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BENNINGBROEK Di. 26-06Tijdens de kunst en tuinroute 
in Andijk vielen de kunstwer-
ken van Maja de Haan op bij 
de fotograaf van de Andijker. 
Diverse materialen, veelheid in 
kleur, moderne en realistische 
werken. Het maakte nieuws-
gierig naar de verhalen achter 
deze kunstwerken.

Maja de Haan is pas sinds kort 
inwoonster van Andijk. “In 
augustus wonen we hier een jaar,” 
vertelt zij. “In ons leven zijn wij 
vanwege het werk van mijn man 
vaak verhuisd. We hebben zelfs 
een tijd in België gewoond. Dit 
huis op Andijk -op deze plek- 
voelde heel snel als thuis.” Het 
huis biedt dan ook de ruimte om 
kunstwerken in huis en in de tuin 
te plaatsen. Daarbij is er een ate-
lierruimte aan huis waar gewerkt 
kan worden. 

Het begon met tekenen
Maja maakt heel diverse kunst-
werken van veel verschillende 
materialen. Ze heeft nooit één 
idee, maar meteen honderden. 
“Dat is heel fijn, maar soms ook 
heel lastig,” lacht zij. “Ik ben ooit 
begonnen met tekenen. Al op de 
opleiding voor leerkracht wer-
den mijn creaties goed beoor-
deeld. Ik mocht als kweekeling 
(wat ze nu een stagiaire noe-
men) altijd het grote midden-
bord gebruiken voor mijn bord 
tekeningen. Na de opleiding LO 
Tekenen kwam daar ook de akte 

LO Handvaardigheid bij. 

“Ik ben me altijd blijven ontwik-
kelen. Ik heb opleidingen gevolgd 
in tekenen, schilderen, glas-in-
lood en beeldhouwen op verschil-
lende academies in Nederland en 
België en in al deze disciplines 
lesgegeven. Nieuwe technieken 
leren en met nieuwe materialen 
werken geeft mij nieuwe inspi-
ratie. Uitproberen hoe materiaal 
zich gedraagt en dan een idee 
uit mijn hoofd vorm geven, is 

mijn passie. Inspiratie vind ik in 
de natuur en in het contact met 
mensen en God.”

Veelzijdige kunst
De kunstwerken van Maja zijn 
heel veelzijdig. Zo zijn er felge-
kleurde schilderijen met abstrac-
te vormen, maar ook schilderijen 
met hele fijne lijntjes in grijs-
en blauwe aquarel tinten waarin 
duidelijk de steekvlieg herkent 
kan worden. Er staat een groot 
standbeeld in de tuin met de titel 

‘Aangeraakt’. De studies voor dit 
grote werk staan in de achter-
tuin en zijn al kunstwerken op 
zichzelf. Ook staat er een prach-
tig werk in 3-dimensies, gemaakt 
van gaas. “Soms werk ik een 
tijdje met een bepaald materiaal 
en daaruit komen mooie stuk-
ken voort. Maar dan opeens wil 
ik een andere richting op. Dan 
vraagt iets anders om mijn aan-
dacht. Hoewel dat voor sommi-
gen misschien niet te volgen is, 
het past precies bij mij.”

Glas in lood
Eén van de passies waar Maja 
graag haar tijd en aandacht in 
stopt is het werken met glas in 
lood. “Ik heb glasramen gemaakt 
voor particulieren en kerken. “De 
periode dat wij in België woon-
den had ik geen directe rol meer 
binnen het onderwijs en wilde ik 
opnieuw naar de Academie”. Dit 
maal heb ik mij op  het beeldhou-
wen gestort.” Ik heb net een nieu-
we opdracht voor het maken van 
een ontwerp voor een kerkraam 
afgerond en  hoop dit binnenkort 
te mogen maken.”

Expo in Enkhuizen
“Een expositie van een flink aan-
tal van mijn glas-in-lood wer-
ken is de gehele zomervakan-
tie te zien in de Zuiderkerk in 
Enkhuizen.” Meer weten? Maja 
de Haan  is te vinden op face-
book en in haar atelier, waar u op 
afspraak welkom bent. 

Maja de Haan probeert graag nieuwe materialen uit.  
Foto: Olga de Boer/de Andijker

Veelzijdige kunstwerken van Maja de Haan

Zondagmiddag 17 juni

Supertrio DiMonGo
(Top muzikanten) bij Club Jazz&Pop

Cultura Andijk. Aanvang:15.00 uur

Woensdag 5 juni speelde Spor-
ting Andijk/ADOS 4 haar kam-
pioenswedstrijd. Als ze deze 
wedstrijd wonnen, zouden ze 
kampioen zijn. Ze zorgden voor 
veel spanning en sensatie in 
het veld en langs de lijn. Het 

ging steeds gelijk op, en zo bleef 
het spannend tot het eind. Ze 
moesten deze wedstrijd winnen, 
maar zelfs in de laatste 20 secon-
den stond het nog steeds 8-8. 
Uiteindelijk scoorde Sporting 
Andijk en waren ze dan toch echt 
kampioen!

Sporting Andijk speelde deze 
competitie samen met ADOS uit 
Hoorn omdat Sporting Andijk te 
kort heren heeft, en Ados juist 
tekort dames. Samen hebben ze 
dus een compleet team. Wil je 
meer weten over korfballen bij 
Sporting Andijk, ga dan naar 
www.sportingandijk.nl/korfbalKorfbal Sporting Andijk/ADOS 4. Foto: Bryan van Dokkum

Korfballers kampioen!

Vorige week vonden wij een baby 
koolmeesje in onze tuin. Deze 
was afkomstig uit het nestkastje 
van de buren. Het zat hulpeloos 
in een hoekje en we wisten niet 
goed wat we moesten doen. De 
buurvrouw wist dat een vriendje 
van haar zoon alles weet van die-

ren dus die snel gebeld, hij kwam 
gelijk en heeft het beestje gepakt 
en in een doosje gedaan. Daarna 
hebben we het vogeltje naar de 
Bonte Piet in Midwoud gebracht 
waar het beestje op krachten 
wordt geholpen en dan wordt 
vrijgelaten in de natuur.

Jesper, Lucas en Twan. Foto: aangeleverd

Babykoolmees gered

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 (24)

Redactie: K. Gorter †

Onze Vader

Wat een geweldig gebed is het 
Onze Vader, het enige gebed 
dat Jezus ons heeft nagelaten. 
Het zegt wie God voor ons is 
en wat wij van Hem verlan-
gen. Wij wenden ons in dit 
gebed niet tot een afstandelij-
ke God maar tot onze Vader, 
onze Abba (papa). In het 
“onze” stelt Jezus ons als het 
ware naast Hem, het is Zijn 
Abba en in Hem ook onze 
Abba. Alleen al deze aanhef 
zou ons moeten vullen met 
ontzag en dankbaarheid. Ont-
zag dat deze grote God onze 
Abba wil zijn en dat wij tot 
Hem mogen gaan als een kind 
dat zich vol liefde richt tot 
Hem en ook in liefde wordt 
ontvangen. Ik vraag mij af of 
er nog wel eens grondig en 
diep wordt nagedacht over 
wat wij in dit gebed eigenlijk 
zeggen.. Bijvoorbeeld:  ons 
dagelijks brood: gaat dat al-
leen over aards voedsel of ook 
over geestelijke voeding? En 
die “boze” van wiens verzoe-
king wij verlost willen wor-
den, wie is dat? Hebben wij 
vergeving nodig (wie niet …?) 
en willen wij de vrijspraak die 
God biedt in Jezus aanvaar-
den. En dan wellicht het 
moeilijkste, zijn wij bereid om 
vergeving te bieden aan hen 
die ons kwetsten? Ook als dat 
moeilijk is en misschien zelfs 
ondoenlijk als wij dat in eigen 
kracht proberen. Kunnen wij 
die pijn loslaten (genade vóór 
recht) en bij Hem neerleggen 
(Romeinen 12:17-19)? Ik heb 
het grootste respect voor 
mensen die vreselijke dingen 
willen vergeven omdat Jezus 
ons dit in het Onze Vader 
vraagt .Staat Hij met open ar-
men om ons te troosten en te 
verzekeren dat het goed komt 
als Zijn Koninkrijk zich ook 
hier vestigt? De samenhang in 
dit gebed is zo groot en zo in-
tens dat het verdient lang-
zaam en doordacht te worden 
gebeden, dat het nooit zoveel 
gewenning zal hebben dat wij 
er in sneltreinvaart overheen 
walsen zonder besef van de 
diepgang van dit gebed en van 
de relatie waarin wij gaan 
staan, een relatie van Vader 
tot kind, een vertrouwensrela-
tie samen met Jezus die onze 
Heer is en in wie wij vrije toe-
gang hebben tot onze Abba. 
Laten wij dit gebed uitspreken 
tot Hem die ons liefheeft, die 
Zijn Zoon zond om ons te 
bevrijden van de wrok/haat 
die ons kan verteren waar-
door wij het zicht op Hem 
verliezen. Als wij het Onze 
Vader met heel ons hart bid-
den en met heel ons hart na-
streven en belijden dan wordt 
relatie van Abba tot kind. Die 
relatie is de mooiste en meest 
liefdevolle die ik ken en die ik 
u van harte toewens. (Jose 
Consemulder)

Geldig in week 24 (11 - 16 juni)

Ron van den Broek
Winkelcentrum Beldershof 65b

Boer'n aardappels 
met wortelen en een schnitzel

Meal Deal
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Meal Deal

Spaghetti bolognese

Geldig in week 25 (18 - 23 juni)

500 gram 

€ 4,95

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.

Gevraagd vanaf 20 juni: 
BOLLENPELSTERS/PELLERS
 
     P.M. de Wit en Zn.
     Kadijkweg 14 Andijk
     Tel. 06-22 68 00 70

Op 1 juni was het zover, de high 
tea, verzorgd door groep 8 van 
de Bangertschool. Dit uitje had ik 
gekocht op de veiling van Sarto. 
De kinderen hadden samen met 
de ouders van de oudervereni-
ging een hoop werk verricht.  

Rode loper
We gingen erop an en daar lag 
voor de ingang van de school een 
heuse rode loper. Aan de gedekte 
tafel, die al klaar stond toen we 
binnenkwamen, was plaats voor 
16 personen. Het was een gemê-
leerd gezelschap. Families wer-
den uitgeplozen, andere uitjes 
van de veiling kwamen aan bod 
en iedereen heeft de 2 uur, die 
het duurde, heerlijk zitten klet-
sen. Tijdens het kletsen werden 
we verzorgd door de kinderen. 
Niets was te gek koffie, thee of 
cappuccino alles was te krijgen. 

Gerechten
We begonnen met een heer-
lijke doperwtensoep met munt. 
Verrassend genoeg heerlijk warm 
en het recept werd gelijk gevraagd. 
Toen kwamen de eerste etagè-
res op tafel. Gevuld met over-
heerlijke sandwiches; van zalm 
en komkommer, eigengemaakte 
eiersalade of bolletje ham of 
kaas met sla. Goed uitgelegd 
aan de tafel door de kinderen. 
En we kregen er ook nog heer-
lijk sinaasappelsap of water bij. 

De tweede etagères waren 
gevuld met zoetigheden. 
Scones met clotted cream of 
jam. Bonbons, macarons, cho-
coladesoesjes, eclairs. Genoeg 
om de vingers bij af te likken 
met dat lekkere warme weer. 
Maar dit was nog niet alles… Zelfs 
een toetje toe was er nog; heerlijk 
ijs met slagroom en vruchten. 
Tsjonge, met een goed gevulde 
buik gingen we naar huis! 

Oudervereniging en kinderen 
van de Bangert bedankt voor 
de heerlijk verzorgde middag! 
Doordat de oudervereniging dit 
koopje op de veiling aangeboden 
heeft, komt er geld beschikbaar 
om te besteden aan de kinderen 
van de Bangertschool. Dit jaar 
hebben ze ervoor gekozen om de 
hal aantrekkelijker te maken en 
dat is gelukt.

De tafel bood aan 16 personen plaats. Foto: aangeleverd

Veilingkoopje Sartoveiling

12-6-2003                                12-6-2018

Alweer 15 jaar geleden lieve pap.

We missen je nog elke dag.

Gelukkig ben je nu wel weer samen met mam.

Kinderen en kleinkinderen familie Gutter

IJs met slagroom en vruchten.  
Foto: aangeleverd
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Boeketten 
Bloemstukken 

Rouwwerk 
Trouwwerk

Bloemetje nodig? 
Bel of app...

06 377 922 31 

Ibislaan 18 Andijk

Avondvierdaagse 2018 was weer een groot succes, we gingen op pad 
door Wervershoof en Onderdijk. We hadden prachtig weer dus daar 
kon het zeker niet aan liggen. Wil alle vrijwilligers bedanken voor de 

goede zorgen, en in 2019 zien we elkaar weer! Foto: aangeleverd.

Avondvierdaagse 2018



HET SLIMME TESTAMENT IN DE PUBLICITEIT
Vanaf 2013 informeren wij u actief over het zogenaamde slimme 
testament. Tijdens onze Maand van het Testament (dit jaar voor het 
11e jaar) en in de diverse wekelijkse columns vertellen wij u graag in 
duidelijke taal, wat actueel is én wat voor u van belang kan zijn om te 
regelen. Daarom is het mooi dat er afgelopen weekend ook in een 
landelijke krant aandacht was voor ‘het slimme testament’. In het 
Financieel Dagblad van het NRC, in het gedeelte Werk&Geld, stond 
een uitgebreid artikel waarin het belang van een slim testament 
werd toegelicht. Ook wees de auteur van dit stuk er op dat oudere 
testamenten wellicht een opknapbeurt nodig hebben.

Waarom een slim testament
Het slimme testament is er voor partners met kinderen. Met deze 
vorm van testament kan de langstlevende nog vele keuzes maken. 
Hierdoor kan de langstlevende de fiscaal zo optimaal mogelijke 
afwikkeling kiezen. Wij vertellen u hier in een persoonlijk gesprek 
graag meer over.  

ALLEEN IN JUNI NOG 10% KORTING OP UW 
TESTAMENT TARIEF 
Maakt u deze maand een afspraak voor een bespreking, dan komt u 
nog in aanmerking voor de korting van 10% op uw testament tarief. 
Heeft u voor 2013 een testament gemaakt, dan doet u er verstandig 
aan dit in ieder geval na te laten kijken. 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 bespre-
king of tijdens de gratis inloop. Bel 
ons gerust: Andijk 0228-592224 of 
Benningbroek 0229-591264.

GRATIS INLOOP: kijk op onze 
website www.mantelovertoom.nl

Zaterdag 16 juni houden we 
onze jaarlijkse voorjaarsmarkt. 
Als vanouds bieden we weer 
van alles te koop aan: curiosa, 
glaswerk, potten, speelgoed en 
puzzels, cd’s, enz. Ook de tafels 
met boeken staan op u te wach-
ten. Het Rad van Avontuur zal 
volop draaien met leuke prijzen. 
Uiteraard wordt er ook voor de 
inwendige mens gezorgd: soep, 
koffie en thee met iets lekkers 
erbij. Ook de bloemen staan er 
ook voor u klaar, aangevuld met 
fruit, kortom teveel om op te 
noemen. In de tuinkamer kunt u 
weer kaarten maken. Het belooft 
weer een gezellige dag te worden 
en iedereen is van harte uitge-
nodigd om langs te komen op 
zaterdag 16 juni van 10.00 tot 
14.00 uur in en om De Kapel, 

Middenweg 48 te Andijk. 

Heeft u leuke en bruikbare rom-
melmarkt spulletjes die u bij ons 
langs wilt brengen? Dat kan! Dit 
kunt u inleveren op donderdag 
14 en vrijdag 15 mei tussen 16.00 
en 20.00 uur in De Kapel aan 
de Middenweg 48. Wij denken 
aan kleine schilderijtjes, beeld-
jes en antieke spulletjes, die bij-
voorbeeld bij u op zolder staan 
en waarvan u misschien denkt: 
dat kan wel een keer opgeruimd 
worden. Ook serviezen van aar-
dewerk of porselein zijn welkom. 
Kunt u zelf de spullen niet bren-
gen, dan kunt u bellen naar tele-
foonnummer 0228-591594 (bij 
geen gehoor 0228-593200). Bij 
voorbaat onze hartelijke dank en 
graag tot ziens op 16 juni.

Op de voorjaarsmarkt wordt van alles verkocht. Foto: aangeleverd

Voorjaarsmarkt in en om De Kapel

DJ Royal Timmex en DKbassslox, 
bekend van jongerencentrum 
Inventas, zorgen a.s. vrijdag-
avond voor een topshow in De 
Weid. Kom zwemmen en genie-
ten; De Weid is langer open dan 
normaal; tot 21:00 uur!

Noteer vast; de zwemvierdaag-
se komt eraan!
Dit jaar is de zwemvierdaagse van 
25 tot 29 juni. Schrijf je in, maak 

er een leuke sportieve week van 
en pak die medaille! De vrijwilli-
ge brandweer en De Weid zorgen 
voor een extra leuke woensdag-
middag in die week; spuitvoetbal!

Ook vrijwilliger worden? 
info@deweid.nl

Aanstaande vrijdag: discozwemmen!

Verloren: Op woensdag 6 juni is er een 
fietssleutel verloren op park De Put. 

Heeft u hem gevonden: brengt u hem dan naar de 
redactie van De Andijker.

Gevonden: vlieger (in de Julianastraat), 
autosleutel (tijdens de Kunst en Tuinroute op de 

Meander 1. Af te halen op de redactie van de 
Andijker, Industrieweg 1.
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Silva Visser

Democratie
 

De coalitie is rond in 
Medemblik. We hebben 
weer een coalitie en een 

oppositie en wel 4 wethou-
ders.  Zo hoort het zult 
u denken, maar het kan 
ook anders. Elke 4 jaar 
na de verkiezingen pleit 
de CU voor een andere 
manier van besturen. 

Eentje die niet gebaseerd 
is op tegenstellingen 

maar op gewoon samen 
werken aan het beste 
voor Medemblik. Een 

coalitie van alle partijen 
zeg maar.  Wethouders 

worden open functies en 
een ieder mag solliciteren. 
Een programma, gemaakt 

door de hele raad. Een 
echte “raad” dus waarin 
meningen er toe doen en 
wisselende meerderheden 
de kans krijgen. Maar nee, 
dat durven we nog steeds 

niet.

Dan Enkhuizen, waar de 
raad in het verleden vaak 

over elkaar heen rolde, 
en negatief in het nieuws 

kwam. Zij durven het wel, 
las ik, Ik dacht: fantas-

tisch. Wat een democra-
tisch lef. Ze willen dan ook 

een voorbeeld zijn voor 
onze regio. Nou, dat mag 

van mij hoor. Ik ga het 
nauwgezet volgen, 4 jaar 
lang. Wie had dat nu ooit 

kunnen denken.

Wij gaan door in traditio-
neel Medemblik en hopen 
op de gunning van de coa-
litie. Afgelopen donderdag 
hebben we in ieder geval 

het moment van stilte voor 
de vergadering, weten te 
behouden met een wis-

selende meerderheid. Er 
is dus ook nog hoop voor 

traditioneel respect en 
voor onze raad!

 
Silva Visser

ChristenUnie
christenunie.medemblik@

gmail.com
 

Noord-Hollanders, van het 
Noordzeekanaal tot en met 
Texel, produceren samen onge-
veer 100.000.000 m3 afvalwater 
per jaar. Dat is ruim 464 keer 
het AFAS-stadion vol met water! 
Het hoogheemraadschap zorgt 
ervoor dat dit water allemaal 
gezuiverd wordt. Nieuwsgierig 
hoe we dit doen? Ontdek dit alles 
zaterdag 16 juni tussen 10.00 en 
16.00 uur bij onze rioolwaterzui-
vering in Wervershoof, Ketellap 1 
in Wervershoof.

Het hoogheemraadschap nodigt 
iedereen van harte uit om een 
kijkje te nemen. Voor jong en 
oud is er van alles te zien en 
te beleven. Neem plaats op de 
poepdoos bij de toiletdames: wat 
mag er nou echt niet in het riool? 
Ontdek op het terrein hoe we 
bacteriën voor ons laten werken 

om vies water schoon te maken. 
Bekijk deze hardwerkende beest-
jes onder een microscoop. Vraag 
onze medewerkers het hemd van 
hun lijf. En hoe haal je energie en 
grondstoffen uit poep en plas? 
Ook benieuwd naar het leven in 
de sloot? Er is een aquarium met 
vissen uit de omgeving.

De toekomst van het water
Via het toilet en het riool komen 
steeds meer microdeeltjes zoals 
medicijnresten in het afvalwater 
terecht. De effecten kunnen op 
langere termijn schadelijk zijn en 
de flora en fauna verstoren. Bij de 
zuivering in Wervershoof werkt 
HHNK samen met drinkwater-
bedrijf PWN en watertechnolo-
giebedrijf PWNT aan een pilot 
om deze medicijnresten als extra 
stap uit het gezuiverde afvalwater 
te verwijderen. 

Ontdek a.s. zaterdag hoe je energie en grondstoffen uit poep en plas 
haalt. Foto: aangeleverd

Open dag zuivering Wervershoof
Van poep en plas naar schoon water en biogas



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

Ron Karreman Autoschade 
uit Andijk maakt inderdaad 
schade. Dat is tweeledig. Hij 
maakt de schade die aan uw 
auto is ontstaan, zodat er na 
de reparatie niets meer van te 
zien is. “Maar een ongeluk zit 
in een klein hoekje, zegt Ron 
zelf. “Ook ik heb wel eens een 
schade gehad. Het kan iedereen 
gebeuren!”

Iedereen komt een keer aan de 
beurt. Een paaltje over het hoofd 
gezien, een (kleine) aanrijding. 
Soms eigen schuld, soms die van 
iemand anders. Maar altijd jam-
mer als de auto er niet meer 
uitziet zoals voorheen. “Als u wilt 
regel ik alles voor u. Of u de scha-
de nu zelf moet vergoeden of dat 
het via de verzekering geregeld 
gaat worden. Van het inschakelen 
van een expert, het maken van 
een schaderapport, het uitdeu-
ken of vervangen van onderdelen 
en spuiten. Van mij krijgt u uw 
auto weer mooi en veilig terug.”

Voldoening uit retourneren
“De auto’s die hier gebracht wor-
den zijn regelmatig in een belab-
berde toestand. De eigenaar is 
vaak emotioneel. Nog geschrok-
ken van het incident en dan die 
blik op de auto die er echt beter 
uitgezien heeft,” vertelt Ron. “Na 
het demonteren en repareren van 
de auto kan ik hem weer monte-

ren zoals hij voor de schade was. 
Ook het schoonmaken hoort er 
voor mij bij. Het mooiste deel is 
dan het retourneren van de auto 
aan de eigenaar. Dat geeft vol-
doening, de emoties van iemand 
die zijn auto na het maken van 
schade weer als nieuw terug ziet.”

Alles in eigen hand
Ron doet alles zelf, hij heeft een 
eenmansbedrijf. “Dat heeft als 
voordeel dat ik zeker weet dat het 

goed gebeurt, want ik regel alles 
van begin tot eind. Het heeft ook 
als voordeel dat ik daarom zelf 
kan bepalen met welke materia-
len ik werk. Ik wil mijn kwaliteit 
hoog houden. Daarom werk ik 
met o.a. lakken van goede kwali-
teit. Zodat ik een goede garantie 
kan geven dat de lak ook mooi 
op glans blijft. Door middel van 
goede feedback van o.a. mijn 
leveranciers, kunnen we deze 
kwaliteit waarborgen.”

Bepaal zelf wie herstelt
Veel verzekeraars willen dat u uw 
auto laat repareren bij een scha-
deherstelbedrijf waar zij (prijs)
afspraken mee hebben gemaakt. 
Dat noemen we schadesturing. 
Daarmee komen de eisen en 
wensen van die bedrijven en de 
verzekeraars  voorop te staan. 
“Terwijl ik vind dat de wensen 
van de klant voorrang verdie-
nen.” Autoverzekeringen kunnen 
behoorlijk van elkaar verschillen. 

Aan te raden is in elk geval een 
autoverzekering af te sluiten met 
een vrije reparateurkeuzes, zodat 
je bij schade zelf kunt bepalen 
wie de schade herstelt.

Jij bepaalt
“Je schade eerlijk en vakkundig 
laten herstellen kan bij een onaf-
hankelijke reparateur met het 
JIJBEPAALT logo. Mijn bedrijf 
heeft dat logo! Daarmee geef ik 
aan onafhankelijk te zijn van ver-
zekeraars en de wensen van de 
klant voorop te zetten. Daarom 
vind ik JIJBEPAALT een goede 
keuze. Wij werken met originele 
onderdelen en vervangen indien 
nodig (in plaats van repareren 
van bijvoorbeeld een koplamp). 
Het lijken misschien kleine 
zaken, maar ze zijn erg belang-
rijk.” Kijk op www.jijbepaalt.nl 
voor actuele informatie en aan-
dachtspunten op het gebied van 
autoschadeherstel. 

“Maar u kunt natuurlijk ook 
terecht voor het spuiten van 
motoren of een radiator of zelfs 
een keuken. Er is heel veel moge-
lijk, als u het net iets mooier wilt 
dan zelf schilderen. Kom vrij-
blijvend langs voor persoonlijk 
advies of informatie.”

Handelsweg 7 Andijk. 
Tel. 06. 2183 2262
ronkarrenmanautoschade.nl 

Ron Karreman maakt schade aan de auto

Ron Karreman; de wensen van de klant staan voorop. Foto: Olga de Boer. 
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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 

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



 • 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

Op 2 juni was het zover. De dag 
van het districtskampioenschap, 
de finalewedstrijd van niveau`s 
D1 en D2.
3 turnsters van VVW mochten 
deelnemen aan deze belangrij-
ke wedstrijd, Nikki Grent in de 
categorie pupillen 2 D1. Renske 
Verbruggen en Noor Dol in de 

categorie pupillen 2 D2.
Met fantastische oefeningen 
heeft Nikki zich naar de 2e plaats 
geturnd en mocht de zilveren 
medaille in ontvangst nemen.
Renske is 18e en Noor is 25e 
geworden.
Super gedaan meiden. We zijn 
heel trots op jullie.

Renske, Noor en Nikki. Foto: aangeleverd

Mooie turnresultaten op districtskampioenschap

Beste leden van gymvereniging 
VVW, goed nieuws. Voor het 
volgend seizoen hebben we het 
rooster voor een groot gedeelte 
kunnen invullen. Enerzijds door 
uitbreiding van uren door Jaap 
en Cor en anderzijds door onze 
nieuwe trainsters Claudia en 
Manja. Daar zijn we natuurlijk 
heel blij mee. Voor wat betreft 
het selectie turnen lijkt het er nog 
lastig uit te zien voor het komen-
de seizoen. Uiteraard heeft het 
vinden van een trainster nog 
steeds onze prioriteit! We heb-

ben de vacature op LinkedIn, op 
facebook en op een vacature site 
geplaatst. Daarnaast hebben we 
alle vakdocenten van scholen in 
West Friesland benaderd met de 
vraag of zij nog trainsters ken-
nen. We hebben CIOS en ALO 
benaderd en contact gezocht met 
Sportservice Noord-Holland. Tot 
op heden spijtig genoeg zonder 
resultaat. Hou vooral de web-
site in de gaten voor het laatste 
nieuws en we zien u graag terug 
in het nieuwe seizoen. 
www.gymvvw.nl

Nieuw seizoen, nieuw rooster, 
nieuwe mogelijkheden

Vrijdag 8 juni was het zo ver: de 
jaarlijkse volleybalwedstrijd! 
De meesters en juffen van de 
Bangertschool gingen de strijd 
aan tegen de kopers die tijdens 
veiling Sarto een plekje in het 
volleybalteam gekocht hebben.
Na het inspelen was het eerst 
tijd voor een kopje koffie/ thee 
met iets lekkers om energie op 
te doen voor de wedstrijden. 
Daarna ging de strijd los!
Het waren drie spannende wed-
strijden en uiteindelijk werden 

ze allemaal gewonnen door het 
team van de Bangertschool. Een 
historisch moment!

Ter afsluiting werd er nog één 
wedstijd gespeeld waarbij de spe-
lers van de teams gemixt werden 
en daardoor konden de mees-
te spelers met een goed gevoel 
richting de kleedkamers om zich 
klaar te maken voor het nazit-
ten. Na een aantal drankjes en 
heel wat gezellig geklets werd de 
avond rond 23.00 uur afgesloten. 

Er wer gespeeld in de Krimper. Foto: aangeleverd

Team Bangertschool wint van 
Veiling-Sarto team
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Wist u dat...

... Marieke van Dijke is ge-

slaagd voor haar HBR (Horeca 

Bakkerij en Recreatie) examen?

… de Flamingo eigenaren net 

zo blij van de kaart worden als 

u van de Flamingo’s?

….dat Veiling Dorpshuis 

Centrum dit jaar plaatsvindt 

op zaterdag 3 november?

     ... het koor Una IN VIA op 

18 juni een optreden in het 

Atri- um van Sorghvliet 

verzorgt?

 
Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje, 

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

***VERS VAN HET LAND***
Nieuwe Aardappelen.
En nog beste Bildtstar
Pioenen div. kleuren.

Jan&Tineke van der Jagt
Middenweg 39 tel 593245

Wie heeft er voor onze camper 
een winterstalling?

06 28 18 76 95
 

De ultieme feestavond voor Andijk en omstreken wordt 
op vrijdag 6 juli 2018 voor de dertiende keer gevierd. De 
Avond van Andijk is dit jaar een feest van herkenning 
voor bezoekers aan het festivalterrein aan de Kleingouw 
in Andijk.

In en om de Rheino’s Fresh Partyground, zal vanaf 17:00 
uur tot 21:00 uur weer allerlei activiteiten en vermaak 
zijn voor de kinderen. Op het terrein is Huub TV is er 
natuurlijk ook weer bij. Met een knipoog naar het klas-
sieke circus zal je in zijn voorstelling kennis maken met 
meerdere “foute” artiesten die stiekem toch wel erg goed 
zijn in wat ze doen.

Op de piramide zal de band Guilty Pleasure de bezoekers 
van de Avond van Andijk van harte welkom heten. Deze 
vierkoppige rock/pop coverband uit de omgeving van 
Bovenkarspel, Enkhuizen en Andijk put uit een veelzijdig 
en origineel repertoire.

In de Rheino’s Fresh Partyground openen de 18-jarige 
tweelingzussen Mylène en Rosanne. Mylène & Rosanne 
staan sinds hun overwinning in 2013 bij het Junior Song-
festival met hun liedje Double Me onafgebroken in de 
KidsTop 20. Daarna is het de beurt aan het meest suc-
cesvolle muzikale duo aller tijden. Joost Botman en Niels 

van der Gulik zullen de muziek van Simon & Garfunkel 
vertolken. Met nummers als Mrs. Robinson, The Boxer 
en Bridge Over Troubled Water wordt het een feest van 
meezingen.
 

Natuurlijk zijn de Locals weer van de partij. Dit jaar 
brengen ze het beste uit de sixties. Flower Power kleren 
aan en zingen maar. Het publiek moet zijn stembanden 
ook gebruiken bij Lesley Williams. De zanger heeft een 
stem en de gelijkenissen die bijna niet te onderscheiden 
zijn van de echte André Hazes. Bloed, zweet en tranen, 
Een beetje verliefd en Zij gelooft in mij zullen dus door 
de tent schallen.
 
De Memphis Maniacs bewijzen al jaren dat met schijn-
baar onmogelijk combinaties van hits een onwaarschijn-
lijk goed feest gebouwd kan worden. En met de produc-
tiviteit van de “Meesters van de Mashup” is ook niks mis, 
want nog steeds imponeren ze elk jaar weer met een 
innoverende en verrassende show bomvol verse creaties. 
De Maniacs zullen dan ook met vuurwerk de avond in 
de grote tent afsluiten. In de Rheino’s Fresh Partyground 
zullen Polder Party Soundsystem en Doubsession vanaf 
21 uur tot het einde de voetjes van de vloer laten gaan.

Dijkpop vindt dit jaar op 7 juli plaats en de Avond van 
Andijk op 6 juli. 

Voor tickets en meer informatie kun je terecht op www.
dijkpop.nl en www.deavondvanandijk.nl of volg de laatste 
ontwikkelingen via Facebook en Instagram.Memphis Maniacs. Foto aangeleverd

De Avond van Andijk - een feest van herkenning op vrijdag 6 juli



Kerkdiensten, zondag 17 juni
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. R. ten Hoopen te Den Haag

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  drs. Janneke Ploeger uit Winkel
 organiste mevr. Christine Janssen

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Jeugddienst

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
10.00 uur  Euch. pastor J. van Dril, Gemengd koor

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

Toeristenkerk
Sportlaan 10 te Onderdijk
10.00 uur Voorganger: Mw. N. Pronk, Muzikale Medewerking:  
 Bep Kramer / Tiny Koopman 

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 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

Afgelopen zondagmiddag heeft 
Excelsior in Cultura 2 maal voor 
veel kinderen en hun begeleiders 
het muzikale sprookje  Peter & de 
Wolf opgevoerd voor kinderen 
van groep 1 t/m 5.
Hoewel het warm was waren 
de kinderen helemaal in de ban 
van het verhaal. Ze werden 
hierin meegenomen door ver-
teller Roland van Schaick. Hij 
wist de aandacht van de kinderen 
te pakken door het verhaal zeer 
beeldend te vertellen. Dit mede 
door het mooie decor waardoor 
sommige kinderen dachten dat 

ze in de jungle waren beland. 
De personen van het muzikale 
sprookje werden vertolkt door 
alle instrumenten van het orkest. 
De kinderen luisterden geboeid. 
Voor sommigen werd het wel 
heel spannend met de grote wolf 
en werd de veilige schoot van 
mama gezocht. Maar zoals altijd 
in een sprookje was de afloop 
goed. Aan het einde werd er nog 
als toegift Aladin gespeeld. Ook 
bekend bij het jeugdige publiek. 
Na een klein uurtje ging iedereen 
voldaan met een ijsje weer naar 
huis.

Verteller Roland van Schaick. Foto: aangeleverd

Vertelconcert Peter & de Wolf

Langs 
de weg

Voor de deur van 
Industrieweg 1, bij 
de redactie van de 
Andijker werd afgelo-
pen weekend dit zelf-
gemaakte object com-
pleet met vliegtuig en 
een verboden toe-
gangsbord geplaatst. 

Zouden de (hutten) 
bouwers hiermee 
een statement willen 
maken?

Foto: JdH/ 
De Andijker
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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 17 juni 10.00 uur: 
Vaderdag.
Eucharistieviering met Gemengd 
koor; voorganger: pastor J. van 
Dril.
Thema: “Zaai, het zaad zal bloei-
en”.
De collecte is voor alle onkosten 
waarvoor de parochie staat.
Van harte aanbevolen en dank 
daarvoor.
Dinsdag 19 juni 10.00 uur: 
Ontmoetingsochtend in de dag-
kerk.
16.00 uur in Sorghvliet 
(de laatste keer): Woord-
Communieviering; voorganger: 
pastor A. Dekker.
Welkom in de vieringen.
*Alle vaders, een mooie en ver-
rassende zon-dag toegewenst!
*Helaas is dinsdag voor de 
laatste keer een Woord-
Communieviering in Sorghvliet.
Allen, die zich hiervoor ingezet 
hebben, heel hartelijk dank.

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.
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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.

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

Organisatie; Sorghvliet & breed samenwerkingsverband ouderen.
• Elke woensdag KBO Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.
Woensdag 13 juni
• Jaarmarkt
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.
• Open podium, Kom maar mee zingen als je durft

Café Pension ‘t Ankertje
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
• “Soulsville” bij Club Jazz & Pop in 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, 

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

Ook nu weer kort achter elkaar 
niet gebiljart en zo’n middagje 
mis je wel hoor. De oorzaker 
was het het subtropische weer 
vooral voor mijn sportvriend 
C.J. Verhoogt, die  nogal slecht 
tegen de warmte kan en daar 
moet ik sportief zijn om het af 
te gelasten. Omstandigheden 

vormen de mens en de slotzin 
is deze keer: Als je veel dingen 
opbergt, ben je op weg om veel 
te verliezen”.
Adios Biljartos

Sportgroeten 
G.P. Grent
Aflevering 1158

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



Marit Jaars, Tessa Botman, Sara Out. Foto aangeleverd

Swingende- en dansbare Soul Jazz is een 
voorliefde die de heren Montis, Goudsmit 
& Directie delen. Hammondbeest Frank 
Montis begrijpt deze muziek als geen 
ander en komt op sessies regelmatig de 
heren Goudsmit & Directie tegen. Een 
absolute killer combi zo bleek, dus tijd om 
vaker het podium te bestijgen. 

Met zijn ontembare energie en gevoel 
voor groove toont Anton zich de perfecte 
gitarist voor deze formatie en dat verbaast 
eigenlijk niemand. Cyril Directie stookt 
vanachter de drums het vuurtje nog wat 
harder op zodat het live alle kanten op 
gaat: klassiekers van Grant Green, The 
Meters, John Scofield, Eddie Harris, Rusty 
Bryant worden net zo gemakkelijk afge-
wisseld met eigen composities en/of jams. 
Zolang het maar swingt.
Frank Montis (Hammond / Crumar 
Mojo):, Anton Goudsmit (Gitaar), Cyril 
Directie (Drums).

Dit mag je dus niet missen zondagmiddag 
17 juni bij Club Jazz&Pop in Cultura 
Andijk.
Aanvang: 15.00 uur / Zaal open 14.30 uur 
Entree regulier: €7,50
Entree donateur/65+: €5,00
Onder de 25 jaar heb je gratis entree. 
Vergeet dan niet je ID mee te nemen
Zij nog vermeld dat Club Jazz&Pop sub-
sidie ontvangt van Fonds Podiumkunsten

Frank Montis. Foto: aangeleverd

Zondagmiddag 17 juni bij Club Jazz&Pop in Cultura
Spetterend optreden van supertrio “DiMonGo”

Direct bij binnenkomst bij De Jong Lelies 
aan het Kerkepad was ik in feeststemming 
door de bloemenzee die prachtig uitge-
stald in de hal stond. De geur, de kleu-
ren, adembenemend! Een warm welkom 
werd ons geboden door Remco van der 
Kooij, die ons na de koffie meenam voor 
een rondleiding door het bedrijf. Zoveel 
prachtige lelies in bloei, bedoeld voor de 
vaklui, maar zeker ook besteed aan deze 
koper van veiling Cultura. Waar Remco 
ons op de ‘foutjes’ wees in de diverse 
lelies, was ik vooral gecharmeerd van een 
per ongeluk ontstaan spikkeltje, rafeltje of 
stekeltje. Natuurlijk streeft De Jong Lelies 
naar perfectie, maar gelukkig zien ze ook 
de schoonheid van bijzondere mutaties, al 
dan niet bedoeld. Bijzonder dat er zoveel 
variatie is, en hoe leuk om dat eens van 
dichtbij te mogen bekijken. 

Na de rondleiding mochten we aanschui-
ven voor de BBQ die buiten opgesteld 
stond. Drankje erbij, heerlijke gerechten, 

het was een heel speciaal uitje. De Jong 
Lelies: bedankt, voor dit bijzondere koop-
je. Op de foto ‘Double Trouble’, alleen de 
naam al maakt mij hebberig!

Double Trouble. Foto: aangeleverd

Dutch Lily Days: koopje veiling Cultura

Tessa Botman wint bij Special Olympics

Holland-Select B.V. is  
een veredelingsbedrijf dat 

groentezaden produceert voor de  
professionele markt en verwerkende industrie. 

Teelt en handel vinden op wereldwijde schaal plaats.

Als medewerker pakhuis en proeftuinen heb jij een zelfstandige 
 functie met afwisselende werkzaamheden. Je zorgt voor de ontvangst, 

schoning, behandeling, het verpakken en het verzenden van onze zaden aan klan-
ten over de hele wereld.  Dit doe je uiteraard niet alleen maar in een team van  
12 medewerkers. In de zomer verricht je buitenwerk op onze proefvelden.  

Wie zoeken wij? Je bent agrarisch geschoold, kunt nauwkeurig werken  
en je hebt een praktische, flexibele en positieve instelling. Ervaring in de zaadbranche 
of groenteteelt is een pre.

Wat bieden wij? Een afwisselende functie bij een agrarisch familiebedrijf, in een 
gedreven en enthousiast team met korte en informele lijnen. Goede primaire en  
secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO Tuinzaadbedrijven. 

Spreekt de functie je aan en denk je dat jij de persoon bent die we zoeken? 
Stuur dan je schriftelijke sollicitatie naar:

Holland-Select B.V. • Horn 29  1619 BT ANDIJK • tel. 0228 591578 • info@holland-select.nl
 

MEDEWERKER PAKHUIS EN PROEFTUIN

Fulltim
e

We zoeken op korte termijn een 

Bakker & Schilder Transport B.V. is met zijn innovatie en efficiënte bedrijfs-
voering uitgegroeid tot een modern en goed geautomatiseerd transportbedrijf 
en heeft zich gespecialiseerd in bloembollentransport binnen Nederland, 
Duitsland en Oostenrijk. Hiervoor beschikken zij over meer dan 50 eenheden 
en meerdere vestigingen binnen Nederland. Kwaliteit, service en betrouw-
baarheid staat bij Bakker & Schilder Transport B.V. hoog in het vaandel en de 
medewerkers staat dicht bij de opdrachtgevers.

Ter versterking van het team en uitbreiding van de werkzaamheden is Bakker 
& Schilder Transport B.V. op zoek naar een ervaren en energieke 
fulltime chauffeur voor de standplaats Andijk.
 
Over de functie:
Als chauffeur ben je verantwoordelijk voor zowel het nationale als interna-
tionale transport. Vind je het leuk om perioden in het jaar internationaal op 
pad te zijn om vervolgens weer een periode nationaal transport te verrichten, 
dan ben jij de juiste kandidaat. Internationaal zul je vooral in Duitsland en 
Oostenrijk werkzaam zijn. 
 
De ideale kandidaat:
-  Is in het bezit van CE, CCVB-diploma en code 95 (compleet);
-  Heeft minimaal een jaar ervaring met een trailer of combi;
-  Is fulltime beschikbaar;
-  Is representatief en communicatief vaardig;
-  Heeft fysiek een goede conditie;
-  Heeft verantwoordelijkheidsgevoel;
-  Werkt goed en zelfstandig, maar is ook een goede teamspeler;
-  Woont in de omgeving van Andijk.
 
Bakker & Schilder Transport B.V. biedt:
Een mooie en afwisselende baan binnen een mooie organisatie. Salariëring 
en arbeidsvoorwaarden is conform cao beroepsgoederenvervoer. Een goede 
werksfeer met verantwoordelijkheid en werktijden in goed overleg.

Ben jij die ervaren, gemotiveerde en betrouwbare chauffeur die wij zoeken? 
Kun jij manoeuvreren als de beste, ben je servicegericht en flexibel inzet-
baar? Dan is dit misschien wel jouw baan! Wil je meer weten of solliciteren? 
Neem dan zo snel mogelijk contact op met Quirijn de Vries via 0224-592818 
of via quirijn@bakker-schilder.nl
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Afgelopen weekend zijn in de 
Achterhoek de Nationale zomer-
spelen geweest van de Special 
Olympics. Na een fantastische 
opening in het stadion van de 
Graafschap met ruim 2000 spor-
ters in 20 verschillende sporten 
heeft Tessa Botman meege-
daan aan het kampioenschap 
G-skeeleren. 
Tessa behaalde 2x een gouden 
medaille op de 500 en 1000 meter. 
Daarmee heeft ze ook een start-
plek behaald om met 4 dames en 
4 heren te starten op maandag 2 
juli voor de finale van het juni-
oren en senioren wereldkampi-
oenschap skeeleren in Heerde.  
Dit WK rijdt ook haar jongere 
broer Janno.

 Tiede Nauta Perkplanten
Nog mooie plantenbakken 

voor vaderdag!
Zaterdag 16 juni voor 

het laatst open dit jaar!
 

Ged. Laanweg 62, Andijk.

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 

vanaf 19.00 uur
Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

www.tiedeplanten.nl
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