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In de monumentale stolpboer-
derij aan de Bangert in Andijk 
wonen Jan Neefjes (80) en 
zijn zus Riet (82) al vanaf hun 
geboorte. “We zijn hier geboren 
en opgegroeid. Samen met nog 
een zus en een broer woonden 
we hier met onze ouders in de 
woonkeuken van de boerderij,” 
vertelt Jan tijdens een rondlei-
ding door de grote stolp. 

“Waar eerst het hooi lag is nu 
een grote collectie schilderi-
jen te zien. Ik verzamel graag 
mooie dingen. Ruimte hebben 
we genoeg, dus we kunnen alles 
een plekje geven. Ook de tuin 
hebben we gebruikt om mooie 
dingen neer te zetten. Hier is een 
beeldentuin gerealiseerd.”

Historie van de stolp
De boerderij is lang in gebruik 
geweest als gemengd bedrijf. 
Later werd het een melkveehou-
derij. De koeien stonden in de 
boerderij totdat er in 1979 een 
Zuid-Hollandse stal werd gebou-
wd. Toen verhuisde de dieren 
naar de stal achter op het erf. In 
1997 is er gestopt met melkvee 
en werd de boerderij enige tijd 
het thuis van vleeskoeien. Ook 
die zijn inmiddels van het bedrijf 
af. De stolp fungeert nu als won-
ing voor broer en zus Neefjes 
en herbergt verder een mooie 
collectie van antiek en curiosa. 
Grotendeels hebben die spullen 
een plek gekregen in de oude 

stallen en op de voormalige hooi-
zolder.

Dieren horen bij een boerderij
Een boerderij zonder koeien 
betekent niet dat Jan en Riet 
zonder dieren zijn. Overal om 
het huis lopen kippen. De pauw-
en en duiven weten precies wan-
neer boer Jan gaat voeren. “Het 
landje hier voor het huis huur 
ik al 50 jaar van de gemeente en 
daar staat een soort kinderboer-

derijtje. Wij noemen het de dier-
enweide. Heel veel mensen lopen 
dagelijks even langs de dieren. 
Er lopen kippen en schapen, 
maar ook een hert en een nan-
doe. Een kalkoen en een Indische 
loopeend staan eensgezind met 
een prachtige zwarte zwaan te 
wachten op ‘boer Jan’. Riet en Jan 
wonen naar volle tevredenheid 
deze unieke plek met rondom 
veel bomen en water.

 

Geen subsidie
Jan is het landje 50 jaar terug 
gaan huren om er wat kalfjes te 
laten lopen. “ Later heb ik er een 
hoog hek omheen geplaatst en 
hebben er herten gelopen. Nu 
is er nog één hert over en die 
heeft gezelschap van een grote 
variatie aan dieren. Het kost 
flink wat werk om alles knap 
te houden. Het geeft heel wat 
drukte, maar dat houd me bezig,” 
zegt Jan. Stilzitten kan altijd 

nog en als je daarmee begint, 
dan word je alleen maar snel 
oud is zijn motto. “Ik heb nooit 
subsidie ontvangen en wil dat 
ook zeker niet. Natuurlijk hoop 
ik de dierenweide nog lang te 
behouden. Maar als het niet meer 
gaat en lichamelijke ongemakken 
te groot worden, moet ik kijken 
hoe verder. Het komt zoals het 
gaat. Voor als nog genieten Riet 
en ik van onze bijzondere woon-
plek, met de hele beestenboel. 
De buurtbewoners en buurtkin-
deren genieten met ons mee en 
zo hoort het ook. Samen er iets 
moois van maken.” 

In de monumentale stolpboerderij aan de Bangert wonen Jan Neefjes (80) en zijn zus Riet (82) al vanaf 
hun geboorte. Tekst en foto: Olga de Boer

Riet en Jan Neefjes wonen op historische plek 

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

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

Verkoop | Aankoop | Advies | Taxatie

Afgelopen donderdag kwam het koninklijk paar naar West Friesland.  
Henk Groenewoud maakte deze foto in de jachthaven van Medemblik. 

Koninklijk paar in Medemblik

Thomas Keesman, 22 jaar oud gaat zondag 8 juli een longboard trip 
maken voor het goede doel. Hij gaat van Ede naar Keulen longboar-
den voor Spieren voor Spieren. Zij zetten zich in voor wetenschappe-
lijk onderzoek naar spierziekten. Meer informatie: www.sportenvoor-

spieren.nl/actie/thomas-keesman. Foto aangeleverd.

Thomas zoekt sponsoren
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Communicatie 2

“Toen antwoordde Job de 
HEERE en zei: Ik weet dat U 
alles vermag, en geen plan is 
onmogelijk voor U.” (Job 42:1) 
Kunnen wij Gods wegen altijd 
begrijpen? Dat lukt ons niet, 
echt niet. Het is onmogelijk 
om God te begrijpen zoals Hij 
is. Neem nu de geschiedenis 
met Job, wat begrijpen we 
daar nog van? Nee, dit is ei-
genlijk echt niet te begrijpen, 
net zo goed dat jij soms din-
gen in je leven mee hebt ge-
maakt waarvan je denkt: waar 
was God op die momenten 
dan? Ik denk dat je bij Job niet 
kunt zeggen dat God Zich 
heeft laten uitdagen, maar be-
grijpen doe je het ook niet. 
Dan had God het verwoes-
tende werk van satan toch 
minimaal kunnen voorkomen 
en niet toelaten. Al deze ge-
dachten, ze zijn zo logisch. 
Niet alleen jij begrijpt dit niet, 
Job heeft hier ook niets van 
begrepen. Was zijn leven dan 
zo zondig? Dat absoluut niet, 
er was niemand meer recht-
vaardig op de aarde dan Job. 
Als je ziet hoe God uiteinde-
lijk reageert op zijn vrienden, 
die Job beschuldigd hebben 
van allerlei dingen, dan is wel 
heel duidelijk dat het leed van 
Job niet gekomen is door zon-
den van Job. Maar de andere 
kant is ook waar: Job komt er 
niet zonder vermaning van 
God vanaf. God heeft uitein-
delijk vier hoofdstukken no-
dig om Job te vertellen dat Hij 
God is en niet Job. Lange 
hoofdstukken waarbij God 
aan Job verteld dat Hij de aar-
de maakte en dat Hij Degene 
is Die uiteindelijk alles in Zijn 
hand heeft. Is dit bestraffing 
van God? Je mag het zo zien, 
maar je mag het ook zien als 
een vader die zijn kind uitlegt 
dat het kind zich bij zijn ding 
moet houden en dat zijn vader 
voor de rest zorgt. God legt 
geen verantwoording af aan 
Job, ondanks alle wanhoop bij 
Job. En uiteindelijk erkent Job 
dat God alles vermag en dat 
niets onmogelijk is bij God. 
En vanaf dat moment neemt 
God het op voor Job. Hij be-
straft de vrienden van Job en 
Job krijgt zelfs de opdracht 
om voor zijn vrienden te gaan 
bidden. En dan zegent God 
Job meer dan dat hij ooit aan 
zegen heeft gekregen. Als het 
over berouw gaat, gaat het 
telkens om het keerpunt in 
wat God doet. Zowel bij echte 
zonden, als ook hier bij Job. 
Als we God Zijn plaats geven, 
dan is onze communicatie 
met Hem heel intens. Gebed: 
Heer, ik dank en prijs U omdat 
U, zelfs als ik U niet kan be-
grijpen, toch mij zegent als ik 
eerlijk ben tegen U.

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

Zie, Ik ben met u al de dagen tot aan het einde der wereld.
                 Mattheus 28:20

Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend geven wij 
kennis dat God tot Zich heeft genomen mijn lieve man, 

onze dierbare vader, schoonvader, opa en over-opa

Hendrik Arie Tensen
Henk

Andijk, 3 oktober 1929                      Lutjebroek, 30 juni 2018

Zijn leven was geven en dienen.

 Andijk: Grietje Tensen-Mantel

 Enkhuizen: Harry en Linda
   Ilse en Martijn, Dion, Jordin
   Edwin en Kim
   Leonie
 Emmeloord: Johan en Tineke
   Irene en Jim, James
   Joyce en Jonathan, Micha, Julia †, Jade
   Michiel en Marleen, Stijn
   Vera en Dirk-Jan, Boaz, Guido
 Andijk: Nico en Frieda
   Jefta en Petra
   Mendel en Elise
   Joas en Jacomijn
   Evanne en Bouke
 Haarlem: Martin
 Haarlem: Gerard
 Andijk: Jaco en Mirjam
   Emiel, in liefdevolle herinnering
   Iris

Sorghvlietlaan 178
1619 XZ Andijk

Henk is opgebaard in verzorgingshuis Sorghvliet, Sorghvlietlaan 50 
te Andijk. Daar bent u welkom om afscheid te nemen en ons te 
condoleren op woensdag 4 juli tussen 19.00 en 20.00 uur in 
restaurant het Trefpunt.

De dankdienst voor het leven van Henk wordt gehouden op vrijdag 6 
juli om 14.00 uur in de Gereformeerde kerk, Middenweg 4 te Andijk. 
Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de Oosterbegraafplaats 
aan De Weet te Andijk.

Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid tot condoleren voor de 
mensen van veraf van 13.15 tot 13.45 uur, ingang onder de toren. 

Veel dank aan het team van verpleeghuis Nicolaas, afdeling 
Lutjeborgh, Centrum voor alle aandacht en liefdevolle zorg.

Wie wil er af en toe (vakanties) op onze hond passen?  
Max is een vriendelijke, enthousiaste Beagle X Kooiker van 2 jaar. 

06-12 42 92 19 of dacohem@gmail.com

Zaterdag 7 juli 10.30–17.00 uur  GARAGE LEEGVERKOOP
i.v.m. emigratie  -  Ibislaan 23

KOM KIJKEN OF ER WAT VOOR JE BIJ ZIT!

Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling in 
welke vorm dan ook die wij mochten ontvangen na het overlijden 
van mijn lieve man en vader en trotse opa

Jan Abbekerk

Het is voor ons een troostrijke gedachte dat Jan in zijn leven 
voor velen zoveel heeft betekend.

    Gea Abbekerk
    Kinderen en kleinkinderen

Onze directeur, Jan van Lieshout, neemt na tien jaar
afscheid van de Kuyperschool. Er vindt een receptie 
plaats waar Jan u graag persoonlijk wil bedanken 
voor de prettige en goede samenwerking. 

U bent van harte welkom! 

 Afscheidsreceptie Jan van Lieshout  
 Dr. A. Kuyperschool 
 11 juli 2018  15.30 – 17.00 uur 

Wij herinneren jou toen je alles nog kon, blij en altijd iets te doen.
Je kwaadjeszak was al een tijdje werkloos.

Wij hebben afscheid genomen van onze zwager

Hendrik Arie Tensen
Henk

 Tasmanië: Marie en Eef, beide in herinnering
 Australië: Willy, Joop in herinnering
 Andijk: Diny, Klaas in herinnering
 Australië: Petronella en Albert
 Andijk: Piet en Trienke

Wij wensen onze zus en schoonzus Grietje en haar gezin 
Gods nabeijheid toe.

Het Reumafonds heet vanaf 1 juli 
2018 ReumaNederland. Het Reu-
mafonds is na 91 jaar uitgegroeid 
tot meer dan een organisatie die 
baanbrekend wetenschappelijk 
reumaonderzoek in binnen- en 
buitenland financiert. De nieuwe 
naam ReumaNederland past bij 
de koers die een aantal jaren gele-
den is ingezet om naast gezond-
heidsfonds ook de patiëntenorga-
nisatie voor ruim 2 miljoen men-
sen met reuma in Nederland te 
zijn. 

ReumaNederland: fonds en pa-
tiëntenorganisatie 
ReumaNederland wil dat mensen 
met reuma nu béter en straks 
zónder belemmeringen kunnen 
meedoen in de samenleving. Lo-
dewijk Ridderbos, directeur Reu-
maNederland: “Dat betekent on-
derzoek financieren naar betere 
behandelingen, betrouwbare 
(medische) informatie aanbieden 
over de meer dan 100 reumati-
sche aandoeningen én opkomen 
voor de belangen van mensen 
met reuma om hun dagelijks le-
ven te verbeteren. We laten het 
woord fonds los in onze naam, 
omdat we onze activiteiten heb-
ben uitgebreid.”

Als patiëntenorganisatie treedt 
ReumaNederland op als verte-

genwoordiger van alle 70 lokale 
patiëntenverenigingen én voor 
alle andere mensen met reuma. 
“In politiek en zorg, bij verzeke-
raars en farma, is het hard nodig 
om de stem van patiënten te laten 
horen om zo sneller en beter 
vooruitgang te boeken. Hier zijn 
we de afgelopen jaren al mee be-
gonnen. Onder andere op het ge-
bied van de beschikbaarheid van 
reumamedicatie en onze strijd 
voor goede paramedische zorg. 
Dat blijven we doen. Vanaf nu 
onder de naam ReumaNeder-
land”, aldus Ridderbos. 

Samen zorgen voor beweging
ReumaNederland ontvangt geen 
subsidie. Daarom zijn donateurs 
en vrijwilligers zo belangrijk. 
ReumaNederland verbindt par-
tijen die nodig zijn om een betere 
kwaliteit van leven voor mensen 
met reuma te bereiken. Samen 
met mensen met reuma, artsen 
en onderzoekers, politiek en be-
drijfsleven zorgt ReumaNeder-
land voor de noodzakelijke bewe-
ging in onderzoek, in reumazorg 
en in de kennis over reuma. 

Kijk voor meer informatie over 
de activiteiten van ReumaNeder-
land op de nieuwe website www.
reumanederland.nl 

Na 91 jaar: ReumaNederland. Foto aangeleverd

Reumafonds heet nu ReumaNederland

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2018 - week 27 Pagina 2



Ria Manshanden

WOORDEN
Woorden kunnen veel betekenen. Woorden kunnen treffen. En 
soms kan een enkel woord je meer raken dan een hele stroom van 
woorden. Het is vaak erg moeilijk om je gevoelens onder woorden 
te brengen. Zeker als je woorden hebt, dan struikel je soms over 
je eigen woorden. En we zouden niet ieder woord op een goud 
schaaltje moeten leggen en er soms zelfs helemaal geen woorden 
aan vuil moeten maken. Maar dat is wel moeilijk als iemand altijd het 
laatste woord wil hebben. Toch kan het soms verhelderend werken 
om eens op je woorden te passen, een haastig woord is snel gezegd 
en we weten toch allemaal dat een goed woord baat en een slecht 
woord schaadt. Door iemand met fatsoen te woord te staan bereik 
je meer dan met iemand een hartig woordje te spreken. Wellicht dat 
de persoon in kwestie dan juist wel bij zijn woord blijft en niet zijn 
woord zal breken, want een man een man, een woord een woord. 
Immers het woord gaat verder dan de man. En een goed verstaander 
heeft aan een half woord genoeg en zal je de woorden uit de mond 
halen. Maar soms is het zo ontzettend moeilijk om het woord te 
voeren en dan ook nog de juiste woorden te vinden. Dan schie-
ten woorden gewoonweg tekort. In de hoop 
iedereen een woord kan vinden om een ander 
te steunen in moeilijke tijden, ziekte of verlies.

Rinske Mantel, Mantel&Overtoom Notarissen.

GRATIS INLOOP: 05-07 Andijk 0228-592224 
en 10-07 Benningbroek 0229-591264 van 9-17 
en 19-21 uur.

Massatoerisme
We wonen op een mooie plek, 
langs de dijk aan het water. Zo 
mooi dat we het zelf niet besef-
fen als je ziet hoe er soms met 
het landschap, de natuur en 

het milieu, maar ook met  rust, 
stilte en duisternis wordt omge-
gaan. Ik zeg “soms”, want het 
besef van de waarde van  deze 
kwaliteiten wordt van links tot 
rechts steeds groter. Niettemin 
doemen er voortdurend krach-

ten op, louter door economische 
motieven en het grote geld 

gedreven, die alles van waarde 
kunnen bedreigen. Na de zomer 
wordt ons voorgelegd of en hoe 
we wel of niet willen gaan voor 
extra faciliteiten t.b.v. cruise-
boten in Medemblik. Grote 

ondernemers zien kansen. De 
overlast van massatoerisme en 
de overvloed aan evenemen-
ten in Amsterdam is bekend. 

Spreiding van de toeristen lijkt 
een oplossing. Maar willen we 
dat ? Willen we dat deze mega-
boten aanmeren in Medemblik? 

Willen we dat een teveel aan 
evenementen ook hier de leef-

baarheid gaat bedreigen? Op dit 
moment ligt de “Regionale Visie 

Verblijfsrecreatie Noord-Holland 
Noord” voor. Een visie die na 

grondig onderzoek van alle 
vormen van verblijfsrecreatie; 

vakantieparken, hotels, campings 
en B&B ‘s, tot stand is gekomen. 

Deze visie stemt optimistisch. 
Ze wil vastgoed gedreven in de 
markt zetten van vakantiewo-

ningen (lees tweede woningen) 
tegengaan, alleen initiatieven 
toestaan die een meerwaarde 

hebben voor de omgeving en zui-
nig omgaan met ruimte door o.a. 
hergebruik van bestaande par-

ken  i.p.v. nieuwe parken in open 
weilanden. Daar staat tegenover 
dat deze visie zich niet echt uit-

spreekt over het wel of niet gaan 
voor massatoerisme. Deze vraag 
blijft in de lucht hangen en daar-
door wordt een duidelijke keuze 
voor kwaliteit t.o.v. kwantiteit 

t.a.v. toeristische ontwikkelingen 
niet voorgelegd. Als GroenLinks 

zullen we deze kanttekening 
zeker maken en benadrukken 

dat toerisme nooit ten koste mag 
gaan van de leefbaarheid en de 

omgeving.
Ria Manshanden 

GroenLinks Medemblik                                                                                                                
Ria.manshanden@ziggo.nl   

www.GroenLinksmedemblik.nl, 
facebook.com/GLMedemblik             

Vrijwillige brandweer bedankt!
Afgelopen woensdag zorgde de 
vrijwillige brandweer voor nog 
wat extra water en afkoeling in 
De Weid! Kort na 18:00h werden 
de slangen uitgerold voor een 
leuke pot spuitvoetbal.  Brand-
weermannen en vrouwen; be-
dankt! 

Nu al 10.000 bezoekers in 
De Weid!
Twee feestelijke gebeurtenissen 

tegelijk afgelopen vrijdag. Een 
gezellige avond discozwemmen 
viel samen met de 10.000e bezoe-
ker in De Weid. Bestuurslid Lin-
da Wubbolts hete Youri van harte 
welkom!

Ook vrijwilliger worden? 
info@deweid.nl

Dankzij het fraaie weer nu al de 10.000e zwemmer. Foto aangeleverd

10.000 bezoekers in De Weid!

 • 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

Iedere dag verse groente van de volkstuin? Aan de Kleiakker  er zijn 
nog tuinen te huur. Kom gerust eens kijken of het iets voor u is. Zowel 

groente- of een bloementuin Foto: Koos Dol/De Andijker

Volkstuinen beschikbaar

Door de langdurige aanhoudende 
droogte krijgen egels het ook 
moeilijker. Nu het langer licht 
blijft zie je al even na 22:00 uur ze 
rondscharrelen. Ze gaan op zoek 
naar ongedierte zoals slakken die 
bij deze droogte ook wegblijven, 
insecten en ander gespuis in uw 
tuin.
Door de droogte zijn wormen 

ook dieper de grond in gedoken.
Merels en egels kunnen deze dan 
niet meer benaderen. Heeft u een 
sloot bij huis maak uw tuin nat of 
zet anders een bakje met water 
buiten neer (geen melk) zodat ze 
hun dorst kunnen lessen.

De dieren zullen u dankbaar zijn.
Douwe Greydanus.

Foto Douwe Greydanus

Droogte (code rood)

Familie Mantel voor hun huis in de Bakkershoek Dijkweg 242. 
Onder het huis in 2013. Uit de collectie van Hessel de Greeuw.

Toen en nu
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René en Jos druk met auto’s van alle automerken

maandag t/m vrijdag 
geopend van 

08.00 tot 17.00 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
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   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

Sinds januari 2018 staan René 
Karreman en Jos van der Stal 
nu als duo in Garage Jong aan 
de Handelsweg op Andijk. “Na-
dat Toon Jong is gestopt per 
december 2017 zijn wij doorge-
gaan, maar hebben nog wel de 
oude naam op de gevel laten 
staan. Die naam is inmiddels 
bij velen zó bekend, dus dat la-
ten we voorlopig maar zo: wel-
kom bij Garage Jong.”

Jos en René kennen elkaar al uit 
de tijd dat ze nog samen werkten 
voor een autodealer. “De Seat en 
Volkswagen (als ook Audi en 
Skoda)- kennis ligt aan de basis 
van onze samenwerking. We 
werkten elk op een afzonderlijke 
vestiging,  maar hebben elkaar nu 
dus weer getroffen. “ René en Jos 
hebben samen inmiddels voor 
diverse automerken gewerkt, dus  
hebben beiden een behoorlijke 
dosis kennis opgedaan in de loop 
der jaren.

Aan een half woord genoeg
Samenwerken is weten wat je aan 
elkaar hebt. Aan een half woord 
genoeg hebben. Bijspringen waar 
nodig en vooral een beetje humor 
er in houden. Dat zit tussen René 
en Jos wel goed.  De garage loopt 
goed en de mannen hebben hun 
handen dan ook vol aan het be-
dienen van de vaste klanten. Af 
en toe een avondje doorwerken 

of zelfs een weekenddag die we in 
de garage doorbrengen hoort er 
dan bij. “We willen onze afspra-
ken nakomen en doen daar alles 
voor wat binnen onze mogelijk-
heden ligt.” Als autobedrijf den-
ken zij uiteraard ook aan het mi-
lieu. “Dit is iets wat steeds actue-
ler wordt en de recente milieu- en 
bandenafvoercontrole werden 
dan ook met vlag en wimpel 
doorstaan.”

Over AutoCrew
Garage Jong is aangesloten bij 
AutoCrew,  een werkplaatsfor-
mule van Bosch. “Alle automer-
ken en campers zijn bij ons wel-
kom en u kunt bij ons terecht 
voor APK-keuringen,  onder-
houd, reparatie, gecertificeerd 
airco onderhoud, uitlijnen etc. De 
diagnoseapparatuur en -software 
van Bosch wordt gebruikt.  Door 
het officiële partnership met 
Bosch beschikken wij altijd over 
de meest actuele en volledige do-
cumentatie van alle merken en 
modellen waardoor een diagnose 
deskundig kan worden uitge-
voerd. Garage Jong is dé Auto-
Crew-garage in uw buurt. De 
vakmensen van uw AutoCrew-
garage worden regelmatig bijge-
schoold in de verschillende oplei-
dingscentra van Bosch. Wij zijn 
altijd op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen en technieken. 
Elke AutoCrew-garage heeft een 

partnership met Bosch. En maakt 
gebruik van de geavanceerde 
Bosch-apparatuur. Door het ge-
bruik van Bosch en  kwaliteitson-
derdelen blijft uw eventuele fa-
brieksgarantie op uw auto geldig.”

Maak op tijd een afspraak
Is uw auto binnenkort toe aan 
een grote of kleine beurt, apk of 
misschien een combinatie van 
deze? “Maak op tijd een afspraak, 
dat maakt het voor ons makkelij-
ker plannen en dan heeft u de 

auto weer zo snel mogelijk terug 
om uw reis te hervatten.” 
Garage Jong V.O.F. Andijk vindt u 
aan de Handelsweg 29, 1619BJ, 
Andijk. 
Ook te bereiken via info@garage-
jong.nl of bel 0228-59 22 22

Jos van der Stal en René Karreman van Garage Jong aan de Handelsweg op Andijk.  
Tekst en foto: Olga de Boer/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 • 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



 

Wist u dat...

.. … dat de Belgische weer op 

de Klamptweid wappert?

... Marieke van Dijke 

komende dinsdag (10 juli) 

15 jaar wordt?

… berichten van gevonden en 

verloren voorwerpen gratis in 

deze krant en ook on-line wor-

den geplaatst?

… de redactie nog op zoek is 

naar kermisfoto's van Andijk, 

Bovenkarspel, Grootebroek en 

Lutjebroek?

… er Andijkers zijn die denken 

dat Generaal de Wetlaan een 

racebaan is?

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

VOOR

1387,-

INRUILPREMIE  € 462,-
INRUILPREMIE  € 480,-

VAN 2399,- VAN 1849,- 

QWIC MN7 
2018

VOOR

1919,-

SPARTA PICK-UP COUNTRY 
F7E SMART

DE GROOTSTE COLLECTIE FIETSEN 
IN DE REGIO!

 TOT € 1000,-  INRUILPREMIE 

BIJ AANKOOP VAN EEN E-BIKE!
 TOT € 1000,-  INRUILPREMIE 

€ 1000,-  INRUILPREMIE 
€

Wieringerwerf  •  0228 854 013 

� Gratis servicepakket
� Award winnaar elektrische 
 fi etsen 2018

� Elektrische transportfi ets 
� Diverse accu mogelijkheden
� Smart e-bike

WIN 1 VAN DE 5 
KINDERFIETSEN!

WIN JE AANKOOP-
BEDRAG TERUG!

Haal de kleurplaat in de winkel 
en lever hem uiterlijk 31 juli in. 

Geldig op alle aankopen in 
onze winkels en webshop.

K
eern

K
eern

Keern

Provincialeweg

Provincialeweg

Doctor C.J.K. van Aalstweg

A7

Centrum

KOM VOOR ALLE 
AANBIEDINGEN 
LANGS IN ÉÉN VAN 
ONZE WINKELS!

De koffi  e staat klaar!

9,2

2500 m2fi etsplezier!

Onze klanten beoordelen ons met

Experience Store

NU OOK IN HOORN!

 IEDERE FIETS IS GELD WAARD!

Alle acties zijn geldig t/m 31 juli 2018

 

Andijkertjes
Pasfoto’s nodig?

Klaar terwijl u wacht!
Ook voor inkt voor uw printer

zijn wij het juiste adres. 
Wij geven ook printerservice!
Toe aan een nieuwe Printer?
Vraag ons om gratis advies.

Onze Huismerk inktcartridges zijn
van topkwaliteit (ISO9001) en 
bijna altijd goedkoper dan de 

grootste
webwinkels in inkt. 

Knijn Inktspeciaalzaak
De Hoek 8a Wervershoof
(naast fietsenwinkel Boos)

Tel. 0228-582223. 
Kijk voor openingstijden op

www.inktsnel.nl

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

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

***VERS VAN HET LAND***
Beste nieuwe Aardappelen.
Iedere dag verse Bloemkool

Jan&Tineke van der Jagt
middenweg 39 tel 593245

Villavakantiepark  
IJsselhof Andijk 

 
Een prima plek om familie of

vrienden te laten overnachten als u 
zelf niet genoeg ruimte heeft. Het 
kan ook al voor 1 nacht. Ook han-
dig voor als u een feest geeft! www. 
ijsselhof.eu of bel 591926. Ons IJs-

selhof team ontvangt u graag.

Wie heeft tijd en zin om een paar 
uur per week bij een ouder  

echtpaar wat huishoudelijk werk  
te verrichten? 

Telefoon 0228- 592528

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

Wij hebben 
plekjes 

vrij!

Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

Afgelopen donderdag had groep 7 van de 
Kuyperschool zijn middag t.a.v. het pro-
ject Oud en Jong. Er was gekozen om met 
de senioren van Sorghvliet een vismiddag 
te organiseren. Nina van Dijk, de activitei-
tencoach en  Meester Jan hadden alles 
goed doorgesproken.

Dus werd er vanaf 14.00 uur gevist in de 
vijver voor Sorghvliet. Op de houten vlon-
der en vanaf de graskant.  We hadden al 
gezien dat er grote karpers zwommen. Het 
zou toch mooi zijn als... 

Als er vis gevangen zou worden, hadden 

we besloten dat de haak voorzichtig ver-
wijderd moest worden en de vis terugge-
zet.

Ondertussen waren de senioren ook aan-
geschoven en werden zij verrast op lekkere 
vishapjes. De kinderen hebben een ijsje 
gekregen en drinken. Dat was lekker ver-
koelend.

En toen werd ons geduld eindelijk be-
loond:   een karper. Lukas moest  zelfs te 
water om vanger Stijn te assisteren, en de 
vis weer het vrije leven te geven. Het was 
echt een fantastische middag!

Binnen onze gemeente  zijn er 
jaarlijks  een aantal vrijwilligers 
actief voor KWF Kankerbestrij-
ding. Om de collectanten nog 
beter te kunnen ondersteunen 
zoeken wij nog zes collectanten 
en twee wijkhoofden. 

Wijkhoofd
Als wijkhoofd collecte stuur je de 
collectanten in jouw buurt aan. 
Onder jouw leiding gaan de vrij-
willigers (ca. 10-15 mensen) in 
onze collecteweek in september 
goed geïnformeerd en optimaal 
gemotiveerd langs de deuren om 
zoveel mogelijk geld op te halen 
voor kankeronderzoek. Jouw ta-
ken als wijkhoofd collecte be-
staan o.a. uit:
- deelnemen aan de jaarlijkse col-
lecte van de KWF-afdeling
- actief lid zijn van het collecte-
team in jouw woonplaats
- maken van de wijkindeling en 
zo nodig zorgen voor aanvullin-
gen hierop
- contact onderhouden met de 
collectanten en de collectecoör-
dinator
- tijdig bestellen en distribueren 
van de collectematerialen
- zorgdragen voor de inning en 
telling van de collecte volgens het 
4-ogenprincipe

- na afloop van de jaarlijkse col-
lecte bedanken van de collectan-
ten
- bijhouden van het collectanten-
bestand
- werven en inzetten van nieuwe 
collectanten controle uitvoeren 
op de voortgang van de collecte.

Collectant
Lijkt het je leuk om te collecteren 
en daarmee KWF Kankerbestrij-
ding te  steunen? Collecteer dan 
in de eerste week van september 
bij jou in de buurt. Want hoe 
meer collectanten er meedoen, 
hoe hoger de opbrengst is en hoe 
meer geld er beschikbaar is voor 
kankeronderzoek. 

Als KWF-collectant: 
collecteer je huis-aan-huis in 
jouw eigen buurt of op straat 
draag je direct bij aan kankeron-
derzoek. 

Meer informatie
Wilt u zich inzetten voor KWF 
Kankerbestrijding en bent u geïn-
teresseerd in een van deze func-
ties?  Neem dan voor meer infor-
matie contact op met Ank 
Goudsblom. Tel. 06 4976 2011.
Of: ank.goudsblom@gmail.com

Vrijwilligers gezocht voor KWF, Andijk

Getuigen gezocht!
Zaterdag 30 juni zijn er Frambozen struiken uit 

een tuin gehaald aan de Gen. de Wetlaan 1. 
Het waren mooie jonge struiken met toch al en-
kele frambozen.Heeft iemand tips of iemand iets 

gezien? Graag reactie op info@andijker.nl

We zijn op zoek naar 

vakantiebezorgers 

voor de Andijker.

(Het gaat om week 31,32,33 en 34)

Info: p.ligthart@andijker.nl

Wat een middag!
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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 8 juli 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
de Vriendenkring voorgangers 
van groep Andijk.
Thema: “Luister jij wel?”.
De collecte is voor onze kerk.
Van harte aanbevolen en dank 
daarvoor.
Welkom in de viering.
*Gedoopt: Thijs en Nienke, zoon 
en dochter van Bart en Saskia 
Duijn-Settels (Notarisappel 30).
*De vakantieperiode is aange-
broken en daardoor staan de 
parochieactiviteiten ook op een 
laag pitje.
Maar in het weekend is er wel een 
viering en dan bent u natuurlijk 
van harte welkom!

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-
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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/juli/augustus Zomeractiviteiten Sorghvliet, zie publicaties. 
Organisatie; Sorghvliet & breed samenwerkingsverband ouderen.

• Elke woensdag KBO Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.

JULI

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

Hornpad 19
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
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 

Oud papier  Zaterdag 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

Biljartvereniging De Vlieringboys
We hebben getracht allebei er 
wat van zien te maken maar 
dat doen we alle weken en dan 
heb je te maken met goede en 
slechte resultaten en dat hoort 
gewoon bij de biljartsport 
C.J. verhoogt strande op een 
carambola dus geen winst ook 
de andere partijen gingen  ten 
onder maar Cees en ik zijn dat 
allang, zo lang we met elkaar 
biljarten wel heel gewoon. 
Dus voor mijn sportvriend  C.J. 

Verhoogt nul punten en voor 
G.P. Grent drie punten. Verder 
was het een gezellige middag 
in café de Welkomst waar wij al 
heel wat jaartjes vertoeven tot 
allen tevrendenheid.
De slotzin is, denk niet dat je 
beter bent al seen andermens, 
doe niet zijn dom en loop dan 
liever een rondje om.

Adios Biljartos.
Sportgroeten G.P.Grent

Kerkdiensten, zondag 8 juli
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. J. Staat, viering Heilig Avondmaal, kinderzegening
14.30 uur ds. J. Staat, viering Heilig Avondmaal in 
 verzorgingshuis Sorghvliet

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

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
10.00 uur Pastor Piet Meijer uit Zaandam, 
 Organist: Andrew Orme

In juli en augustus geen inloop!

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Arjen Verboom

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Wo-Com. groep Andijk, 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: Dhr. T. Riet. Muzikale Medewerking:  
 Ravel, Zarin en Safri van OphemAANLEVEREN 

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

In samenwerking met Leviaan, 
Wings of Change en het dorps-
huis organiseert Omringlocatie 
Sorghvliet een zomerweek, met 
diverse activiteiten, voor alle bur-
gers uit Andijk. Deze week vindt 
plaats van 23 t/m 27 juli 2018 op 
verschillende locaties in Andijk.  

De zomerweek wordt op 23 juli 
geopend op de locatie Pietkiste-
makerstraat. Gedurende de hele 
week worden er activiteiten, zoals 
een high tea, muziekmiddag en 
spelletjesmiddag, georganiseerd. 
Op vrijdag 27 juli wordt de week 
afgesloten met een gezellige bar-
becue. Het doel van deze week is 
om het contact tussen alle dorps-
bewoners te bevorderen en daar-
mee bij te dragen aan het vermin-
deren van eenzaamheid. 

Programma
Maandag 23 juli 
Opening zomerweek.
- Heel Andijk bakt (high tea). 
 Locatie: Pietkistemakerstraat;  
 tijd: 14:30 – 16:30 uur.
Dinsdag 24 juli 
- Wandeling met picknick. 
 Locatie: Wings of Change;  
 start wandeling 11:00 uur van- 
 af de Pietkistemakerstraat, 

 12:00 uur picknick bij 
 Wings of Change
Woensdag 25 juli
- Muziekmiddag. 
 Locatie: Sorghvliet; tijd: 14:30  
 uur
Donderdag 26 juli 
- Oud Hollandse spelletjes. 
 Locatie: Dorpshuis Centrum;  
 tijd 14:30 uur
Vrijdag 27 juli 
Afsluiting zomerweek 
- Barbecue. 
 Locatie: Dorpshuis Centrum;  
 tijd: 16:30 uur
Kosten:
Aan deelname zijn geen kosten 
verbonden. Alleen voor de barbe-
cue wordt een eigen bijdrage van 
€ 5,00 gevraagd en de drankjes 
zijn voor eigen rekening.  

Deelnemen aan een activiteit?
U kunt zich aanmelden voor de 
verschillende activiteiten door 
een mail te sturen naar marieke.
dudink@omring.nl. 

U kunt tussen 08:30 uur en 13:00 
uur ook bellen naar de receptie 
van Sorghvliet: 0228-591641. 

Wij ontvangen uw aanmelding 
graag vóór 17 juli 2018. 

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

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

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

Zomer activiteiten week in Andijk
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Een waar dorpsfeest met wieler-
ronde, jaarmarkt en muzikale op-
tredens. Het programma zal be-
staan uit een drietal wielerkoersen 
en een Dikke Banden Race voor de 
jeugd. Daarnaast hebben wij nog 
een muziekprogramma samenge-
steld en is er weer een jaarmarkt.

Programma
11.00 uur: de 9e editie van de jaar-
markt 11.00 uur: start Dikke Ban-
den Race 13.00 uur: kinderpro-

gramma 13.00 uur: wielerronde 
Het muziekprogramma is ook 
rond. We hebben optredens van de 
band Click, de Daltons en de Loek 
a like Neil Diamond. Neil zal rond 
15.00 uur een fraai optreden ver-
zorgen op het terras van Eetcafé ‘t 
Ken-Net.

Houdt onze website in de gaten 
voor verdere informatie over dit 
evenement. www.rondjevenhui-
zen.nl

Caroline Groot (20) behoorde als schaats-
ster bij de junioren tot de top van Neder-
land. Een complicatie bij de operatie van 
een enkelblessure zorgde er echter voor 
dat Caroline een carrière op het ijs kon 
vergeten. Bijna vier jaar later is ze twee 
keer wereldkampioen Para-cycling en 
droomt ze voorzichtig van de Paralympi-
sche Spelen van 2020 in Tokio. “Ik wist wel 
dat ik hard kon sprinten, maar twee keer 
goud…”

Pas een jaar geleden begon Caroline met 
Para-cycling. Op haar eerste NK won Ca-
roline direct de nationale driekleur en tij-
dens de UCI Para-cycling World Cup in 
Emmen sprintte ze naar een bronzen me-
daille. Maar de grootste verrassing kwam 
tijdens de wereldkampioenschappen Para-
cycling op de baan in Rio de Janeiro in 
maart van dit jaar waar ze zowel op de 500 
meter tijdrit als de scratch (een peloton-
wedstrijd over 10 kilometer, red.) wereld-
kampioen werd. “Ik wist wel dat ik hard 
kon sprinten en ook de bondscoach dacht 
dat ik misschien wel kans zou maken op 
een medaille, maar twee keer goud…. Bo-
vendien reed ik in Rio pas de tweede wed-
strijd op de baan. Dat slaat eigenlijk ner-
gens op natuurlijk!”

Verlamming
De vreugde van de successen in het Para-

cycling en de twee wereldtitels in het bij-
zonder kwamen voor Caroline na een erg 
zware periode. Ruim twee jaar lang revali-
deerde Caroline van een verlamming aan 
haar rechter onderbeen. “Door een com-
plicatie bij een operatie aan mijn enkel zijn 
er zenuwen beschadigd geraakt. Het ging 
om een simpele operatie die jaarlijks bij 
honderden mensen gebeurt. Bij mij ging er 
helaas iets mis. Het is nu vier jaar geleden 
dat het is gebeurd. De eerste twee jaar is er 
nog van alles geprobeerd om het te her-
stellen, maar na twee jaar kwam de bood-

schap dat het niet meer goed zou komen. 
Ik draag nu een orthese om mijn voet. 
Deze zorgt ervoor dat ik erop kan staan, 
lopen en zelfs weer een beetje schaatsen.” 

Para-cycling debuut 
Hoewel de Andijkse ondanks de verlam-
ming van haar rechter onderbeen nog be-
hoorlijk hard kan schaatsen, lukte het niet 
om na haar herstel terug te keren op het 
hoogste niveau. Een topsportcarrière leek 
ze daardoor te kunnen vergeten. Totdat ze 
via via met Para-cycling in aanraking 

kwam. “De vriend van een teamgenootje 
bij het schaatsen was piloot op de tandem. 
Hij zag mij worstelen bij het schaatsen en 
zei dat Para-cycling misschien iets voor 
mij zou zijn. Daarna heb ik met Eelke van 
de Wal, de bondscoach, gebeld en hem 
mijn verhaal verteld. Ik mocht mee komen 
trainen op Papendal en vrij snel daarna 
heb ik al mijn eerste wedstrijd gereden in 
Keulen.” 

Geen verrassing meer 
Ondanks alle successen in haar eerste jaar 
wil Caroline nog beter. Vooral op de weg 
wil ze stappen maken richting het WK in 
eigen land van volgend jaar en de Paralym-
pische Spelen in Tokio van 2020. “Ik mis 
nog wat kracht en uithoudingsvermogen. 
De andere meiden hebben bovendien veel 
meer ervaring in het spelletje. Daarom rijd 
ik zoveel mogelijk koersen, ook bij de elite-
vrouwen. Tot nu toe kende niemand mij en 
kon ik verrassen. Maar ik weet ook dat ze 
nu meer naar me gaan kijken omdat ze 
weten dat ik een goede sprint heb. Maar 
als ze mij de achtervolging laten doen, we-
ten ze ook dat ik er nooit bij ga komen. Zo 
groot is mijn motor nog niet. Op de lange 
afstanden pakken die meiden me helaas 
dik!” 

De World Cup Para-cycling 2018 vindt 
dit weekend (6-8 juli)  plaats in Emmen

Caroline Groot (m) komt aankomend weekend in actie in Emmen. Foto aangeleverd

Caroline Groot is blij weer te kunnen sporten 
Topsportcarrière ondanks verlamming

De Andijker publiceert regel-
matig de belevenissen van oud 

Andijker Jan Pijker. 

Gebroken been.
Het gebeurde in de beginjaren 
van Asonia en het was in de 
wedstrijd tegen Opperdoes. We 
waren met elf man daar naar toe 
gereden en de wedstrijden tegen 
Opperdoes waren niet de fijnste. 
Het was zo’n beetje Andijker 
Muizen tegen Opperdoese Ron-
de, maar dan op het voetbalveld. 
Opperdoes was in de aanval en 
Jaap van Dijke was mee terug-
gelopen in de verdediging en 
stond heel strategisch naast de 
linker doelpaal om zijn keeper te 
assisteren. Een Opperdoese spe-
ler haalde uit naar de bal, miste 
die maar raakte wel het been van 
Jaap. Dat been stond tegen de 
doelpaal en het voelde niet heel 
fijn. Jaap hinkte wat en tactisch 
zoals we in die jaren speelden, 
adviseerden we Jaap om op de 
rechtervleugel te gaan staan, 
niet te lopen maar aangespeelde 

ballen meteen door te tikken 
met zijn goede been. In de rust 
vroegen we nog bezorgd : “Gaat 
het?” Het ging en toen de 
scheids affloot stonden we alle 
elf nog in het veld.

Op de terugweg gingen we nog 
wat drinken in Onderdijk en 
hoewel we verloren hadden was 
de stemming opperbest. Alleen 
Jaap was wel heel stil en toen hij 
na drie pilsjes nog steeds veel 
pijn had aan zijn been, besloten 
we nog even langs de huisarts te 
rijden. Dat kon nog in die tijd en 
de dokter constateerde een 
beenbreuk, een enkele wel is 
waar maar toch moest het been 
in het gips en we misten Jaap een 
aantal wedstrijden in het veld. 
Nu stond hij langs de lijn te kij-
ken.

Als ik nu bij het WK spelers ker-
mend over het veld zie rollen, 
denk ik: watjes….. Neem een 
voorbeeld aan Jaap van Dijke 1n 
1965.

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

8 juli: Rondje Venhuizen
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