën in het Zanddepot 
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Zondag 10 juni vindt in het 
Streekbos in Bovenkarspel de 
28-ste editie van de Open Dag 
Water & recreatie (ODW) 
plaats. Op het strandje van het 
Streekbos ontmoet ik de drij-
vende krachten achter deze dag. 

Jos Mathot, van de Streker Survi-
valrunvereniging, vertelt: “Acht-
entwintig jaar geleden heeft de 
ANWB samen met de gemeente 
deze dag voor het eerst georgani-
seerd. De betrokkenheid van de 
deelnemende verenigingen en de 
toenmalige exploitant van het 
restaurant, Theo Peerdeman, 
hebben ervoor gezorgd dat de 
dag uit kon groeien tot een groot, 
bekend evenement. Vanuit deze 
deelnemende verenigingen zijn 
Mark en ik betrokken geraakt bij 
de organisatie”. Mark Boukens, 
lid van Reddingsbrigade De 
Streek: “Toen een aantal jaar ge-
leden de organisatie van de 

ODW wilden stoppen met de 
dag, hebben Jos en ik elkaar eens 
goed aangekeken. Zowel voor de 
survivalvereniging als de red-
dingsbrigade was de ODW altijd 
een mooie gelegenheid onszelf te 
profileren en bovendien kunnen 
wij bij onze verenigingen altijd 
rekenen op veel vrijwilligers. De 
survivalrunvereniging zag een 
mooie survivalruntocht verloren 
gaan, waarbij altijd veel (jeugd-) 
leden over, door, en onder het 
Streekbos klauterden. Aan de 
tocht doen ook altijd veel scho-
lieren van de sportstroom van 
het Martinus College mee. Voor 
de reddingsbrigade was de 
ODW, zo vlak voor de Lifeguard-
examens, altijd een mooie laatste 

test om de kandidaten nog eens 
flink te laten oefenen in het toe-
zichthouden en hulpverlenen. 
Bovendien konden op het 
strandje de jeugdleden zich altijd 
uitleven op het werkzakwerpen 
en beachflaggen (een soort afval-
race-renspel op het zand).”

Bestuur
Voor Jos en Mark was er eigenlijk 
maar één keuze: zij namen de or-
ganisatie van de ODW over. Het 
eerste jaar een hele klus, omdat 
zij naast de ODW dus ook bij hun 
eigen vereniging veel vrijwilli-
gerswerk verrichten. Van de deel-
nemende verenigingen kwam 
ook steun. Mark: “De flyers wor-
den altijd langs alle scholen in 

Stede Broec en Enkhuizen ge-
bracht. Niemand is te beroerd 
om koffie te brengen of de brood-
jes te smeren”. Inmiddels is Kathy 
Oudenaller, ook van de survival-
runvereniging, toegevoegd aan 
de organisatie. Mark: “Jos en ik 
zijn echte doeners en niet zo van 
het vergaderen. Door Kathy komt 
er wat meer structuur in de orga-
nisatie. Het zou mooi zijn nog 
een of twee extra organisatiele-
den erbij te hebben”. 

Nieuwe deelnemers
Mark: “Mijn taak is onder andere 
elk jaar weer nieuwe deelnemers 
aan de ODW toe te voegen. Juist 
de diversiteit van verenigingen 
maakt de dag interessant voor de 
bezoekers. Het mooiste is als een 
vereniging een eigen programma 
maakt voor de dag, waarbij de ei-
gen leden de sport kunnen beoe-
fenen maar ook bezoekers aan de 
dag mee kunnen doen. Voor de 
jeugd is er genoeg te doen, maar 
we zoeken ook activiteiten voor 
de oudere jeugd en de volwasse-
nen. Als je op een willekeurige 
dag in het Streekbos komt, zijn er 
altijd groepjes bezig met fitness, 
hardlopen en workouts. De be-
zoekers aan de ODW kunnen zo 
een nieuwe sport of activiteit uit 

proberen en de groepen zijn bezig 
met hun eigen leden en hun eigen 
bezigheden”. Zo is vorig jaar de 
‘Moms in Balance’ toegevoegd 
aan de lijst met deelnemers. Deze 

groep richt zich op jonge moeders 
of net zwangere vrouwen. Mark: 
“De ‘moms’ hebben de workouts 
al om 9:00 en om 10:00 uur. We 
proberen ook nog een sessie om 
11:00 te laten starten. Zwanger of 
moeder zijn is geen voorwaarde, 
dus iedereen kan meedoen!”

Survivalrun
Kathy: “Vanaf half elf zullen ook 
de eerste survivalrungroepen van 

start gaan, inschrijving gaat via de 
basisscholen maar kan op de dag 
zelf ook. Dan kan het zijn, dat je 
moet wachten voordat je van 
start kan”. Jos: “Er is gelukkig ge-
noeg te doen. Voor de jeugd zijn 
er de stempelkaarten waarmee ze 
langs de stands kunnen gaan om 
een stempel op te halen. De iets 
oudere jeugd kan zich vermaken 
bij de boksclinic of de beginselen 
van het schermen leren. Bij de 
brandweer en de reddingsbrigade 
kun je je reddings-skills weer op-
vijzelen. De scouting komt weer 
met de zeilvlets en natuurlijk kan 
je ook weer een broodje bakken. 
De oudere jeugd en de (jong-) 
volwassenen kunnen een SUP-
clinic krijgen. Bij SAV kun je leren 
sprinten en oefenen met werpen. 
Bij ‘de Flinters’ kun je speed bad-
minton leren. Ook het IVN is 
open en heeft volop activiteiten.” 

Laatste nieuws
“Al met al genoeg redenen om 
zondag 10 juni naar het Streek-
bos te komen en mee te doen! Als 
u met de boot komt, wordt u be-
geleid naar een aanlegplaats. We 
willen de plas namelijk zoveel 

mogelijk vrijhouden voor de acti-
viteiten. Komt u met de auto 
volgt u dan de aanwijzingen van 
de verkeersregelaars op. Het aan-
tal parkeerplaatsen is namelijk 
beperkt. Op de facebooksite 
staan alle deelnemende vereni-
gingen genoemd en wordt ook 
het laatste nieuws vermeld. Door 
het volgen van de facebooksite 
(facebook.nl/odwsb) blijf je op de 
hoogste van de ODW.”

Open Dag Water & recreatie in Streekbos

Spelen met water.

Nat pak halen. De hoogte zoeken.

Survivalrun.

Samenwerken.

Mark, Jos en Kathy organiseren ODW.  Foto: Olga de Boer.



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

Vrijdag 25 mei 2018 werd het 
‘Marius van Dokkum’ museum te 
Harderwijk geopend door André 
van Duin. 

Als kind tekende deze oud 
Andijker al, en maakte hij door 
menig tekening zijn broers en 
zussen aan het lachen.  Marius 
heeft zich na zijn opleiding aan 
de kunstacademie te Kampen 
ontwikkeld tot een bijzonder 
getalenteerd schilder.

In 2015 was er een expositie van 
Marius in het Stadsmuseum te 
Harderwijk. Dit was zo’n groot 
succes dat dit uitmondde in het 
plan om permanent zijn wer-
ken tentoon te stellen. Er werd 
gekozen voor de voormalige 
Snijkamer van de Universiteit 
van Harderwijk. Nadat een en 
ander grondig is verbouwd, is 
Harderwijk een prachtig muse-
um rijker. Een museum gewijd 
aan het werk van een in leven 
zijnde kunstenaar. Dit op zich 
is al uniek, en Marius mag 
zich dan ook de enige levende 
Nederlandse kunstenaar noemen 
die een officieel museum heeft. 

Humor typeert het werk van 
Marius, en daarom was het heel 
bijzonder dat juist André van 
Duin dit museum opende. Een 
droom kwam hierdoor uit voor 

Marius. De opening ging dan ook 
met humor gepaard. 
De altijd bescheiden gebleven 

Marius is vooral dankbaar dat 
dit nu mogelijk is gemaakt en hij 
hoopt dat veel mensen van zijn 

schilderijen mogen genieten.
Met een museum jaarkaart kunt 
u gratis het museum bezoeken.

Marius van Dokkum Museum
Academiestraat 7
3841 ES Harderwijk

Van Dokkum naar Harderwijk

André van Duin opende het Marius van Dokkum Museum in Harderwijk. Foto: Bryan van Dokkum/B.V.D. Media
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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
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Fragment Berlijnse muur

Bianca Schouten

Fenna Glas in klederdracht

Harm en Annemarie de Graaf

Piet de Vries

Atelie de Haan - glas in lood

Harpiste Elise Neij

Druk en gezellig

Het is niet teveel gezegd: de Andijker Kunst- en 
Tuinroute is de jaarlijkse topper op Andijk. Een titel 
die ook dit jaar weer méér dan waar gemaakt werd. 
Zaterdag 26 mei was een stralende zomerdag met 
top-temperaturen en heel veel top-exposanten op 
29 locaties, waaronder veel fraaie tuinen. 

Wát een weer, maar vooral: wat een creativiteit en 
gastvrijheid! Het was hartverwarmend om zoveel 
gastvrijheid, enthousiasme en warme ontmoetingen 
te ervaren. En er viel weer veel, héél veel te bewon-
deren en om je over te verwonderen. Schilderijen, 
tekeningen, houtsnedes, kaarten, breiwerk van wol 
en tasjes van kralen, beelden, keramiek, sieraden 
van bestek, modelbouw van karton: veel bekende 
technieken maar ook technieken waarvan je denkt: 
hoe komen ze erop. Grandioos!  

Het was genieten van zang, van orgel- en accor-
deonmuziek en van de natuur in de vele tuinen. 
Een wel heel bijzondere tuin is de tuin van Dorcas: 
behalve genieten van de planten en bomen maak 
je hier ook een wandeling door tijd en werelddelen 
langs bijzondere objecten als een Trabant en een 
segment van de Berlijnse muur.  

Voor veel exposanten, tuinbezitters én bezoekers 
was het niet de eerste keer dat zij aan de route 
deelnamen, resp. locaties bezochten. Een teken dat 

Kunst- en Tuinroute 2018: TOP!

Tuin familie Vriend

Maja de Haan

het enthousiasme aan beide kanten groot is en blijft. Fantastisch! En 
ook dit jaar weer nieuwe, de bezoeker verrassende, deelnemers. Om 
er een paar te noemen: Piet de Vries met modelbouw van karton 
(auto’s, maquettes, ja, zelfs vogels!); Fenna Glas met breiwerk van 
kralen; Bianca Schouten met handlettering; Marijke de Heij-Ham met 
een ‘vrolijke dierentuin’; beeldend kunstenaar Maja de Haan had haar 
atelier opengesteld: wát een ongelooflijke variatie in kunstwerken en 
gebruikte materialen. En – verrassing! – daar bespeelde harpiste Elise 
haar harp. Neemt u voor een volledig overzicht de folder er nog maar 
eens bij….       

Het was weer een topdag met volop  genieten van creativiteit, verza-
melingen, tuinen en …- vul maar aan. En van elkaar, niet te vergeten. 
Geweldig om te ervaren wat een wereld aan creativiteit en enthousi-
asme schuilging achter die paar regels in een folder. Organisatie en 
deelnemers: bedankt! We kijken uit naar editie 2019!
Tekst en foto’s: Jan R. Koen
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De Andijker publiceert regelmatig 
de belevenissen van oud Andijker 

Jan Pijker. 

Tulpen koppen.
Een eindeloze rij met bloeiende tulpen 
en daarvoor stond jij op een zaterdag-
morgen met een mesje in je hand en een 
prikmand die je tussen de rijen in kon 
zetten en waar de afgesneden bloemen 
in moesten. Er mochten geen bloemen 
op de grond vallen, want dan kwam er 
“vuur”  in de planten, een gevaarlijke 
ziekte. Je bukte en je sneed en als je 
mand vol was, liep je naar een kuil die in 
het land was gegraven en kieperde de in-
houd erin. Nu snapte ik ook waarom alle 
bouwers rookten, het was een ogenblik 
van rust nemen en even je rug strekken. 
Aan het eind van de dag kreeg je twintig 
gulden van je baas, Jan Krul en je was de 
koning te rijk. Toen hij vroeg of je maan-
dag ook kon komen als je vrij van school 
kon krijgen hapte je meteen toe. Die dag 
kon je school wel missen.

Maar thuis gekomen begonnen de pro-
blemen. Je moest eerst je vader overtui-

gen dat het voor jullie allebei voorde-
lig was. Hij hoefde geen treinkaartje te 
betalen en ik had weer wat geld om de 
rest van het scholjaar door te komen. 
We werden het eens: een dag en niet 
meer. Daarna een lastiger werk, je moest 
de school opbellen met het verhaal dat 
je ziek was, maar het dinsdag weer zou 
proberen. Nu moest je niet de fout ma-
ken die mijn vriend uit Edam maakte. 
Die belde op met de woorden: Met de 
vader van Johan, ik ben morgen ziek. De 
directeur van de kweekschool reageerde 
bijzonder adrem: “Dat u ziek bent is pri-
ma, als Johan er morgen maar wel is. Dag 
meneer.”  En daar stond Johan met zijn 
mond vol tanden.

Mijn gesprek verliep goed  en zo liep ik die 
maandag nog een keer geld te verdienen 
en dinsdag op school zeiden mijn klas-
genoten: “Je hebt niets gemist hoor……..                                                                                           
Was ik even blij dat ik die maandag niet 
in Amsterdam was geweest. Maar mijn 
vader zei me dat ik er geen gewoonte van 
moest maken, want zo werd ik nooit on-
derwijzer.

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

De Idenburg breidt zijn aanbod uit met een peutergroep. 
 
Op de Idenburgschool wordt er gewerkt in een veilig en gestructureerd pedagogisch klimaat, 
waarbij elk kind waardevol is en uniek mag zijn. Samen creëren wij ons onderwijs waarin elk 
kind zich optimaal kan ontwikkelen. In deze sfeer gaan wij ons aanbod uitbreiden met een 
peutergroep. Dit doen wij in samenwerking met stichting Kappio. Hiermee willen wij na de 
zomervakantie van 2018 mee van start gaan.  
 
Kinderen van 2 en 3 jaar zijn gedurende 40 schoolweken per jaar elke dinsdag en 
donderdag van 08.30 - 12.00 uur welkom. Zij kunnen zich spelenderwijs ontwikkelen door 
middel van een geïntegreerde samenwerking met de onderbouw van de Idenburgschool.  Dit 
betekent o.a. samen leren, samen werken aan thema’s en samen spelen. Op de groep zelf 
houdt een pedagogisch medewerker zich bezig met de taal, sociaal emotionele en 
motorische ontwikkeling. Op deze manier zorgen wij voor een gezonde stap vol 
zelfvertrouwen naar het basisonderwijs.  
 
De peutergroep (Peuterschool) valt onder de wet Kinderopvang, dit betekent dat 
tweeverdieners voor de peuterschool kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst kunnen 
aanvragen (www.toeslagen.nl). Voor ouders die niet in aanmerking komen voor 
kinderopvangtoeslag is een inkomensafhankelijke regeling. Wij kunnen u daar desgewenst 
over informeren.  
 
Raakt u enthousiast van het bovenstaande verhaal en vindt u het idee van een nauwe 
samenwerking tussen peuter- en basisonderwijs fijn. Stuur dan voor 12 juni een mail naar:  
a.goverts@kopwerk.nl en meldt uw kind aan.  
 

Openluchtdienst

             OP
    Zondag 3 Juni
om 15:30

Andre Voltenplein
op het

  
Geert Balder

met Muziekale 
medewerking van

Sound of Praise

met spreker

OPROEP    OPROEP    OPROEP     OPROEP    OPROEP
De actiegroep tegen laagvliegroutes in West Friesland roept op: Kom op 30 mei om 15.30 
naar de spaarbekkens PWN in Andijk, op de dijk.
Beleef zelf hoe het is als er een vliegtuig overkomt op 1830 meter. Via metingen bedraagt het 
geluid van een overgaand vliegtuig op die hoogte; 55 dB. Als het optrekt naar de snelweg van 
Schiphol wordt het een ander verhaal Dan is het 65 tot 70 dB. Ter plekke wordt geluidsmeetap-
paratuur opgesteld, dus we kunnen het ter plekke registreren. We kunnen met elkaar hierover 
van gedachten wisselen en de volgende stappen bespreken. Info: mariaweeber@me.com

Op woensdag 30 mei komt er een 
eenmalige vlucht van een lege 
Boeing 737-800 over de 5 pro-
vincies vliegen, Deze provincies 
gaan last krijgen van de vakan-
tievluchten van Lelystad airport. 
Op 1800 en 2700 meter zal het 
toestel overvliegen.

De minister heeft nu al aange-
kondigd dat de ervaringen van 
de eenmalige belevingsvlucht 
geen rol zal spelen in de ver-
dere besluitvorming. Ongeacht 
de overlast die op 30 mei erva-
ren gaat worden zullen de plan-
nen voor lelystad airport gewoon 
doorgang vinden. 

Op www.flightradar24.com is 
live te volgen wanneer het toestel 
boven Andijk aankomt. 

Erna kan men direct erna rea-
geren op de site: belevings-
vlucht.nl van het ministerie van 
I en W.

Wat een oplichterij is deze bele-
vingsvlucht:1. Men is in Andijk 
bang voor het optrekken van het 
vliegtuig van 1800 meter naar 
de snelweg van Schiphol. Dat 
optrekken zal echter niet gebeu-
ren op de belevingsvlucht. 2. Een 
vlucht zegt helemaal niets, is niet 
representatief. Het weertype, de 
wind etc doet veel met geluid. 

Men moet meerdere proefvluch-
ten uitvoeren met verschillend 
weer, wil men conclusies kun-
nen trekken. 3. Met de reacties 
van de inwoners die men kan 
geven, doet het ministerie hele-
maal niets, Lelystad Airport gaat 
gewoon door. 

Alle verzamelde bewonersgroe-
pen tegen laagvliegroutes zijn 
unaniem van mening dat deze 
lawaaiproef 12.000 kilo kerosine 
boven ons land uitstoot, dat is 
30.000kg kooldioxide en ultra-
fijnstof. Volkomen onzinnig.

Lekker vroeg zondagochtendontbijt. 

De vrijwilligers van De Weid orga-
niseren ieder jaar een paar extra 
evenementen waarvan de kampeer-
nacht misschien wel de allerleukste 
leukste is! Zo’n 60 kinderen ver-
zamelden zich afgelopen zaterdag 
voor de entree van De Weid voor 
een heerlijke kampeernacht met 
kampvuur, pannenkoeken, nacht-
zwemmen, levend Stratego, film kij-
ken en nog veel meer. Alle kinderen 
reuze bedankt voor jullie gezellig-
heid! Alle vrijwilligers, nachtploeg, 
EHBO, boodschappenhalers, foto-
grafe bedankt, huttendorp bedankt 
voor beschikbare tafels/branders/
banken enzovoort. Volgend jaar 
weer!!!

Dat was een top-Kampeernacht!

Lawaaiproef met Boeing is een onrealistische vliegshow

Onthaasten op het water met 
IVN West-Friesland op zondag 
3 juni? Schipper Jan en  IVN-
gids Frieda nemen u mee in de 
(f )luisterboot om de natuur in 
de omgeving van het Streekbos 
vanuit de “Wilskracht” te verk-
ennen. Verzamelen om 14.00 
uur bij IVN in het Streekbos 
Paviljoen om van daaruit in de 
aangemeerde boot te stappen. 

Opgeven bij Frieda, telefoon 
0228 541489. Kosten € 2,50 per 
volwassene en € 1,00 per kind.

Genieten op het water 
De IVN-gids vertelt tijdens het 
varen o.a. over de historie van 
West-Friesland en de vaarpolder. 
Sommige gewone waterplanten 
blijken bijzondere kwaliteiten te 
hebben en riet is ook niet zo 
gewoon als het lijkt. Opletten of 
het ijsvogeltje zich laat zien! 

Varen met 
verhalen

Gevonden: dode kat.
Op 28 mei is er een overleden kat aan de 
Dijkweg gevonden, achter nr. 276 (Vita 
Nova). Geen chip gevonden. Schilpadkleurig/
cypers roodbruin. Inmiddels is hij/zij bij die-
renarts Lub. Meer informatie: 06 5506 2370



 • 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

Het was een bijzonder mooie 
45e editie van de 40MM. Dit 
dankzij het perfecte wandelweer 
maar met name door de inzet van 
de vele vrijwilligers, de mensen 
langs de route en natuurlijk de 
wandelaars. 
 
Stempelposten
Langs de routes was het weer erg 
gezellig met muziek en gezonde 
versnaperingen op de verschil-
lende stempelposten. Ook kregen 
de deelnemers aan de kinder-
route op elke post iets speciaals, 
mede dankzij de hulp vanuit de 
verschillende sponsoren.

 Onze speciale dank gaat uit naar 
de bewoners langs de route die 
zorgde voor water, een toilet 
maar ook gezelligheid wat erg 
werd gewaardeerd door de wan-
delaars! 

We willen de wandelaars nog-
maals danken en mocht je het 
nog niet hebben gedaan verzo-
eken we je om het sponsorgeld 
zo snel mogelijk over te maken 
naar de 40MM en hopen iede-
reen ook weer terug te zien bij 
de gezelligste wandeltocht van 
West-Friesland op zaterdag 1 juni 
2019.

40MM - zeer geslaagde 45e editie 
– 1071 wandelaars, sponsorbedrag tot nu toe €65.000, – 

Zes mensen die allemaal een pas-
sie voor muziek hebben hebben 
de handen ineen geslagen. Niels 
Bakker, Peter van Ophem, Kevin 
Neefjes, Joost Fischer, Rene Dol 
en Loek Boon hebben elk een uur 
de tijd om hun beste nummers 
te laten horen in Hèt Café van 
Wervershoof

Een ieder doet dat aanuit hun 
eigen invalshoek, waardoor 
er een mooie mix ontstaat van 
bekende, maar ook juweeltjes van 
onbekende nummers van deze 
zes liefhebbers van de afgelopen 
60 jaar. Niels en Peter zijn goed 
voor veel nummers uit de jaren 
80 en 90. Kevin en Joost zijn 

de jonkies van de zes maar zijn 
groot fan van de muziek uit de 
jaren 60 en 70. Rene en Loek zijn 
de senioren van dit gezelschap en 
zijn ook uiteraard gecharmeerd 
van de jaren 60 en 70 maar heb-
ben daarnaast een grote voor-
liefde voor de symfonische rock.

Al dit moois gaat een uurtje of 
6 duren en de aanvang is 21:00 
uur.   Zaterdag 2 juni is de dag 
en de locatie is Hèt Café van 
Wervershoof. 
Als liefhebber van goede en lek-
kere muziek zouden wij zeggen 
hier moet je bij zijn geweest. En 
dat kan dus gewoon, nu is het 
nog geen verleden tijd.

De beste en mooiste nummers 
van de afgelopen 60 jaar

Stelt u zich die vraag weleens?  
Zijn we er alleen maar om gebo-
ren te worden en om dood te 
gaan? Is er niet iets in en na dit 
leven?
Wanneer heeft je leven zin? Als 
je het gemaakt hebt in dit leven? 
Carrière, eigen huis, gezin, goede 
gezondheid.

Maar wat als je deze genoem-
de zaken niet hebt, of enkele 
niet haalbaar zijn voor jou? 
Gezondheid kan je zo worden 
ontnomen. Je gezin waar je zo 
hoopvol aan begon dreigt uiteen 
te vallen of je baan staat op de 
tocht.

Heeft mijn leven zin? 
Spreker Geert Balder wil ons 
laten zien dat je leven best zin 
kan hebben.

Nieuwsgierig?
Dan moet je zeker zondag 3 juni, 
om 15.30 uur naar het André 
Volten plein komen.
De band ‘Sound of Praise’ zal 
dan voor ons optreden.
Iedereen is van harte welkom, de 
koffie/thee staat voor u klaar.

Bij slecht weer wordt de dienst 
in de gereformeerde kerk gehou-
den. Dit wordt u aangeboden 
door ‘Kerk Naar Buiten’.

Heeft mijn leven zin?

Stichting Wings of Change, 
gevestigd op een groot en groen 
landgoed in Andijk, stelt vanaf 
22 mei de deuren open van De 
Sociale Huiskamer. Deze biedt 
een laagdrempelige inloop met 
een gezellig samenzijn op het 
prachtige landgoed van Wings 
of Change in Andijk. De knusse 
huiskamer geeft ook de men-
sen zonder een zorgindicatie met 
een hulpvraag een plek om even 
uit de dagelijkse sleur en soms 
ellende te stappen. 

Stichting Wings of Change richt 
zich met name op kwetsbare 
mensen die in een sociaal iso-
lement verkeren, (ex)kankerpa-
tienten, mensen met een lichte 
fysieke of psychische aandoening 
en om mantelzorgers te ontlasten 
van niet geïndiceerde familiele-
den. 

U kunt in de Sociale Huiskamer 
terecht voor een kop koffie, een 

praatje en kan deelnemen aan de 
activiteiten. Maar ook een rondje 
langs de roofvogelvolières van 
Wings of Change behoort tot 
de mogelijkheden. De huiskamer 
gaat 8 dagdelen per week open 
van maandag t/m donderdag van 
10.00 uur tot 12.00 uur en van 
13.30 uur tot 15.30 uur

Indien u graag zou willen komen 
maar geen vervoer heeft; dat is 
geen probleem! Mail of bel onze 
stichting (minimaal een dag van 
tevoren) en we halen u graag op 
binnen een straal van 10 km vanaf 
onze locatie. De bus is helaas niet 
geschikt voor rolstoelvervoer.

Wilt u dit project graag onder-
steunen: Wordt dan vrijwilliger 
of adopteer een stoel in de huis-
kamer!
Stichting Wings of Change
Schoolweg 4
1619 AL Andijk
www.wingsofchange.nl 

De Sociale Huiskamer geopend!
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Wist u dat...
... het jubileumconcert van 

Cantabilé plaatsvindt op 9 juni 
in de Gereformeerde Kerk?

 ... toen de kleuters van de 
Piramide dinsdag na Pinkster 
in de zandbak gingen spelen er 

een echte fret uit het zand te 
voorschijn kwam ? 

… vandaag om 15.30 uur ter 
hoogte van de PWN een leeg, 
laagvliegend vliegtuig (1830 
meter) boven Andijk vliegt?

... er op de dijk geluidsmeet-
apparatuur wordt opgesteld?

… de overheid beter één keer 
een vol toestel met mensen 

naar hun vakantiebestemming 
inclusief vracht over ons dorp 

kan laten vliegen?

… acht Duitse kampeerders 
afgelopen weekend voor een 
vaste deur/boom stonden bij 

camping Het Grootslag.

… de redactie nog op zoek is 
naar schoolfoto’s van de jaren 

1990 -2010?

 
Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje, 

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

Vrijdagmiddag 25 mei was groep 5/6 van de 
Idenburschool op bezoek bij de imker Henk Stam 
aan de Molenweg. Nadat we op school al enkele 
lessen over insecten hadden gehad, was het tijd om 
dit in de praktijk te gaan onderzoeken.
Het werd een heel interessante middag waar de kin-

deren veel informatie kregen over de levenscyclus 
van de bij.
We kregen niet alleen veel informatie, maar wat 
verteld werd was ook allemaal te zien!
Dit maakte het tot een heel leerzame middag voor 
de kinderen en de begeleiders.

 Kinderen genieten volop bij imker Henk Stam. Foto: Koos Dol/de Andijker

Idenburgschool bij imker Henk Stam

Zaterdag 2 juni: muziek in Hèt Café van Wervershoof



Kerkdiensten, zondag 3 juni
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. J. de Kok te Wilsum
15.30 uur Openluchtdienst op het André Voltenplein, 
 spreker Geert Balder m.m.v. Sound of Praise

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

16.30 uur Ds. G. Heijkamp

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
10.00 uur  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
Bangert 6, Andijk
10.00 uur  Wo-Com. pastor A. Dekker, Gemengd koor
 
De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Piet v.d. Lugt

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur  Bernd Fiks

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 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

De fietsenwinkel van Jan Sluijs, is nu Middenweg 5. 
Uit de collectie van Hessel de Greeuw.

Toen en nu
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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 3 juni 10.00 uur: 
Sacramentsdag. 
Woord-Communieviering met 
Gemengd koor; voorganger: 
pastor A. Dekker.
Thema: “Dit is mijn Lichaam”.
De collecte is voor alle onkosten 
waarvoor de parochie staat.
Van harte aanbevolen en dank 
daarvoor.
Welkom in de viering en bij het 
koffiedrinken!
*Zo’n 100 mensen hebben zater-
dag j.l. onze kerk bezocht. Zij 
hebben de tentoonstelling van 
de vele engelen- en heiligen 
beelden van Joke Schuitemaker-
van Straten kunnen bewonde-
ren.
Ook hebben ze kunnen genie-
ten van het orgelspel van Arnold 
de Greeuw met zang van Trees 
Kuin-van der Sluis.
Allen, die aan deze dag hebben 
meegewerkt, heel hartelijk dank!

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
telefoon:  0228-593605
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website: www.andijker.nl
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 Olga de Boer
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

Daar buiten op afspraak

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

MEI
Woensdag 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 Sarto
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 

JULI
Zondag 1 juli       
• Westfriese Omringdijk Skeelertocht, 

start 8.30 uur, Opperdoezerpad 2, Medemblik
Zaterdag 21 juli       
• El Jackson, vakantiepark het Grootslag, 20.00 uur

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 21 oktober 
• Sarto:  “The Notband”  Aanvang 15.00 uur. Entree € 6,-
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

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

Het gebeurd gelukkig niet al 
teveel dat we kort achter elkaar 
niet konden biljarten. Maar dat 
kan nu eenmaal gebeuren, daar 
maken we geen probleem van. 
En bovendien zijn problemen 
weer oplosbaar. Hopelijk blij-
ven de al te hoge temperatu-
ren achterwegen en kunnen 
we woensdag weer lekker ons 
partijtje billjarten spelen, want 
dat willen C.J. Verhoogt en G.P. 

Grent, indien de gezondheid 
het toelaat, nog heel wat jaar-
tjes aan het groene laken ver-
toeven. De slotzin is deze keer; 
“We kunnen niet echt houden 
van iemand met wie we nooit 
kunnen lachen”.

Adios biljartos.
Sportgroeten,
G.P. Grent 
Aflevering 1156

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

Wereldwijd worden miljoenen 
christenen vervolgd, omdat ze 
geloven in de Here Jezus. Zij vra-
gen keer op keer om gebed. Om 
daaraan gehoor te geven, houdt 
Open Doors jaarlijks een Nacht 
van Gebed op diverse locaties in 
Nederland. Met opzet ’s nachts, 
omdat juist dan veel vervolgde 
christenen het extra zwaar heb-
ben. Bid mee!

Jummai uit Nigeria na een aanval 
op haar dorp: “Elke avond zijn we 
bang dat we ’s nachts wederom 
worden aangevallen. ’s Ochtends 
dank ik God telkens opnieuw 
voor Zijn bescherming.” 

Als christenen wereldwijd horen 

we bij elkaar. Deze avond staan 
christenen centraal uit onder 
meer Nigeria, Eritrea, de mos-
limwereld en Centraal-Azië.
Plaats van samenkomst is het 
gebouw van de Levend Water 
Gemeente, Wegje 4 Enkhuizen. 
Om 20:00 uur wordt gestart met 
een tijd van aanbidding.  Daarna 
zullen er korte videoboodschap-
pen te zien zijn van christenen 
die vervolgd worden. Hierna zul-
len we een tijd van gebed hebben.
De avond duurt tot 24:00 uur. 
De organisatie is in handen van 
verschillende lokale kerken in de 
regio.

Meer informatie: www.open-
doors.nl/nacht

Gebedsavond Open Doors 
Bid 1 juni mee voor vervolgde christenen. 



zondag 10 juni 2018 - 10.30-16.30 uur

Open Dag
WATER&RECREATIE

STREEKBOS

Alle activiteiten zijn gratis. De reddingsbrigade zorgt voor de veiligheid, maar deelname is voor eigen risico.
Het meer is afgesloten voor recreatieboten. Gratis parkeren, volg de aanwijzingen van de verkeersregelaars.
Open Dag Water&Recreatie Streekbos wordt mede mogelijk gemaakt door Recreatieschap Westfriesland,
Gemeente Stede Broec, IJgenweis eten & drinken, Klimpark Streekbos en de deelnemende verenigingen.

HET STREEKBOS, VEILINGWEG 21 BOVENKARSPEL

Kijk ook op 
facebook.nl/odwsb
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