
Woensdag 6 juni 2018 • week 23 • voorheen De Andijker Middenstander, sinds 1921

Mr. R.M. Mantel-KooistraMr. A.W.M. Overtoom

www.mantelovertoom.nl
Tel. 0228 59 22 24 | 0229 59 12 64

GRATIS INLOOP: 9-17/19-21 uur
ANDIJK Do. 07-06

BENNINGBROEK Di. 12-06

d e  s l e u t e l  t o t  b e z i t

www.kwantesmakelaardij.nl | 0228-59 22 44
Kwantes Makelaardij, Middenweg 9 te 1619 BL Andijk

Verkoop | Aankoop | Advies | Taxatie

Op het eerste oog toont het 
rustig en vriendelijk bij de die-
renweide aan de Horn in An-
dijk. “Het water staat ons ech-
ter aan de lippen, de nood is erg 
hoog, het voortbestaan is zeer 
onzeker.” Kees Bakker werkt al 
vele jaren bij de dierenweide en 
steekt daar veel van zijn vrije 
tijd in. “Eind van deze maand is 
het klaar. Het geld is op. De die-
ren moeten elders worden on-
dergebracht en voor de dieren 
waar geen plek voor wordt ge-
vonden eindigt het nog ernsti-
ger. 

Historie van de vuilnisbelt
Ongeveer veertig jaar geleden 
was dit de plaats waar het vuilnis 
van Andijk en omgeving werd 
gestort. Plannen werden gemaakt 
om er een soort park van te ma-
ken. “In de loop der jaren is er van 
alles bij gekomen. Zo zijn er pa-
den aangelegd. Er is beplanting 
geplaatst. Er zijn speeltoestellen 
gekomen voor de kinderen. De 
mooiste trekpleister is de dieren-
weide.”

Vrijwilligers actief
Het onderhoud van het terrein 
wordt voor een flink deel gedaan 
door Kees en zijn vrijwilligers. 
“De knotwilgen snoeien. De pa-
den op strooien met houtsnip-
pers. Zwerfafval opruimen en het 
maaien van de kanten met een 
bosmaaier. Ook maken we de 
speeltoestellen regelmatig 
schoon. Daarbij word ik geholpen 
door onder andere leerlingen van 
de Praktijkschool, die hier hun 
(verplicht maatschappelijke) sta-
ge kunnen lopen. Maar ook men-
sen met een taakstraf kunnen via 
de kinderbescherming of reclas-
sering hier aan de slag.”

Wetgeving en fusie
Andijk is opgegaan tijdens de 
grote gemeentefusie tot gemeen-
te Medemblik. Openbaar park ‘de 
Put’ heeft flink aan subsidie in 
moeten leveren de laatste jaren. 
“Zo kan het niet langer voortbe-
staan. Er is geen geld om hekwerk 
te repareren. Ook sloten die ka-

pot zijn gemaakt, moeten worden 
vervangen. Voorlopig hangt er 
een noodvoorziening. “Nood-
voorzieningen worden getroffen 
door de stichting, maar zijn on-
nodige uitgaven.”

Dieren de dupe
“Het ergste is het voor de dieren 
op de weide. Zij moeten een an-
der adres krijgen waar ze liefde-
vol en goed verzorgd gaan wor-
den. Maar vindt maar eens een 
plek voor onze zeer makke schat 
van een pony. Ze is al oud. Waar-
schijnlijk wacht haar het lot van 
de slacht, want er is geen markt 
voor. Daar moet je toch niet aan 
denken?” aldus een verdrietige 
Kees.

Triest afscheid
“Nu is het te laat. Tenzij iemand 
ons deze week nog 4000 euro 
komt brengen? Dan redden we 
het nog net tot het einde van het 
jaar. Dat zou ons net de kans ge-
ven om onderdak te vinden voor 
onze dieren.” Voor het redden 
van de dierenweide ‘de Put’ is een 
structurelere oplossing nodig. 
Sponsoring door bedrijven, sub-
sidie van de gemeente. Wie de 

oplossing heeft is van harte wel-
kom hem aan te dragen. “Maar ik 
zie het somber in en zie de maand 
juni als de maand van afscheid 
nemen van deze geliefde plek en 
de onwetende beestenboel,” aldus 
Kees.

Positief nieuws van gemeente
Kort geleden is er contact ge-
weest tussen de gemeente en 
Kees Bakker. Joset Fit, wethouder 
bij gemeente Medemblik, laat te-

lefonisch aan ons weten dat er 
een vervolg gesprek aan zit te 
komen. Zelfs al op zeer korte ter-
mijn. “Het is de bedoeling om te 
komen tot een oplossing voor 
deze –ook in onze ogen- belang-
rijke voorziening. Op korte ter-
mijn is daarvoor één en ander 
nodig; zoals voldoende geld en 
extra vrijwilligers die bereid zijn 
tot hand- en spandiensten. Maar 
ook over de langere termijn en 
structurele plannen moet gespro-

ken worden. Wij zijn niet van 
plan de Put te laten vallen.” Het 
college hecht er belang aan dat de 
Put blijft. Dat er nu gesprek is, is 
heel belangrijk om tot een oplos-
sing te komen.

Wordt vervolgd
De Put -compleet- is nu dus on-
derwerp van gesprek en dit ver-
haal krijgt een vervolg. We hopen 
op korte termijn te kunnen laten 
weten hoe de plannen vorm gaan 
krijgen.

Leerlingen van de Praktijkschool, hun leerkracht en beheerder Kees Bakker (tweede van links).  
Foto: Olga de Boer

Park en dierenweide de Put Andijk in nood

Markt op woensdag! Foto aangeleverd

Gezellig! Jaarmarkt in Andijk op woensdag 13 juni
Op woensdag 13 juni tussen 13.00 en 20.00 uur 
wordt voor de 47e keer de Andijker Jaarmarkt geor-
ganiseerd. Huh? Op woensdag? Jazeker, we hebben 
geluisterd naar bezoekers en kooplieden en die ga-
ven aan dat dat een betere dag zou zijn voor een 
jaarmarkt. Vandaar!
 
Dik 100 handelaren
Op de Kleingouw en de Middenweg staan de kra-
men. Een dikke 100 standhouders probeert deze 
dag de waren aan de man te brengen. De markt be-
staat voor een groot gedeelte uit commerciële han-
delaren maar ook verzamelaars, aanbieders van cu-
riosa en boeken, creatieve hobbyisten en in deze 
regio actieve verenigingen vinden een plaats op de 
markt. Een uitbreiding die de jaarmarkt zeker een 
bezoekje waard maakt.
 
Dorpshuis Centrumterras
Wat hebben we het toch gemist, een gezellig zitje op 
de markt! Dorpshuis Centrum verzorgt een gezellig 
terras van 16.00 tot 22.00 uur op het plein naast het 
voormalige gemeentehuis. Daar treedt ook Johan 
Kruizinga op. 
 
Bushalte vervalt
Omdat de markt voor een deel over de Kleingouw 
loopt vervalt de bushalte voor bij het voormalige 
gemeentehuis gedurende de gehele dag. Mensen die 

normaal gesproken van deze halte gebruik maken, 
kunnen nu in- en uitstappen bij de halte op de Horn 
of een halte eerder bij de kruising Klamptweid/Fla-
mingolaan/Kleingouw. De organisatie verzoekt een 
ieder die aan het marktterrein woont rekening te 
houden met het feit dat de markt vanaf 7.30 uur 
wordt opgebouwd en dat het vanaf 9.30 uur niet 
meer mogelijk is om met de auto het marktterrein 
op te komen of te verlaten.
 
Parkeren kan op de reguliere parkeerterreinen, bij 
Sporthal De Klamp en in de bermen van de Belders-
weg. Informatie: 0228-593755 of per email op info@
edithhartog.nl
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            Zachtmoedig

“Zalig zijn de zachtmoedigen, 
want zij zullen de aarde beër-
ven.” (Mattheüs 5:5) Het 
woord zachtmoedig is het 
beste te vertalen met ‘vriende-
lijk van aard’ of ‘mild’. Het gaat 
om mensen die zelfs als de 
onderdrukt worden niet bitter 
worden. Ze zijn het dus niet 
met alles eens, ze zijn er dus 
niet op uit om vanwege de 
lieve vrede over zich te laten 
lopen. Zachtmoedige mensen 
laten wel degelijk horen als ze 
het met dingen niet eens zijn 
of als hen dingen wordt aan-
gedaan dat niet leuk is. Als 
hen onrecht wordt aange-
daan, zullen ze wel zeggen dat 
het hen pijn doet, maar de 
manier hoe ze dit doen is an-
ders dan de driftige manier 
die er tegenover staat. En 
daarmee is deze zaligspreking 
voor ons wel een testcase. 
Hoe gaan wij om met het on-
recht dat ons wordt aange-
daan en hoe ga jij om met za-
ken die jou niet aanstaan en 
jou misschien zelfs beschadi-
gen? Dragen wij de zachtmoe-
digheid van Jezus? Dragen we 
die echt? Hoe spreek jij over 
situaties die jou pijn doen? 
Hoe ga jij om met situaties die 
je verder bij je doel vandaan 
lijken te brengen in plaats van 
er naartoe. Laten we eens kij-
ken met welke liefde en bewo-
genheid Jezus over de aarde 
ging. Als er Iemand was die 
het Koninkrijk uitdroeg was 
Jezus het wel. En ja, Jezus 
sloeg met een zweep ook het 
tempelplein schoon, daar 
werd iets zichtbaar van Gods 
toorn, maar hoe ver was het 
toen al gegaan. Straks in het 
Koninkrijk hierboven zullen 
alleen zachtmoedige mensen 
zijn. Kinderen van het Ko-
ninkrijk leren hier op aarde 
om steeds met het onrecht in 
Gods handen te leggen om zo 
zelf vrij te blijven van wrok, 
van wraakzucht en van bitter-
heid. Het is wel de vraag of we 
deze negatieve gevoelens af 
willen leggen. Ook als we 
soms tegen muren aanlopen 
en we ons voelen wegzakken 
in een moeras van moede-
loosheid. Het enige medicijn 
voor deze wereld en ook voor 
onszelf is leven vanuit het Ko-
ninkrijk. Dat is een leven van 
liefde leven voor onze naaste. 
En misschien heb je nog heel 
wat genezing nodig om dit 
echt te kunnen, maar durf je 
Jezus’ liefde toe te laten om 
Zijn liefde    te  laten  zien?  
Gebed: 
Jezus, Uw liefde en zachtmoe-
digheid is zo  oneindig veel 
meer dan de mijne, maar toch 
verlang ik om zachtmoedig te 
zijn, geduld te hebben en bit-
terheid in mijn leven geen 
ruimte te geven. Ik leg alle 
onrecht in Uw handen.

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

Jaarmarkt Andijk 

13 JUNI 2018 WOENSDAG

Markt: 13.00 - 20.00 uur 

Terras: 16.00 - 22.00 uur 

‘Tienduizend redenen tot dankbaarheid’

Onze lieve ouders 

Joost en Nely Kos
zijn 9 juni 25 jaar getrouwd

We wensen hen nog vele gelukkige en gezonde jaren samen toe!

Caroline, Niels & Jaleena, Daan, Thomas

Langeweer 28, 1619 DT Andijk

Muziekvereniging Excelsior viert 
dit jaar het 125 jaar bestaan en in 
dit jubileumjaar organiseert zij 
diverse concerten. Eén daarvan is 
speciaal voor kinderen van groep 
1 t/m 5. Een Vertelconcert over 
een muzikaal sprookje: Peter en 
de Wolf. Verteller van dit muzi-
kale sprookje is Roland van 
Schaick.
Dit muzieksprookje uit 1936 is 
misschien wel het meest bekende 
werk van Sergej Prokofjev. Het 
werk werd geschreven om kinde-
ren vertrouwd te maken met de 
klanken van de muziekinstru-
menten. 
Dit is het verhaal van het jongetje 
Peter dat zo dolgraag eens wat 
meer van de wereld zou willen 
zien dan alleen de muur en het 

hek die om het erf van zijn groot-
vaders huis staan. En als het hek 
dan eens een keer openstaat dan 
neemt hij zijn kans waar en loopt 
de wei in. En wat er dan ge-
beurt……..
Alle dieren worden gespeeld door 
een muziekinstrument.

Op Zondag 10 juni zijn er 2 
voorstellingen in Cultura. Om 
12.00 tot 13.00 uur en om 14.00 
tot 15.00 uur. Ouders zijn natuur-
lijk ook welkom om hun kind te 
begeleiden.
Toegang: € 2,-  per kind.
U kunt kaarten bestellen via de 
website: www.excelsior-andijk.nl.
Per voorstelling is er plaats voor 
50 kinderen. Vol = vol!

 

Vertelconcert Peter & De Wolf

Beste Andijkers..
                                   
Wij willen jullie heel erg bedan-
ken voor het massale brengen 
van rommelmarkt spullen, en 
voor de opbrengt van € 872,50 die 
de markt heeft opgeleverd.
Ook willen wij onze ouders Piet 
en Boukje Walstra en Joke Ob-
dam bedanken voor hun fantasti-
sche inzet en het beschikbaar 
stellen van hun terrein, ook alle 

lof naar onze hemelse vader voor 
de fantastische zonnige dag!
 
Eind juli zullen wij weer naar Ne-
derland komen voor 3 maanden 
en zullen voor het grootste ge-
deelte op Andijk verblijven.
Wij hopen u daar weer te ont-
moeten!
 
Frank, Sandra en Judah Obdam
Vanuit Lichinga (mozambique)

Allemaal heel hartelijk bedankt voor alle kaarten, bloemen en 
felicitaties die we hebben gekregen voor ons 40 jarig huwelijksfeest.
 
    Dick en Ina Minnes-Vriend

Bedankje vanuit Mozambique

Hannie, Aafke en Corine. Foto aangeleverd

Kolfclub De Vrouwenkliek

Op de laatste competitiedag, 
dinsdag 29 mei, is weer fanatiek 
gestreden om de kolfkampioen 
van Andijk te worden.

Na de koffie met gebak gingen we 
enthousiast van start en werd er 
tot etenstijd fanatiek gekolfd. Na 
de uitgebreide broodmaaltijd in 
ons clubonderkomen Cultura 
werd de strijd weer voortgezet.
Spanning was er deze dag vol-
doende want in de eerste serie 
sloegen Aafke Bankert en Corine 
Groot beide 48 punten. Corine 

liet het in de tweede serie afweten 
maar kwam door het onweer en 
de bliksem in de derde serie weer 
terug. Ook Marry Boon had nog 
even zicht op een podiumplaats 
maar Hannie Bakker had een 
geweldige laatste serie zodat de 
uitslag als volgt was: Aafke eerste 
met 20 punten voorsprong 
(klasse hoor!) op Hannie die 
tweede werd en Corine behaalde 
de derde plaats.

Weer een prachtige strijd en 
gezellige dag.

Als gediplomeerd schadehersteller 
met ruim 30 jaar professionele ervaring, bied ik u :

• Vakkundig schadeherstel 
• Taxatie van de schade (vrijblijvend)
• Afhandeling met de verzekeringsmaatschappij
• Restauratie van Oldtimers
• Budgetreparatie (reparatie met tweedehands of imitatie 
 onderdelen om de prijs zo laag mogelijk te houden)

 Eventueel leenauto beschikbaar 
      Handelsweg 7
      1619 BJ Andijk
      06-2183 2262
info@ronkarremanautoschade.nl
www.ronkarremanautoschade.nl 
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Judith Berkhout

IK BEN TOCH ZO BLIJ MET MIJN NIEUWE TELEFOON 

Je zou denken dat dit een uitspraak van een tiener is. “Je kan er veel 
meer mee hoor dan alleen bellen”, wordt er vol enthousiasme ver-
telt. “Als ik ‘s-morgens opsta, stuur ik eerst even een appje aan mijn 
kinderen om te laten weten dat het goed met mij gaat. Daarna doe 
ik mijn joga oefeningen en mijn telefoon zegt wat ik moet doen met 
een relaxed muziekje op de achtergrond. Ook heb ik dagelijks con-
tact met mijn kleinkinderen, allemaal leuke foto’s en filmpjes. Eerst 
dacht ik dat ik dit allemaal niet kon met zo’n telefoon. Toen kreeg ik 
eerst een oude telefoon van mijn zoon om mee te oefenen. Ik kon 
er niets aan kapot maken, zei hij. Nu heb ik een gloednieuwe met 
snel internet, mijn kleinkinderen zijn er jaloers op en zonet wees de 
mevrouw van Google Maps mij de weg naar uw kantoor. Voortaan 
kan ik alles vinden, ik had nooit gedacht dat ‘t zo leuk zou zijn, zo’n 
telefoon. Ik moet toegeven, ik kan niet meer zonder, maar in gezel-
schap moet hij weg hoor, daar denk ik altijd netjes aan.” Sinds kort 
leest deze mevrouw van ruim 75 jaar ook onze nieuwsbrief op haar 
telefoon of i-pad.

ALLEEN IN JUNI NOG 10% KORTING OP UW 
TESTAMENT TARIEF 

Heeft u voor 2013 een testament gemaakt? Laat het dan in ieder 
geval even nakijken. Op onder meer fiscaal gebied zijn er de laatste 
jaren veel veranderingen geweest. De beoordeling van uw testament 
kan plaatsvinden binnen het half uur gratis bespreking of tijdens de 
gratis inloop. Bel ons gerust.

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

Nieuwe BAMM

Hierbij wil ik mij even 
voorstellen. Ik ben Judith 

Berkhout, wonend in Andijk 
en sinds kort commissielid bij 
de BAMM. De meesten zul-
len mij kennen als Andijker; 

vrijwilliger, moeder, autocros-
ser, enthousiasteling, serieus 
en gedreven; zo ook voor de 
BAMM. Ik wil graag mee-
denken en beslissen voor 

de inwoners van gemeente 
Medemblik om zaken zo goed 
mogelijk te regelen en te laten 
verlopen. Het is allemaal erg 
nieuw, maar we zien er naar 
uit om werkzaam te zijn bin-
nen de gemeente Medemblik.

Daarbij is deze column 
natuurlijk een mooie gele-

genheid om via deze manier 
te laten weten hoe wij als 

BAMM partij denken over 
zaken die spelen binnen de 

gemeente.

We hopen u de komende tijd 
op de hoogte te brengen van 
allerlei zaken die spelen daar 
onderzoek naar te doen en 
u daarover te informeren. 

Wij willen ons sterk maken 
tegen het laagvliegen van de 
vliegtuigen vanuit Lelystad 
over Andijk. Er is afgelopen 
woensdag een vliegtuig over 
gekomen om het geluidsover-
last te testen. Eerst vertraging 

en vervolgens een paar uur 
later geen tot weinig geluid?! 
Veel mensen hebben het idee 
dat er niks aan te doen is of 
dat er misschien misleiding 
bij komt kijken. Wij willen 

in ieder geval meedenken om 
het zo goed mogelijk in goede 
banen te laten lopen. Niet zo 
maar aannemen dat het beter 
is voor de economie o.i.d. en 
hoe zit het met de fijnstof die 

vrijkomt en zo zijn er nog 
veel vragen die we kunnen 
stellen. Verdere info kunt u 
vinden op www.belevings-

vlucht.nl

We zullen ons de komende 
tijd gaan verdiepen hoe ons 
zichtbaar te maken en mee 

te denken aan zaken die van 
belang zijn voor u als inwo-

ner. 

Judith Berkhout
BAMM

bamm@ziggo.nl of 
facebook pagina. 

 • 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

Zaterdagmiddag 2 juni ging het echtpaar Bakker-Breg met de paar-
denkoets van Ben Rijpkema uit Hoogkarspel richting dorpshuis Sarto. 

Het paar vierde daar hun Platina huwelijksfeest.  
Foto: P. Ligthart/de Andijker.

Met de koets naar Sarto
Dit speeltje is gevonden op de Dijk-
weg ter hoogte van de Hoekweg. 
Wie is dit knuffeltje verloren? Het 
is op te halen bij Familie van Dijke 
(Dijkweg 396).

Tussen de Sc. Ducstraat en de Gen. 
de Wetlaan is een armbandje ge-
vonden. Bent u hem kwijt? U kunt 
hem tussen 9.00 en 13.00 uur afha-
len op Industrieweg 1, Andijk.

Een gehoorapparaat gevonden op 
de Groteweid vlak voor de poortjes 
naar de Buttervin. Hij is op te halen 
op de redactie van De Andijker, op 
werkdag van 9.00 tot 13.00 uur of 
na telefonische afspraak. 59 36 05.

Bril gevonden op de Kleingouw, 
afslag Kadijkweg in Andijk.

Informatie: info@andijker.nl

Van maandag 11 juni tot en met 
zaterdag 16 juni gaan duizenden 
vrijwilligers van Natuurmonu-
menten collecteren. De collecte 
staat dit jaar in het teken van in-
secten. Het aantal insecten neemt 
dramatisch af. En dat is erg, want 
insecten zijn cruciaal in haast ie-
der ecosysteem. Natuurmonu-
menten roept heel Nederland op 
om de strijd aan te gaan voor de 
insecten. Wil jij helpen Neder-
land insectvriendelijker te ma-
ken, dan is het nu het moment 
om te geven.
 
Actie nodig
‘We hadden het niet zo in de ga-
ten, misschien omdat we ze niet 
misten. Maar het gaat slecht met 
de bijen, de vlinders en bijna alle 
andere insecten. Hun aantal 
neemt in een moordend tempo 

af. We kunnen deze kleinste 
beestjes niet missen. Ze zijn cru-
ciaal in haast ieder ecosysteem. 
Als bestuiver, voor een gezonde 
bodem, als opruimers en als 
voedsel voor onder andere vo-
gels’, licht Marc van den Tweel, 
algemeen directeur van Natuur-
monumenten toe. 

10.000 insectenredders
In ruim 300 gemeenten gaan on-
geveer 10.000 vrijwilligers van 
deur tot deur met een collecte-
bus. Ook in Andijk. ‘Ik organiseer 
de collecte omdat ik het belang-
rijk vind dat de natuur gezond en 
divers blijft in ons land’, zegt 
wijkcoördinator Liesbeth Kuin-
Jonker. ‘Hou jij ook van de natuur 
in Nederland? Geef dan tijdens 
de collecteweek van Natuurmo-
numenten.’

Collecteren om insecten te redden

Gevonden
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Direct in de vakantiestemming 
komen? Bezoek dan eens de 
jachthaven van Andijk. ‘Achter 
dijk’ ligt dit mooie plekje aan 
het water, met in het hart de 
watersportwinkel. Tijdens een 
looprondje over de dijk is het 
de ideale plek voor een kleine 
pauze met een ijsje, verkoelend 
drankje of een kopje koffie. De 
dames van de watersportwin-
kel, Corine Groot en Jolanda 
Rob, zullen u hartelijk verwel-
komen. Ook voor diverse nauti-
sche artikelen bent u hier aan 
het juiste adres.
 
Bootverf & ijsjes
De watersportwinkel bestaat, in 
deze vorm, zo’n zes jaar. De win-
kel heeft een uitgebreid assorti-
ment, maar is vooral bekend op 
het haventerrein. Tijd om daar 
verandering in te brengen! Moni-
ca de Vast (directrice van de ha-
ven) en Corine Groot (een van de 
twee vaste medewerksters) ver-
tellen enthousiast waarom het de 
moeite waard is, om eens een 
kijkje te komen nemen in de wa-
tersportwinkel. Monica: “Er zijn 
genoeg bootjes in Andijk en er is 
een uitgebreid sloepennetwerk in 
de omgeving, al die mensen kun-
nen bij ons terecht voor hun nau-
tische artikelen.” Zo verkopen zij 
o.a. bootverf en -beslag, lijnen en 
onderhoudsmiddelen. Maar zo’n 

kleine opsomming doet de winkel 
echt te kort, er is werkelijk van 
alles te koop. “En als de bouw-
markt op zondag gesloten is, 
kunnen de mensen hier terecht 
voor wat schroefjes en boutjes,” 
grapt Monica. Ze benadrukt ook: 
“Het is meer dan een technische 
winkel, we verkopen bijvoorbeeld 
ook kleding – mét Bretonse 
streep – en er zijn elke dag verse 
broodjes, koffie, drankjes en ijs-
jes.” Corine vult aan: “Mensen 

kijken er van op dat we zoveel 
hebben, dat verwachten ze niet.”
 
Advies op maat
Ze zien veel vaste klanten met 
een ligplaats in de haven, maar 
vinden het ook erg leuk om An-
dijkers te mogen begroeten. Zo-
wel Corine als Jolanda adviseren 
u graag. Jolanda heeft twintig jaar 
gewerkt bij ‘De Goede Water-
sport’ in Medemblik en heeft 
daardoor veel kennis en ervaring. 

Ook Corine heeft de nodige ken-
nis in huis. Bovendien hebben 
beide dames cursussen gevolgd 
op het gebied van bootverf en 
poetsmiddelen en voorzien ze u 
graag van passend advies. Moni-
ca: “We hebben een groot assor-
timent en als we iets niet op voor-
raad hebben, regelen we het in 
samenwerking met andere be-
drijven.” Corine: “Als het kan, dan 
doen we het. Indien mogelijk 
meteen.” Die servicegerichte 

houding heeft er voor gezorgd 
dat de winkel onlangs een gemid-
delde van 9.1 scoorde bij een en-
quête onder hun klanten.
 
Sociaal karakter
De winkel is het kloppende hart 
van de haven met zijn verschil-
lende bedrijven. Naast de water-
sportwinkel zijn ook een jacht-
charter, scheepstimmerij Slag-
moolen, Andijk Scheepstechniek, 
een makelaardij en de KNRM op 
het terrein te vinden. De winkel 
doet tevens dienst als havenkan-
toor en er is dan ook de hele dag 
aanloop. Monica: “De water-
sportwinkel zorgt voor het socia-
le karakter van de haven.” Corine 
voegt daar aan toe: “Er is veel 
reuring. En de mensen die hier 
komen, zijn altijd in de vakantie-
stemming, ook al zijn ze hier 
maar voor één middag.” In het 
midden van de winkel staat een 
grote tafel, waar iedereen welkom 
is om een kopje koffie te komen 
drinken. Dus kom ook eens langs 
op een warme dag voor een ijsje 
of gewoon om even lekker te 
snuffelen en te kijken wat de win-
kel allemaal te bieden heeft!

Watersportwinkel, Nieuwe Ha-
ven 1, Andijk, winkel@jachtha-
venandijk.nl, dagelijks ge-
opend van 8.30 tot 17.00 uur (in 
het hoogseizoen tot 19.00 uur)

Watersportwinkel: het hart van de haven
“Ook voor een ijsje, kopje koffie of verse croissants”

Corine Groot en Jolanda Rob heten u hartelijk welkom. Foto: Koos Dol/De Andijker

maandag t/m vrijdag 
geopend van 08.00 tot 17.30 uur

Zaterdag geopend 
van 09.00 tot 13.00 uur

Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk
0228 – 59 2222

www.garagejong.nl

Totaal onderhoud 
voor uw personen
en bedrijfsauto’s Gratis wifi kit

op ál onze omvormers!

Voor meer info gaat u naar:

solarfabriek.nl
T: 0228-597272 | Dijkweg 163 | Andijk

Volg de opbrengst

  van je zonnepanelen 
via

   een app op je mobiel!

•   Dé schadespecialist voor elke autoschade

• Voor particulier en verzekeraar

• Als kwaliteit en service voor u belangrijk zijn

•   Gratis vervangend vervoer/haal- en brengservice

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor al uw feesten en partijen 
Heeft u een locatie nodig voor uw partij, personeels- of bedrijfsfeest, vergadering, 
vereniging, jubileum of bruiloft? Wij maken van elke gelegenheid een succes. Bel of 
mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!

www.sarto-andijk.nl  info@sarto-andijk.nl  Bangert 4  1619 GJ Andijk  0228-59 16 13  Volg ons ook 
op facebook!

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

BOKBIERMIDDAG
Terug in de tijd met muziek van “ROB 
DE DRAAIER”, die alleen vinyl draait!

20 aug
Maandag

Aanvang . 0 uur
Andijker rockband “Fruitmachine” 
& local hero D.J. Panteloko

(AC  DC tribute band) 

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor al uw feesten en partijen 
Heeft u een locatie nodig voor uw partij, personeels- of bedrijfsfeest, vergadering, 
vereniging, jubileum of bruiloft? Wij maken van elke gelegenheid een succes. Bel of 
mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!

www.sarto-andijk.nl  info@sarto-andijk.nl  Bangert 4  1619 GJ Andijk  0228-59 16 13  Volg ons ook 
op facebook!

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

BOKBIERMIDDAG
Terug in de tijd met muziek van “ROB 
DE DRAAIER”, die alleen vinyl draait!

20 aug
Maandag

Aanvang . 0 uur
Andijker rockband “Fruitmachine” 
& local hero D.J. Panteloko

(AC  DC tribute band) 

Dat kan in Sarto 
natuurlijk!

Mooie zalen, gezellige sfeer, 
bel voor meer informatie 

voor uw feest of partij 
naar 0228 59 16 13, 

mail: info@sarto-andijk.nl of 
kijk op www.sarto-andijk.nl, 

Bangert 4, 1619 GJ Andijk

Hoveniersbedrijf de Kroon
Dijkweg 128, 1619 HH Andijk

tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

B. DE KROON

H O V E N I E R S B E D R I J F

H O V E N I E R S B E D R I J F

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

Tel.: 06-18966539
E-mail: info@dekroonhovenier.nl

w w w. d e k ro o n h ove n i e r. n l

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

Tel.: 06-18966539
E-mail: info@dekroonhovenier.nl

w w w. d e k ro o n h ove n i e r. n l

Maarten,

kun je van het logo rechtsboven een advertentie maken

Volgende tekst mag erin,
-website en mobiele nummer
-een ster of zoiets met daarin het nummer 243
-Tuin aanleggen of restylen? Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

Gr

Tuin aanleggen of restylen?

Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

Tel.: 06-18966539
E-mail: info@dekroonhovenier.nl

w w w. d e k ro o n h ove n i e r. n l
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Michel Haak  M 06 53 92 18 85
Sterappel 28  E  michel@indehaak.nl
1619 KA Andijk  

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

Erkend schildersbedrijf voor al uw 
binnen- en buitenschilderwerk, 

glas- en behangwerk! 

 

Bel voor een afspraak: 06 53 74 82 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc  van den Braber 
Hoekweg 13  
1619 EA  ANDIJK 
info@vandenbraber.nl  -  www.vandenbraber.nl 
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• Acupunctuur RADTS
 Kelly Groot

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan

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

Husqvarna 
Gazonmaaiers 
v.a. € 339,-

Husqvarna 
Riders 
v.a. € 2939,- 

Het adres voor uw 
fiets, E-bike, verhuur 

en reparatie!

De 2wielerwacht voor snelle 
en vakkundige reparaties met 
gratis haal- en brengservice.

20
jaarTweewielers

Nieuwe webshop met alles 
op het gebied van fietsen. 

Aantrekkelijke prijzen, 
snel en gemakkelijk!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

t.w.v. €10,-
bij besteding v.a. € 35,-

Knip uit en lever in!
Geldig t/m 5 december, max. 1 bon per persoon.

FIETSWERELD
CADEAUBON

NIEUW!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

NIEUW!

Nieuwe webshop met alles op het gebied 
van fietsen. Aantrekkelijke prijzen, 

snel en gemakkelijk!

Een prettige kermis gewenst 
namens het hele team:

André, Carina, Dirk-Jan en Martijn.
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Ondernemen in Andijk!
Aanhangwagens

OMC-Andijk • Handelsweg 31a
Tel. 06. 1341 6240 • www.omc-andijk.nl

Accu’s
F.J. de Boer • Hoekweg 21a Andijk

Tel. 0228 - 592075 • www.� deboer.com

Administratie
In de Haak • Sterappel 28 Andijk 

Tel. 06 - 5392 1885 • michel@indehaak.nl

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

Autoschade
Autoschade Schepenwijk • De Dol� jn 17, 1601 ME Enkhuizen

Tel. 0228 - 31 67 63 • www.autoschadeschepenwijk.nl

Bloemen
Flower in a Box • Ibislaan 18 • 06-37792231

 info@bouquetinabox.nl • www.� owerinabox.nl

Brood en Banket
De Nieuwe Bakkerij • Kleingouw 53

Tel. 0228-591556 • denieuwebakkerij@hotmail.com

CV Monteur
Valk Service & Onderhoud • Tel. 0228 - 58 67 66

info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

Dorpshuis
Sarto • Bangert 4, 1619 GJ Andijk • Tel. 0228 - 59 16 13

info@sarto-andijk.nl • www.sarto-andijk.nl 

Fietsenmeester
Reparatie van � etsen en verkoop • Dijkweg 193 Andijk

06 10 13 34 08 • www.usedmotorparts.nl

Fietsenwinkel
André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof

0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

Fysiotherapie
Praktijk Andijk • Landstraat 5, 1619 EX Andijk

0228 - 59 11 22 • www.praktijkandijk.nl

Fysiotherapie
Fysio WFO • Wervershoof 0228 - 58 22 70 
Andijk 0228 - 59 27 17 • www.fysio-wfo.nl

Garage
Garage Jong • Handelsweg 29 Andijk
0228 - 59 22 22 • www.garagejong.nl

Hovenier
Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk 

Tel. 06-189 66539 • www.dekroonhovenier.nl

Juwelier / Optiek
Schouten optiek • De Hoek 1, 1693 AA Wervershoof

0228 581 258 • info@schoutenoptiek.nl

Kantoormeubelen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G

Tel. 06. 2182 3000 • www.deenisdeanderniet.nl

Kindercoaching
Centrum voor Hoogbegaafdheid • www.hbcentrum.nl

info@hbcentrum.nl • Zwwagdijk-Oost

Oefentherapie
Koopman Oefentherapie • Ged. Laanweg 43, 1619PB Andijk

Tel: 0625116916 • koopmanoefentherapie.nl

Podologie
Marian van Zwieten • Keizerskroon 1

Tel. 06 54 28 83 08 • www.podologiemarianvanzwieten.nl

Schilder- Glas- en behangwerk
Van den Braber • Hoekweg 13, 1619 EA Andijk

Tel. 06 53 74 82 94 • www.vandenbraber.nl

Schoonheidssalon
LNC Huidverbetering • Handelsweg 33e, Andijk

Tel. 06-373 1414 8 • www.salonlnc.nl

Schoonmaakservice
Schoonmaakservice Hoogendoorn • 06 217 08 248

Schoonmaakservicehoogendoorn@gmail.com

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

Tel. 0228 - 75 57 43 • www.marijkejaspers.nl

Trekkers en werktuigen
Manshanden • Dijkweg 321 Andijk 

Tel. 0228 - 597410 • www.manshandentuinenpark.nl

Tuinproducten
Zwartgroen • Industrieweg 5, 1619 BZ Andijk

0228 748 123 • info@zwartgroen.nl

Verbouw-Onderhoud & Bouwadvies
Kort Onderhoud • Dr. d' Arnaudstraat 22 Andijk 

Tel. 06-2738 0707

Verhuizen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G 

Tel. 06. 2182 3000 • www.wieverhuistmij.nl

Vishandel
Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

www.kleinvolendam.nl • info@kleinvolendam.nl

Voetre� exologie
Jacquelien ter Veld • Burg. Doumastraat 57

06 289 282 01 • cwjtv@kpnmail.nl

Witgoed
Electro Andijk • Middenweg 39 Andijk 

Tel. 0228 - 591873 • www.electro-andijk.nl

Yoga
Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk

0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Zonnepanelen
Solarfabriek • Dijkweg 163, 1619 HJ Andijk

0228-597272 • www.solarfabriek.nl

Zonwering
Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk

06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl

Uw bedrijfsnaam in deze lijst?

Voor informatie:
p.ligthart@andijker of 59 36 05



 
Wist u dat...

... a.s. zondag 10 juni de 

handbalsters van Sporting 

Andijk C hun kampioenswed-

strijd spelen?

... zondagmiddag 17 juni

Club Jazz&Pop weer 

3 topmuzikanten op het

podium heeft, en de 

naam is "DIMONGO"?

... Cor Piet en Nel Broer

13 juni 60 jaar getrouwd zijn?

... zaterdag 16 juni de jaar-

lijkse rommelmarkt in de 

Gereformeerde kerk van 

Andijk plaatsvindt?

... de avondvierdaagse weer 

volop aan de gang is?

...op vrijdag 15 juni ook alle 

oud-leden welkom zijn op het 

25-jarig jubileumfeest van 

Cantabilé in Cultura?

… het koor Una IN VIA op 18 

juni een optreden in het Atri-

um van Sorghvliet verzorgt?

… berichten van gevonden en 

verloren voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

... u nog veel meer nieuws op 

onze website kunt vinden?

www.andijker.nl

 
Andijkertjes

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

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

 Stallingsruimte gezocht 
Ben op zoek naar ruimte om 
3 tot 4 oldtimers te stallen. 
Tegen redelijke vergoeding. 
prachtigevent@gmail.com 

0620397354
 

Villavakantiepark IJsselhof Andijk 
Een prima plek om familie of 

vrienden te laten overnachten als u  
zelf niet genoeg ruimte heeft. Het 
kan ook al voor 1 nacht. Ook han-
dig voor als u een feest geeft! www.

ijsselhof.eu of bel 591926. Ons 
IJsselhof team ontvangt u graag.

Hobby Greet staat op de Andijker 
Jaarmarkt op WOENSDAG  13 

JUNI

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!

2399,-

ELEKTRISCHE 
FIETSEN

� Nederlandse fabrikant
� Sterke ondersteuning
� Zeer scherp gesprijsd

VANAF

949,-

 Uitgeroepen tot beste koop  

VANAF VANAF

659,- 1169,-

INRUILVOORDEEL
Ontvang t/m 17 juni 2018 

tot wel 750,- 
inruilvoordeel 

op alle elektrische fi etsen
met inruilvoordeellabel

INRUILVOORDEEL

UITNODIGING
Alle oud-leden van Popkoor Cantabilé zijn van 
harte welkom op het 25-jarig jubileumfeest.

Wanneer: 15 juni
Waar:       Cultura, Andijk

Aanvang: 20.00 uur
Toegang: gratis

Open dag bij Pegasus op de Elsenburg. Foto aangeleverd

Open dag Pegasus zondag 10 juni

Modelvliegclub Pegasus uit oos-
telijk West-Friesland nodigt op 
zondag 10 juni as. iedereen uit 
voor de open dag. Tijdens de 
open dag geven de leden demon-
straties met de verschillende mo-
dellen die zij in huis hebben, en 
informeren zij de belangstellen-
den over hun boeiende hobby. 
Voor de belangstellenden die ook 
willen proberen hoe het is om 
een modelvliegtuig te besturen, 
zijn er instructeurs op het veld 
aanwezig die door middel van 
een dubbele bediening deze 
unieke ervaring met u delen.

De open dag vindt plaats op 10 
juni 2018 op de vlieglocatie langs 

de Elsenburg te Enkhuizen (1602 
DC), tussen het Streekbos en An-
dijk/Oosterdijk. De aanvang is 
om 13:00 uur en we eindigen om 
17:00 uur. Raadpleeg bij twijfel-
achtige weersomstandigheden de 
website www.mvcpegasus.nl.

Het is een uitgelezen gelegenheid 
om met het hele gezin naar toe te 
gaan. Het biedt kijkplezier voor 
jong en oud, voor technisch geïn-
teresseerden en voor mensen die 
gewoon van de gezelligheid hou-
den. 

De leden van MVC Pegasus zien 
er naar uit u te mogen begroeten 
op zondag 10 juni.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   WWW.DORPSHUISCENTRUM.NL 

Tijdens de achtste Dutch Lily 
Days van dinsdag 5 tot en met 
vrijdag 8 juni zet De Jong Lelies 
samen met dertien bedrijven 
uit de leliesector de deuren 
open voor vakgenoten. Relaties 
uit binnen- en buitenland krij-
gen de gelegenheid om in en-
kele dagen tijd een compleet 
beeld van de Nederlandse lelie-
industrie te krijgen. 

Belangrijk exportproduct
De bloembollensector heeft haar 
wortels in Nederland met een 
marktaandeel van ± 60% van de 
wereldproductie in bloembollen, 
terwijl de Nederlandse handels-
bedrijven 85% van de wereldhan-
del voor hun rekening nemen. 
Het aansprekende assortiment en 
de diepgaande kennis van bloem-
bollen en bolbloemen heeft Ne-
derland een voorsprong gegeven, 
die moeilijk in te halen is door 
andere landen. De exportwaarde 
van de sector bedraagt ± 600 mln. 
euro, waarvan ruim 55% naar 
landen buiten de Europese Unie 
wordt verstuurd. Naar schatting 
250 miljoen daarvan komt voor 
rekening van de leliesector.

Graadmeter
De Dutch Lily Days is een belang-
rijk en succesvol evenement voor 
De Jong Lelies en de gehele lelie-
industrie. Tijdens deze dagen 
showt De Jong Lelies het volledi-
ge aanbod van het eigen verede-
lingsprogramma. Het is een goe-
de graadmeter om te bepalen of 
de soorten vanuit de eigen ver-
edeling voldoen aan de wensen 
van de klant. 

Kleurencombinaties
Veredelaars steken nog meer ener-
gie in de verbreding van het assor-
timent. Consumenten en vakhan-
del zoeken het in de lelieteelt 
vooral in nieuwe kleurencombina-
ties. Met name twee- en driekleu-
rige variëteiten kunnen rekenen 
op een zonnige toekomst. Ook de 
opmars van dubbele lelies en stuif-
meelvrije varianten zet zich door 
in het komende jaar. Met de globa-
lisering van de leliehandel wordt 
de bruikbaarheid van de bloem 
een ander issue dat aan belang 
wint: lelies worden over steeds 
grotere afstanden getransporteerd 
en mogen niets aan sierwaarde of 
houdbaarheid inboeten. 

Foto: KD/De Andijker

Achtste editie van de Dutch Lily Days
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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 10 juni 10.00 uur:
Woord-Communieviering met 
de Vriendenkring; voorgangers 
van groep Andijk.
Thema: “Gods wil volbrengen”.
De collecte is voor onze kerk.
Van harte aanbevolen en dank 
daarvoor. Welkom in de viering.
*Sterkte voor de zieken en ande-
ren, die het goed kunnen gebrui-
ken!

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.

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

Organisatie; Sorghvliet & breed samenwerkingsverband ouderen.
• Elke woensdag KBO Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.
Zaterdag 9 juni
• Jeugdtoernooi Sporting Andijk
• Jubileum concert Cantabilé
Zondag 10 juni
• Vertelconcert Peter & de Wolf door Excelsior voor kinderen van 

groept 1 t/m 5 in Cultura, aanvang 12.00 en 14.00 uur
Zaterdag 16 juni 2018
• Voorjaarsmarkt in De Kapel op Middenweg 48 te Andijk, van 

10.00 tot 14.00 uur .
• Jaarlijkse dorpentocht. Aanwezig: 13.15 uur bij Sorghvliet.
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 
Donderdag 21 juni
• SOOS aanvang 12:00 uur, Dorpshuis Centrum
Vrijdag 22 juni
• zomeravondconcert Sursum Corda & Excelsior
• 19.45 uur Dorpshuis Centrum
Zaterdag 23 juni
• Beachvolleybal, Dorpshuis Centrum
Donderdag 28 juni
• zomeravondconcert Excelsior & Sursum Corda
• 19.45 uur Het Kerkje

JULI

Woensdag 4 juli t/m 8 september
• Expositie Marius van Dokkum en Rien Poortvliet, De Mantel, 

Hornpad 19
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-

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

Kijk voor meer informatie op hvcgroep.nl

Biljartvereniging De Vlieringboys
We hebben beide gebiljart 
maar voor mijn sportvriend C.J. 
Verhoogt was het geen aan-
trekkelijke biljartmiddag. De 
oorzaak was dat hij last had van 
de warmte en daarom waren 
zijn resultaten ook aan de zeer 
magere kant, ik neem hem dat 
niet kwalijk, maar ging niette-
min vrolijk huiswaarts en dat is 
een goede overtuiging om het 
volgende keer beter te doen.
Voor G.P. Grent lagen de zaken 
anders en wist drie partijen in 

zijn voordeel te beslissen. Al 
met al is deze wat warme dag 
afgesloten met een sportief 
denken voor de volgende 
week. Bezoek eens café de Wel-
komst, daar kun je rustig biljar-
ten en de biljarts zijn prima.
De slotzin is: “Er is geen medi-
cijn tegen liefde, behalve meer 
liefde.”
Adios biljartos
Sportgroeten van 
G.P. Grent
Aflevering 1157

Kerkdiensten, zondag 10 juni
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. A. Vriend te Ouwsterhaule, evangelisatiezondag, 
 m.m.v. Sursum Corda
 
Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen
09.30 uur ds. G. Heijkamp
16.00 uur ds. G. Heijkamp

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
10.00 uur Dhr. Rein de Lange uit Zaandam   
 Organist: Wim Broer

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Cees Hanemaayer

R.K. Kerk  zaterdag 26 mei
Bangert 6, Andijk
19.00 uur Wo-Com. groep Andijk, de Vriendenkring

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

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

Toeristenkerk
Sportlaan 10 te Onderdijk
10.00 uur Voorganger: Dhr. J Bönker
 Muzikale medewerking: Kinderkoor Joy

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

SPULLEN VOOR DE VOORJAARSMARKT:  

De Protestantse Gemeente Andijk – Wervershoof 
houdt op zaterdag 16 juni van 10.00 tot 14.00 uur 
aan de Middenweg 48 te Andijk een voorjaarmarkt.

Heeft u spullen voor deze voorjaarsmarkt (geen grote meu-
bels e.d.), dan kunt u die naar De Kapel brengen op donder-
dag 14 en vrijdag 15 mei van 16.00- 20.00 uur. 

Kunt u zelf de spullen niet brengen, dan kunt u bellen naar 
telefoonnummer 0228-591594 (bij geen gehoor 0228-593200). 

Bij voorbaat onze hartelijke dank en graag tot ziens 
op 16 juni.

De maanden juni, juli en augus-
tus staan voor de Commissie 
Toeristenkerk Onderdijk weer in 
het teken van de Toeristenkerk 
Diensten. Landelijk vinden er op 
verschillende plaatsen  kerkdien-
sten plaats, speciaal voor toeris-
ten, in de bovengenoemde zo-
mermaanden. 

De diensten bestaan uit korte, 
vrolijke kerkdiensten, gericht op 
mensen die vakantie vieren. 
Ook mensen die geen vakantie 
vieren, maar toch bij ons het “va-
kantiegevoel” en een stukje be-
zinning willen vinden, mogen wij 
iedere week begroeten.
Er is altijd muzikale begeleiding 

van koren, solisten, of muzikan-
ten. Op zondag 1 juli is er een 
openluchtdienst op Camping De 
Groote Vliet met Regospel uit 
Enkhuizen en op zondag 5 augus-
tus is er een West-Friese dienst 
met Ina Broekhuizen.

Op 3 juni zijn de diensten weer 
begonnen.
Ons adres is Dorpshuis “De On-
derdijk” Sportlaan 10 in Onder-
dijk. Het tijdstip van aanvang is 
10.30 uur, en natuurlijk is er na 
afloop koffie, thee en voor de kin-
deren limonade. 
Wij hopen er samen met u een 
fantastisch seizoen van te maken 
en kijken uit naar uw komst.

Nieuw Seizoen Toeristenkerk 2018

Dorpentocht
16 Juni is de jaarlijkse dorpen-

tocht. U kunt u opgeven bij:
Jan-Peter Visser 596984

Renger Zwagerman 591524
Jan Heemsbergen 720189

Aanwezig: 13.15 uur bij Sorghv-
liet. Opgave: tot 10 juni.

Diaconie Geref. Kerk

Fleur en Myrthe

Turnsters VVW turnen in kookpan

Puf, puf, zweet, zweet. De mei-
den die mochten turnen in het 
weekend van 26 en 27 mei zijn 
weer een ervaring rijker. Turnen, 
met 28 graden op de meter bui-
ten is toch een kunst apart. 
Myrthe Nugter en Fleur Huisman 
gingen zaterdag de strijd aan tij-
dens de districtsfinale in Amers-
foort. Gemotiveerd als altijd heb-
ben zij goed gestreden. Myrthe 
wilde in deze wedstrijd haar kip-
halve draai-kip turnen en de rad-
slag op balk. Beiden goed gelukt. 
Fleur had deze wedstrijd als 
grootste tegenstander zichzelf. 3 
Toesteloefeningen verliepen niet 
zoals gewild. 
Zondag was het de beurt aan de 
tweeling Elvira en Isolde Niejen-

huis voor de Regiokampioen-
schap Noord-Holland B-finale in 
Beverwijk. Het was een bijzon-
dere dag voor de meisjes, ze wa-
ren namelijk jarig op de dag van 
de wedstrijd.
De eerste 3 toestellen gingen fan-
tastisch. Jammer dat de vloeroe-
feningen minder zijn gelukt en 
daardoor zakten de meisjes he-
laas lager in de ranking. Elvira is 
13e en Isolde is 15e geworden.

Elvira kreeg de hoogste score van 
de gehele wedstrijd op sprong en 
Isolde kreeg de 3e hoogste score 
op balk. Wij zijn super trots op 
jullie! Wat een prestatie!
Foto's aangeleverd.

Elvira en Isolde

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2018 - week 23 Pagina 7



Samen spelen,  
leren & ontdekken
bij onze gastouders natuurlijk!

Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

Dit is
Frank

Kom naar onze 
open dag
Frank werkt bij onze 
rioolwaterzuiveringsinstallatie in 
Wervershoof. Bij onze zuiveringen 
verzamelen we elk jaar honderd 
miljoen kubieke meter afval- 
water en zuiveren dit. Mede 
dankzij Frank is het water in 
sloten en grachten in tijden  
niet zo schoon geweest.

Bezoek onze open dag
Zaterdag 16 juni openen Frank en 
zijn collega’s de poorten van de 
zuivering in Wervershoof. 
Iedereen is tussen 10.00 en 
16.00 uur van harte welkom aan 
de Ketellap 1 in Wervershoof. Er 
zijn rondleidingen en leuke activi-
teiten voor kinderen. Tot dan!

Heb jij of ken jij iemand met een zoon of 
dochter van (bijna) 2 of 3 jaar? Kom dan 
eens kijken hoe leuk het is bij de peuter-
speelgroep van Berend Botje! Op donder-
dag 28 juni houden wij van 09:00 tot 11:00 
uur een meespeelochtend, waar je samen 
met je peuter kunt kennismaken met ons. 
Wij kijken er naar uit, komen jullie ook?

Wist je dat kinderen die naar de peuterop-
vang gaan de stap naar de basisschool veel 
makkelijker maken? Op de peuterspeel-
groep, voorheen peuterspeelzaal, doen 
kinderen van 2 tot 4 jaar veel nieuwe vaar-

digheden op. Door samen te spelen, zin-
gen, luisteren, dansen en knutselen, leren 
de kinderen contact met elkaar maken, 
samenwerken en samen delen.

Tijdens de meespeelochtend kunnen jij en 
je kind zelf ervaren hoe het er aan toegaat 
op de peuterspeelgroep. We organiseren 
iets leuks voor de kinderen en voor de ou-
ders staat koffie en thee klaar. Aanmelden 
is niet nodig, onze ervaren medewerkers 
staan voor jullie klaar.

De peuterspeelgroep van Berend Botje in 
Andijk is gevestigd in een lokaal van basis-
school De Piramide in Andijk. De groeps-
ruimte is ruim en licht en heeft verschil-
lende speelhoeken: een keukenhoek, een 
bouw- en autohoek en een leeshoek. Daar-
naast heeft de peuterspeelgroep een 
mooie speelplaats waar de kinderen heer-
lijk buiten kunnen spelen. Meer weten 
over peuteropvang, kinderopvang of gast-
ouderopvang? Ga naar berendbotje.nl of 
bel naar 088-2337000.

Meespeelochtend bij Peuterspeelgroep Andijk

Foto aangeleverd

Foto aangeleverd

Zaterdag 9 juni opent J. Kistemaker Trans-
port   BV op de Handelsweg 23 1619 BJ 

Andijk haar nieuwe bedrijfspand.
Wij zijn gespecialiseerd in opslag, zowel 
tijdelijk als langdurig, en al uw transporten 
Binnen de Benelux, Duitsland, Oost- 
Frankrijk  en Zwitserland. We werken in-
dien nodig met betrouwbare vervoerspart-
ners. Voor vragen kunt U altijd vrijblijvend 
contact met ons opnemen:  0228-745223
 
Bent U  nieuwsgierig geworden, of wilt u 
kennismaken met ons? Iedereen is van 
harte welkom om tussen 15:00 en 19:00 
een kijkje te komen nemen, en staat er een 
hapje en drankje voor u klaar.
 
Wie weet zien we U dan?
Johan en Judith Kistemaker

J. Kistemaker Transport naar de Handelsweg

Om het muzikale seizoen af te sluiten ge-
ven Sursum Corda en Excelsior dit jaar 
twee gezamenlijke Zomeravondconcerten. 
Tijdens Koningsdag en de herdenking op 4 
mei treden de orkesten altijd al samen op. 
Maar een gezamenlijk concert is al wel 
enige tijd geleden. Tijd om dat weer eens te 
veranderen!
 
Deze muzikale gebeurtenis vindt plaats op 
vrijdag 22 juni én donderdag 28 juni. Op 
vrijdag 22 juni is de locatie van het concert 
Dorpshuis Centrum en donderdag 28 juni 
zijn beide orkesten bij Het Kerkje te beluis-
teren. De aanvang van de concerten is om 
19.45 uur.
 
Beide orkesten brengen een leuk, vlot pro-

Zomeravondconcerten 
Excelsior en Sursum Corda

gramma van ongeveer 30 minuten ten gehore en ter afsluiting van het concert nog een 
gezamenlijk nummer. We zien u graag op 22 óf 28 juni! Uiteraard kunt u ook beide avon-
den bezoeken want de toegang is gratis.

Lees het verslag op www.andijker.nl. Foto aangeleverd

Andijker voetballers helpen 
Strandvogels aan KNVB beker
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