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Pas 17 jaar is deze enthousiaste 
jonge dame. Ze weet echter al 
heel goed wat ze wil bereiken in 
haar leven. Als schrijver ziet ze 
haar boeken graag in de schap-
pen liggen van grote boekenwin-
kels en als fotograaf ziet ze haar 
foto’s graag gepubliceerd in bij-
voorbeeld de krant.

Dat gaat natuurlijk niet vanzelf 
en dus trok Annemiek Abbekerk 
uit Andijk de stoute schoenen 
aan en stapte op de Andijker 
af. “Heel graag fotografeer ik 
tijdens concerten – bands en 
publiek- dus Dijkpop vast leg-
gen op de gevoelige plaat leek 
mij een geweldige uitdaging. Ik 
probeerde een perspas te rege-
len, maar dat lukte niet. Wel gaf 
de organisatie mij de tip con-
tact op te nemen met de redac-
tie van de Andijker. Misschien 
dat er een soort samenwerking 
kon zijn?” Zo gezegd, zo gedaan 
en Annemiek heeft haar eerste 
opdracht nu dus binnen. Voor de 
Andijker zal zij Dijkpop op 7 juli 
2018 vastleggen, voor en achter 
de schermen. “Zo blij met deze 
geweldige kans die ik  krijg en ik 
ga er vanuit prachtige foto’s bij de 
Andijker aan te leveren.”

Liever niet voor de camera
“Zelf ga ik niet graag op de 
foto. Ik sta liever aan de ande-
re kant van de camera,” vertelt 
Annemiek. “Deze hobby heb ik 

opgepakt ruim een jaar geleden. 
De fotocamera van mijn oom 
mocht ik enige tijd lenen en ik 
was zo blij met de resultaten 
dat ik meteen gespaard heb voor 
een eigen camera. Met spaargeld 
en verjaardaggeld is mijn Canon 
750D met extra lenzen inmiddels 
aangeschaft en een dierbaar bezit 
geworden.”

Opleiding Media en Redactie
Annemiek rond bijna het eerste 

jaar af van de opleiding Media 
en Redactie die zij volgt in 
Amsterdam. “Dat gaat hartstikke 
goed en ik vind het er ook erg 
leuk. Mijn hobby’s fotograferen 
en schrijven sluiten perfect aan 
bij de opleiding. 

Momenteel heb ik een website 
waar ik een paar van mijn foto’s 
als een soort portfolio laat zien. 
Maar daar moet ik echt meer 
werk van gaan maken, want 

inmiddels heb ik alweer zoveel 
leuke dingen gedaan. Ook uit 
de serie van Dijkpop 2018 zal ik 
een aantal foto’s plaatsen op mijn 
website. Hopelijk is de reactie 
op mijn foto’s zo leuk, dat ik 
vaker gevraagd ga worden om 
concerten vast te leggen. Dit zou 
wel eens enorme boost kunnen 
geven aan mijn carrièreplan,” 
lacht Annemiek.

Schrijver van boekenreeks
Annemiek heeft haar hobby foto-
grafie aardig op de rit en gaat die 
de komende tijd uitbouwen. Wie 
een leuke opdracht voor haar 
weet mag haar altijd benaderen 
en wie weet wat daar verder uit 
voort komt? Daarnaast heeft ze 
een andere passie waar ze zich 
volop voor inzet. “Inmiddels is 
mijn derde boek klaar. Drie jaar 
terug was er een eerste boekje 
van 38 pagina’s en dat smaakte 
echt naar meer. Nu is mijn derde 
boek net uit en dat telt maar liefst 
250 pagina’s! Ik geef hem uit in 
eigen beheer. Het boek gaat over 
een meisje dat een DJ ontmoet, 
ze wil graag met hem op de foto. 
Daarna neemt het verhaal een 
prachtige wending en volgt een 
grappige twist op het eind.” 

Mensen kunnen het boek ‘Mijn 
droomleven’ bestellen via abbe-
kerkboeken@hotmail.com of 
voor andere vragen/foto opdrach-
ten annemiekab@hotmail.nl

Annemiek is blij met de kans om bij Dijkpop te mogen fotograferen 
voor de Andijker. Tekst en foto: Olga de Boer

Aanstormend fotograaf en schrijver 
Annemiek Abbekerk naar Dijkpop

Volg ons op: 

0228-592253 

   

 

Wellicht uw woning    
 verkopen? 

Bel  ons  voor  het   
    ju i s te  advies! 

Het was afgelopen zaterdag weer een fantastische dag met een heerlijk zonnetje bij 
Dorpshuis Centrum! Mooie rally’s en spectaculaire actie, er werd gestreden om elk punt 
tijdens de 4e editie van het Andijker beachvolleybaltoernooi. Uiteindelijk was voor de 3e 

keer Quattro Penotti de winnaar van de dag! Maar naast het sportieve inzet ging het 
ook vooral om de gezelligheid. Wij bedanken de sponsoren, organisatie en deelnemers 
voor het mogelijk maken van  deze heerlijke dag! Tot volgend jaar! Foto aangeleverd

Beachvolleybal weer een groot succes! 

Vorige week dinsdagavond 19 juni hadden de mannen en vrouw uit Andijk weer zin in 
om even flink met de brandweerslangen te oefenen. Dit keer was oefenlocatie Oranje 

Nassaulaan aan de beurt. Foto: Koos Dol

Langs de weg: Brandweer Andijk



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 (26)

Redactie: K. Gorter †

Barmhartige Samaritaan

Wat heeft het voorbeeld van 
de Barmhartige Samaritaan 
ons  te zeggen? Op het kwaad 
in de wereld hebben wij helaas 
geen invloed, het gebeurt bui-
ten ons gezichtsveld en op het 
moment dat wij er van horen 
is het al gebeurd (Luc. 10:30). 
In plaats van onze schouders 
op te halen en over te gaan tot 
de orde van de dag omdat wij 
er toch niets mee kunnen 
(Luc. 10:31-32) zijn wij vaak 
wel in staat om de slachtoffers 
te helpen met een bijdrage in 
geld, kleding of textiel. In alle 
gevallen hebben ook een 
machtig wapen in ons gebed, 
in onze voorbede voor men-
sen die het zwaar hebben, ver 
weg maar ook dichtbij. Net als 
bij de Samaritaan zet God ook 
mensen op ons pad (Efe. 2:10) 
die wij wel kunnen (mogen) 
helpen. Als wij dat niet (meer) 
zelf kunnen, dan zoeken wij 
samen met de hulpbehoeven-
de naar de juiste hulpverle-
ning en brengen hen indien 
nodig daar naar toe 
(Luc.10:34-35). Maar bijna al-
tijd kunnen wij iemand een 
luisterend oor bieden of hel-
pen met spullen die wij kun-
nen missen of willen delen 
(Jac. 2:15-16).De vraag kan 
zijn: wie is onze naaste? Is dat 
alleen iemand die emotioneel 
dichtbij ons staat, iemand van 
wie wij houden. Jezus stelt het 
in Luc. 10:36 anders, de vraag 
is niet “wie is onze naaste” 
maar “van wie zijn wij de 
naaste”, dat is in principe ie-
dereen die op ons pad komt. 
Wij moeten leren zien met de 
ogen van Gods liefde en be-
reid zijn tot helpen. Dat kan al 
zo simpel als een bezoekje aan 
een eenzame als het tenmin-
ste niet bij een bliksembezoek 
blijft . Een oud gezegde is 
“verbeter de wereld en begin 
bij jezelf”, dat gezegde is ook 
van nu en geldt ook voor u en 
voor mij. Een naaste belange-
loos helpen en zo Zijn liefde 
laten zien doet wellicht die 
ander op zijn/haar beurt ook 
weer iemand helpen, in plaats 
van de stelling “niemand helpt 
mij dus doe ik het ook niet”. 
Mogelijk hebben wij dan het 
begin gemaakt om de wereld 
die op vele fronten in brand 
staat een beetje beter te ma-
ken, ja, in het klein op onze 
eigen vierkante meter met een 
druppel op de gloeiende plaat 
maar het kan verstrekkende 
grootse gevolgen hebben. 
Helpen, het vraagt gebed, tijd, 
inzet, liefde en uithoudings-
vermogen. Maar het is zo no-
dig in deze wereld die steeds 
egocentrischer en onbarm-
har-tiger wordt. Jezus daagt 
ons in dit voorbeeld als het 
ware uit om een barmhartige 
Samaritaan te worden, doet u 
mee? (Jose Consemulder)

Geldig in week 26 (25 - 30 juni)

Ron van den Broek
Winkelcentrum Beldershof 65b

Spitskool stamppot 
met een slavink

Meal Deal
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Meal Deal

Spaghetti aioli met kip

Geldig in week 27 (2 - 7 juli )

500 gram 

€ 4,95

Voor een pand in Andijk zijn wij op zoek naar een 

gemotiveerde schoonmaakster 

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

   Ben je geïnteresseerd?
   Neem  dan contact met ons op:
   Schoonmaakbedrijf Jouby
   De Vijfhoek 44, Enkhuizen
   Telefoon 0613648631 / 0228-514865 
   of stuur een email naar info@jouby.nl

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2018 - week 26 Pagina 2

Boeketten 
Bloemstukken 

Rouwwerk 
Trouwwerk

Bloemetje nodig? 
Bel of app...

06 377 922 31 

Ibislaan 18 Andijk

Marco Bakker
&Mirjam de Boer

vrijdag 6 juli 2018

geven elkaar het ja-woord op

Als U ons wilt feliciteren bent U van harte welkom van 15.00 tot ± 17.30 uur.
Locatie: Hoekweg 25, 1619 EB Andijk

Lieve mensen,

Wat was 't geweldig. Zoveel kaarten, bloemen en cadeautjes 
bij de viering van ons 70-jarig huwelijksjubileum. 

Iedereen hartelijk bedankt en groeten!

    Piet en Jo Bakker-Breg

En niemand vertelt ons hoe je verder moet, 
als iemand die je lief is, ineens voor altijd weg is.

Lieve lieve Frank,
4 jaar verder we missen je,

Liefs pap, mam, Laura en Mirna

In de Andijker stond het ver-
haal over ‘de Put in Nood’ en dit 
heeft flink wat reacties én acties 
opgeleverd. “Er is veel gebeurd 
en er zijn nogal wat reacties 
geweest inderdaad,” zo vertelt 
Kees Bakker.

“Ik ben gevraagd toelichting 
op de situatie te geven, er zijn 
gesprekken geweest met B&W en 
donderdag 21 juni werd ik gebeld 
door Antoon Faas die mij kon 
laten weten dat het bedrag van 
€5000,00 nog dit jaar beschikbaar 
wordt gesteld.”

We zijn er nog niet
“Over diverse andere punten 
moet nog wel overleg komen, 
nemen we aan. Als stichting  wil-
len we al een tijd een geheel 
nieuw ‘besturend bestuur’,  met 
daaronder een ‘uitvoerende 
groep vrijwilligers’. Onderdeel 
zou ook uitbreiding van de acti-
viteiten moeten zijn.”

Hartverwarmende acties
Ook zijn er al een aantal spon-

tane verrassende acties geweest. 
“Onze vaste vrijwilligster op de 
zaterdag heeft een inzameling 
op haar  school gehouden wat 
het fraaie bedrag van € 147,00  
opbracht. Ook zijn een aantal 
kinderen cakes gaan bakken en 
die te verkopen ten behoeve van 
de Put. Die opbrengst was € 98,- 
Het is hartverwarmend om te 
zien hoe veel mensen om de Put 
geven.”

Dringend op zoek naar bestuur
“Een mevrouw is een facebook 
pagina gestart, waar men vra-
gen- en  opmerkingen kwijt kan. 
Verder kan men op de site van de 
Put ook nog het nodige kwijt.” 

De Andijker zelf is meerdere 
keren benaderd met de vraag of 
er een rekeningnummer bekend 
was voor donaties. Het rekening 
nr. van de Stichting dat is NL60 
RABO  0159 5497 02. 
Dit verhaal krijgt ongetwijfeld 
nog een vervolg, we houden u op 
de hoogte van verdere ontwik-
kelingen.

De Put in Nood deel 2



FISCALE AANTREKKELIJKHEID 
SCHENKING EN/OF LENING

In onze columns hebben vaak geschreven over de mogelijkheden 
om aan een ieder - dus zowel een familielid als een derde - tot een 
ton belastingvrij te schenken, mits dit bedrag wordt besteed aan de 
eigen woning. 

Wat is slim: schenken of lenen?
Wanneer u de financiële middelen voor handen heeft om iemand 
anders te ondersteunen, dan zou dit bijvoorbeeld kunnen via een 
schenking, maar ook middels een lening. 

Schenking
Het fiscale voordeel van schenken is, dat over het geschonken 
bedrag geen schenkbelasting door de ontvanger hoeft te worden 
betaald (let wel op: er zijn voorwaarden én er moet een schenkings-
aangifte gedaan worden). Als de ontvanger ooit erfgenaam is van 
degene die schenkt, dan hoeft over wat reeds geschonken is, geen 
erfbelasting meer te worden betaald.

Lening
In de notariële praktijk zien we ook vaak dat er een lening wordt 
verstrekt. Soms gebeurt dit in combinatie met een lening van de 
bank. Stel dat iemand bereid is om een bedrag tot € 100.000 aan een 
ander te lenen. Die persoon heeft dit bedrag nu op een spaarreke-
ning bij de bank staan en ontvangt daarvoor weinig of geen rente. Als 
hij dit bedrag aan een ander leent en hier bijvoorbeeld een rente van 
4% voor ontvangt, is het meerdere voor deze persoon een voordeel. 
Bovendien is de ontvanger van de lening ook blij. Natuurlijk moeten 
er wel goede afspraken worden vastgelegd. Het is verstandig om dit 
via de notaris te doen, wij denken met u mee. Vaak zien we bij een 
ouder-kind lening dat (een deel van) de rente aan het kind terug 
wordt geschonken.

Voor meer informatie over de diverse mogelijkheden of een com-
binatie van het bovenstaande, maak dan een afspraak op één van 
onze kantoren.

GRATIS INLOOP 
zonder afspraak: 
do 05-07 Andijk 
0228-592224, di 
10-07 Benningbroek 
0229-591264 van 
9-17 en 19-21 uur. 
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Andrea van Langen

Welstandsvrij bouwen: 
nu ook in Medemblik

Wanneer iemand een bouw-
werk wil (laten) bouwen, 

moet hij of zij bij de gemeen-
te hiervoor een vergunning 
aanvragen. Het college van 

burgemeester en wethouders 
toetst de aanvraag op een 
aantal criteria. Eén van de 
vereisten is dat het uiterlijk 
van het bouwwerk niet in 

strijd mag zijn met de rede-
lijke eisen van welstand. Die 

eisen worden vastgesteld 
door de gemeenteraad in een 
welstandsnota. In de afgelo-
pen raadsvergadering is de 

welstandsnota opnieuw vast-
gesteld. De nota is behoor-
lijk lijvig. Gezien de ambitie 
van de nieuwe coalitie om te 
snoeien in regels, gaan we 

kijken of dit niet wat minder 
kan. De nieuwe nota had 

op dit gebied in ieder geval 
een door de raad al lang 

gewenste primeur: het eer-
ste welstandsvrije gebied in 
onze gemeente. Het DEK-
terrein achter de Vlietsingel 

in Medemblik.
Op steeds meer locaties in 
Nederland is het mogelijk 

huizen te bouwen naar eigen 
inzicht, zelfs zonder bemoei-
enis van de welstandscom-
missie. Tot voor kort was 
het in ons land maar voor 
een select gezelschap weg-
gelegd om een huis com-

pleet naar wens te bouwen. 
Inmiddels schieten her en 

der welstandsvrije wijken de 
grond uit, van Amsterdam, 
tot Rotterdam en van Den 
Haag tot Roermond. Wat 
dichterbij van Almere tot 

Edam-Volendam en een deel 
van Bangert Oosterpolder in 
Hoorn. En straks dus ook in 

onze gemeente!
Het gaat voor het DEK-
terrein nog om een proef. 
Na 2 jaar welstandsvrij 

bouwen volgt er een evalu-
atie. Hoe komt deze nieuwe 

wijk eruit te zien? Welke 
droomhuizen schieten er de 
grond uit?  Critici vrezen 
blokkendozen met blinde 
muren, ik vertrouw op de 
creativiteit en het gezond 

verstand van onze inwoners. 
Wordt deze wijk écht anders 
dan alle andere? De tijd zal 

het leren!

Andrea van Langen, 
wethouder.

Op maandag 11 juni heeft 
de Westfriese Bestuurders-
ontmoeting plaatsgevonden in 
de kantine van Sporting Andijk. 
De ontmoeting werd georgani-
seerd door Team Sportservice 
West-Friesland in samen-
werking met het NOC*NSF.  
Het programma werd geopend 
met een woordje van Siem Visser 
van Sporting Andijk. 

Interactie!
Tijdens het interactieve deel van 
de avond gingen de bestuurders 
uiteen in 5 gespreksgroepen. In 
de eerste ronde werd gediscus-
sieerd over ‘het HOE van samen-
werken’. Vanuit de gesprekken 
zijn interessante tips gekomen 
voor alle bestuurders, zoals: ‘ga 

mee met de trends’, ‘denk out 
of the box’ en ‘kijk binnen de 
club naar je leden en gebruik 
hun krachten’. In de tweede 
ronde werd dieper ingegaan op 
de volgende thema’s: financiën & 
sponsoring, binden & behouden 
leden, vrijwillig- &professioneel 
kader, accommodaties en bege-
leid & organisatie.

Reacties
Na afloop van de ontmoe-
ting waren de reacties positief. 
Er werd door de bestuurders 
gevraagd naar een verslag van 
de avond en een deelnemerslijst 
met e-mailadressen, zodat ze 
actie kunnen ondernemen. Het 
verslag en de deelnemerslijst is 
inmiddels verstuurd.

Tijd voor actie na de Westfriese 
Bestuurdersontmoeting!

De bestuurders praten over samenwerken. Foto aangeleverd

Clubkascampagne groot succes
In De Dars reikte Rabobank 
afgelopen donderdagavond de 
cheques uit aan clubs en vereni-
gingen die voldoende stemmen 
ontvingen. De Weid is dolblij met 
een bijdrage van bijna 1000 euro! 
Daarmee zit het bad in de hogere 
regionen van alle deelnemers. 
Enkele honderden stemmers 
waaruit de waardering voor al het 
harde werk van de vrijwilligers 
blijkt. Reuze bedankt daarvoor! 

De bijdrage gaat in de spaarpot 
voor een speelplek voor de aller-
kleinsten in De Weid; aan de kant 
van het pierebad. Met de bijdrage 
van Rabo komt de realisatie daar-

van deze winter goed in beeld!

Zwemvierdaagse tm vrijdag; 
woensdag spuitvoetbal!
De zwemvierdaagse is in volle 
gang deze week. Wat een heerlijk 
zwemweer! Op woensdag orga-
niseert de vrijwillige brandweer 
samen met De Weid vanaf 18:30 
spuitvoetbal. Zorg dat je erbij 
bent! 

Ook vrijwilliger worden? 
info@deweid.nl

Stemmers op De Weid: bedankt!

Blije gezichten bij de naborrel; stemmers bedankt! Foto aangeleverd

Knie- en heupartroseprogram-
ma fysiotherapie WFO
Als u door uw arts of specialist 
de diagnose ‘artrose heup of knie’ 
hebt gekregen dan kunt u in onze 
praktijk het Artroseprogramma 
volgen.

Artrose is een chronische aan-
doening waarbij de kwaliteit van 
het kraakbeen achteruit gaat. 
Dit kan voor problemen zorgen 
bij het soepel bewegen. Het is 
dus belangrijk om het aanwezige 
kraakbeen in uw heup of knie in 
goede conditie te houden. Dit 
vermindert de pijn en de stijf-
heid.

Het is wetenschappelijk bewe-
zen dat bewegen een positieve 
invloed heeft op bijvoorbeeld 
lichaamsgewicht, pijnbeleving, 
bloeddruk en vetpercentage. 
Hierdoor kan de kwaliteit van 
leven toenemen. Het doel van het 
programma is het helpen bij een 
actieve leefstijl om uw gezond-
heid positief te beïnvloeden, voor 
een ieder naar zijn of haar eigen 
mogelijkheden. De fysiothera-
peut zal u daarbij begeleiden.

Het Artroseprogramma is ge-
schikt voor iedereen die de diag-
nose knie- of heupartrose heeft 
gekregen. In elk stadium zult u 
baat hebben bij het programma 
ter vermindering van de pijn en 
ter verbetering van de conditie. 
Een operatie om het gewricht 
te vervangen kan zelfs worden 
uitgesteld.
De vergoeding voor de eerste 12 
behandelingen komt uit de basis-
verzekering voor een periode van 
12 maanden.
Mocht u meer willen weten over 
dit programma en de invulling 
daarvan voor uw klacht, dan kunt 
altijd bij ons binnen lopen of con-
tact opnemen met onze praktijk. 
Dik Bakker en Patrice Eelderink 
kunnen u alles vertellen wat u 
wilt weten over het 

Artroseprogramma
Voor alle andere problemen met 
het bewegen kunt u natuurlijk 
ook direct contact met ons opne-
men. Een bezoek aan de huisarts 
is niet nodig. 
Graag tot ziens in onze praktij-
ken. Fysio-WFO Wervershoof en 
Andijk

Last van versleten heupen of knieën? 
Kom naar Fysio-WFO



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

Ook deze zomer organiseren 
Hans en Annet Mantel weer de 
jaarlijkse expositie van Marius 
van Dokkum. Het wordt inmid-
dels de achtste expositie die zij 
nu houden op het Hornpad die 
in een paar maanden tijd dui-
zenden bezoekers uit het hele 
land trekt.

Gastschilder
Doordat Hans en Annet een 
extra expositieruimte hebben 
gecreëerd, was er plaats om dit 
jaar eens een gastschilder uit 

te nodigen. Contacten werden 
gelegd met het Rien Poortvliet 
museum in Tiengemeten en 
men was meteen enthousiast. 
In Noord-Holland was n.l. nog 
nooit origineel werk van deze 
kunstenaar tentoongesteld! Een 
fantastische combinatie van deze 
twee meester-schilders!

Marius van Dokkum (1957)
De (oud Andijker) Marius van 
Dokkum kennen we met name 
vanwege zijn humoristisch werk. 
Hij schildert olieverfschilde-

rijen die ons op een grappige 
manier een spiegel voorhouden. 
Daarnaast illustreert en schrijft 
hij zijn eigen kinderboekenserie 
‘Opa Jan’. Het Opa Jan huisje kan 
men tijdens de expositie natuur-
lijk ook bezichtigen.

Rien Poortvliet (1932-1995) zag 
zichzelf als tekenend verteller. 
Met zijn boeken verwierf hij veel 
internationale bekendheid. Hij 
schilderde het alledaagse leven, 
dieren in de natuur, maar ook 
veel kabouters. Een selectie van 

zijn oeuvre kan men tijdens de 
expositie bewonderen.

Andere werken
Tijdens de expositie worden ook 
andere werken getoond: 
Tekenkunst van Maartje C. van 
Dokkum (dochter van Marius)
Keramiek beelden van Nel Rood 
Een miniatuur poppenkamer van 
Miriam Bruin
Kortom een veelzijdige expositie, 
waarvoor u van harte bent uitge-
nodigd!

Expositie geopend: 
4 juli t/m 8 september 2018
Openingstijden:
Woensdag t/m vrijdag : 13.00 – 
17.00 uur
Zaterdag: 11.00 – 17.00 uur
Entree: € 3,50 (kinderen t/m 12 
jaar gratis) Gratis koffie/thee

Expositieruimte ‘De Mantel’ 
Hornpad 19, Andijk T. 0228-
591425 E.: info@expositieruim-
tedemantel.nl I.:www.expositie-
ruimtedemantel.nl

Expositie met originele werken van Marius van Dokkum en Rien Poortvliet

Hans en Annet Mantel – van Dokkum (Foto Koos Dol)

Werk van Rien Poortvliet. Foto aangeleverd
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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 • Zwaagdijk-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
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Wist u dat...

... Basisschool de Piramide 

aankomend schooljaar start 

met het continue rooster?

... u morgenavond welkom bent 

op het plein voor de Buurtjes-

kerk voor een Zomeravondcon-

cert met Excelsior en Sursum 

Corda?

... de sigarettenpeuken in de 

asbakken en op de grond bij het 

winkelcentrum nog gebruikt 

worden voor een laatste trekkie 

en dat dat heel erg smerig is ?

… berichten van gevonden en 

verloren voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

… Barry Hoogendoorn 

dinsdag 26 juni jarig was?

… de redactie nog op zoek is 

naar kermisfoto's van Andijk, 

Bovenkarspel, Grootebroek en 

Lutjebroek?

 Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje, 

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

Hobby Greet staat op de jaar-
markt van Wervershoof

op zondag 1 juli, 11 – 17 uur.

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

Jan&Tineke van der Jagt
Middenweg 39 tel 593245

info@degroteteen.nl
www.degroteteen.nl

Ook bij u aan huis!

Meerkoet 11
1616 GJ Hoogkarspel

dé pedicure salon in Hoogkarspel!
die uw voeten weer laat stralen

Vermist/
verloren

Per ongeluk is tijdens de rommel-
markt (op 16 juni) van de Gerefor-

meerde Kerk deze ridder/koningskle-
ding aangeboden. 

Deze kleding was echter blijven liggen 
in de kerk na afloop van het concert 
van Cantabile en behoort aan 1 van 
de leden (emotionele waarde). Weet 

u wie de kleding gekocht heeft? Graag 
zouden wij de kleding weer terugzien. 

Voor contact: 593434.

Langzaam kruipt een Libelle 
larve uit de vijver langs een sten-
gel omhoog. Als het veilig is dan 
barst het huidje open en komt de 
libelle er uit geslopen dan wor-
den de vleugels opgepompt.
Het lijfje begint wat te verkleuren 
richting rood want als je als vuur-
juffer ter wereld komt dan moet 
er nog wat gebeuren.
Als je dit een tijdje observeert zie 
je het lijfje ook langer worden.
Van april tot juli sluipen ze uit, na 
enkele jaren onder water te heb-

ben verbleven. Dat is afhankelijk 
van temperatuur en voedsel.
Deze waterjuffers komen voor bij 
langzaam stromende watertjes en 
in vijvers met beekloop. Zodra ze 
kunnen vliegen vangen ze vliegjes 
en kleuren helemaal uit waarna 
ze op zoek gaan naar een partner. 
Deze vormen een paringswiel 
en gaan over tot het leggen van 
eitjes in de drijvende waterplan-
ten. U begrijpt: het proces is weer 
op nieuw begonnen.
Douwe Greydanus.

Metamorfose

Foto Douwe Greydanus

Vers van het land

Op de Middenweg 39 heeft Tineke van der Jagt naast de verkoop 
van aardappelen ook haar bloemenstalletje met parasol weer buiten 
gezet. Zowel de aardappelen en de bloemen komen van eigen land. 

Foto: KD/De Andijker

Iedere laatste vrijdag van de 
maand kunt u op de koffie bij uw 
Andijker CDA raadsleden Piet 
Ligthart en Els van den Bosch. U 
bent dan van harte welkom tussen 
19.00 uur en 20.00 uur in Dorps-
huis Centrum aan de Sportlaan 

in Andijk. Een afspraak maken is 
niet nodig, en alle onderwerpen 
kunnen voorbij komen. Wij zien 
u graag op 29 juni! 

De andere data worden vermeld 
in de Agenda van dit weekblad. 

Welkom bij CDA

Els van den Bosch en Piet Ligthart. Foto aangeleverd



Kerkdiensten, zondag 1 juli
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. J. Staat, bediening Heilige doop

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

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

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
Geen dienst i.v.m. gemeenteweekend in Voorthuizen

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
10.00 uur  Euch. kapelaan P. Piets, Gemengd koor

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

Toeristenkerk
Campingdienst, Recreatiepark De Groote Vliet
Onderdijk 245  te Onderdijk
10.30 uur Voorganger: Ds. T.C. Wielsma
 Muzikale Medewerking: Glory Singers

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 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

We zijn op 

zoek naar 

vakantiebezorgers 

voor de Andijker. 

Info:
p.ligthart@andijker.nl
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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 1 juli 10.00 uur: 
Eucharistieviering met Gemengd 
koor; voorganger: kapelaan 
P. Piets. Thema: “Sta jij op in 
geloof?”. De collecte is voor 
bestrijding van alle kosten.
Van harte aanbevolen en dank 
daarvoor.
12.00 uur: Dopen.
Welkom in de viering en bij het 
koffiedrinken!
*Sterkte voor alle werkers in de 
schuur of op het land met hope-
lijk een goede oogst!

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,  
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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.
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
Vrijdag 29 juni
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 uur en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum.

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
Vrijdag 6 juli       
• De Avond van Andijk, www.deavondvanandijk.nl
Zaterdag 7 juli       
• Dijkpop, www.dijkpop.nl
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
Vrijdag 27 juli
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 uur en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum.

AUGUSTUS
Donderdag 16 augustus 
• KBO, Kermis Jeu de Boules Sarto, 13.30 uur.
Vrijdag 31 augustus
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 uur en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum.

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
Vrijdag 28 september
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 uur en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum.

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,-
Vrijdag 26 oktober
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 uur en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum.
Zondag 28 oktober 
• Club Jazz & Pop, Cultura (Cultura Plus) 
Woensdag 31 oktober
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.

NOVEMBER

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

Deze biljartmiddag werd 
gekenmerkt met niet al te beste 
resultaten, maar dat zijn wij wel 
gewoon, m.a.w. dat is voor ons 
geen verrassing.
C.J. Verhoogt won verrassend 
een driebandenpartij en dat 
vond ik prachtig. Je moet je 
tegenstander altijd respecte-
ren als hij een goed resultaat 
haalt. G.P. Grent wist net als zijn 
tegenstander een winstpartij te 
behalen in het bandstoten. De 
punten werden dus broederlijk 
gedeeld met een uitslag tussen 
C.J. Verhoogte en G.P. Grent, 
werd dus 3-3 en dat waren dan 
de resultaten van deze gezel-
lige sportmiddag. Als u dit leest 

ben ik, genaamd G.P. Grent 88 
jaar geworden, op zichzelf al 
een hele leeftijd, hopelijk vol-
gen er nog meer. Afwachten 
geblazen. Met dank aan Lakkie 
rijwielen voor het leuke cadeau 
voor mijn verjaardag, een sym-
pathieke geste van Lakkie en 
zijn medewerkers, hartelijk 
dank.

De slotzin is: “Het is een teken 
van middelmatigheid als je 
dankbaarheid slechts toont 
met mate.” Adios Biljartos

Sportgroeten van 
G.P. Grent
Aflevering 1160

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

Op dinsdag 19 juni gingen we 
met negen vrouwen van de 
Vrouwen van Nu, afdeling 
Andijk-West, op fietsexcur-
sie naar De Drommedaris in 
Enkhuizen. Daar werden we al 
opgewacht door de gids die ons 
meteen meenam naar buiten om 
te wijzen naar de jaartallen met 
de stedemaagd en de drie harin-
gen naar links. 
Het gebouw, ook wel Ketenpoort 
genoemd verwijst naar de zout-
ketens waar het zeewater werd 
verdampt om het zout te ver-
krijgen om haring mee te con-
serveren, stamt uit 1540 en werd 
in 1649, na de 80-jarige oor-
log, opgehoogd tot zijn huidige 
hoogte. Het maakte deel uit van 
de stadsmuur van Enkhuizen en 
was ook een verdedigingstoren 
met geschutskelder en ruimte op 
de begane grond. Beide ruim-
tes bevatten kanonsgaten langs 
de wanden in de nissen waar 
kanonnen stonden die de boten 
in de haven konden treffen. Later 
heette de poort ook Wilgenburg 
voor het bolwerk waar de toren 
bij hoorde. De naam komt waar-
schijnlijk voort uit de bevolking 
van Enkhuizen die vond dat het 
gebouw iets weg had van een 
dromedaris met één m, waar de 
tweede vandaan komt blijft een 
mysterie. Sinds 1959 is de Drom 
in gebruik als cultureel centrum 
en café. Ook was het enige tijd 
een vaste plek van de Leidse stu-
dentenverenging. 

De rondleiding ging verder bin-
nen via de kelder en de oude hou-
ten wenteltrap naar de verdie-
pingen om alle bijzonderheden 
te horen en te zien. We zagen de 
kanonsgaten en de gevangenis-
cellen, dat was daar echt geen 
pretje. Leuk verhaal is dat Prinses 

Beatrix in haar studietijd heeft 
geslapen in de Dodencel. In de 
kelder zagen we de gevange-
niscellen die vaak onder water 
stonden, op de begane grond de 
foyer met een uniek meloenge-
welf waar vroeger de kanonnen 
stonden opgesteld. Op de eerste 
verdieping een zaal met groot 
podium en piano, op de tweede 
verdieping het theater en de bio-
scoop, op de derde verdieping 
de artiestenfoyer en het kantoor. 
Tenslotte naar de zolderruimte 
onder het puntdak. Hier bevindt 
zich het carillon en de toegang 
tot het platte dak. Het carillon 
is uit 1674 en wordt iedere don-
derdag tussen 12.00 en 13.00 uur 
bespeeld. Op het dakterras had-
den we een prachtig uitzicht over 
Enkhuizen en het IJsselmeer. In 
2015 werd een grootscheepse 
restauratie afgerond. Het hele 
gebouw werd verbouwd en mul-
tifunctioneel gemaakt.

Na onze gids hartelijk te hebben 
bedankt werd het tijd voor de 
koffie met appeltaart, zodat we er 
weer tegen konden om terug naar 
Andijk te fietsen.

Bezoek aan De Drommedaris

Foto aangeleverd

Morgen, donderdagavond 28 juni, 
kunt u nogmaals genieten van 
een mooi Zomeravondconcert. 
Vorige week vrijdag is het helaas 
door de weersomstandigheden 
verplaatst naar een zaal binnen 
in het Dorpshuis. Gelukkig wis-
ten velen van u ons wel te vinden 
en hebben ze genoten van een 
avondje leuke, vlotte muziek.
Nu wordt het nogmaals gepre-
senteerd maar dan op de bekende 

plek van Excelsior op het plein 
voor de Buurtjeskerk. De weers-
voorspellingen zien er goed uit 
dus we hopen u allemaal te zien 
op en rond de dijk voor een 
muzikale avond om de zomer nu 
echt in te luiden.

Donderdagavond 28 juni, aan-
vang 19.45 uur op het plein voor 
de Buurtjeskerk.
Graag tot ziens!

Zomeravondconcert Excelsior 
en Sursum Corda



De Sweeper. Foto aangeleverd.

Mylène en 
Rosanne. 

Memphis Maniacs
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We hebben weer leuke activiteiten voor jong en oud 
tijdens de Avond van Andijk. Wat kan je dit jaar 
weer verwachten? 
Er is een “Vulcano” dit is een springkussen met 
glijbanen en touwen waarmee je omhoog kan klim-
men. Hier kan je je dus helemaal uitleven. Denk aan 
wedstrijdjes wie het snelst beneden is of juist wie 
het snelste weer boven is! 
Maar we hebben nog meer! We hebben ook dit 
jaar weer een stormbaan voor jullie klaarstaan! De 
23 meter lange superstormbaan vol obstakels van 
klimmen, kruipen, springen en glijden wordt toch 
iedereen blij? 

Dan hebben we dit jaar ook een “Sweeper” dit is 

een nieuwe attractie. Hierbij is behendigheid en 
snelheid genoodzaakt! Zorg dat jij langer als de 
tegenstanders op je plateau blijft staan, want anders 
haalt de sweeper je om en ben je af. Hou jij het het 
langste vol? 
We hebben natuurlijk ook aan de kleinste kinderen 
gedacht. Voor hun is er een mega circus eiland. Dit 
is een springkussen in het circusthema daar wordt 
iedereen toch blij van? Kan je de trucjes van Circus 
Meerfout meteen oefenen! Circus Meerfout komt 
namelijk ook optreden, de eerste show zal om 19.10 
uur beginnen en de tweede om 20.10 uur. 
Natuurlijk heb je dit jaar weer de mogelijkheid om 
je te laten schminken! Waar ga jij dit jaar voor? De 
gevaarlijke tijger of toch voor een mooie prinses. Of 
heb je nog iets veel leukers bedacht? 

Je kan dit jaar ook weer een lekker snoepje halen 
of een zakje chips. In de kindertent is er een fris-
bar aanwezig waar fris en limonade kan worden 
gehaald!

Heb je al gekeken wie er komen optreden tijdens de 
Avond van Andijk? Kijk anders snel even naar het 
programma op de website www.avondvanandijk.nl. 
Tot op de Avond van Andijk! 
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Kinderactiviteiten/springkussens

De Avond van Andijk feest van herkenning
De ultieme feestavond voor 
Andijk en omstreken wordt op 
vrijdag 6 juli 2018 voor de der-
tiende 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 acti-
viteiten 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 voorstel-
ling 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 omge-

1.  Op welke dag is de Avond 
 van Andijk ?
2.  Hoe heet de tweelingzus 
 van Rosanne Waalewijn? 
3.  Hopelijk schijn jij!
4.  Deze attractie is nieuw dit jaar
5.  Wanneer je veel lacht samen heb je ...
6.  Voor de kinderen zijn er een hoop ......
7.  Wat is er de zaterdag na de Avond van Andijk?
8.  Hier kun je op springen
9.  Welk dier zit in het logo van de Avond van Andijk 
10.  De Avond van Andijk is altijd een groot .....
11.  In welke plaats is de Avond van Andijk altijd?
12.  Niet overdag maar in de .....

Stuur je oplossing voor 5 juli naar info@dijkpop.nl en maak 
kans op ‘meet and greet’ met Mylène & Rosanne!

Kinderactiviteiten op
de Avond Van Andijk
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Puzzel

ving van Bovenkarspel, Enkhuizen en Andijk put 
uit een veelzijdig en origineel repertoire.

In de Rheino’s Fresh Partyground openen de 18-jari-
ge tweelingzussen Mylène en Rosanne. Mylène & 
Rosanne staan sinds hun overwinning in 2013 bij 
het Junior Songfestival met hun liedje Double Me 
onafgebroken in de KidsTop 20. Daarna is het de 
beurt aan het meest succesvolle 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 mee-
zingen. 
 
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 
schijnbaar onmogelijk combinaties van hits een 
onwaarschijnlijk goed feest gebouwd kan worden. 
En met de productiviteit van de “Meesters van de 
Mashup” is ook niks mis, want nog steeds impone-
ren ze elk jaar weer met een innoverende en verras-
sende show bomvol verse creaties. De Maniacs zul-
len 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 informa-
tie kun je terecht op www.deavondvanandijk.nl of 
bij Primera Andijk en Rheino’s. 


