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Dit jaar organiseren we alweer 
voor de 4e keer het Beachvolley-
baltoernooi op het parkeerterrein 
bij Dorpshuis Centrum. Het be-
gint inmiddels al een echte tradi-
tie te worden die niet meer uit 
onze activiteitenkalender is weg 
te denken! 

Het toernooi zat dit jaar alweer 
snel vol met teams. Deze teams 
zullen op 3 velden strijden om de 
overwinning. Maar gezelligheid 
is natuurlijk ook belangrijk en 
daarom is er naast de 3 velden 
een gezellige bar ingericht. Tij-
dens en na het toernooi zal er 
eten verkrijgbaar zijn. 

Laten we hopen op een gezellig 
en sportief toernooi met een 
heerlijk zonnetje! De eerste wed-
strijden beginnen om 12:30 uur. 
Dus komt allen en moedig de 
teams aan! Beachvolleybal wordt al weer voor de vierde keer georganiseerd. Foto aangeleverd

Zaterdag 23 juni Beachvolleybal bij Dorpshuis Centrum!

Zelfgemaakte klederdracht

Fenna Glas-Groot, geboren op 2-10-1943 in Andijk, is de dochter van Henk Jan Groot en Sjaan Groot-
Trap.Ze is de oudste van 7 kinderen. Na de lagere school is ze naar de huishoudschool gegaan en daarna 
een opleiding in een naaiatelier. Via haar schoolvriendinnen heeft ze Jaap Glas leren kennen. Zij zijn in 
1965 getrouwd en naar Broek op Langedijk verhuisd. Fenna en Jaap hebben 2 dochters en 4 kleinkinde-
ren, een verrijking van hun leven. Al jaren doet Fenna vrijwilligerswerk voor de kerk en verzorgingshuis 
Horizon en is al 25 jaar lid van de vereniging “Behoud Westfries Kostuum”, vandaar de zelfgemaakte 

klederdracht. Daardoor de uitnodiging om mee te doen aan de Kunst- en Tuinroute in de woest aantrek-
kelijke tuin van Dirk Jan en Janneke Groot. Foto: KD/De Andijker

Meer nieuws 
op onze 
website!

Skeeleren over de oudste dijk 
van Nederland, de Westfriese 
Omringdijk. Een bijzondere 
ervaring! Jij kunt dit meemaken 
op zondag 1 juli 2018. Op die dag 
organiseert IJs- en Skeelerver-
eniging Radboud uit Medemblik 
voor de negende keer de peloton 
skeelertocht van 126 en 60 km 
over de monumentale Westfriese 
Omringdijk. Ga jij de uitdaging 
aan?
 
De Westfriese Omringdijk Skee-
lertocht krijgt ieder jaar meer 
bekendheid in het land. Het deel-
nemersaantal groeit nog steeds. 
De eerste editie deden er 24 men-
sen mee en in 2017 waren dat er 

ruim 80. Iedere editie is bijzon-
der en het is een tocht die je een 
keer moet rijden! www.westfrie-
seomringdijkskeelertocht.nl voor 
meer informatie en aanmelden!  

Foto: Willem & Annelies Zwier

1 juli 2018: 9e editie Westfriese 
Omringdijk Skeelertocht

Heeft u ook zo genoten van ons jubileumconcert 
en wilt u ook eens meezingen?

Kom dan naar de open repetitie 
van Cantabile op vrijdag 22 juni a.s.

Dorpshuis Cultura, aanvang 19.30 uur.



COLUMN (25)

Redactie: K. Gorter †

Sta op en wandel

Deze geschiedenis staat te le-
zen in Lucas 5:17-26. Jezus 
heeft veel bezoekers in  het 
huis waarin Hij zich bevindt is 
stampvol.  We lezen niet wat 
er met alle bezoekers gebeurt, 
wel met die ene. Die ene be-
zoeker wordt gedragen op een 
matras, hij kan niet lopen, wie 
weet hoe lang Kwam hij ook 
omdat hij besefte een zondaar 
te zijn die op de eerste plaats 
vergeving nodig had …? Wist 
hij wie Jezus is of was hij al-
leen geïnteresseerd in Zijn re-
putatie als genezer, als won-
derdoener? We weten het niet 
maar die reputatie alleen was 
al voldoende om te komen, 
want wie maakt zich heel erg 
druk om zonden als je ge-
zondheid op het spel staat, u 
misschien …? Het is zo druk 
dat de mannen voordringen 
en hun “last” door het dak la-
ten zakken tot vlak voor de 
voeten van Jezus. Jezus kijkt 
neer op de man die aan Zijn 
voeten ligt op een matras(je). 
Hij weet dat de mensen zijn 
gekomen voor de wonderen 
en niet omdat ze Hem als hun 
Messias aanvaard hadden, 
niet omdat ze in Hem God 
zagen en bij Hem wilden ho-
ren. Hij weet wat er in hen 
(ons) omgaat. Hij zegt de ver-
lamde dat zijn zonden zijn 
vergeven en Hij voelt/ziet de 
verbijstering bij de bezoekers, 
dat was helemaal niet waar-
voor ze kwamen, als dat het is 
dan gaan ze maar weer. Jezus 
weet het en stopt hen met de 
vraag wat makkelijker te zég-
gen is, “uw zonden zijn verge-
ven” of “neem uw matras op 
en wandel” ? Dat is uiteraard 
het eerste want alleen het 
tweede is controleerbaar voor 
het oog, maar als iemand een 
verlamde kan laten lopen dan 
heeft Hij ook de macht om 
zonden te vergeven, dan is Hij 
als God, één met God. De ge-
nezing van de verlamde is een 
teken van het Koninkrijk waar 
geen ziekte, pijn of verdriet 
meer zal zijn en om in dat Ko-
ninkrijk te komen hebben wij 
Jezus nodig die Zijn leven of-
ferde om onze zonden weg te 
dragen. In Hem zijn wij voor 
God schuldvrij en erfgenamen 
in Zijn Koninkrijk, de Hemel. 
U bent nu misschien ziek, 
ernstig ziek of u kent iemand 
die ziek is. Weet dat uw zon-
den zijn vergeven en uw ge-
zondheid straks zal wederke-
ren. Wat u daarvoor doen 
moet? Aanvaard Jezus in uw 
hart en leven als uw Heer en 
Verlosser, geloof in Zijn op-
standing (letterlijk) en u zult 
leven, eeuwig leven in alle 
heerlijkheid bij God in Zijn 
Vaderhuis, voor altijd gezond 
en geliefd. Vertrouw op Hem 
die op u wacht aan de over-
kant. (Jose Consemulder)

FAMILIEBERICHTEN

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

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

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

Wietse en Truus Wierstra zijn verhuisd van Meikers 17
naar Krokus 24, 1619 BD Andijk 

is per direct op zoek naar een

enthousiaste jongeman
leeftijd 16 / 22 jaar, om het mooie schildersvak te leren.

Wij zijn voor 80% werkzaam in de particulier sector.

Heb je interesse? Bel of mail:

                                                          

Gevraagd:  Bollenpellers/-sters voor direct
  Leeftijd vanaf 15 jaar

Reageren op nr. 06-12 27 43 20
Fa. N.A. de Wit en Zn., Cornelis Kuinweg 44, Andijk

Woensdag 23 juni is er een fietssleutel (met daaraan 2 
dezelfde sleutelhangers) verloren op de jaarmarkt van 
Andijk, heeft u hem gevonden brengt u hem dan naar de 
redactie van de Andijker?

Wie is er dinsdagochtend 5 juni rond 10:30 uur 
tegen onze grijze Ford Mondeo gefietst 

ter hoogte van Horn 33?

Zou dit meisje, of iemand die dit heeft zien gebeuren, con-
tact op willen nemen via het telefoonnummer: 0228-59 33 
35 of 06-1021 8461.

Getuigen gezocht

Verloren

Wie is er op zaterdag 16 juni 
tussen 12.30 - 13.00 uur tegen 
mijn bus aangereden in Andijk 
bij de Dekamarkt. 

Beloning 250 euro 
voor de gouden tip.

Het gaat om een rode auto 
met nu rechter voor schade of 
linker achterschade.
06 4795 9545.

Vorige week zaterdag 9 juni gaf 
Popkoor Cantabilé in de Gere-
formeerde Kerk een jubileum-
concert ter gelegenheid van 
hun 25-jarig bestaan. De titel 
van dit concert “E-Motions” 
was zorgvuldig gekozen want 
muziek is emotie (emotions), 
muziek zet je in beweging (mo-
tions) en het concert werd met 
digitale beeld- en geluidsweer-
gaven (E-motions) onder-
steund. 

Een titel die de lading niet beter 
had kunnen dekken. Wat was het 
ontzettend gaaf! We werden door 
een fantastisch uitziend koor 
waar het plezier vanaf straalde 
getrakteerd op een prachtige mu-
zikale reis door de tijd. De num-
mers werden ondersteund door 
schitterende dansers en indruk-
wekkende beeld- en geluidsfrag-
menten. En wat je geeft, krijg je 
terug dus na afloop van elk num-
mer applaudisseerde het publiek 
enthousiast wat het koor steeds 
meer energie en zichtbaar plezier 
gaf.

We moesten zelf ook aan de slag 
toen onze steun in zang en dans 
werd gevraagd bij het nummer 
van “ Stop, in the name of love” 
van The Supremes, heel goed 
vertolkt door 3 leden van het 
koor.
En dat een rockband samen met 
een koor ook een gouden combi-
natie kan zijn, bewezen de jon-
gens van Drainage. Samen met 
het koor zorgden zij voor een 
spetterende show.

Het was een fantastische avond 
met een overzicht van 25 jaar 
popmuziek, van ballad tot rock 
en van semi-klassiek tot disco 
waarbij een aantal nummers ver-
tolkt werden door geweldige so-
listen die ons het kippenvel van 
top tot teen bezorgden. Kortom 
een geweldig concert waarna ie-
dereen met een ontzettend trots 
en blij gevoel huiswaarts keerde.
Een groot compliment aan het 
bestuur, dirigent, combo en koor 
die met z’n allen als amateurs een 
topprestatie hebben neergezet! 
Een muziekliefhebber

Jubileumconcert Cantabilé

Op 16 juni  ben ik met de vaar-
tocht naar het vogeleiland “de 
Kreupel“ die ik op de veiling Sar-
to had gekocht samen met 4 an-
dere die dat ook gekocht hadden 
geweest.
Om 9.30 uur werden we verwel-
komd   door onze gids en vogel-
kenner Fred Weel lid van de 
KNNV afd. Hoorn /West -Fries-
land   in het havengebouw met 
koffie en gebak.
Daarna werd het tijd om te varen 
maar eerst moesten we de red-
dingsvesten aan en zijn toen naar 
de boot gegaan.
We zijn met de havenboot “Heen 
en weer “ naar het eiland gevaren, 
met de dhr. Jan Timmerman van 
de W.S.V. De Kreupel, die dit be-
schikbaar stelde.
 
Onderweg werd er   verteld over 
het eiland dat het een zandbank 
was dat in de tijd van de Zuider-
zee wel eens droog kwam te lig-
gen. Op deze plek is er 20 jaar 
geleden een eiland gevormd met 
een hoger gedeelte en omringd 

met een lager gedeelte zodat er 
tussen het water kan stromen   
zodat de flora en fauna er kan 
ontwikkelen .
Op het eiland is er altijd (behalve 
in de winter) iemand die zorg 
heeft over het eiland zodat er 
geen problemen kunnen ontstaan 
door passanten. 
Daarna zijn we op de uitkijkpost 
gegaan en hebben we met de ver-
rekijker en telescoop kunnen ge-
nieten van de grote hoeveelheid 
soorten vogels die op het eiland 
aanwezig zijn. 

Een scala aan meeuwen, eenden, 
ganzen en aalscholvers die broe-
den en hun jongen grootbrengen 
maar ook voer voor andere vogels  
kunnen zijn. Na een uur zijn we 
in het gebouwtje het lunchpakket 
wat ook bij de excursie bij in was 
gaan nuttigen wat voortreffelijk 
voor elkaar was. Na de lunch zijn 
we om het 70  ha. eiland gevaren  
en waren we om 14.00 terug bij 
de haven in Andijk. Een mooie en 
geslaagde dag.   

Foto aangeleverd

Excursie vogeleiland
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Els van den Bosch

PARTNERALIMENTATIE VAN 12 NAAR 5 JAAR?
Ruim 2 jaar geleden schreven we over het wetsvoorstel waarbij de 
duur van de partneralimentatie verkort zou worden van 12 naar 5 
jaar. Velen hebben de poll op onze website ingevuld en het blijkt, dat 
een zeer grote meerderheid in onze omgeving voorstander is om de 
duur te verkorten. We vinden de lange duur gewoonweg niet meer 
bij onze huidige maatschappij passen. Toch is het nog steeds niet zo 
ver. Op dit moment wordt er opnieuw over het voorstel gesproken. 
De termijn van 5 jaar zou niet moeten gelden voor mensen die 
bijna AOW gerechtigd zijn. Voor hen zou een termijn van maximaal 
10 jaar gelden. Ook zou de 5 jaars-termijn niet moeten gelden voor 
diegenen die voor jonge kinderen moeten zorgen. Voor hen zou de 
12 jaars termijn moeten blijven gelden. We wachten af wat het gaat 
worden.

Kritiek Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)  
In het voorstel van 2015 konden afspraken over partneralimentatie 
worden vastgelegd in huwelijksvoorwaarden. Door kritiek van de 
Raad van State hebben de initiatiefnemers van deze wet dit terug-
gedraaid. De KNB pleit er voor, dat mensen de mogelijkheid heb-
ben om zelf in huwelijksvoorwaarden te bepalen wat zij willen. De 
notaris is een onpartijdige deskundige en zal de betrokkenen goed 
kunnen voorlichten.

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. 
Wilt u gebruik maken van 
ons half uur gratis bespreking 
bel dan naar: Andijk 0228-
592224 of Benningbroek 
0229-591264.

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

Geldautomaat

Vlak voor de jaarmarkt 
begon, was er opnieuw een 
storing bij onze enige geld-

automaat. Gelukkig snel 
verholpen deze keer! In 

Andijk is een tweede geldau-
tomaat wenselijk. Hiervoor 
zijn we samen opgetrokken 
met de dorpsraad Andijk, 
lokale ouderenbonden, De 

Zonnebloem, Gemeente 
Medemblik en OFM. We 
hebben met elkaar con-

tact gezocht met:  de lan-
delijke ouderenbonden, 

Betaalvereniging Nederland, 
Dorpswerk Noord-Holland, 

de LVKK, het MOB van 
De Nederlandse Bank, Geld 

Service Nederland en de 
lokale banken. De banken 

geven aan, dat het de bedoe-
ling is, dat er per januari 

2019 wordt gestart met het 
overdragen van geldauto-

maten naar GSN. Dit wordt 
dan in 2020 afgerond. Het 

advies aan ons is, om dit goed 
in de gaten te houden of dit 
naar onze wens verloopt. De 

langdurige storing van de 
ABN-Amro automaat bleek 
een gecompliceerde software 
storing. Dit is een uitzonder-
lijk incident. Deze automaat 
heeft qua aantal mogelijke 
opnames en geldvoorraad 
voldoende capaciteit voor 
Andijk en haar bezoekers. 

Het Maatschappelijk Overleg 
Betalingsverkeer doet iedere 

drie jaar onderzoek naar 
knelpunten op het gebied van 

toegankelijkheid en bereik-
baarheid van betaaldiensten. 

Het meest recent rapport 
wordt Andijk niet als een 

knelpunt gezien. De regel is: 
1 geldautomaat binnen straal 
van 5 kilometer hemelsbreed. 

Dit is niet wettelijk, maar 
een maatschappelijke norm. 

Op basis van deze norm is er 
in Andijk – strikt genomen 
– geen bereikbaarheidspro-
bleem, omdat er 1 automaat 
aanwezig is. Volgens partijen 
“doet er zich thans geen knel-
punt voor, dat om extra maat-
regelen vraagt.” Tot 1 okto-

ber kunnen ING cliënten nog 
terecht bij Primera en er is 

ook een Regiobank gevestigd 
waar cliënten contant geld op 

kunnen nemen. 

 • 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

De C-jeugd van de handbal bij Sporting Andijk is op 10 juni overtui-
gend kampioen geworden. Bij deze de felicitaties van de vereniging. 

Foto aangeleverd

C-jeugd handbal kampioen!

Vrijdag 22 juni 18:00 start in 
Wervershoof op de Sjoerd Huis-
man Piste de 1e editie van het 
Radboud International Inline-
skate Tournament. Meer dan 100 
jeugdige deelnemers uit Finland, 
Denemarken, België en Neder-
land komen voor dit toernooi 
naar de gemeente Medemblik. 
Zaterdag 9:30 gaat het program-
ma verder in Medemblik op de 
250 meter baan (Opperdoezer-
pad 2). Op zondag 24 juni wordt 
op een wegparkoers van 405 me-
ter gereden, waarna de winnaars 
van de 3daagse bekend zullen 
zijn. Naast het rijden van meer-
dere wedstrijden (open voor elk 
niveau) is vooral ook de internati-
onale ervaring en het maken van 
nieuwe vriendschappen een be-
langrijk onderdeel van het toer-
nooi.
Deze skeeler 3daagse werd voor-
heen gereden in Haulerwijk en 
Wolvega. Daar is men na 20 jaar 
gestopt met de organisatie waar-
na Radboud Inline-Skating de 

organisatie heeft overgenomen. 
Het toernooi past bij de ambitie 
van het bestuur en de gemeente 
om meer Internationale wedstrij-
den naar Medemblik te halen. 
Daarbij is de dank groot aan de 
diverse sponsoren en vrijwilligers 
die ervoor hebben gezorgd dat dit 
toernooi op korte termijn kon 
worden georganiseerd.
Op zaterdag zal als extra evene-
ment een relay race voor de ‘fun’ 
gereden worden. Hierbij rijden 
teams van vier tot zes personen 
om ‘de Radboudbikkel’. De jeugd 
rijd een half uur, de ouderen en 
gemixte teams een uur. Hierbij 
gaat het om wie in de tijd zoveel 
mogelijk rondjes heeft gereden. 
Vrienden- en familieteams zijn 
welkom.

Meer info op: http://radboud-in-
lineskating.nl/Radboud-Interna-
tional-Inline-Skate-Tournament/
Kijken naar de wedstrijden? U 
bent van harte welkom, toegang 
gratis

Internationale skeelerwedstrijden 
in Wervershoof en Medemblik

Bij de familie Druijven 
aan de Burgemeester 

Doumastraat bloeide een 
paar weken geleden een 

3.80 meter lange Furcraea 
Foetida.  

 
Als stek werd deze door de 
Jan en Mart meegenomen 

uit Portugal.  
 

Om te voorkomen dat de 
plant omvalt is deze aan de 

regenpijp vastgezet. Foto: 
KD/De Andijker

Aparte 
plant

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2018 - week 25 Pagina 3



Langs de weg in Andijk

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

Andijker Piet Schuurman, 76, is in Andijk en omstreken nog steeds actief als loonwerker. 
De rode Massey Ferguson tractor type 2640 van 30 jaar oud, is geschikt voor het zware 

werk voor o.a walkanten klepelen, frezen en spitten. Foto: KD/De Andijker

Eduard Gorter en Ton Slagter zijn hoveniers bij Werksaam. De mannen en hun collega’s 
doen hun uiterste best om Andijk onkruidvrij te houden. Foto: KD/de Andijker.

Net binnen bij Gerard Oud van Fabulous 
Fords and Buicks en hele zeldzame deze 
keer. Het is een Buick Roadmaster Fast-
back Sedanette uit 1948. Wij vonden deze 
in Oregon waar de lokale sheriff toenderti-
jd zijn eigen auto nog moest kopen! Natu-
urlijk kocht hij dan de snelste en toch een 
beetje luxe auto die te krijgen was op de 
markt.

Buick Roadmaster was toen een aardig al-
ternatief met zijn hydraulische achterver-

ing en dubbele carburateurs voor extra 
power. Dit is een exemplaar die de tand 
des tijds aardig overleeft heeft en nu een 
2de leven gaat beginnen bij de nieuwe eige-
naar in Belgie. Wij zijn altijd op zoek naar 
dit soort pareltjes en het spreekwoord 
”zoekt en gij zult vinden” is regelmatig van 
toepassing! Kleine tip van de sluier, er 
komen nog veel meer aparte autos binnen! 
Ook benieuwd? Volg ons op Facebook!
Gerard Oud CEO Fabulous Fords and 
Buicks

Foto: KD/De Andijker
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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
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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 

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 
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Wist u dat...
.. berichten van gevonden en 
verloren voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

… Tina Ligthart-Hilverda 
25 juni 60 wordt?

… het pronkstuk van Hutten-
dorp deze week verhuist?

… de Middenweg géén 
racebaan is?

... materiaal voor de Andijker 
tot maandag 12.00 uur 

aangeleverd kan worden?

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 2399,-

ELEKTRISCHE 
FIETSEN

� Nederlandse fabrikant
� Sterke ondersteuning
� Zeer scherp gesprijsd

VANAF

949,-

Uitgeroepen tot beste koop  

DEALER VAN ALLE BEKENDE MERKEN. KOM LANGS 
VOOR EEN PROEFRIT IN ÉÉN VAN ONZE WINKELS!VANAF 30 JUNI IN HOORN!

VANAF VANAF

659,- 1169,-

Dr. C.J.K. van Aalstweg 8, Hoorn  •  Nes 162a, Wervershoof  •  0228 854 013  •  Omtaplein 7, Wieringerwerf  •  0227 860 997  •  Bekijk de gehele collectie op www.fi etsenstunt.nl

Bezoek
onze nieuwe 
winkel met
2500 m2

fi etsplezier!

Fietsenstunt
Experience Store

De collecte van het Epilepsie-
fonds heeft in Andijk  € 1818,24 
opgebracht. Een bijzondere 
prestatie met het oog op het ju-
bileum dat het Epilepsiefonds 
dit jaar viert.  De opbrengst van 
de collecte is bestemd voor we-
tenschappelijk onderzoek, 
voorlichtingsactiviteiten, het 
organiseren van aangepaste va-
kanties voor mensen met epi-
lepsie en individuele hulp.

Van 4 tot en met 9 juni gingen in 
heel Nederland ruim 20.000 vrij-
willigers op pad om huis aan huis 
te collecteren voor het Epilepsie-
fonds. In 2018 bestaat het Epilep-

siefonds 125 jaar. Dankzij de 
steun van donateurs en de jaar-
lijkse collecte is er al veel bereikt 
op het gebied van epilepsiebe-
strijding. 
Maar er is ook nog veel te win-
nen. Helpt u dit jaar ook mee? 
Maak dan een bijdrage over op 
giro 222111 (IBAN: NL83 INGB 
0000 2221 11) ten name van het 
Epilepsiefonds te Houten of sms 
EPILEPSIE naar 4333 (eenmalige 
gift van € 2,–).

Het Epilepsiefonds bedankt alle 
collectevrijwilligers en iedereen 
die heeft gegeven aan de collec-
tant.

Opbrengst collecte epilepsie-
bestrijding €1818,24

De geschikte lokatie voor:

 Huwelijksvoltrekkingen
 Lezingen
 Concerten
 Uitvaarten
 Repetities
 Tentoonstellingen
 Vergaderingen

Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl

Contactpersoon:
Dhr. Jan Gorter
0228 - 592957

Dit jaar rijden er voor het eerst 
bussen tussen Andijk (Dorpshuis 
Centrum) en Kippebillen Strand-
party, het gezelligste strandfeest 
van Westfriesland! Het evene-
ment zal dit jaar plaatsvinden op: 
zaterdag 30 juni 2018, vanaf 20.00 
uur.
Met de vaste ingrediënten cre-
eert Kippebillen Strandparty al 
meer dan 40 jaar voor jong en 
oud een muzikaal strandfeest. Dit 
jaar is er livemuziek van cover-
band 8-PM, een enthousiaste 
jonge band met een herkenbaar 
en swingend repertoire. Tevens 
zal DJ Dolphin zorgen voor de 
muzikale omlijsting van de 
avond.
Het evenement vindt wederom 
plaats nabij de Vluchthaven van 

Wijdenes, prachtig gelegen aan 
het IJsselmeer. Zoals altijd is er 
weer een groot en gezellig kamp-
vuur. Ook is er een grote bar waar 
de vele vrijwilligers graag een 
drankje inschenken. En uiteraard 
liggen de traditionele ‘kippebil-
len’ ook weer op de barbecue!
Door de inzet van alle vrijwilli-
gers en sponsoren is Kippenbillen 
Strandparty in 2018 ook weer 
voor jong en oud gratis toeganke-
lijk. Om het feestgangers vanuit 
de hele regio makkelijk te maken 
rijden er vanuit diverse dorpen in 
Westfriesland bussen van en naar 
de Vluchthaven in Wijdenes. 
Check de Facebookpagina van 
Kippebillen Strandparty of www.
kippebillen.nl voor meer infor-
matie en de busroutes!

Met de bus uit Andijk naar Wijdenwes. Foto aangeleverd

Bussen vanuit Andijk naar 
Kippebillen Strandparty 2018

Langs de weg

Op de Dijkweg 318 staat deze oude Volkswagen T1 te koop. De auto 
is geïmporteerd en komt uit Brazillie. Foto: Koos Dol/de Andijker. De 

productie van de T1 liep van 1950 tot 1967.

Om het muzikale seizoen af te 
sluiten geven Sursum Corda en 
Excelsior dit jaar twee geza-
menlijke Zomeravondconcer-
ten. 

Twee avonden vol fijne muziek, 
om het begin van de zomerstop 
in te luiden. Aankomende vrijdag 
22 juni is de locatie van het con-
cert Dorpshuis Centrum en don-
derdag 28 juni zijn beide orkesten 

bij Het Kerkje te beluisteren. De 
aanvang van de concerten is om 
19.45 uur.
 
Beide orkesten brengen een leuk, 
vlot programma van ongeveer 30 
minuten ten gehore en ter afslui-
ting van het concert nog een ge-
zamenlijk nummer. We zien u 
graag op 22 óf 28 juni! Uiteraard 
kunt u ook beide avonden bezoe-
ken want de toegang is gratis.

 

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

Weet iemand of zich nog  ergens 
schilderijen bevinden van de 
Andijker Roelof Prins (1867 - 

1943)? Graag even bericht naar 
Joost Doef 0228-592345.

Wie heeft er nog wat rabarber ter 
overname (liefst rode). Afke Groot, 

59 20 18.

Zomeravondconcerten 
Excelsior en Sursum Corda
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Parochieberichten
R.K. Kerk Andijk
Adres: Bangert 6
Contactadres:
Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412, tel. 591408
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046

Zaterdag 23 juni 19.00 uur: vie-
ring geboorte van H. Johannes 
de Doper.
Eucharistieviering met De 
Vriendenkring; voorganger: 
kapelaan P. Piets.
Thema: “Zo zal het zijn ”.
De collecte is voor onze kerk.
Van harte aanbevolen en dank 
daarvoor.
Welkom in de viering.
*Vorige week hingen er weer 
schooltassen aan vlaggenstok-
ken. Het teken, dat er weer 
veel jongeren zijn geslaagd en 
de middelbare school hebben 
verlaten. Allen alsnog van harte 
gefeliciteerd en succes met het 
vervolg. 

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.
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
Zondag 15 juli
• Koppelbiljarten, Café Pension ‘t Ankertje Aanvang 14.00 uur
Zaterdag 21 juli       
• El Jackson, vakantiepark het Grootslag, 20.00 uur
• Open podium Café Pension ‘t Ankertje. Aanvang 21.00 uur

Wil je mee zingen of spelen meld je dan aan: info@t-ankertje.nl

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, 

Sarto
Woensdag 14 november
• KBO, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.
Woensdag 21 november
• Vrouwen van Nu West, St. Mee  &  de Wering o.a. vrijwilligers, 

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

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

Hr. Hans Westerlink, Dorpshuis Centrum 14.30 uur. Org. PCOB.

Oud papier  Zaterdag 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

Kerkdiensten, zondag 24 juni
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur dhr. A. Noordijk te Amsterdam, 
 jongerendienst, m.m.v. Sound of Praise

Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen
09.30 uur ds. G. Heijkamp
16.00 uur leesdienst

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
10.00 uur Krijgsmacht aalmoezenier George Martens 
 uit Den Helder  Pianist: Johan Gootjes

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
11.00 uur Cees Hanemaayer, doopdienst in het IJsselmeer!

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Euch. kapelaan P. Piets, De Vriendenkring

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

Toeristenkerk
Sportlaan 10 te Onderdijk
10.30 uur Voorganger: Mw. C. Laros
 Muzikale Medewerking: Kinderkoor WeereenliedAANLEVEREN 

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

Aankomende zondag zullen ver-
schillende mensen zich laten do-
pen door onderdompeling in 
stromend water, zoals het ook 
gebeurde in de tijd van Jezus.
Degene die gedoopt worden, zul-
len ook vertellen hoe ze tot die 
keuze zijn gekomen.
De doopplaats is in het Recreatie-
oord “Het Enkhuizer Zand”, op 
het strand aan de zuidkant van 

het zwembad. Dit is vlakbij de 
reddingspost van de Reddings-
brigade. De dienst zal zondag 24 
juni om 11 uur beginnen.
Er kan geparkeerd worden aan de 
Kooizandweg. Je bent van harte 
welkom!

Voor meer informatie: www.bap-
tistenenkhuizen.nl en/of www.
facebook.com/VBGEnkhuizen.

Doopdienst bij het IJsselmeer

Molen de Hoop biedt zondag 24 
juni podium aan tientallen kun-
stenaars en hobbyisten. Deze 
markt vindt plaats rondom de 
molen aan het Zijdwerk. Tussen 
12.00 en 17.00 is er volop vertier 
voor het hele gezin. Vanaf 11.00 
uur is de molen en het terras al 
voor u geopend.

Op deze hobby- en kunstmarkt is 
de collectie van creatieve mensen 
uit geheel West-Friesland te be-
wonderen. De veelzijdigheid van 
deelnemers is enorm. Schilderij-
en, keramiek, glaskunst, fotogra-
fie, hobby- en knutselartikelen, 
brocante, babyartikelen, moza-
iek, gehaakte knuffels, quilten, 
groendecoraties, glaskralen enz. 
U kunt artikelen bekijken en be-
wonderen en uiteraard een aan-
koop doen. Ook worden er de-
monstraties gegeven en kunt u 
deelnemen aan workshops. 

Serenade en kinderplezier
De markt begint om 12.00 uur en 
wordt geopend met een serenade 
door Fanfare St. Caecilia. Ook 
voor de kinderen is er van alles te 
doen. Gratis ravotten op het 
springkussen, knutselen en ge-
schminkt worden. Voor een klei-
ne bijdrage kun je ook heerlijke 
poffertjes eten.

Muzikaal terras
Op het terras zorgt DJ Antoon 
Stavenuiter voor gezellige mu-
ziek, dus dat wordt swingen. Ook 
kunt u hier uitrusten en gezellig 
bijkletsen onder het genot van 
een hapje en een drankje. 
Kom naar deze gezellig Hobby-
en kunstmarkt en geniet van 
een prachtige dag!
  
Kijk voor meer informatie op 
www.wervershoofsemolen.nl en 
volg ons op Facebook.

Aanstaande zondag: hobby- en kunstmarkt. Foto aangeleverd

Hobby- en kunstmarkt bij Molen de Hoop 

TE HUUR - Kantoor + loods/opslagruimte
•	 Totaal	185m2, 
 waarvan 2x 24m2 (geïsoleerde) kantoorruimte
•	 Met	complete	ingebouwde	keuken	/	toilet	/	CV	/	alarm
•	 Voorzien	van	grote	roldeur	+	toegangsdeur/	
 inclusief parkeerplaatsen.
•	 Mooie	zichtlocatie	op	Industrieweg	1f	in	Andijk
 

Voor aanvullende info bel Edwin Winter / 06-2895 8001
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Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

Wij hebben 
plekjes vrij!

Samen spelen,  
leren & ontdekken
op onze buitenschoolse opvang 
in basisschool De Piramide

Word jij mijn
nieuwe collega?

Judy Bakker 
Omring | team West-Friesland

Openstaande vacatures in onze woonlocaties  
en thuiszorgteams

Altijd al willen weten hoe leuk zorg kan zijn?  
En wil je graag werken bij een organisatie die 
uitgaat van positieve energie?

Solliciteer dan via onderstaande website, 
waarna we samen met jou de rol en locatie 
zoeken die het best bij je past.

Bel ons 06-57874904 www.zoleukkanzorgzijn .nl

ZONDAG 24 JUNI
11.00 UUR

DOOPDIENST!

LOCATIE: ENKHUIZERZAND
PARKEREN: AAN DE K0OIZANDWEG
INFO: WWW.BAPTISTENENKHUIZEN

EN/OF: WWW.FACEBOOK.COM/VBGENKHUIZEN

Wij staan met onze band al jaren garant 
voor een heerlijk stuk swingende muziek 
van de jaren ‘70 tot en met nu. Met num-
mers van The Trammps, The Three De-

grees, The Jacksons, KC & The Sunshine 
Band, Sister Sledge, Chic, Haddaway, Jus-
tin Timberlake, Bruno Mars, Madcon, en 
DCNE weten we bij elke gelegenheid de 
dansvloer vol te krijgen.

Na het succes van vorig jaar willen we dit 
jaar weer een mix van oude en heden-
daagse muziek aan iedereen laten horen. 
Vandaar dat we met een greep uit ons re-
pertoire een mini optreden willen verzor-
gen voor iedereen die het leuk vindt om te 
komen luisteren en voor degenen die mis-
schien op zoek zijn naar een leuke band 
voor een feest. Iedereen is dan ook op 
vrijdagavond 13 juli vanaf 19.30 tot 22.00 
van harte welkom om te komen luisteren 
bij de familie Schuitemaker op Kadijkweg 
4. Wij verzorgen de muziek en regelen de 
dansvloer en jullie zorgen voor jullie even-
tuele eigen versnapering. 

Minioptreden Perfect Juice
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