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De Andijkse Mirjam de Boer trouwde op 
vrijdag 6 juli met haar -van oorsprong uit 
Wervershoof komende-  kanjer Marco 
Bakker. Op deze dag waren hun dochtertje 
Rosali van net twee jaar oud en de hond 
Ziva uiteraard ook van de partij.
Mirjam en Marco hadden een bruiloft 
gepland precies zoals bij hen paste. “Alles 
net even anders, maar precies goed voor 
ons! De zon scheen en iedereen had een 
leuke dag.”

Liefde voor elkaar
Het was in Avenhorn waar de twee elkaar 
leerden kennen.  Mirjam was samen met 
een vriendin naar de autocross gekomen. 
Marco was één van de rijders, maar had 
opeens weinig oog meer voor het verkeer. 
Hij liet zijn oog afdwalen naar de mooie 
Mirjam langs de kant. “Van het één kwam 
het ander en inmiddels zijn we samen al 
tijden een goed stel.” Twee jaar geleden 
tijdens een Audi evenement vroeg Marco 
zijn Mirjam ten huwelijk. Het stel heeft 
inmiddels een prachtig dochtertje. “Rosali 
is onze kers op de taart. De bruiloft is een 

mooie bezegeling van dat wat we samen 
hebben,” vertelt Mirjam.

Welke auto?
Marco zou het liefst getrouwd zijn in een 
Audi, toch echt zijn favoriete auto. Mirjam 
zou dan liever een Mercedes gekozen heb-
ben. Toch werd er getrouwd in een hele 
andere, mooie automobiel, namelijk de 
Stutz van hun (schoon)vader. 
“Deze prachtige auto komt uit 1928. Het 
oude schoolgebouw van de Middenschool 
in Andijk is onze woning en is ook van 
1928. De hele bruiloft is een beetje die 
sfeer in getrokken.”

Trouwen in school
Ook de trouwlocatie is een bijzondere. Er 
werd getrouwd in het oude schoolgebouw, 
dat inmiddels dienst doet als woning voor 
het kersverse echtpaar en hun gezin. Maar 
ook de trouwambtenaar was een bijzon-
dere. De heer Klaas Burger had die plech-
tige taak en vond het maar wat leuk dat te 
mogen doen op ‘zijn oude schooltje’. Hij 
kwam terug op een bekende plek, want hij 

was vroeger leerling op de Middenschool 
van Andijk geweest.

Feestend mooie toekomst in
“Het was een mooie dag, precies zoals we 
hadden gehoopt. Met elkaar en mensen 
die ons lief zijn. Met familie en vrienden, 

onze Rosali en Ziva erbij voelde het hele-
maal goed. We hebben een mooie plech-
tigheid gehad en een geweldig feest. 

De toekomst ziet er goed uit, we gaan er 
lekker van genieten,” aldus het kersverse 
bruidspaar.

Mirjam en Marco bij de Stutz. Net als hun huis uit 1928. Foto: Koos Dol

Marco en Mirjam trouwen op school

Volg ons op: 

0228-592253 

   

 

Wellicht uw woning    
 verkopen? 

Bel  ons  voor  het   
    ju i s te  advies! 

Of is het Elvira en Isolde? De tweeling is maar 
moeilijk uit elkaar te houden, dus die vergis-
sing wordt wel vaker gemaakt. “Soms trekken 
we ook nog dezelfde kleding aan, dan vinden 
mensen het helemaal moeilijk,“ lachen de 
meisjes. “Maar er zijn wel verschillen hoor!”

Isolde en Elvira zijn negen jaar en een gespie-
gelde een-eïge tweeling. Veel dingen doen ze 
het zelfde of tegelijkertijd. “Praten bijvoor-
beeld, vaak zeggen we tegelijkertijd hetzelf-
de,” klinkt in koor. De jonge gymnasten ver-
tellen graag over hun favoriete sport: turnen.

Boxtraining
“In de tweelingbox waar ze als baby’s in 
zaten, hing overdwars een stok. Daar werd 
het rekstok zwaaien al getraind. Regelmatig 

hingen de meisjes aan die stok en trokken 
de beentjes op,” zo vertelt moeder Everycke 
Niejenhuis. “Het waren twee jonge meisjes 
met een tomeloze energie en zo kwam het 
dat ze op gymles gingen vanaf hun vierde jaar. 
Vooral om wat energie kwijt te kunnen!” Al 
snel bleek dat beide meisjes talent bezaten en 
Turnvereniging VVW Andijk vroeg de meis-
jes bij de selectiegroep. Slecht vijf en een half 
jaar oud waren Elvira en Isolde toen.

Trainen voor wedstrijden
Bij VVW wordt er 4 uur per week getraind 
onder leiding van juf Kriszta. Juf Kriszta 
heeft aangegeven na dit seizoen te stoppen 
bij de vereniging. Dat heeft Isolde en Elvira 
doen besluiten over te stappen naar juf Esther 
van de turnvereniging Dindua in Enkhuizen. 

Inmiddels trainen ze daar al twee uur per 
week mee. Momenteel wordt er dus 6 uur per 
week geturnd!

Favorieten
Turnen bestaat uit vier verschillende toestel-
len: balk, vloer, ongelijke brug en sprong.  
“Sprong is mijn favoriete onderdeel,” ver-
telt Isolde. “Soms word ik eerste en anders 
tweede.” Elvira vindt sprong een erg leuk 
onderdeel, maar op ongelijke brug scoort ze 
ook erg goed. “Het is leuk als je ergens heel 
goed in bent, dus ik vind sprong en ongelijke 
brug allebei mijn favoriet,” vult Elvira aan. 
Het is dan ook niet zo gek dat beide meisjes 
met ingang van het volgende seizoen deel 
gaan nemen aan de springploeg. “Dan gaan 
we 4 uur gewoon trainen met de selectie en 
daarnaast nog een uur met de springploeg,” 
klinkt in koor.

Medailles en prijzen
Met hun blonde haren in prachtige vlechten, 
in glimmende turnpakjes is het verschil tus-
sen beide talenten bijna niet te zien. Gelukkig 
heeft Isolde haar bril af tijdens het turnen 
en houdt Elvira hem liever op. “Dan is het 
verschil voor ons als ouders zelfs vanaf de 
tribune gelukkig te zien,” grapt hun moeder. 
Waren het eerst alleen nog onderlinge weds-
tijden binnen de vereniging, inmiddels wordt 
er deelgenomen aan Regio Wedstrijden en de 
Joker Cup, aan toestel kampioenschappen en 
zijn er zelfs finale wedstrijden in Beverwijk 
geturnd. Op het podium verschijnen regel-
matig beide jonge talenten om een medaille 
in ontvangst te nemen. “Het maakt niet uit 
wie er eerste is en wie de tweede prijs heeft. 
We zijn trots op elkaar en op hoe we het zelf 
hebben gedaan. Als we een medaille winnen 
zijn we vooral heel blij.”

De Turnende Tweeling Isolde en Elvira

Isolde (l) en Elvira Niejenhuis hebben al flink wat medailles gewonnen. Foto: Olga de Boer



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 (28)

Redactie: K. Gorter †

Hoe nu verder?

Nu mij dit is overkomen, hoe 
nu verder? Dat is een vraag 
waar velen tegenaan lopen, je 
denkt dat het leven op orde is 
maar dan schuift er een wolk 
voor je zon. Er kan zoveel ge-
beuren in een mensenleven, 
het ene moment denk je de 
zaken op de rails te hebben en 
het volgende moment wordt 
alles overhoop gegooid door 
financiële problemen of erger 
nog door gezondheids-pro-
blemen. Alles wat je zo goed 
had gepland loopt uit de hand, 
hoe moet het nu verder?. Fi-
nanciële problemen zijn wel-
licht op te lossen met hulp van 
buitenaf en hoewel dat na-
tuurlijk verre van leuk is kun-
nen gezondheidsproblemen 
heel wat ingrijpender zijn. 
Van de ene op de andere dag 
ben je ziek, misschien wel 
ernstig ziek en word je opge-
nomen in het “witte jassen 
circuit”. Onderzoek na onder-
zoek, behandelplan als het 
mogelijk is en dan afwachten 
of het helpt. Misschien moet 
je geholpen worden met wat 
voorheen zo eenvoudig was, 
lichamelijk of huishoudelijk. 
Wellicht is het niet meer van-
zelfsprekend dat je in de auto 
stapt maar moet je gereden 
worden. Kortom, het kan zijn 
dat er een situatie ontstaat 
waarin eenzaamheid en af-
hankelijkheid de boventoon 
gaan voeren. Je vraagt je af of 
en wanneer het nog goed zal 
komen. Hoe dan verder?   Je 
voelt je tekort gedaan, ver-
drietig en teleurgesteld. En 
God? Waarom laat Hij het toe, 
Hij houdt toch van ons, waar 
is Hij nu? Misschien geeft u 
God de schuld en keert u Hem 
de rug toe.  Ik hoop dat u die 
weg niet kiest maar dat u naar 
Hem vlucht regelrecht in Zijn 
armen die u zullen omvatten 
en steunen. U kunt bidden om 
genezing maar dat gebeurt 
lang niet altijd, toch bent u 
genezen door Zijn lijden. U 
hebt uitzicht en toekomst 
over de grens van dit leven, u 
zult leven ook al zult u hier 
nog moeten sterven. Dat ster-
ven is niet het grootste pro-
bleem want voor wie gelooft 
bestaat de dood niet, is de 
dood slechts een overgang 
van hier naar het eeuwige 
Daar bij Hem. De weg naar 
dat sterven kan angst aanja-
gen en is vaak een moeizame 
weg, een weg van afzien. Als 
het dan zo moeizaam wordt 
dan zou je het liefste nu je 
hoofd neerleggen en Thuisko-
men, ik zou het u gunnen 
maar zo gaat het vaak niet. Zo 
ging het ook niet bij onze 
Heer, ook Hij leed en ging de 
moeilijke weg, voor u en voor 
mij. Uit liefde om ons te red-
den (Jose Consemulder)

De bruidsschat is aanvaard…

Onze dochter en zus

gaat vrijdag 13 juli trouwen met haar Jan-Henk!

Andijk: Jolling & Anneke Veninga 
Andijk: Daphne & Menno 

London: Kevin & Charlotte 
Utrecht: Kenneth & Mariska

Hun adres:  Sharon & Jan-Henk Velsink 
  De Wiek 99, 6712 JC  Ede

✃

 
 

Een pareltje kostbaarder dan goud 
Uit Gods hand aan ons toevertrouwd 
Om te koesteren, om voor te zorgen 

Houdt U het in Uw Vaderhand geborgen 
 

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze zoon en 
broertje 

 

Lucas Pieter Tjerk 
 

Lucas is geboren op 6 juli 2018 
 

Philip, Erna, Emma & Norah Bloemendaal 
Middenweg 81, 1619 BN Andijk 

 
 

 
 
 
 
 
 
 Een pareltje kostbaarder dan goud

Uit Gods hand aan ons toevertrouwd
Om te koesteren, om voor te zorgen

Houdt U het in Uw Vaderhand geborgen

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte 
van onze zoon en broertje

Lucas Pieter Tjerk

Lucas is geboren op 6 juli 2018

Philip, Erna, Emma & Norah Bloemendaal
Middenweg 81, 1619 BN Andijk

Na een moeilijk en zorgvol leven 
is van ons heengegaan onze zus en schoonzus

Johanna Appelman - Remijnse

    Broers en zusters Remijnse

Visarend met prooi. Foto Fred Weel

Vroege vogels vaartocht

Ervaar de stilte en de vogelrijk-
dom van De Weelen op de vroege 
zondagmorgen van 22 juli tij-
dens een vaartocht met de IVN-
fluisterboot. Vertrekpunt 0.7.00 
uur bij  de melkschapenboerderij 
De Schapenstreek aan De Gouw 
57a, 1614 MB Lutjebroek waar 
de ‘Wilskracht’ ligt aangemeerd. 
Kosten € 2,50 p.p. en € 1 per kind. 
Reserveren verplicht bij Klaas 
Slagter, telefoon 06 49971866.

De natuur is dan op zijn mooist 
en met ervaren vogelgids Fred 
Weel aan boord is de kans op 
bijzondere waarnemingen erg 
groot. Zoals een visarend; een 
zeldzame buitenkans, maar niet 
onmogelijk. 

Er zijn verrekijkers beschikbaar. 
Zorg voor gepaste kleding en 
neem iets te eten/drinken mee 
voor onderweg. 

Kinderboerderij De Put is een 
heerlijke plek voor jong en oud. 
Om dat zo te houden  is groenon-
derhoud voor nodig. Afgelopen 
week besprak een medewerker 
van onze buitendienst de wensen 
van de beheerder van het park, 
Kees Bakker. Wat mag worden 
gesnoeid en wat niet?

Natuurlijke uitstraling
Kees geeft aan dat hij graag de 
natuurlijke uitstraling van het 
park wil behouden. Er moet dus 
niet te veel gesnoeid worden. 
Een deel van de werkzaamhe-
den voert de buitendienst van 

gemeente Medemblik uit. Een 
ander deel wordt gedaan door 
de leerlingen praktijkschool om 
werkervaring op te doen. En 
natuurlijk zijn het hele jaar door 
ook nog vrijwilligers actief. 

Bramenplukken
Op verzoek van Kees worden 
de bramenstruiken niet gesnoeid. 
De kinderen kunnen naar har-
telust bramen komen plukken. 
Maar de struiken hebben door-
nen. Daarom een waarschuwing 
voor hondeneigenaren; let op dat 
uw hond(en) niet in de doornen 
stapt!

Groenonderhoud De Put 
in goed overleg

Met dit geweldige zomer weer 
springt men vaker op de fiets 
voor een rondje van An en over 
de dijk. Let maar eens goed op: 
mooi in het zonnetje zit het klein-
ste hier levende uiltje te zonneba-
den als een vorst op het dak.
De ouders houden de omgeving 
goed in de gaten en hebben u 
eerder gezien dan anders om.
Nu het broedseizoen ten einde 

is scharrelen er ook vaak jongen 
in de omgeving met gevaar voor 
eigen leven over de grond denk 
aan een kat.
Twee jongen van rond de 40 
dagen zaten te azen op prooi. 
Het voedsel aanbod is door de 
droogte nu meer vogels dan wor-
men en kevers maar een kauwtje 
pakken ze ook.
Douwe Greydanus.

Een steenuil in de zon. Foto Douwe Greydanus

Zonnebaden

Gevonden:
Zonnebril op sterkte, gevonden op de Viskuil 24.

Af te halen op de redactie, Industrieweg 1 
Andijk. Tel 59 3605.

We zijn nog op zoek naar enkele

vakantiebezorgers 
voor de Andijker.
Info: p.ligthart@andijker.nl
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LATER BEGINT VANDAAG

In de waan van de dag vliegen de weken voor voorbij. We maken 
plannen voor later, maar zal het er later wel van komen? We horen 
op kantoor veelvuldig mensen die volop in de drukte van werk of 
eigen onderneming zitten, dat ze later wel meer tijd hebben voor 
dit of dat. Het is goed om na te denken over later, maar later kan 
ook iets later vandaag zijn of volgende maand. We denken vaak 
dat we geen tijd hebben voor dingen, niet weg kunnen van onze 
verplichtingen en zo zijn er nog veel meer redenen te geven waar-
om iets niet zou kunnen. Maar wat als het dan op een gegeven 
moment niet meer kan, vanwege bijvoorbeeld gezondheidsrede-
nen? Nu kunnen we natuurlijk niet zomaar te pas en te onpas ons 
boeltje er bij neergooien. Daarom is het goed om af en toe eens 
op een rijtje te zetten wat u belangrijk vindt in het leven en daar 
bewust van te (gaan) genieten. Makkelijker gezegd dan gedaan? 
Iemand zei onlangs tegen mij: “Wie gezond is heeft vaak vele zor-
gen, maar wie niet gezond is heeft maar één zorg.” Een uitspraak 
die je aan het denken zet!

Heeft u juridische vragen? Stel ze dan tijdens onze gratis inloop of 
maak een afspraak voor een gratis half uur bespreking.

Laatste inloop voor de zomervakantie: di 10-07 Benningbroek 
0229-591264 en do 19-7 Andijk 0228-592224 van 9-17 en 19-21 
uur. Tijdens de zomervakantie hebben we geen inloop, maar kunt u 
wel een afspraak maken voor een bespreking.

Mantel&Overtoom Notarissen doet veel aan informatievoorzie-
ning. Dat doen we omdat het onze missie is om zorgen voor mor-
gen te voorkomen, zodat u zónder zorgen kunt denken over later.

 • 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

Deze prachtige bolhortensia kocht Karel Keesman van de 
Sorghvlietlaan bij Cees Veenbrink (Cees Hortensia) uit Lutjebroek. 

Vol trots overhandigd Keesman de door hem zelf gemaakte foto waar-
van hier het resultaat.

Langs de weg

De Andijker publiceert re-
gelmatig de belevenissen van 

oud Andijker Jan Pijker. 

De zomer van 1967.
Jaren hadden mijn vrienden 
Frans Rusting, Dick Groot en ik 
gekampeerd, eerst met de tent 
achterop de fiets, later op een 
brommer, maar in 1966 kocht 
ik bij garage Sietsema aan het 
Lage van de Weg een auto van 
het type Volkswagen kever en 
toen konden we ineens een 
stuk verder. Omdat in die tijd 
het schaatsen populair was ( 
Ard en Keessie ) besloten we 
die zomer naar Noorwegen te 
rijden. Met mijn twee vrien-
den huurden we een tent, sloe-
gen etenswaren in,  ( de vader 
van Dick zorgde voor een zak 
aardappelen en twee bloem-
kolen ) testten onze luchtbed-
den en slaapzakken en gingen 
op pad. Voor we overvoeren 
naar Noorwegen, kampeer-
den we onder de vuurtoren 
van Hirtshals en dat was ook 
het laatste punt waar we radio 
Luxemburg ( de popzender in 
die tijd ) nog konden ontvan-
gen. Onder het licht van de 
vuurtoren vielen we in slaap en 
stonden de volgende morgen al 
vroeg voor de boot te wachten. 
De overtocht duurde niet lang, 
maar was wel onstuimig. Vier 
uren waren we zeeziek en pas 
toen we van de boot het vaste 
land weer opreden, was het 
over.
Langs de rivier de Otra reden 
we naar boven en we keken 
onze ogen uit, dat er zulke 
mooie dingen bestonden. 
Watervallen, kleine dorpjes, 
onverharde wegen en bijzon-
der vriendelijke mensen. We 
vonden een kampeerplek 
aan de rivier en zagen dat de 
Noorse meisjes in het echt ook 
en blond en mooi waren en die 
avond zaten we gezellig met 
elkaar te kletsen. Die nacht was 
het bijzonder koud, we had-
den ons al warm aangekleed 

voor we in onze slaapzakken 
kropen, maar werden niet echt 
warm. Toen we de volgende 
morgen in het zonnetje daar-
over klaagden tegen over onze 
Noorse meisjes, moesten ze 
smakelijk lachen. Kleren aan 
in de slaapzak….. kleren uit 
zal je bedoelen, anders word je 
nooit warm. En inderdaad de 
volgende nacht voelde het al 
heel wat beter.
We reden verder over een 
hoogvlakte en langs fjorden 
en kampeerden op de mooiste 
plekjes. Toen was het land nog 
niet zo duur, omdat er nog 
geen olie was gevonden. Wat 
was het plezierig om bij boeren 
op een weilandje te kampe-
ren, water uit de beek te halen 
en kersen uit de boomgaard. 
En overal hartelijke mensen 
die het leuk vonden om je te 
ontmoeten. Tenslotte bereik-
ten we na een rondreis Oslo 
en zagen daar de musea van 
de Vikingen, de Fram en het 
openlucht museum op het 
schiereiland Bygdoy.  In het 
Bislet stadion waren wedstrij-
den atletiek voor de Europa 
Cup en daar zaten we toch 
maar even mooi naar te kijken. 
Het was een geweldig avon-
tuur en ieder keer zagen we 
weer dingen waarvan we zei-
den: och wat mooi. Tenslotte 
kwamen we weer in het zui-
den van Noorwegen en van-
daar voer toen nog een boot 
naar Amsterdam en die namen 
we terug. Wat was Nederland 
een vlak land toen we via het 
Noordzee kanaal weer binnen 
kwamen varen.
Meer dan vijftig jaar geleden 
was die vakantie en tegen-
woordig gaat men luxer en 
verder, maar voor ons was het 
iets om nooit te vergeten. Het 
jaar erna…….. hadden we alle 
drie verkering en was het dus 
de laatste reis in deze samen-
stelling geweest, maar wel een 
bekroning van de reizen die we 
samen hebben gemaakt.

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker
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Judith Berkhout

Nog veel leren….

Laatst kreeg ik de opmer-
king dat ik nog veel moet 
leren. Gebaseerd op de 
column in de Andijker.

Dat klopt dat moet ik toe-
geven. Het is nog al wat om 

commissielid te zijn. Het 
vergt tijd, veel leeswerk en 

dan ook nog weten hoe alles 
werkt binnen de Gemeente. 

Maar dat neemt niet weg 
dat het leuk is, boeiend en 

interessant. Want weet jij/ u 
eigenlijk wel hoe het werkt? 
Bij wie je terecht kunt om 
iets te vragen? Er is veel te 
vinden op de website www.
medemblik.nl. Soms lijkt de 

gemeente ver weg vanuit 
Andijk. Maar echt dat valt 
gerust mee! Gelukkig zijn 
er een hoop Andijkers die 
raadslid en commissielid 

zijn en die voor jou/ u klaar 
willen staan. Echt dat vin-
den ze juist leuk en zo ook 
wij van de BAMM willen 

graag voor u klaar staan. Zo 
hopen we de komende tijd 
voor de Put zorg te dragen. 
Er zijn veel mensen begaan 
met de Put. Dat is prachtig 
om te horen en te ervaren. 

Zo ook afgelopen week 
zijn er verschillende dingen 

georganiseerd daar; een 
vriendendag, afsluiting van 
Jonge gezinnen café van 
de Gereformeerde Kerk. 

Wij namens de BAMM en 
meerdere partijen met ons 

willen zorg dragen voor een 
mooi toekomstplan. We wil-
len u vragen om geduld te 

hebben, we houden u op de 
hoogte. Mocht u wensen of 
vragen hebben, die willen 
wij graag beantwoorden. 

We hebben een prach-
tige Avond van Andijk en 
Dijkpop achter de rug! 

Weer top georganiseerd. 
Wij willen alle vrijwilligers 

en mensen die geholpen 
hebben dan ook bedan-

ken voor hun inzet om dit 
prachtige evenement te 

organiseren. 

Namens de BAMM wensen 
wij u een prachtige zomer 
toe en een fijne zomerva-

kantie.

Judith Berkhout
BAMM

bamm@ziggo.nl



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

Koos Dol kwam even aan in het hoeden-
museum 'Zet ‘m op’'. Hij vroeg of ik nog 
nieuwe items had en/of er nog wat veran-
derd was.
Toevallig hadden de 2 dames/etalagepop-
pen afgelopen maandag net andere jurken 
aangekregen met de diverse accessoires 
die erbij horen. 
Margreet Hoogeveen helpt mij met opstel-
len. Deze keer gaan de dames naar het 
strand en hebben allebei een tas met een 
badpak mee en een (oude) libelle om te 
lezen. Ze huren een strandstoel met hand-
doek erbij.
Cor helpt altijd even, want een van deze 
dames heeft haar armen er zo goed inzit-
ten, die moet je er uit slaan. De kinderpop-

pen gaan makkelijker in de kleren, daarbij 
hoeft Cor niet aan te pas te komen.
De kinderpoppen zijn ook klaar voor de 
zomer. Zij gaan een tent (tipi) bouwen 
van bamboestokken. En hebben een kleed 
mee met touw, knijpers e.d. Ze hebben 
een trommeltje en thermoskan mee van 
moeders, uiteraard met wat lekkers en 
limonade erin.

Uiteraard hebben zij er de juiste hoofd-
deksels bij. Zo verandert er toch geregeld 
wat in het hoedenmuseum. In augustus al 
weer 17 jaar geopend

Waar bloift de toid! 
U bent van harte welkom.

Wil heeft samen met Margreet de etalagegepoppen strandkleding aan gedaan. 
Foto: Koos Dol/De Andijker

Het is ook zomer in het hoedenmuseum

Dwalen door verhalen is een prenten- en 
verhalenboek bij de Bijbel voor mensen 
met geheugenproblemen. Dit boek werd 
afgelopen zondag door een vrijwilliger 
van het Nederlands Bijbelgenootschap 
(NBG) overhandigd aan ds. Koos Staat, 
Pastoraal werker van verzorgingshuis 
Sorghvliet. Het doel van het NBG is om 
de Bijbel dichtbij te brengen.  

Dwalen door verhalen is een kleurrijk 
boek om in gesprek te komen met men-
sen met geheugenproblemen. Het roept 
herinneringen op aan alledaagse momen-
ten van vroeger en nu, met behulp van 
bijbelverhalen. Dwalen door verhalen is 
geschreven en geïllustreerd door Hadewey 
Buitenwerf. 

Onderwerpen 
Het boek is verdeeld in twintig thema’s, 
zoals eten, liefde en verzorging. Deze wor-
den verbeeld in prenten en gekoppeld aan 
bijpassende Bijbelverhalen. Ook zijn er bij 
elk thema gespreksvragen. Het boek helpt 
niet alleen mensen met geheugenproble-
men, maar vormt ook een gespreksingang 
voor verzorgenden en familieleden. 

Bijbel dichtbij 
Het NBG brengt door dit boek de Bijbel 
dichtbij ouderen. De vrijwilligers van het 
NBG wensten de pastorale werkers toe dat 
het boek tot mooie momenten, herinne-
ringen en gesprekken mag leiden. Dwalen 
door verhalen is voor iedereen verkrijg-
baar bij boekshop Josia.

Ds. Staat neemt het boek in ontvangst. Foto: aangeleverd

Dwalen door verhalen aangeboden 
aan verzorgingshuis Sorghvliet 

Hier kan 
uw advertentie 

staan!
Informeer naar de 

mogelijkheden.
p.ligthart@andijker.nl
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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

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?
Informatie: p.ligthart@andijker 

of 59 36 05



Dijkpop 2018

gefotografeerd door Annemiek Abbekerk. Meer op www.andijker.nl
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Kerkdiensten, zondag 15 juli

Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. K. Kant, te Katwijk, 
 Israëlzondag, m.m.v. Sound of Praise

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

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
10.00 uur  Dhr. Koob Fredriks uit Zwolle
 Organist: Christine Janssen

In juli en augustus geen inloop!

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Cees Hanemaayer

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Wo-Com. groep Anijk, 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: Dhr. J. Perton. Muzikale Medewerking:  
 Marianne Logothetis en Daniël de Vries

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 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

Van 14 t/m 17 juli maakt het 
Gunnersbury Catholic School 
Choir uit Londen een muziek-
toer naar Nederland. Tijdens de 
toer geven ze twee concerten. Op 
zondag, 15 juli komen ze naar de 
Westerkerk in Enkhuizen. Het 
concert begint om 16.00 u. en 
zal ruim een uur duren. De toe-
gang is gratis. Er is na afloop 
de mogelijkheid om een bijdra-
ge naar draagkracht te geven. 

De opbrengst wordt fifty fifty  
verdeeld over het koor en de 
Westerkerk.

Het hele programma is te vinden 
op de website van de Westerkerk:
www.westerkerkenkhuizen.nl
Kies vervolgens: ‘Activiteiten’ en ‘ 
Programma’

Aanvang concert 16.00 u.
Kerkdeuren open om 15.30 u. 

Engels koor in Westerkerk Enkhuizen

Na het succes van vorig jaar orga-
niseert Zwembad De Zeehoek 
ook dit jaar weer een kam-
peernacht. 
In de nacht van 14 op 15 juli 2018 
is de derde editie van de zwemba-
dovernachting! Deze overnach-
ting is bedoeld voor kinderen van 
8 tot 12 jaar. 

Ook dit jaar zijn er weer leuke 
spellen te doen en daarna volgt 
het disco zwemmen. Tijdens het 
disco zwemmen is er een scherm 
met de nieuwste clips met de 
nieuwste muziek. Na het zwem-
men gaat iedereen lekker slapen 
in zijn of haar eigen tent. De 

volgende dag staan we weer lek-
ker vroeg op voor een ontbijt en 
natuurlijk is er dan ook nog tijd 
voor nog een duik in het zwem-
bad.

Lijkt je dit leuk? Meld je 
dan zo snel mogelijk aan. 
Inschrijfformulieren zijn te krij-
gen bij de kassa, deze moeten 
volledig ingevuld en met betaling 
(contant)van het inschrijfgeld ( € 
10.00 per kind) voor 12 juli zijn 
ingeleverd.

Voor meer informatie: www.
zwembaddezeehoek.nl of 0228-
581672

Kampeernacht Zwembad De Zeehoek 

 
Andijkertjes

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

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

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

Jan&Tineke van der Jagt
Middenweg 39 tel 593245

Wie komt er nog meer zeilen bij De Kreupel achter dijk.  
De zeilinstructie duurt 1week elke werk dag 1dagdeel en is super leuk, 

zie voor meer info http://www.dekreupel.nl/

Wie komt er zeilen?

Meer nieuws op:
www.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 15 juli 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Gemengd koor; voorgangers van 
groep Andijk.
Thema: “Ga en verkondig!”.
De collecte is voor onze kerk.
Van harte aanbevolen en dank 
daarvoor.
Welkom in de viering.
*Overleden: Wim Meester. Bij de 
voorbeden bidden wij voor hem.
*De vakantieperiode is aange-
broken. Even pas op de plaats. 
Men hoeft niet altijd ver te gaan 
om te kunnen genieten. Ook 
dichtbij huis is het mooi, maar 
men moet het wel willen zien!

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
telefoon:  0228-593605
e-mail: info@andijker.nl
website: www.andijker.nl
redactie: Maarten Jong
 Jolien Harders 
 Olga de Boer
lay-out:  Karin Venekamp
foto’s:  Peter Ligthart, Koos  
 Dol, DVD Temme,  
 Douwe Greydanus
Niets uit deze uitgave of voorgaande uitgaven van 
“De Andijker” mag op enigerlei wijze worden geko-
pieerd, gepubliceerd of op andere wijze openbaar 
worden gemaakt zonder uitdrukkelijke, schriftelij-
ke en voorafgaand verkregen toestemming van de 
uitgever. De uitgeverij, cq. de redactie kan nimmer 
verantwoordelijk gehouden worden voor ‘Ingezon-
den stukken’ of stukken die ter publicatie worden 
aangeboden. De redactie behoudt te allen tijde het 
recht voor artikelen te redigeren, in te korten of 
voor plaatsing te weigeren, zulks zonder opgaaf 
van redenen. Daarnaast behoudt de uitgeverij te 
allen tijde het recht voor artikelen op een andere 
datum te plaatsen. Met betrekking tot adverten-
ties, los of contractueel, zijn de levering- en ad-
vertentievoorwaarden van De Nederlandse/De 
Andijker van toepassing. Deze zijn gedeponeerd 
bij de Kamer van Koophandel te Hoorn.

© 2018 - De Nederlandse

OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

Daar buiten op afspraak

• Vanaf eind april tot half september, PCOB Fietstocht Dames. 
Dorpshuis Centrum, elke woensdag, 19.00 uur.

• Juni/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 13 juli       
• Perfect Juice openluchtconcert, Kadijkweg 4, 19.30 - 22.00 uur
Zondag 15 juli
• Koppelbiljarten, Café Pension ‘t Ankertje Aanvang 14.00 uur
Zaterdag 21 juli       
• El Jackson, vakantiepark het Grootslag, 20.00 uur
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.
Zaterdag 28 juli       
• Open podium Café Pension ‘t Ankertje. Aanvang 21.00 uur

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

AUGUSTUS
Donderdag 16 augustus 
• KBO, Kermis Jeu de Boules Sarto, 13.30 uur.
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
• Fietssponsortocht voor Hart voor Moldavië, Start: Hoekweg 1 

om 14.00
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

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

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
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Wist u dat...
... de Medemblikker al maanden niet overal in 

Andijk bezorgd wordt?

... u daardoor het gemeentenieuws mist ?

... op woensdag 4 juli, 42 kinderen van de 
Piramide hun Anglia diploma voor Engels in 

ontvangst  mochten nemen? 

... groep 7/8 van de Piramide op woensdagoch-
tend 18 juli een musical speelt voor mensen uit 

de buurt en andere belangstellenden?

... Perfect Juice aankomende vrijdag een 
openluchtconcert geeft bij 

de familie Schuitemaker op de Kadijkweg 4?

... het biljarten van de Vlieringboys deze week 
niet doorging?

...de Hoekweg ook geen racebaan is!

…Ritchie Anthonijsz zijn diploma voor vmbo 
PIE heeft behaald?

... Frans Laport, Gerrit Beuling en Sam Meester 
de marmotte hebben gefietst?

… berichten van gevonden en verloren 
voorwerpen gratis in deze krant en ook 

on-line worden geplaatst?

… de readctie nog op zoek is naar kermisfoto's 
van Andijk, Bovenkarspel, Grootebroek 

en Lutjebroek?

... het kantoor van de Andijker gaat verhuizen?

Langs de spoorweg...

Fotokopieën • Printwerk
Ook voor advertenties, drukwerk, logo’s, reclame, enz.

Industrieweg 1, Andijk   info@dijkprint.nl  •  0228 - 59 29 34  •  www.dijkprint.nl
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Op 7 & 8 juli was er het Bello Festival Hoorn-Enkhuizen-Medemblik. Tien stoomlocomotieven en het motorschip Friesland 
namen de reizigers mee tijdens een intensieve dienstregeling tussen Hoorn en Medemblik en Medemblik en Enkhuizen.  

Om de reis compleet te maken reed er een StoomSneltrein tussen Hoorn en Enkhuizen. Deze werd in Enkhuizen vastgelegd 
door Koos Dol


